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Παρέλαση των αθλητών μας

Συνεντεύξεις αθλητών μας & προπονητή

Στο βάθρο στις θέσεις 1, 2 & 3 τρείς αθλητές μας!

Συμμετείχαμε με 25 αθλητές στο 2ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Αθλητικής Ναυα- γοσωστικής, που
διεξήχθη στο ανοικτό κολυμβητήριο Αλίμου
(19/11/2016), στα εξής αγωνίσματα : α) 100μ.
κολύμβησης μετ’ εμποδίων & β) 50μ. μεταφορά
ανδρεικέλου. Στη παρέλαση σημαιοφόρος ήταν ο
Μπέκος Τρ. (2007) & παραστάτης η Τρόκα
Νεφέλη (2008).

Συνολικά κατακτήσαμε 21 μετάλλια (4 χρυσά, 8
ασημένια, 9 χάλκινα). Συγχαρητήρια σε όλους
τους συμμετέχοντες αθλητές, στους γονείς τους &
στους προπονητές από τον Πρόεδρο & το Δ.Σ.
του Ομίλου. Συγχαρητήρια στην ΕΟΥΔΑΑ και
στον κ. Αβραμίδη Στ. για την άρτια διεξαγωγή.
των αγώνων.
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2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Αθλητικής  Ναυαγοσωστικής

Ανοικτό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου 

Κλειστό κολυμβητήριο Δάφνης (Σ.Ε.Φ.Α.Α.)

Ο Όμιλός μας κατόρθωσε σε χρόνο ρεκόρ να διασ-
φαλίσει τη χρήση 5 διαδρομών κάθε Σάββατο & Κυ-
ριακή και ώρες 11.15-13.15, στο κλειστό κολυμβητή-
ριο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλη-
τισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικής Αντιστάσεως 41, Δάφνη).
Ευχαριστούμε θερμά τους ιθύνοντες του Πανεπιστη-
μίου της Αθήνας και ιδιαίτερα τον Καθηγητή Καλαθο-
σφαίρισης κ. Αποστολίδη Ν.

Η φιλοξενία μας άρχισε την 15/10/2016 και ολοκλη-
ρώθηκε την 18/12/2016, χωρίς μηνιαίο αντίτιμο για
όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μας. Να σημει-
ωθεί ότι υπήρξε πρόβλεψη για να κολυμπήσουν όλα
τα τμήματα του Ομίλου μας όλων των ηλικιών και έ-
καναν χρήση πάνω από 120 μέλη !

Η αγωνιστική ομάδα του Ομίλου μας (20-25 ατό-
μων), έκανε χρήση και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
του Χαϊδαρίου, τη διοίκηση του οποίου ευχαριστούμε
όπως επίσης & τον Πρόεδρο της Α.Ε. Χαϊδαρίου κ.
Μπίρμπα για την παραχώρηση 1 διαδρομής κάθε
Τρίτη & Πέμπτη και ώρες 18.30-19.30 και για χρονικό
διάστημα από 27/10/2016 έως 15/12/2016.
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