Την Κυριακή 29 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο 26ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον 26ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας
Κουδουμά, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, με αφετηρία τις
Στέρνες και τερματισμό στην Ιερά Μονή Κουδουμά. Σε συνάντηση εκπροσώπων των
συνδιοργανωτών, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γόρτυνας, συζητήθηκαν ζητήματα
σχεδιασμού (απαραίτητες εργασίες, θέματα ασφάλειας, κατηγορίες αθλητών, δηλώσεις
συμμετοχής, έπαθλα, απονομές κλπ.), με στόχο την διεξαγωγή του αγώνα υπό τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αθλητές και το κοινό.

Ο Δρόμος του Κουδουμά ξεκίνησε ως τάμα στην Παναγία από τον Όμιλο Υπεραποστάσεων
Κρήτης, την κοινότητα Στερνών και την Ιερά Μονή Κουδουμά, με εμπνευστή τον
μαραθωνοδρόμο και ορειβάτη, Γιάννη Παντατοσάκη. Οι συμμετέχοντες διανύουν απόσταση
22,5 χιλιομέτρων (9 χιλιόμετρα ανηφόρα, 13,5 χιλιόμετρα κατηφόρα), διασχίζοντας τα
Αστερούσια και ακολουθώντας μια διαδρομή μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Τον αγώνα
συνδιοργανώνουν ο Δήμος Γόρτυνας, η Περιφέρεια Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου), η Ιερά Μονή
Κουδουμά, ο Λαογραφικός Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Ι.Μ. Κουδουμά και ο
Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης, με την ευγενική υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας
Στερνών, των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δρόμος του Κουδουμά είναι ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, που συνδέει τον αθλητισμό
με την θρησκεία, τον πολιτισμό, την ιστορία του τόπου μας και αναδεικνύει την φυσική
ομορφιά, τον εθελοντισμό και την διάθεση για προσφορά. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό
μας, ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει, ώστε η διοργάνωση να στεφθεί με επιτυχία, για
ακόμα μια χρονιά τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλη Γόρτυνα», Μιχάλης
Κοκολάκης
.

Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός, πετυχαίνοντας να φέρει
κοντά φορείς, συλλόγους, εθελοντές και αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από το
εξωτερικό. Ευχαριστούμε όλους όσοι έχουν την διάθεση να συμβάλουν και αυτή την χρονιά

1/2

Την Κυριακή 29 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο 26ος Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά

στην διεξαγωγή του αγώνα ανέφερε η αντιδήμαρχος Σοφία Χατζάκη – Σφακιανάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουδουμά, Μακάριος, ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στερνών,
Νίκος Τσατσάκης
, το μέλος του τοπικού συμβουλίου Στερνών,
Γιώργος Παντεχάκης
, από τον Όμιλο Υπεραποστάσεων Κρήτης η πρόεδρος
Μαρία Τζανή
, ο έφορος
Γιάννης Παντατοσάκης
και το μέλος
Γιώργος Καπελλάκης
και από τον Λαογραφικό Αρχαιολογικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Ι.Μ. Κουδουμά η πρόεδρος
Μαρία Πετράκη
, η αντιπρόεδρος
Ράνια Ζαχαράκη
και ο γραμματέας
Ζαχαρίας Κουμιανάκης
.

Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή του 26 ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου &
Πεζοπορίας Κουδουμά και για τις δηλώσεις συμμετοχής, θα δοθούν στην δημοσιότητα τις
επόμενες ημέρες.
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