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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υγειονομική κάλυψη διεθνή αγϊνα τριάθλου «8ο almiraMAN» από το Σϊμα
Σαμαρειτϊν του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ

Σο αββατοκφριακο 7 και 8 Μαΐου 2022, πραγματοποιικθκε ο Διεκνισ Αγϊνασ Σριάκλου,
«8οσ almiraMAN», ςυγκεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον μικρϊν και μεγάλων, ςτθν παραλία
Κατερίνθσ, που διοργανϊκθκε από το Ακλθτικό Πολιτιςτικό ωματείο «ΑΠ ΣΡΙΑ», ςε
ςυνεργαςία με τον Διμο Κατερίνθσ, τθν Περιφερειακι Ενότθτα Πιερίασ και υπό τθν αιγίδα
τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Κίτρουσ, Κατερίνθσ και Πλαταμϊνα. Η διοργάνωςθ περιλάμβανε
δφο αγωνιςτικζσ αποςτάςεισ τριάκλου και ζνα κολυμβθτικό αγϊνα ανοικτισ καλάςςθσ.
Σο πρόγραμμα τθσ διοργάνωςθσ άνοιξε το άββατο ςτισ 10:30, με τον almiraSWIMM, ο
οποίοσ περιλάμβανε 3 αγωνιςτικζσ αποςτάςεισ, 1.000μ, 2.500μ. και 5.000μ. υνεχίςτθκε
το άββατο το μεςθμζρι, με τον almiraFAST, με αφετθρία και τερματιςμό το
Mediterranean Village Hotel ςτθν Παραλία Κατερίνθσ. Σα αγωνίςματα ιταν κολφμβθςθ
ανοικτισ καλάςςθσ μικουσ 750 μζτρων, ποδθλαςία μικουσ 20 χλμ. και τρζξιμο μικουσ
5χλμ.
Οι αγϊνεσ ςυνεχίςτθκαν τθν Κυριακι 8 Μαΐου, με τον almiraMan, με εκκίνθςθ ςτισ 7:00,
με αφετθρία-τερματιςμό τθ Παραλία Κατερίνθσ και με τθν ςυμμετοχι περιςςότερων από
180 ακλθτϊν. Σα αγωνίςματα του τριάκλου τθν Κυριακι ιταν κολφμβθςθ ανοικτισ
καλάςςθσ μικουσ 1.900 μζτρων, ποδθλαςία μικουσ 90 χλμ. και τρζξιμο μικουσ 21χλμ.
Παράλλθλα με το almiraMan, διεξιχκθςαν για τουσ μικροφσ ακλθτζσ, παιδιά δθμοτικοφ
και γυμναςίου, παιδικόσ αγϊνασ ποδθλαςίασ και αγϊνασ τρεξίματοσ.
Οι ςυμμετοχζσ, ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ τθσ διοργάνωςθσ ξεπζραςαν τουσ 350 ακλθτζσ, από
όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδοσ και το εξωτερικό.
Δυναμικι ιταν για ακόμα μία χρονιά θ παρουςία του ϊματοσ Εκελοντϊν αμαρειτϊν,
Διαςωςτϊν του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κατερίνθσ, το οποίο ανζλαβε τθν
υγειονομικι κάλυψθ τθσ διιμερθσ διοργάνωςθσ. Με ςτακερζσ ομάδεσ κατανεμθμζνεσ
κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, μθχανοκίνθτθ ομάδα και με πλιρθ υγειονομικό ςτακμό ςτον
τερματιςμό, παρείχε αίςκθμα αςφάλειασ ςτουσ ακλθτζσ, αντιμετωπίηοντασ με
επαγγελματιςμό τα περιςτατικά που προζκυψαν.
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