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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H  Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ – Hellenic Federation Of RUGBY  (Ε.Ο.Ρ.) και ο  
Δήμος Θεσσαλονίκης  μετά και την επίσημη αναγνώριση του Ράγκμπυ ως  Ολυμπιακό  
Άθλημα και τη παρουσία αυτού , στους Ολυμπιακούς  Αγώνες του 2016 στo Rio de Janeiro 
της Βραζιλίας, προσκαλεί όλα τα παιδιά να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του Ράγκμπυ 
συμμετέχοντας ενεργά στις επιδείξεις του αθλήματος που θα πραγματοποιηθούν την 
Παρασκευή   25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.30 – 20.30 στην Κεντρική Πλατεία 
Αριστοτέλους, όπου ένα τεράστιο  γήπεδο Ράγκμπυ θα δημιουργηθεί.

Στην  εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι  Εθνικές  Ομάδες  Ανδρών & Γυναικών  Ελλάδας
Ράγκμπυ, Σύλλογοι Ράγκμπυ από ολόκληρη την Ελλάδα και  θα πραγματοποιηθεί Τουρνουά
Αγώνων  Ράγκμπυ  7s   σε  μια  προσπάθεια  να  γίνει  ευρέως  γνωστό  το  άθλημα  και  να
κοινοποιηθεί η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράγκμπυ.  Επιπλέον θα
πραγματοποιηθούν απονομές μεταλλίων από θεσμικά όργανα της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία και το θέαμα που θα παρακολουθήσουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης  
είναι μοναδικό και σίγουρα θα παραμείνει ανεξίτηλο κομμάτι στις καρδιές τους. 
Θέλουμε την στήριξη των Ελλήνων Φιλάθλων για την Εθνική μας Ομάδα και 
ευχόμαστε να αποτελέσετε σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια 
παρουσίασης του Νέου Ολυμπιακού Αθλήματος.

Το Ράγκμπυ στηρίζεται  σε μια σειρά κοινωνικών και συναισθηματικών συλλήψεων  
όπως το κουράγιο , η πίστη, το αθλητικό πνεύμα , η πειθαρχία και η ομαδική 
προσπάθεια. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ στην προσπάθεια της να αναζητήσει  και να 
΄΄δημιουργήσει΄΄ τους νέους μελλοντικούς ήρωες του αθλήματος, να ανακαλύψει  τα νέα 
΄΄ταλέντα΄΄ του Ράγκμπυ  σας προσκαλεί να δώσετε το παρόν σε αυτή την εκδήλωση και να 
υποστηρίξετε την προσπάθεια μας  να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό το Νέο Ολυμπιακό 
Άθλημα.
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