
 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Από: Σύλλογο Τριάθλου “Απόλλων Ρόδου” 

Θέµα: ∆ιεξαγωγή Αγώνα Παρατριάθλου Ρόδος Παρατρίαθλο 2014 

 

Σήµερα Κυριακή 20 Ιουλίου 2014 στη Ρόδο διεξήχθη από τον σύλλογο τριάθλου “Απόλλων Ρόδου”, 

σε συνεργασία µε τον “∆ΟΠΑΡ” και τον “Ροδιακό Οργανισµό Αγώνων Νήσων”, ο 11ος αγώνας του Apollon 

Cup το Afantou Aquathlon. Οι συµµετέχοντες αθλητές και υποστηρικτές της σειράς των αγώνων του Apollon 

Cup αγωνίστηκαν στα αθλήµατα του τρεξίµατος και της κολύµβησης διανύοντας τις αποστάσεις των 2,5χλµ 

τρεξίµατος, 1,000µ κολύµβησης και 2,5χλµ τρεξίµατος διαδοχικά.  

 

Η εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 το απόγευµα στον παραλιακό δρόµο στ΄ Αφάντου µε τους πρώτους 

αθλητές να διανύουν τα 2,5χλµ του τρεξίµατος σε λιγότερο από 11 λεπτά. Πρώτος στη θάλασσα έπεσε ο 

Μόσχος Καντής µε τους Κουτρούλη Γιώργο και Κυπριάδη να ακολουθούν από κοντά. Περίπου 15 λεπτά 

αγρότερα πρώτος από την θάλασσα βγήκε ο Κυπριάδης Γιώργος µε τον Καντή Μόσχο να ακολουθεί σε 

απόσταση αναπνοής και παραπίσω στην τρίτη θέση ο Καλαφατάς Ανδρέας να έχει καλύψει σχεδόν όλη τη 

διαφορά που είχαν χτίσει οι πρωτοπόροι στο τρέξιµο. Τα τελευταία 2,5χλµ του αγώνα οι δύο πρωτοπόροι 

έτρεχαν δίπλα ο ένας στον άλλον µε πρώτο τον Καντή Μόσχο τελικά να κόβει το νήµα του τερµατισµού και 

δεύτερο λίγα µέτρα πιο πίσω του τον Κυπριάδη Γιώργο. Την τριάδα των νικητών έκλισε ο Καλαφατάς 

Ανδρέας ακολουθούµενος πολύ κοντά από τον Casalenuovo Osvaldo στην τέταρτη θέση, τον Μαυρονικόλα 

Χάρη στην Πέµπτη και τον Κανατά Θανάση στην έκτη. 

 

Σε µία άριστα οργανωµένη εκδήλωση που παρακολούθησαν πάρα πολύ θεατές Ξένοι και Έλληνες  

που βρέθηκαν εκεί, µεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο αθλητισµός. Συναγωνιστές στην εκκίνηση και 

αγκαλιασµένοι στον τερµατισµό, τερµάτισαν και οι 23 αθλητές που έλαβαν µέρος µε έπαθλο του αγώνα, 

εκτός από τα καθιερωµένα µετάλλια και κύπελλα, το άφθονο δροσερό καρπούζι που τίµησαν όσοι 

παρευρέθησαν στην εκδήλωση. Νεότερος αθλητής ο Νικολαϊδης Χάρης σε ηλικία µόλις 15 χρόνων έκανε το 

ντεµπούτο του και δίνει το έναυσµα σε όλα τα παιδιά της ηλικίας του να ασχοληθούν µε το Τρίαθλο. Την 

παράσταση έκλεψαν και οι πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες του συλλόγου που έκαναν τον δικό τους αγώνα σε 

αποστάσεις 100µ τρέξιµο, 50 µέτρων κολύµβησης και 100µ τρεξίµατος. Το αγώνισµα του τριάθλου κερδίζει 

όλο και περισσότερους υποστηρικτές από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, δείγµα της καλής δουλειάς που 

γίνετε από τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.  

Ο σύλλογος τριάθλου “Απόλλων Ρόδου” θέλει να ευχαριστήσει θερµά όλους τους εθελοντές που 

συνέβαλαν στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Πιο συγκεκριµένα τους Σαµαρείτες που δίνουν το 

παρόν τους σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου, την Γιώτα Ιωάννου και τον Βαγγέλη Παρασχάκη για την 

γραµµατειακή υποστήριξη και χρονοµέτρηση του αγώνα, τους κριτές Κυριακάκη Νικόλαο και Σταµατά 

∆ηµήτρη και τέλος το Γκουτζούλα Αντώνη για την πολύτιµη βοήθειά του. 

 Τέλος πρέπει να ευχαριστήσουµε όλους τους αθλητές που πήραν µέρος στον αγώνα και είναι οι εξής 

βάση το αποτέλεσµα τερµατισµού τους:  

 

 

∆ΟΠΑΡ 

(∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΡΟ∆ΟΥ) 



 

 

A/A BIB Όνομα  Χρόνος 

1 7 Μόσχος Καντής 37:01 

2 11 Κυπριάδης Γιώργος 37:18 

3 16 Καλαφατάς Ανδρέας 41:35 

4 22 Casalenuovo Osvaldo 42:39 

5 14 Μαυρονικόλας Χάρης 43:49 

6 21 Κανατάς Θανάσης 45:32 

7 18 Ζούρδης Φώτης 46:00 

8 3 Κουτρούλης Γιώργος 46:43 

9 23 Χατζηνικόλας Νίκος 47:40 

10 10 Μπουτούρης Μάκης 47:57 

11 9 Δρακιού Μιχάλης 48:06 

12 13 Κώστας Σταμάτης 49:11 

13 17 Κουτελιάρης Ευάγγελος 49:18 

14 6 Κρητικός Εμμανουήλ 49:55 

15 12 Καλάργυρος Παναγιώτης 50:09 

16 2 Σταματάς Σπύρος 51:50 

17 26 Πετραλιάς Σπύρος 52:32 

18 1 Νικολαϊδης Χάρης 54:59 

19 24 Kevin Prevel 55:28 

20 29 Κατσαρά Σμαράγδα 57:39 

21 25 Κωστομοίρης Νίκος 58:00 

22 28 Παπαθανασάκη Νεκταρία 64:36 

23 20 Πατάκας Κυριάκος 64:50 

 

 

 

 

 

Με τιµή 

 
 Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
 & του του 
 Πρόεδρος ∆ΟΠΑΡ Ροδιακού Οργανισµού Αγώνων Νήσων Απόλλων Ρόδου 
 
 
 
 ∆ιακοσταµατίου Σάββας Μιχαηλίδης Τάκης Κούτρης Στυλιανός 
 


