
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στην Παραλία Βαρέα στα Μέγαρα και φέτος 

το Energy AquathlonChampionship 2018 

 

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει και γίνονται ηλεκτρονικά στο link 

http://www.energyraces.gr/register/aquathlon 

 

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου και ο Δήμος Μεγάρων δια του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “Ηρόδωρος” συνδιοργανώνουν την 

Κυριακή 27 Μαΐου 2018 τον αγώνα “Energy Aquathlon Championship”στην 

περιοχή Βαρέα του Δήμου Μεγάρων. Παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Aquathlon 2018 για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων Α & Β, 

Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α & Β. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα διεξαχθεί 

επίσης και αγώνας Aquathlon mixed relay! 

http://www.energyraces.gr/register/aquathlon


Όπως και προηγούμενα δύο χρόνια, έτσι και φέτος, η διοργάνωση θα λάβει μέρος 

στην όμορφη Παραλία Βαρέα Μεγάρων, σηματοδοτώντας την αρχή της θερινής 

αγωνιστικής περιόδου με τον καλύτερο τρόπο. Πιο καλοκαιρινό αγώνισμα από το 

Aquathlon δεν υπάρχει, καθώς αποτελεί όχι μόνο την πιο απλή εισαγωγή ενός 

αθλούμενου στον κόσμο των multisports, αλλά και μία ευκαιρία να τεστάρει κανείς 

την κολύμβηση και το τρέξιμό του σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες. 

Η περιοχή ενδείκνυται για όλη την οικογένεια, αλλά και τους φίλους σας, 

μετατρέποντας την αγωνιστική Κυριακή σε ευκαιρία για κολύμβηση και διασκέδαση. 

Το νερό είναι κατάλληλο για κολύμβηση και αυτό αποδεικνύουν όλες οι μετρήσεις 

που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. 

Γιατί να επιλέξει κανείς το αγώνισμα του Aquathon; Γιατί συνδυάζει Κολύμβηση και 

Τρέξιμο και είναι ο εύκολος τρόπος για μπει κανείς στον μαγικό κόσμο των 

multisports, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στο πιο προσιτό αγώνισμα του Aquathlon. 

Απευθύνεται, ωστόσο και σε έμπειρους αθλητές που θέλουν να αξιολογήσουν την 

επίδοσή τους σε αυτά τα δύο αγωνίσματα. 

 

Ο αγώνας Energy Aquathlon Championship των κατηγοριών Age – Group είναι 

ανοιχτός προς όλους τους αθλητές και αθλούμενους με ή χωρίς δελτίο αθλητή 

Ε.Ο.ΤΡΙ. Σκοπός του Energy Aquathlon είναι η προώθηση των Multisports και η 

καλλιέργεια αθλητικής κουλούρας. Υπάρχει δυνατότητα για ατομική συμμετοχή ή 

ομάδων σκυταλοδρομίας δύο ατόμων. 

 Για να συμμετάσχετε στις κατηγορίες του Πανελληνίου Πρωτάθληματος (Παίδων – 

Κορασίδων Α & Β, Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α & Β) είναι υποχρεωτικό να έχετε 

δελτίο αθλητή σε Σύλλογο της δύναμης της Ε.Ο.ΤΡΙ. 

Το κεντρικό αγώνισμα των ενηλίκων, περιλαμβάνει 1χλμ κολύμβησης και 5χλμ 

τρέξιμο. Θα υπάρχουν επίσης αποστάσεις 500μ κολύμβησης και 2,5χλμ τρέξιμο (για 

παιδιά και ενήλικες) αλλά και 200μ κολύμβησης 1χλμ τρέξιμο, μόνο για παιδιά.  

Φέτος υπάρχει και νέα προσθήκη στο αγωνιστικό πρόγραμμα, με την διοργάνωση 

του Aquathlon mixed relay. Το Aquathlon mixed relay είναι ένα προτότυπο ομαδικό 

αγώνισμα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται 

από 2 άνδρες και μια γυναίκα, που θα αγωνιστεί ο καθένας τους σε 200μ κολύμπι και 

1 χλμ τρέξιμο. Η σκυτάλη θα είναι το τσιπάκι που θα πρέπει να το δένει ο κάθε 

αθλητής στο πόδι του επόμενου. Και αυτό το αγώνισμα προβλέπεται πολύ γρήγορο 

και ανατρεπτικό, με τους αθλητές να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την τιμή της 

ομάδας. 

Αναλυτικά, όλες τις πληροφορίες για τον αγώνα, τις αποστάσεις και τις κατηγορίες 

μπορείτε να τις δείτε εδώ: 

 http://www.energyraces.gr/?event=energy-aquathlon-championship-

2018&event_date=2018-05-27  

 

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει και γίνονται ηλεκτρονικά στο link 

http://www.energyraces.gr/register/aquathlon 

http://www.energyraces.gr/?event=energy-aquathlon-championship-2018&event_date=2018-05-27
http://www.energyraces.gr/?event=energy-aquathlon-championship-2018&event_date=2018-05-27
http://www.energyraces.gr/register/aquathlon


 

 

 
 

Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου 

www.triathlon-hellas.com 

 

 

Ακολουθήστε την διοργάνωση στα Social Media: 

 

στο Facebook @EnergyRaces, 

το Instagram @EnergyRaces.gr και το 

Twitter @EnergyRaces 

 

Γραφτείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε στο email σας όλα τα νέα της 

διοργάνωσης: http://eepurl.com/bLqgsP 

 

#EnergyRaces #EnergyAquathlon 

#triathlonhellas #wearetriathlon 

 

http://www.triathlon-hellas.com/
https://www.facebook.com/EnergyRaces.gr/
https://www.instagram.com/energyraces.gr/
https://twitter.com/EnergyRaces?lang=el
http://eepurl.com/bLqgsP

