
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις αθλητικών διοργανώσεων από το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Νέας Σμύρνης" 

 

ΝΝΝέέέααα    ΣΣΣμμμύύύρρρνννηηη    ---    RRReeeddd   BBBuuulll lll    AAArrrttt    ooofff    MMMoootttiiiooonnn   222000111666   

Το Red Bull Art of Motion πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά στη Σαντορίνη, το Σάββατο 1 
Οκτωβρίου 2016. Για ακόμη μια χρονιά, οι 18 καλύτεροι freerunners του κόσμου 
συγκεντρώθηκαν στην πανέμορφη Οία και διαγωνίστηκαν σε μια απαιτητική διαδρομή. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Νέας Σμύρνης κάλυψε με 
επιτυχία όλη τη διοργάνωση, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1 Οκτωβρίου, η οποία 
περιελάμβανε προκριματικούς αγώνες, προπονήσεις και τον τελικό, αντιμετωπίζοντας με 
επιτυχία τα περιστατικά που προέκυψαν. Στην υγειονομική κάλυψη συμμετείχαν, επίσης, 
γιατρός και δυο ασθενοφόρα. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Νέας Σμύρνης ευχαριστεί 
θερμά τη Red Bull Hellas για την πολύχρονη εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία. 

ΝΝΝέέέααα    ΣΣΣμμμύύύρρρνννηηη    –––    ΑΑΑγγγώώώννναααςςς    οοορρρεεειιινννοοούύύ    τττρρρεεεξξξίίίμμμααατττοοοςςς    

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε αγώνας ορεινού τρεξίματος στη 
βορειοανατολική πλευρά της Πάρνηθας με την ονομασία Alpamayo Pro Trail Race, την  
υγειονομική κάλυψη  του οποίου ανέλαβε το Τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Νέας Σμύρνης.  

Ο αγώνας περιελάμβανε 2 διαφορετικές διαδρομές, 25 χλμ και 7 χλμ, όπου οι αθλητές 
δοκίμασαν την τεχνική και την ταχύτητα τους σε ένα εντυπωσιακό τοπίο με θεαματικές 
αλλαγές στο υψόμετρο. Οι Εθελοντές σε συνεργασία με γιατρό και πλήρωμα ασθενοφόρου 
ανέλαβαν την αντιμετώπιση των περιστατικών που προέκυψαν.  

ΝΝΝέέέααα    ΣΣΣμμμύύύρρρνννηηη    –––    222οοο ςςς       ΑΑΑγγγώώώννναααςςς    ΙΙΙσσστττοοορρριιικκκήήήςςς       ΜΜΜνννήήήμμμηηηςςς    

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου με την ονομασία 2ος 
Αγώνας Ιστορικής Μνήμης που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου 
Νέας Σμύρνης. Ο αγώνας ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης και 
περιελάμβανε 3 διαδρομές –10,  5 και 2,5 χλμ– και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου. Δυναμικό 
παρόν έδωσαν, επίσης, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, σπουδαίοι πρωταθλητές αγώνων 
δρόμου και λαμπρές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Νέας Σμύρνης 
αντιμετώπισε τα περιστατικά που προέκυψαν με τη συμμετοχή 8 Εθελοντών και τη 
συνδρομή γιατρών και ασθενοφόρων. 


