
 

Κατερίνη, 23 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 

και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης" 

6ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο SAKURA 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο “SAKURA”, που 
διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο SAKURA Katerini Judo Club, με την έγκριση και 
στήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο και συνδιοργανωτή τον Δήμο Κατερίνης, το 
Σάββατο 14 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης. 

Στη διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 500 αθλητές, ηλικίας 5 -15 χρονών, από 10 χώρες και 
συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, τη Μολδαβία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη 
Ρωσία, την Αλβανία, την Κύπρο και το Μαυροβούνιο, που αγωνίστηκαν στις κατηγορίες  
juniors mini, A-B, παίδων - κορασίδων Α-Β, εφήβων - νεανίδων. Οι αγώνες 
πραγματοποιηθήκαν ταυτόχρονα σε έξι διαφορετικά τατάμι που στήθηκαν στο γήπεδο.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης ανέλαβε, για ακόμα μία χρονιά, την υγειονομική κάλυψη του 
τουρνουά αντιμετωπίζοντας τα περιστατικά που προέκυψαν με επαγγελματισμό.  

 

1οι Αγώνες σκυταλοδρομιών 

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου διοργανώθηκαν από τον ΓΑΣ Αρχέλαο Κατερίνης, με τη συνεργασία 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, οι αγώνες με την επωνυμία «1οι Αγώνες 
Σκυταλοδρομίας» για μαθητές δημοτικών σχολείων. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η  
προώθηση του κλασσικού αθλητισμού, της ομαδικότητας, του φιλάθλου πνεύματος και της 
ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης και συμμετείχαν 
μαθητές & μαθήτριες των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων της Πιερίας. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες σχημάτισαν με δική τους πρωτοβουλία ομάδες αποτελούμενες από τέσσερα 
(4) άτομα με οποιονδήποτε συνδυασμό (4 αγόρια ή 4 κορίτσια ή 2 αγόρια & 2 κορίτσια ή 3 
αγόρια & 1 κορίτσι ή 3 κορίτσια και 1 αγόρι). Τα αγωνίσματα στα οποία συμμετείχαν ήταν 
σκυταλοδρομία 4Χ50 και 4Χ100. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης ανέλαβε την 
υγειονομική κάλυψη των αγώνων προσφέροντας ασφάλεια στους μικρούς αθλητές. 
 


