
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

[Απολογιστικό Συνέντευξης Τύπου 23ης Σεπτεμβρίου]

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η κορυφαία
διοργάνωση Τριάθλου επιστρέφει στο Λουτράκι!

Στο Λουτράκι επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία διοργάνωση

Τριάθλου στην Ελλάδα! Διακεκριμένοι αθλητές, λάτρεις του αθλήματος και συνοδοί

θα μεταβούν στην περιοχή για να συμμετέχουν  στο Πανελλήνιο και Μεσογειακό

Πρωτάθλημα που διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου

(Ε.Ο.ΤΡΙ.) και την Μεσογειακή Ομοσπονδία Τριάθλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, εντός του ιστού της πόλης, με εκκίνηση στις 08:00 στo

παραλιακό τμήμα του Club Hotel Casino Loutraki & του Waves cafe. Ο

τερματισμός και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στο ίδιο σημείο.



Στη Συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στο Δημαρχείο Λουτρακίου, ο

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Γερόλυμπος, ο Δήμαρχος Λουτρακίου,

Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Γκιώνης και ο Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης, έκαστος από το δικό του πεδίο ευθύνης και

δραστηριότητας, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη χαρά τους για την

επανάληψη της περσινής επιτυχημένης συνεργασίας.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο του Λουτρακίου, κ. Γεώργιο

Γκιώνη, εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΤΡΙ. για την άψογη φιλοξενία που επιφυλάσσει

στο πρωτάθλημα για ακόμη μία χρονιά. Με την επιλογή να επαναλάβουμε το

πρωτάθλημα στην πόλη του Λουτρακίου, αποδεικνύουμε την αφοσίωσή μας στην

προσπάθεια καθιέρωσης της διοργάνωσης ως θεσμού. Αναμένουμε περισσότερους

από 200 αθλητές και πολλαπλάσιους συνοδούς που θα βρεθούν στην περιοχή

ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε επίσης

στους εθελοντές, στους χορηγούς και στους θεσμικούς φορείς δίχως την

υποστήριξη των οποίων η επιτυχημένη διοργάνωση και ολοκλήρωση του

πρωταθλήματος θα ήταν αδύνατη» σχολίασε ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΤΡΙ., κ.

Γιώργος Γερόλυμπος.

Επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η φιλοξενία σημαντικών αθλητικών

διοργανώσεων για την πόλη σε χαμηλές τουριστικές περιόδους, ο Δήμαρχος

Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, κ. Γεώργιος Γκιώνης σχολίασε:

«Στόχος μας είναι οι αθλητές και οι συνοδοί να φύγουν από την πόλη με τις

καλύτερες εντυπώσεις. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία μέσα από τον αθλητικό

τουρισμό να διευρύνουμε το τουριστικό κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε

παρέχοντας την καλύτερη δυνατή φιλοξενία».

Τη σημασία του αθλητικού τουρισμού για την περιοχή συνολικά επεσήμανε και ο

Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης, σχολιάζοντας: «Η Περιφέρεια

στηρίζει το θεματικό τουρισμό και αναγνωρίζει την αξία που έχει ο αθλητικός

τουρισμός ειδικότερα. Σε τέτοιες περιόδους, ο θεματικός τουρισμός με στοχευμένο

κοινό, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προσέλκυση κοινού και έχει



εξαιρετικές προοπτικές. Συγχαίρουμε τους διοργανωτές και τον Δήμαρχο για το

γεγονός ότι η διοργάνωση πραγματοποιείται για 2η φορά στο Λουτράκι».

Τον αθλητικό κόσμο του Τριάθλου εξέφρασε με την τοποθέτησή της η

Πανελληνιονίκης και διεθνώς αναγνωρισμένη κορυφαία αθλήτρια του

Τριάθλου, κα Ντενίζ Δημάκη. «Εκ μέρους των αθλητών θα ήθελα να σημειώσω

ότι είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον, όσο αυτό

που μας προσφέρει το Λουτράκι. Είναι προς όφελος του αθλητισμού και της

τοπικής κοινωνίας ότι θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία τόσο

συναρπαστική διοργάνωση. Εύχομαι καλό και ασφαλή αγώνα για όλους!»

Για περισσότερες πληροφορίες:
T: +30 27440 23999, 66860, F: +30 27440 26930
E: info@ triathlon1.net
U: www.triathlon1.net
F: Triathlon1

Διοργάνωση: Φορέας Υλοποίησης: Φιλοξενία:


