
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 20 επτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Υγειονομική κάλυψη του Παγκόςμιου και Ευρωπαϊκοφ Πρωταθλήματοσ Πάλησ ςτην Άμμο από το 

Σϊμα Σαμαρειτϊν του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ 

Δφο μεγάλεσ διοργανϊςεισ φιλοξζνθςε θ πόλθ τθσ Κατερίνθσ το τριιμερο, από τθν Παραςκευι 10 
επτεμβρίου ζωσ τθν Κυριακι, 12 επτεμβρίου.  

υγκεκριμζνα, τθν Παραςκευι και το άββατο πραγματοποιικθκε θ τρίτη φάςη του Παγκοςμίου 

Πρωταθλήματοσ Πάλησ ςτην Άμμο Ανδρϊν-Γυναικϊν ςτθν Παραλία Κατερίνθσ, ςτο Beach Bar Almira. Σθ 
τελετι ζναρξθσ, που πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι, τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ τθσ 
Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Πάλθσ ςτθν Άμμο, ο Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πάλθσ, ο Ολυμπιονίκθσ 
Κωνςταντίνοσ Θάνοσ και ο Διμαρχοσ Κατερίνθσ. τθν διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 17 χϊρεσ από όλο τον κόςμο 
με περιςςότερουσ από 170 κορυφαίουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ. Οι αγϊνεσ διεξιχκθςαν από το πρωί ζωσ τισ 

απογευματινζσ ϊρεσ, με ενδιάμεςο μεςθμεριανό διάλλειμα. Ακλθτζσ από τθ ερβία, Ουκρανία, Γεωργία, 
Ρουμανία, Αηερμπαϊτηάν, Σουρκία, Πακιςτάν, ΗΠΑ, Βραηιλία και πολλζσ άλλεσ χϊρεσ απόλαυςαν τθν Ελλθνικι 
φιλοξενία και χάρθκαν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ ςε ζναν εκπλθκτικό αγωνιςτικό χϊρο δίπλα ςτθν 
Πιερικι κάλαςςα και με φόντο τον Όλυμπο. 

Σθν Κυριακι 12 επτεμβρίου, ςτθν ίδια τοποκεςία, οι αγϊνεσ ςυνεχίςτθκαν με τθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Πρωτακλιματοσ Πάλθσ ςτθν Άμμο Εφιβων - Νεανίδων, Παίδων - Κοραςίδων. τθ διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 12 
χϊρεσ με περιςςότερουσ από 240 ακλθτζσ και ακλιτριεσ. Μία γιορτι του ακλθτιςμοφ, με τουσ αγϊνεσ να 

διαρκοφν ζωσ τθ δφςθ του θλίου και τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Πάλθσ να δζχεται τα εφςθμα από τθν 
Παγκόςμια Ομοςπονδία, χαρακτθρίηοντασ και τισ δφο διοργανϊςεισ από τισ καλφτερεσ που ζχουν γίνει ςτο 
κεςμό. 

Οι δφο διοργανϊςεισ ολοκλθρϊκθκαν με πολλά χαμόγελα, με τθν Ελλθνικι αποςτολι να κατακτά ςτο 
Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα τρία χάλκινα μετάλλια και ςτο Ευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα τρία χρυςά, ζνα αςθμζνιο και 
ζνα χάλκινο και τθν Ελλθνικι Ομάδα των Εφιβων να αναδεικνφεται Πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ.   

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. 
Κατερίνθσ, ζπειτα από αίτθμα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πάλθσ, παρείχε τθν υγειονομικι κάλυψθ των δφο 
κορυφαίων διοργανϊςεων, λαμβάνοντασ τα ςυγχαρθτιρια από τουσ διοργανωτζσ για τθν επαγγελματικι 
υγειονομικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ. Με ςτακμό Πρϊτων Βοθκειϊν, τθν ςυμμετοχι 20 εκελοντϊν 
αμαρειτϊν και ςε ςυνεργαςία με τουσ γιατροφσ των αγϊνων, αντιμετωπίςτθκαν άμεςα και αποτελεςματικά 
όλα τα περιςτατικά που προζκυψαν. 
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