
 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι δρομείς συνεχίζουν την αγωνιστική δράση με το 
8ο Κλήρου Ατόβρυση Quantum Challenge 

 
Πρωταθλητές από 18 μέχρι 81 τρέχουν στις διαδρομές 4 και 12 χλμ 
Παιδικός αγώνας δρόμου  και Περπάτημα υγείας με τη Europa Donna 

 

Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2019 - Οι δρομείς συνεχίζουν την αγωνιστική τους δράση με το 8ο Κλήρου 
Ατόβρυση Quantum Challenge που θα διεξαχθεί στις 5 Μαϊου 2019. Τον αγώνα διοργανώνει το 
σωματείο δρομέων Δρό.Με.Α Racing και είναι υπό την αιγίδα της ΚΟΕΑΣ. 
 
Τον αγώνα στηρίζει το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης, διοργανωτής του Quantum Nicosia Marathon, 
και ενισχύει η EuroAsia Interconnector στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής πολιτικής. 
 

«Με μεγάλη χαρά υποστηρίζουμε την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 
Dro.Me.A. Racing Club, μία από τις σημαντικότερες ομάδες του κυπριακού ερασιτεχνικού 

αθλητισμού». 
 

«Ως Ίδρυμα υιοθετούμε πλήρως «νους υγιής εν σώματι υγιεί» το οποίο προωθούσαν οι αρχαίοι μας 
φιλόσοφοι και στηρίζουμε όμορφες αθλητικές διοργανώσεις όπως το 8ο Κλήρου Ατόβρυση Quantum 

Challenge, μαζί και άλλες διοργανώσεις κατά τη διάρκεια του έτους». 
 
Στον περσινό αγώνα, συνολικά 126 και 205 δρομείς ολοκλήρωσαν αντίστοιχα τους επίσημους 
αγώνες των 4 χλμ και 12 χλμ, καθώς μεγάλος αριθμός δρομέων συμμετείχαν στο ‘fun run’, 
συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων οικογενειών, μικρών παιδιών, ποδηλατών και κόσμου που 
συμμετείχε για πρώτη φορά σε έναν τέτοιο αγώνα. 
 
Φέτος, η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 5/5/2019, με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία της 
Κλήρου και θα περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα: 
 
• 09:00 πμ: 12 χλμ για άτομα 18 ετών και άνω, δικαίωμα συμμετοχής 12 Ευρώ 
• 09:15 πμ: 4 χλμ για άτομα 15 ετών και άνω, δικαίωμα συμμετοχής 5 Ευρώ 
• 09:20 πμ: Παιδικός αγώνας δρόμου 400 μ, δωρεάν συμμετοχή 
• 09:30 πμ: Περπάτημα υγείας με τη Europa Donna, δωρεάν συμμετοχή 
 
Η προσπάθεια του αγώνα στοχεύει στην προώθηση του αθλητισμού αναψυχής σε όλη την κοινωνία 
και σε όλες τις ηλικίες, ενώ έχει παράλληλα και φιλανθρωπικό σκοπό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να ενισχύσουν οικονομικά το έργο του ιδρύματος Europa Donna. 
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