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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης
Υγειονομική κάλυψη στους «7ους ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»
Στο κατάμεστο από γονείς και παιδιά Α’ Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο Κατερίνης, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Μαΐου, οι
αγώνες στίβου με την ονομασία "7οι Αγώνες Φιλίας".
Οι αγώνες διοργανώνονται τα τελευταία επτά χρόνια από το
Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο ΓΑΣ Αρχέλαο Κατερίνης, με τη
στήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΟΠΠΑΠ Δήμου
Κατερίνης, Σύλλογο Κριτών Στίβου Πιερίας - Ημαθίας και
συμμετέχουν μικροί αθλητές γεννημένοι από το 2006 - 2011.
Η διοργάνωση φιλοξένησε περίπου 400 αθλητές, από δέκα συλλόγους οκτώ πόλεων της
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αγώνες αυτοί έχουν στόχο τη μύηση των μικρών παιδιών στην
αγωνιστική δραστηριότητα και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας μεταξύ των αθλητών-τριών, των
προπονητών, των παραγόντων και γενικά των Σωματείων.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, κατόπιν
πρόσκλησης του ΓΑΣ Αρχελάου Κατερίνης, ανέλαβε για ακόμα μία χρονιά την υγειονομική
κάλυψη των αγώνων εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Υγειονομική κάλυψη Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου "12o PLATAMON CUP"

Την Τρίτη 30 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το Τουρνουά Παιδικού
Ποδοσφαίρου "12ο PLATAMON CUP", που διεξάγεται κάθε χρόνο από την Αθλητική Ακαδημία
Πλαταμώνα - Πόρων - Παντελεήμονα (Ακαδημία Π.Π.Π.), στο γήπεδο των Νέων Πόρων
Πιερίας.
Οι αγώνες διήρκησαν και τις δύο ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Στη διοργάνωση
έλαβαν μέρος περίπου εξήντα (60) ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, στις
κατηγορίες Κ6 έως Κ14 (Μίνι έως Παιδικό). Οι μικροί ποδοσφαιριστές απήλαυσαν δύο
ηλιόλουστες ημέρες, αποκτώντας εμπειρία στις μαζικές εκδηλώσεις αθλητικής δράσης και
αναδεικνύοντας το «ευ αγωνίζεσθαι» και την ευγενή άμιλλα.
Δυναμική ήταν η παρουσία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, το οποίο ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη του διήμερου
τουρνουά, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του και αντιμετωπίζοντας άμεσα και
αποτελεσματικά κάθε περιστατικό που προέκυψε στους νεαρούς ταλαντούχους
ποδοσφαιριστές.

