Κατερίνη, 20 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγώνας Τριάθλου "6ο AlmiraMAN" 2019 - Υγειονομική κάλυψη από το Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης

Το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής Αγώνας Τριάθλου
"6ο AlmiraMAN", συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων στην παραλία
Κατερίνης, από το Αθλητικό Πολιτιστικό Σωματείο "ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ" σε συνεργασία με το Δήμο
Κατερίνης, τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης
(Ο.Π.Π.Α.Π.) και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Ο αγώνας τελέστηκε υπό την αιγίδα της
Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα.
Η διοργάνωση περιελάμβανε δύο αγωνιστικές αποστάσεις με το πρόγραμμα της
διοργάνωσης να ανοίγει το Σάββατο 11 Μαΐου, με το AlmiraFAST (ομαδικό και ατομικό)
έχοντας ως αφετηρία και τερματισμό την παραλία Κατερίνης. Τα αγωνίσματα ήταν
κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης μήκους 750m., ποδηλασία μήκους 20Km. και τρέξιμο μήκους
5Km.
Οι αγώνες συνεχίστηκαν την Κυριακή 12 Μαΐου με το AlmiraMΑΝ (ομαδικό και ατομικό), με
αφετηρία και τερματισμό την παραλία Κατερίνης. Τα αγωνίσματα του Τριάθλου την Κυριακή
ήταν κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης μήκους 1.900m, ποδηλασία μήκους 90Km και τρέξιμο
μήκους 21Km, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τους 200 αθλητές απ' όλα τα μέρη της
Ελλάδος.
Την 1η θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Δημήτρης Λέκκος, ο οποίος δίδαξε αθλητικό ήθος και
πολιτισμό, όταν στο φινάλε του αγώνα περίμενε για να υποδεχτεί στην αψίδα του
τερματισμού την τελευταία αθλήτρια Tzanova Adi και να της απονείμει το μετάλλιο.
Παράλληλα με το AlmiraMAN, διεξήχθησαν για τους μικρούς αθλητές, παιδιά δημοτικού και
γυμνασίου, παιδικός αγώνας ποδηλασίας 2,5Km και αγώνας τρεξίματος 1.000m.
Δυναμική ήταν για ακόμα μία χρονιά η παρουσία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών,
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, που με την πολύτιμη συμβολή 15
Εθελοντών από το Τμήμα Θεσσαλονίκης ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη της διήμερης
διοργάνωσης. Με ομάδες σταθερές, κατανεμημένες κατά μήκος της διαδρομής,
μηχανοκίνητη υποστήριξη και με πλήρη υγειονομικό σταθμό στον τερματισμό παρείχε
αίσθημα ασφάλειας στους αθλητές, αντιμετωπίζοντας με επαγγελματισμό τα περιστατικά
που προέκυψαν.

