Μοίρες, 4 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών"
Festos European Paracycling Cup

Με μεγάλες συμμετοχές από την Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού ολοκληρώθηκε το
περασμένο Σαββατοκύριακο 28 & 29 Απριλίου, στο Αεροδρόμιο Τυμπακίου, το FESTOS C1
EUROPEAN PARACYCLING CUP.
Στον αγώνα συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες αθλητές, καθώς ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμου, όπως επίσης και σπουδαίοι αθλητές απ' όλο τον κόσμο.
Παράλληλα, την Κυριακή 29 Απριλίου διοργανώθηκε Λαϊκός αγώνας ποδηλασίας και
διασυλλογικός στη μνήμη του πρωταθλητή ΑμεΑ Γ. Σηφάκη, για όλους τους ντόπιους αθλητές
και τα μικρά παιδιά, κάνοντας ένα άνοιγμα στην κοινωνία και προωθώντας τον αθλητισμό σε
όλα τα επίπεδα.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ διοργανώνονται
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδηλασίας UCI, σε συνεργασία με την Ελληνική Αθλητική
Ομοσπονδία ΑμεΑ και με την υποστήριξη τόσο του Αθλητικού Σωματείου ΑμέΑ «ΤΑΛΩΣ» όσο
και του Συλλόγου γονέων & φίλων ΑμεΑ Νοτίου Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
Εκεί ήταν και οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών για την υγειονομική κάλυψη έπειτα από κάλεσμα των διοργανωτών.

Ιππικοί αγώνες
Στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου των Μοιρών Αγίου
Γεωργίου και σε συνέχεια ενός εθίμου, η αναβίωση του
οποίου ξεκίνησε το 2002, την περασμένη Κυριακή 29 Απριλίου,
πραγματοποιήθηκαν για 17η συνεχή χρονιά «Ιππικοί Αγώνες»
με τη συμμετοχή Γιοργαλίδικων αλόγων στο νέο ιπποδρόμιο
στην Φανερωμένη του Δήμου Φαιστού. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γεωργαλίδικων Αλόγων «Οι
Μεσαρίτες» υπό την αιγίδα του Δήμου Φαιστού και με την
στήριξη των τοπικών φορέων της Φανερωμένης.
Και φέτος ήταν παρόντες οι Εθελοντές Σαμαρείτες του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών, έπειτα από κάλεσμα
των διοργανωτών, ώστε να καλύψουν υγειονομικά την
εκδήλωση αλλά και να βοηθήσουν τους διοργανωτές στην
εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς ο αριθμός των
συμμετοχών ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το πλήθος του
κόσμου που παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει τους
αγώνες ήταν μεγάλο.

