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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ''MYKONOS RUN 2017''

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 500 δρομέων όλων των ηλικιών, πραγματοποιήθηκε για
δεύτερη συνεχή χρονιά ο αγώνας δρόμου Mykonos Run.
Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Δήμου Μυκόνου και της Out Loud Event Services, που
προσμετράται στο καλαντάρι της Ένωσης Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Δρόμου (AIMS).
Όπως πέρσι, έτσι και η φετινή διοργάνωση, η οποία γίνεται πλέον θεσμός για τη Μύκονο,
προσέλκυσε πλήθος Ελλήνων και ξένων αθλητών.
Ανάμεσα τους έτρεξαν στα 800 μ. Kids Run, ο Παραολυμπιονίκης παγκόσμιος πρωταθλητής
των 400m Μιχάλης Σείτης, στα 10 χλμ ο μαραθωνοδρόμος του Ρίο 2016 Μιχάλης Καλομοίρης και ο
πρωταθλητής βαδιστής από τον ΑΟ Μυκόνου Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ.
Το σύνθημα της εκκίνησης έδωσε ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς μαζί με τους
χάλκινους Ολυμπιονίκες της Ιστιοπλοΐας, Παύλο Καγιαλή και Παναγιώτη Μάντη, τον Αντιπρόεδρο
ΣΕΓΑΣ κ. Παναγιώτη Δημάκο, τον Operation Manager της Seajets κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο (πλατινένιος
χορηγός), τον Chief Financial Officer της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Michal Houst (χρυσός χορηγός της διοργάνωσης),
ενώ προηγήθηκε δέηση από τον Αιδεσιμότατο π. Ιωάννη Παγώνη.
Μικροί και μεγάλοι λάτρεις του τρεξίματος, πλημμύρισαν με τη μαζική παρουσία τους τα
σοκάκια της χώρας και τους δρόμους του νησιού.
Οι δρομείς αγωνίστηκαν σε αποστάσεις 5 και 10 χλμ, ενώ το Mykonos Run είχε και αγώνα
δρόμου ειδικά για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.
Οι διαδρομές σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ανάδειξη σημαντικών σημείων του νησιού, με τον
αγώνα των 5 χλμ να ξεκινά από τη Νέα Μαρίνα (Αλλιευτικό καταφύγιο) και των 10 χλμ να ξεκινάει από
το Μοναστήρι Παναγίας Τουρλιανής στην Άνω Μερά.

Ο τερματισμός των διαδρομών έγινε μπροστά από το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου
Μυκόνου, παρουσία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων,
Αστυνομίας , Λιμενικού , Λιμενικού Ταμείου, Προέδρου ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, Ιατρών, Χορηγών,
Προσκόπων και πλήθος εθελοντών και κόσμου να υποδέχονται και να αγκαλιάζουν όλους τους
συμμετέχοντες.
Αξίζει ξεχωριστή αναφορά στους χορηγούς του Mykonos Run 2017, τους οποίους μπορείτε να
δείτε
αναλυτικά στο παρακάτω λινκ της
επίσημης
ιστοσελίδας των αγώνων:
http://mykonosrun.com/sponsors-gr.html
Για φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης πατήστε εδώ.
Για τα αποτελέσματα των αγώνων πατήστε εδώ.
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