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Ώρα για τρίαθλο 

 

Στο εξωτερικό κάνουν θραύση οι αγώνες σε… αμφίβιο τερέν, ενώ και στα μέρη μας 
έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από δράση τριάθλου, 
δώστε ραντεβού την Κυριακή 29/4 στον Σχινιά, στον πρώτο αγώνα sprint distance 
που διεξάγεται στο πλαίσιο του «The Marathon Triathlon». Όσοι τολμηροί 
αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή (μόνο σπεύσατε), φορέστε μαγιό και αθλητικά 
και ετοιμαστείτε να καλύψετε 750 μέτρα με κολύμβηση, 20 χιλιόμετρα με ποδήλατα και 
5.000 μέτρα τρέχοντας! Αν πάλι δε νιώθετε αρκετά fit για τη φάση, πιάστε θέση στην 
παραλία και στο δάσος του Σχινιά για να απολαύσετε το θέαμα και κρατήστε στα 
υπόψιν ότι το Moraitis Sports Center, μετά τις απονομές των επάθλων, θα έχουν 
barbeque πάρτυ με ζωντανή μουσική. Περισσότερα στο www.moraitis-sports.gr.  
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Με το δεξί η σειρά Transition 
Transition Sports Schinias Sprint Distance 
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά ο 1ος αγώνας 
τριάθλου της σειράς Transition. Ο καλός καιρός αλλά και η προσεγμένη οργάνωση 
βοήθησαν όλα να κυλήσουν ομαλά και σχεδόν 150 αθλητές να τερματίσουν τον 
αγώνα.  
 
Ο αγώνας ήταν τύπου sprint με τις αποστάσεις να είναι οι μισές από αυτές του 
Ολυμπιακού τριάθλου (750 μ. κολύμπι, 20 χλμ. ποδήλατο, 5 χλμ. τρέξιμο). 
Πρώτος νικητής αναδείχθηκε ο Σπύρος Γκοτζιάς που ολοκλήρωσε την απόσταση σε 
1:07:54 με τους Γιώργο Αλυφαντή και Virgile Borderies να ακολουθούν ενώ στις 
γυναίκες η Λουκία Λουκοπούλου που τερμάτισε στη 12η θέση του συνόλου ήταν η 
πιο γρήγορη με 1:15:09. 
 
Eπόμενος αγώνας της σειράς είναι και πάλι Sprint απόστασης στη Λίμνη Δόξα στις 15 
Ιουλίου. Περισσότερα για τη σειρά μπορείτε να δείτε εδώ.  
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Transition Sports 3 - Σχοινιάς 

 

Ο πρώτος αγώνας της σειράς Transition Sports 3 πραγματοποιήθηκε χθές 29/4/2012 
στην παραλία του Σχοινιά, αφήνοντας όλους τους αθλητές και τους 
παρευρισκόμενους με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Στις 8:00 καταφθάσαμε στο χώρο διοργάνωσης φροντίζοντας για τις τελευταίες 
λεπτομέρειες πριν την έναρξη του αγώνα. Η διάθεση όλων ήταν ανεβασμένη καθώς 
όλα ήταν υπό έλεγχο, χωρίς καθυστερήσεις και ο καιρός στα καλύτερα του! Στις 9:30 
π.μ. οι 150 αθλητές βούτηξαν στην παραλία του Σχοινιά πραγματοποιώντας 750μέτρα 
κολύμπι με τον κόσμο να χειροκροτεί ενθουσιασμένος. Ο αγώνας συνεχίστηκε με 
20χλμ. ποδηλασία και 5χλμ τρέξιμο, με σημείο τερματισμού στο Mωραϊτης club κάτω 
από την αψίδα της New Balance. Όταν ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό κομμάτι, 
αθλητές και θεατές συγκεντρώθηκαν σ'έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για 
ξεκούραση, barbeque party και απονομή μεταλλίων. 

Το Transition Sports 3 απέδειξε χθές πως δεν διεξήχθη απλώς ένας ακόμα αγώνας 
τριάθλου, αλλά μια διοργάνωση με πραγματικό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, 
δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των συμμετεχόντων. Ήταν ένας αγώνας 
που πραγματικά ευχαριστηθήκαμε όλοι, θαυμάζοντας την άρτια οργάνωση , την 
προσπάθεια των εθελοντών και την θετική ατμόσφαιρα που επικρατούσε... 

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους όσους συμμετείχαν για να μπορούμε 
να μιλάμε σήμερα για έναν 100% επιτυχημένο αγώνα....!!! 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

 


