
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 2οσ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΩΡΩΠΟΤ ΣΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ  SPORTS LIVE   

ΣΟΤ ACTION24 ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 17/10/2017 & ΩΡΑ 20.00 

 

Η διοργάνωςθ και οι προοπτικζσ του 2ου Ημιμαραθωνίου Ωρωποφ – Oropos Seaside Race 2017 κα 

παρουςιαςτοφν τθν Σρίτη 17/10 ςτθν ακλθτικι εκπομπι «Sports Live» του Αντώνη Κατςαροφ  ςτο κανάλι 

ACTION24, χορθγοφ επικοινωνίασ τθσ διοργάνωςθσ.  

Οι ςυνδιοργανωτζσ Κ.Ε.Δ.Ω. και Ε.Σ.Α.Δ.Ω., ςτο δεφτερο θμίωρο τθσ εκπομπισ, κα τονίςουν  τα μακροπρόκεςμα 

οφζλθ που απορρζουν για τθν τοπικι κοινωνία και οικονομία από τθν ανάλθψθ μεγάλων ακλθτικϊν γεγονότων ςτο 

Διμο Ωρωποφ, προςκαλϊντασ για το καλοκαίρι του 2018 και διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. 

Επίςθσ κα γίνει αναφορά ςτθν αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν που αφοροφν ςτον Ακλθτικό Τουριςμό και τθν προςζλκυςθ 

του ενδιαφζροντοσ ξζνων και Ελλινων Tour Operators, που αςχολοφνται με τον ειςερχόμενο τουριςμό, που 

ςυνδυάηει τισ ακλθτικζσ δράςεισ και τθν αναψυχι.  

Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ και οι καλζσ πρακτικζσ, που ξεκίνθςαν να εφαρμόηονται το καλοκαίρι του 2017,  απζφεραν τθν 

αιγίδα και ςυνεργαςία τθσ Γενικήσ Γραμματείασ Αθλητιςμοφ, ςτα πλαίςια τησ Ευρωπαϊκήσ Πρωτοβουλίασ Be 

Active (Εθνικόσ υντονιςτήσ Be Active Hellas) και του Ε.Ο.Σ. για τθ ςτρατθγικι ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ποιοτικϊν 

τουριςτικϊν προϊόντων, ςτισ οποίεσ δράςεισ εντάςςεται ο κεςμόσ του Ημιμαρακωνίου Ωρωποφ. Τζλοσ, ο Διμοσ 

Ωρωποφ, αναπτφςςοντασ τον Μαηικό Ακλθτιςμό για όλουσ, φζτοσ με τθν υποςτιριξθ τθσ Εθνικήσ Αθλητικήσ 

Ομοςπονδίασ ΑμεΑ, εντάςςει ςτουσ αγϊνεσ του Ημιμαραθωνίου 1 χλμ ΑμεΑ. Παράλλθλα, με τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ τθσ Ομοςπονδίασ προςκαλεί τθ φιλοξενία των ακλθτικϊν ςυλλόγων ΑμεΑ ςτισ υποδομζσ του Διμου οι 

οποίεσ, για το ςκοπό αυτό, κα είναι απολφτωσ προςβάςιμεσ και λειτουργικζσ για τουσ ακλθτζσ και κεατζσ ΑμεΑ.  

Τζλοσ, οι προςκεκλθμζνοι τθσ εκπομπισ κα τονίςουν τθ ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ του μοναδικοφ φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ του Ωρωποφ, όπωσ το καλάςςιο μζτωπο του Ευβοϊκοφ, ςτο οποίο αναπτφςςεται ο Ημιμαρακϊνιοσ 

Ωρωποφ και είχε διοργανωκεί τθν άνοιξθ το Τριάκλο ςτο Κάλαμο, ςυνδυάηοντασ ακλιματα κάλαςςασ και ξθράσ ι 

και οι θμιορεινοί φυςικοί ςχθματιςμοί που επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ ακλθτικϊν διοργανϊςεων extreme sports με 

ζτοιμεσ πίςτεσ, όπωσ ο Κοκκινόβραχοσ Μαυροςουβάλασ που κεωρείται ωσ ζνασ μοναδικόσ τόποσ για το άκλθμα 

αναρρίχθςθσ ορκοπλαγιάσ με διεκνι φιμθ. 

 

Ευχαριςτοφμε το χορηγό  επικοινωνίασ, το Αθλητικό τμήμα του ACTION24, και την εκπομπή Sports Live για τη 

φιλοξενία και έμπρακτη υποςτήριξη του 2ου  Ημιμαραθωνίου Ωρωποφ. 

 

ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 

 

 

 

 

                         

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
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