
 

Χανιά, 27 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Το Σώμα Eθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Χανίων στους αγώνες "Yπερκοπέλι" και "Yπερκοπελάκι" 

 

 Ένας αγώνας που τείνει να γίνει θεσμός έλαβε χωρά στην όμορφη πόλη των Χανίων, για 8η 
συνεχή χρονιά. Το “Yπερκοπέλι” και το “Yπερκοπελάκι”, όπως είναι και οι επίσημες 
ονομασίες των αγώνων πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου, στην 
περιοχή των Aγίων Aποστόλων στα Χανιά. Ένα διήμερο γεμάτο αθλητικούς αγώνες, 
πολιτιστικά δρώμενα, μα πάνω απ όλα, κοινωνική δράση και πνεύμα αλληλεγγύης τόσο 
από τους αγωνιζόμενους αθλητές, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο, που έδωσε βροντερό 
παρών και αυτή τη χρονιά. 

Η πρώτη μέρα των αγώνων ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 23 Σεπτέμβρη, με το 
“Υπερκοπελάκι” (ηλικίες έως 12 ετών, που έκαναν μίνι τρίαθλο, δηλαδή 50μ κολύμπι-2 χλμ 
ποδήλατο-500μ τρέξιμο) και ακολούθησε το μοναδικό αγώνισμα με χρονομέτρηση, το 
“Υπερκοπέλι Olympic”. Για 2η χρονιά επίσης, πραγματοποιήθηκε με τους «Ανοιχτούς 
Ορίζοντες» αγώνας δρόμου δυναμικού περπατήματος 5 χλμ, χωρίς χρονομέτρηση και 
κατάταξη, στον οποίο οι συμμετέχοντες πρόσφεραν το μισό κόστος της συμμετοχής τους σε 
όποιο σωματείο/ίδρυμα της πόλης μας επιθυμούσαν. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε το 
“Υπερκοπέλι”, που αφορούσε ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες που κάλυψαν 400μ 
κολύμπι, 15χλμ ποδήλατο και 4χλμ τρέξιμο.  

Από τη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει το Σώμα Eθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τμήματος Χανίων, το οποίο κλήθηκε να καλύψει υγειονομικά 
το διήμερο των εκδηλώσεων. Μια άρτια οργανωμένη ομάδα Σαμαρειτών, με ποδήλατα, 
σταθερά σημεία και έναν οργανωμένο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, παρίστατο καθ όλη τη 
διάρκεια των αγώνων, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε περιστατικό στο οποίο θα 
χρειαζόταν να παρασχεθούν Πρώτες βοήθειες. Και οι δυο μέρες για άλλη μια φορά 
κύλησαν ομαλά, με την παρέμβαση των Εθελοντών όπου χρειάστηκε. 

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες Ε.Ε.Σ. Χανίων θα δίνουν πάντα με 
μεγάλη χαρά το παρών και θα καλύπτουν υγειονομικά αντίστοιχες όμορφες εκδηλώσεις 
που προάγουν το αθλητικό πνεύμα και  δυναμώνουν το αίσθημα αλληλεγγύης και 
προσφοράς των συμπολιτών μας.   


