خبر صحفي

أنشطة رياضية مختلفة وتمارين لياقة بدنية متنوّعة كل يوم اثني تحضيراً للحدثثالكبير

’ماراثون أدنوك أبوظبي‘ يطلِق برنامجاً تدريبياً مجتمعياً مجانياً على
مدى  12أسبوعاً



الدورات التدريبية السبوعية الجانية تبدأ من  10سبتمبر الجاري في ’مدينة زايد
الرياضية‘ وهي مخصّصة للراغبي بالشاركةن في الاراثونن
يقام ’ ماراثونن أدنوك أبوظبي‘ بدورته الولى في  7ديسمبر القادم
أبوظبي،ن الماراتن العربيةن التحدةن –  11سبتمبرن :2018تحضيرا اطلقا ’ماراثون أدطوك
أبوظبي‘ بدورتحه اوولى ،والذي يشكّل جزءً من الجهسسود المسسستماّة الاامرسسة لتشسسجرع الس سكّان على
اتحباع طمط حراة صضي وأكسسثا طشسساا في العاصسسمة اإماراتحرسسة ،تحا اإعقن عن سلسسسلة من بسساامج
التدريب المجتمعرسسة الستي يجساي تحنظرمهسا قبرسل اطلقا المسساراثون والمفتوحسسة مجاطس أمسسام جمرسع
الااغبرن بالمشاركة في السباا ،حرث تحقسدّم لها فاصسسة التسسدرّب المس سبَق تحضيسسرا للضسسدث الكبسسرا
والعمل على تحعزيز قسسدراتحها البدطرسسة أكسسثا .وتحقسسام السسدورات التدريبرسسة المجاطرسسة بسسدعا من ’مجلس
أبوظسبي الاياضسي‘ كسل يسوم اثسنرن في ’مدينسة زايسد الاياضسرة‘ برن السساعة  19:45و  21:15وستسستما
لغاية  26طوفمبا المقبل.
وسرتمكّن المشاركون في هذه الدورات التدريبرة من صقل مهاراتحها في رياضة الجاي وذلك من
لقا ااطخااط في سلسلة من اوطشلة البارزة تحضت إشااف المدرّب الشهرا يوسف رشدي ،عيو
الجمعرة اومايكرة للمسار والمردان ( )USATFوالضائز على ألقاب عدّة بلوات لمنافسسسات الجسساي
اللويل من تحنظرا الجمعرة .كما سرشاف المدرّبون اخلسساون على سسسرا التسسدريبات السستي يخوضسسها
جمرع المشاركرن ،والعمل معها عن قاب لمساعدتحها في تحعزيز قواها العامّة وزيادة المسافات
التي يقلعوطها كل أسبوع ،وتحقديا النصائ واإرشادات المتخصّصسسة لها حسسوا التمسسارين الاياضسسرة
التي يمكنها القرام بها بمفادها في باقي أيام اوسبوع.
حوا هذا ،قاا سعادة عارف حمد العواطي ،اومرن العام لس’مجلسس أبوظبي الاياضي‘" :طؤكّد عبا
’باطامج التدريب المجتمعي‘ على التزامنا العمرق بتشجرع الس سكّان والسسزوّار على اتحبسساع طمسسط حرسساة
صسسضي أكسسثا .وقسسد جسساى تحصسسمرا الباطسسامج الجديسسد بشسسكل ممرّسسز بضرث يقئا الاياضسسررن الهسسواة

والمضتافرن على حد سواء وذلك من كافة الفئات العماية وبغض النظا عن للفراتحها .وعبا هذه
الفعالرة ،يمكنها جمرع اللقسساء مع س والمشسساركة في مجموعسسة من اوطشسسلة الاياضسسرة والتمسسارين
البدطرة المتنوّعة كجزء من تحضيرااتحها للروم الكبرا الذي يقام في ديسمبا القادمس بإذن ا".
ويتيمّن الباطامج التدريبي اوسبوعي عدد كبرا من اوطشلة شاملة التدريبرات البدطرة العامّة،
الجاي المتسارع ،الجاي الخفرف ،الجاي المتقلّع ،الجاي اللويل ،الجاي المتدرّج وتحدريبات تحسلّق
التقا.
يُعدّ ’ماراثون أدطوك أبوظبي‘ مناسبة رياضرة دولرة جديدة تحقام على أرض دولة اإمارات العابرة
المتضدة وهي تحسها بتعزيز مكاطة العاصمة اإماراتحرة كاائدة في مجاا تحنظرا الفعالرات الاياضسسرة
البارزة على المستوى اإقلرمي.
ويقام الماراثون فوا مسار يمتد لمسافة  42.195كرلومتا ( 26مرق ً و  385ياردة) ويستعاض أباز
معالا مدينة أبوظبي أمام الجمهور العالمي ،كما إن المشاركة فره مفتوحة أمام الجمرع .وسرجمع
الضدث في مكان واحد مشاركرنس من مختلسفس الفئسسات من برنها الاياضسسررن المضسستافرن والمبتسسدئرن
اخلسساين الااغسسبرن بخسسوض غمسسار هسسذه التجابسسة الشسرّقة ،بضرث يضظى
والهواة وفاف اوشسسخا
الجمرع بفاصة المشاركة في سلسلة من الفعالرات الاياضرة شاملة السباقات التافرهرسسة السستي تحمتسسد
لمسسسافات  2.5كلا و  5كلا ،وصسسوا ً إلى سسسابق السسس  10كلا والسسسباا الكامسسل على اسسوا مسسسار
الماراثون.
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 . /www.adnocabudhabimarathon.comكمسسا باسسستلاعة الاياضسسررن متابعسسة الضسسدث والتفاعسسل مسسع
مجاياتحه عبا منصّات التواصلس ااجتماعي المختلفة ومن برنها:




فرسبوكADNOC Abu Dhabi Marathon :
تحويتا@ADNOCADmarathon :
إطستاغاامadnocadmarathon :

 انتهى –الصورة الولى :تحقام الدورات التدريبرة المجاطرة كل يوم اثنرن في مدينة زايد الاياضرة
الصورة الثانية :الدورات التدريبرة اوسبوعرة المجاطرة تحبدأ من  10سبتمبا الجاري

