ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηην Παπαλία Βαπέα ζηα Μέγαπα και θέηορ
ηο Energy AquathlonChampionship 2018

Οι εγγπαθέρ έσοςν ανοίξει και γίνονηαι ηλεκηπονικά ζηο link
http://www.energyraces.gr/register/aquathlon

Η Δλληνική Ομοζπονδία Σπιάθλος και ο Γήμορ Μεγάπων δια ηος Ν.Π.Γ.Γ.
Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ και Αθληηιζμού “Ηπόδωπορ” ζπλδηνξγαλώλνπλ ηελ
Κςπιακή 27 Μαΐος 2018 ηον αγώνα “Energy Aquathlon Championship”ζηελ
πεξηνρή Βαξέα ηνπ Γήκνπ Μεγάξωλ. Παξάιιεια ζα δηεμαρζεί θαη ην Πανελλήνιο
Ππωηάθλημα Aquathlon 2018 γηα ηηο θαηεγνξίεο Παίδωλ – Κνξαζίδωλ Α & Β,
Πακπαίδωλ – Παγθνξαζίδωλ Α & Β. Γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ζα δηεμαρζεί
επίζεο θαη αγώλαο Aquathlon mixed relay!

Όπωο θαη πξνεγνύκελα δύν ρξόληα, έηζη θαη θέηνο, ε δηνξγάλωζε ζα ιάβεη κέξνο
ζηελ όκνξθε Παξαιία Βαξέα Μεγάξωλ, ζεκαηνδνηώληαο ηελ αξρή ηεο ζεξηλήο
αγωληζηηθήο πεξηόδνπ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Πην θαινθαηξηλό αγώληζκα από ην
Aquathlon δελ ππάξρεη, θαζώο απνηειεί όρη κόλν ηελ πην απιή εηζαγωγή ελόο
αζινύκελνπ ζηνλ θόζκν ηωλ multisports, αιιά θαη κία επθαηξία λα ηεζηάξεη θαλείο
ηελ θνιύκβεζε θαη ην ηξέμηκό ηνπ ζε αθόκα κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο.
Η πεξηνρή ελδείθλπηαη γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ηνπο θίινπο ζαο,
κεηαηξέπνληαο ηελ αγωληζηηθή Κπξηαθή ζε επθαηξία γηα θνιύκβεζε θαη δηαζθέδαζε.
Σν λεξό είλαη θαηάιιειν γηα θνιύκβεζε θαη απηό απνδεηθλύνπλ όιεο νη κεηξήζεηο
πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Γηαηί λα επηιέμεη θαλείο ην αγώληζκα ηνπ Aquathon; Γηαηί ζπλδπάδεη Κνιύκβεζε θαη
Σξέμηκν θαη είλαη ν εύθνινο ηξόπνο γηα κπεη θαλείο ζηνλ καγηθό θόζκν ηωλ
multisports, δνθηκάδνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζην πην πξνζηηό αγώληζκα ηνπ Aquathlon.
Απεπζύλεηαη, ωζηόζν θαη ζε έκπεηξνπο αζιεηέο πνπ ζέινπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ
επίδνζή ηνπο ζε απηά ηα δύν αγωλίζκαηα.
Ο αγώλαο Energy Aquathlon Championship ηωλ θαηεγνξηώλ Age – Group είλαη
αλνηρηόο πξνο όινπο ηνπο αζιεηέο θαη αζινύκελνπο κε ή ρωξίο δειηίν αζιεηή
Δ.Ο.ΣΡΙ. θνπόο ηνπ Energy Aquathlon είλαη ε πξνώζεζε ηωλ Multisports θαη ε
θαιιηέξγεηα αζιεηηθήο θνπινύξαο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα γηα αηνκηθή ζπκκεηνρή ή
νκάδωλ ζθπηαινδξνκίαο δύν αηόκωλ.
Γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηάζιεκαηνο (Παίδωλ –
Κνξαζίδωλ Α & Β, Πακπαίδωλ – Παγθνξαζίδωλ Α & Β) είλαη ππνρξεωηηθό λα έρεηε
δειηίν αζιεηή ζε ύιινγν ηεο δύλακεο ηεο Δ.Ο.ΣΡΙ.
Σν θεληξηθό αγώληζκα ηωλ ελειίθωλ, πεξηιακβάλεη 1ρικ θνιύκβεζεο θαη 5ρικ
ηξέμηκν. Θα ππάξρνπλ επίζεο απνζηάζεηο 500κ θνιύκβεζεο θαη 2,5ρικ ηξέμηκν (γηα
παηδηά θαη ελήιηθεο) αιιά θαη 200κ θνιύκβεζεο 1ρικ ηξέμηκν, κόλν γηα παηδηά.
Φέηνο ππάξρεη θαη λέα πξνζζήθε ζην αγωληζηηθό πξόγξακκα, κε ηελ δηνξγάλωζε
ηνπ Aquathlon mixed relay. Σν Aquathlon mixed relay είλαη έλα πξνηόηππν νκαδηθό
αγώληζκα πνπ έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα. Η θάζε νκάδα ζα απνηειείηαη
από 2 άλδξεο θαη κηα γπλαίθα, πνπ ζα αγωληζηεί ν θαζέλαο ηνπο ζε 200κ θνιύκπη θαη
1 ρικ ηξέμηκν. Η ζθπηάιε ζα είλαη ην ηζηπάθη πνπ ζα πξέπεη λα ην δέλεη ν θάζε
αζιεηήο ζην πόδη ηνπ επόκελνπ. Καη απηό ην αγώληζκα πξνβιέπεηαη πνιύ γξήγνξν
θαη αλαηξεπηηθό, κε ηνπο αζιεηέο λα είλαη έηνηκνη λα ηα δώζνπλ όια γηα ηελ ηηκή ηεο
νκάδαο.
Αλαιπηηθά, όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αγώλα, ηηο απνζηάζεηο θαη ηηο θαηεγνξίεο
κπνξείηε λα ηηο δείηε εδώ:
http://www.energyraces.gr/?event=energy-aquathlon-championship2018&event_date=2018-05-27
Οι εγγπαθέρ έσοςν ανοίξει και γίνονηαι ηλεκηπονικά ζηο link
http://www.energyraces.gr/register/aquathlon

Ελληνική Ομοςπονδία Τριάθλου
www.triathlon-hellas.com

Αθνινπζήζηε ηελ δηνξγάλωζε ζηα Social Media:

ζην Facebook @EnergyRaces,
ην Instagram @EnergyRaces.gr θαη ην
Twitter @EnergyRaces

Γξαθηείηε ζην Newsletter γηα λα ιακβάλεηε ζην email ζαο όια ηα λέα ηεο
δηνξγάλωζεο: http://eepurl.com/bLqgsP

#EnergyRaces #EnergyAquathlon
#triathlonhellas #wearetriathlon

