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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
 

                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 9/7/2019 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 
Την Κσριακή  14/7 οι 6οι  Αγώνες “NUVENTI RACES” ζηο Παλαιό Φάληρο 

 

 
Η Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Εηαηξεία αζιεηηθώλ εθδειώζεωλ ΝUVENTI θαη ν Δήμος 
Παλαιού Φαλήροσ ζαο ελεκεξώλνπλ όηη ηελ Κσριακή 14 Ιοσλίοσ 2019 ζα 
δηεμαρζνύλ νη 6νη Αγώλεο “Nuventi Races” ζηνλ Φλοίζβο ζην Π. Φάιεξν. 
 
Η δηνξγάλωζε πεξηιακβάλεη αγώλεο Κολύμβηζης θαλάζζης 1,5 & 3 τλμ. θαη 
Τριάθλοσ Sprint ζηις 8:30 π.μ. θαζώο θαη Δρόμων 5 & 10 τλμ. ζηηο 9:45 π.μ. 
 
Οη Αγώλεο “Nuventi Races”, πνπ δηεμάγνληαη γηα 6η ζσνετόμενη τρονιά απνηεινύλ 
πιένλ έλα θαηαμηωκέλν θαη πεηπρεκέλν αζιεηηθό ζεζκό πνπ θάζε ρξόλν κεγαιώλεη 
θαη εμειίζζεηαη αθόκα πην πνιύ, αμηνπνηώληαο ην κνλαδηθό θαη μερωξηζηό παξάθηην 
κέηωπν ηεο Πόιεο καο. 
 
Ο Δήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ, Γιάννης Φωζηηρόποσλος  ηόληζε κεηαμύ άιιωλ : 
«Θέινπκε λα απεπζύλνπκε έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο ηνπο θνξείο θαη ηνπο 
αλζξώπνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηνξγάλωζε θαη επηηπρία ηνπ NUVENTI RACES 
2019. Η δηνξγάλωζε αλαδεηθλύεη ηελ κνλαδηθή νκνξθηά ηνπ παξαιηαθνύ καο 
κεηώπνπ θαη γηα κηα αθόκα θνξά  εηνηκαδόκαζηε λα παξέρνπκε ηηο θαιύηεξεο 
ζπλζήθεο θαη λα πξνζθέξνπκε κία δηνξγάλωζε θνξπθαίνπ επηπέδνπ ζε όινπο ηνπο 
αζιεηέο πνπ καο ηηκνύλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Χαηξόκαζηε ηδηαίηεξα ζαλ Δεκνηηθή 
Αξρή πνπ αγθαιηάζακε θαη ζηεξίμακε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπο αγώλεο θαζώο 
δηαπηζηώλνπκε όηη ε δηνξγάλωζε έρεη εμειηρζεί πνιύ ζύληνκα ζε επηηπρεκέλν ζεζκό 
κεγάιεο αλαγλώξηζεο. Επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζε όιεο ηηο αζιήηξηεο θαη ηνπο 
αζιεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ». 

 
 

Πληροθορίες για ηοσς αγώνες θα βρείηε ζηον ζύνδεζμο: 
https://www.facebook.com/events/450763445724052 

 
 

Οι εγγραθές γίνονηαι ηλεκηρονικά ζηο link: 
https://forms.gle/dV8KqnhBjAA6MpyE6 (λέα θόξκα) ή 

https://forms.gle/Rub7xsnTUVfhprxV6 
 
 

Η εκδήλωζη ηελεί σπό ηην αιγίδα ηοσ Δήμοσ Παλαιού Φαλήροσ και ηης 
Ελληνικής Ομοζπονδίας Μονηέρνοσ Πενηάθλοσ. 
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