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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Ultimate Marine Challenge στη Ριτσώνα, Ευβοίας την Κυριακή 13 Ιουλίου

2014. Το παιχνίδι, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Σύλλογο Ελλήνων Εφέδρων

Πεζοναυτών και τη ΛΕΦΕΔ Ευβοίας, είναι εμπνευσμένο από το Ultimate Soldiers Challenge, το γνωστό παιχνίδι

του τηλεοπτικού καναλιού History Channel.

Ένα παιχνίδι το οποίο, θεωρούμε ότι,

μπορεί να αποτελέσει έναν θεσμό και μια

γιορτή για ολόκληρη την εφεδρεία των

Ενόπλων Δυνάμεων.

Από ποιους, διοργανώνεται το Marine 

Challenge;

Η οργανωτική επιτροπή, απαρτίζεται από

μέλη τριών συλλόγων οι οποίοι

οραματίστηκαν αλλά και αγκάλιασαν την

ιδέα της εκδήλωσης (Σύλλογος Ελλήνων

Εφέδρων Πεζοναυτών, ΛΕΦΕΔ Ευβοίας

και ΛΕΦΕΔ Αττικής).

Τι είναι το Ultimate Marine Challenge;

Η γρήγορη απάντηση είναι, ότι, είναι

ένα παιχνίδι στρατιωτικού χαρακτήρα.

Για εμάς, όμως, είναι κάτι πολύ

παραπάνω από ένα παιχνίδι.

Αρχικά, ξεκίνησε σαν μια ιδέα να

μεταφέρουμε το Ultimate Soldier

Challenge, γνωστό παιχνίδι του

τηλεοπτικού καναλιού History Channel,

στα δικά μας δεδομένα και να γίνει ένα

ευχάριστο ψυχαγωγικό παιχνίδι που

επικεντρωνόταν κυρίως σε θέματα

φυσικής κατάστασης και συνεργασίας

μέσα από έναν φιλικό και ευχάριστο

συναγωνισμό εφέδρων.



10

Κάθε πότε γίνεται το Marine Challenge?

Το πρώτο, έγινε τον Ιούνιο του 2014 σε 

περιορισμένη κλίμακα, όμως,  μόνο για 

τα εγγεγραμμένα μέλη των συλλόγων  

(για να μπορεί να ελεγχθεί η ικανότητα 

ελέγχου της εκδήλωσης). 

Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να 

γίνεται 2 φορές το χρόνο.  Ένα χειμερινό 

(Winter Challenge) και ένα θερινό 

(Summer Challenge) έτσι ώστε οι 

δοκιμασίες και τα εμπόδια που θα 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

διαγωνιζόμενοι να αλλάζουν αναλόγως 

του τοπίου και της εποχής. 

Ποιο είναι το κόστος της συμμετοχής 

στην εκδήλωση;

Για τους συμμετέχοντες δεν υπάρχει 

καμία απολύτως χρηματική επιβάρυνση. 

Αυτό που τους ζητάμε είναι να έρθουν 

γεμάτοι όρεξη και καλή διάθεση για το 

παιχνίδι

Χρησιμοποιούνται όπλα στην εκδήλωση; 

Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται είναι 

Airsoft και σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και για 

ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ κανονικός. 

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος;

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να 

έχουν περάσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους και να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Θέλοντας όμως να μεγαλώσει αυτή η 

εκδήλωση σκοπός είναι, η επιτροπή η 

οποία θα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά 

υπό την αιγίδα των συλλόγων που την 

στηρίζουν,  να εμπλουτίζεται και με 

εκπροσώπους  άλλων συλλόγων οι 

οποίοι θα θελήσουν να βοηθήσουν στο 

μέλλον.   

Στόχος είναι, η εκδήλωση  να 

αγκαλιαστεί από όλη την Εφεδρεία.   

Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι  καθαρά 

ψυχαγωγικός και ταυτόχρονα ένα τεστ 

αυτογνωσίας του καθενός που 

συμμετέχει  αφού μέσα από μία σειρά 

διασκεδαστικών, και παράλληλα 

απαιτητικών, δραστηριοτήτων  οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα 

να τεστάρουν το επίπεδο της φυσικής 

τους κατάστασης αλλά και τις ατομικές 

και ομαδικές ανάγκες συνεργασίας με 

τα πέρασμα του χρόνου. 

Τα ζευγάρια  που συμμετέχουν 

καλούνται να διαγωνιστούν σε 

χρονομετρημένες διαδρομές σε μία 

σειρά δοκιμασιών που 

βαθμολογούνται και στο τέλος 

ανακηρύσσεται το ζευγάρι των 

νικητών.

Ο κύριος σκοπός μας,  όμως, είναι όλοι 

όσοι συμμετέχουν να φεύγουν κάθε 

φορά ευχαριστημένοι από αυτή τους 

τη δραστηριότητα και να θέλουν να 

την επαναλάβουν. 

Μπορούν να συμμετάσχουν είτε πάρουν μέρος  ατομικά, σαν 

ζευγάρια, είτε συλλογικά.  

Τι εξοπλισμό θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες;

Γίνονται προσπάθειες από τους διοργανωτές, να παρέχεται ο 

απαραίτητος εξοπλισμός (ανά εκδήλωση) στους συμμετέχοντες. 

Παρ’ όλα αυτά το κάθε ζευγάρι διαγωνιζομένων θα πρέπει να 

έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση 

τους.  

Πως θα μαθαίνω πληροφορίες για την ερχόμενη εκδήλωση;

Αρχικά, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα στην οποία 

θα ανεβάζουμε κατά καιρούς οδηγίες, για τη συμμετοχή σας 

καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες της εκδήλωσης. 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές να μας 

στείλετε τα στοιχεία σας στο mail της διοργάνωσης, ώστε να σας 

εντάξουμε στη mailing list των ενδιαφερομένων και να σας 

αποστέλουμε τακτικά πληροφορίες . 

Το email της διοργάνωσης είναι: umchallenge@gmail.com


