
Διμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ του ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ

μας εκπροσωπήσουν επάξια.

Κολυμβητήριο ΤΕΦΑΑ, Δάφνη

Την 10/02/2017 υπήρξε ενημέρωση
από τον ΟΠΑΝΔΑ ότι ελήφθη η
έγκριση από την Περιφέρεια, συνε-
χίζονται οι εργασίες στο κολυμβητή-
ριο και η επαναλειτουργία του θα γί-
νει τη Δευτέρα 06/03/2017. Για ό,τι
τελικό θα ενημερώσουμε εκ νέου τα
μέλη μας τέλος του Φεβρουαρίου. Το
γραφείο του Ομίλου θα επαναλει-
τουργήσει την 01/03/2017 & ώρες
18.00-21.00. O Όμιλό μας την Δευτέ-
ρα 10/10/2016 αριθμούσε 253 ενεργά
μέλη, που αποτελεί ρεκόρ. Στο κλει-
στό κολυμβητήριο της Δάφνης, έκα-
ναν δωρεάν χρήση πάνω από 120
μέλη μας όλων των τμημάτων και με
αυτό τον τρόπο κατέστη δυνατό οι
αθλητές μας να συμμετάσχουν σε
αγωνιστικές δραστηριότητες & να
μας εκπροσωπήσουν επάξια.

Κολυμβητήριο ΤΕΦΑΑ, Δάφνη
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Κολυμβητήριο Αλίμου

Συμμετοχές 6 αθλητών μας στο
Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα -
Ημερίδες Προαγωνιστικής ( 9 έως 12
ετών) :
1. Τριμανδήλης Δ. (2005), 50μ. ελεύθερο,
Κολυμβητήριο Νίκαιας, 17/12/2016
2. Μαντοπούλου Ε. (2005), 50μ. ύπτιο,
Κολυμβητήριο Νίκαιας, 17/12/2016
3. Συμεωνίδου Ι. (2006), 50μ. πρόσθιο,
Κολυμβητήριο Νίκαιας, 17/12/2016
4. Μπέκος Τ. (2007), 50μ. ελεύθερο,
Κολυμβητήριο Πειραιά, 18/12/2106
5. Τρόκα Ν. (2008), 50μ. ελεύθερο,
Κολυμβητήριο Πειραιά, 18/12/2016
6. Συμεωνίδης Κ. (2008), 50μ. πρόσθιο,
Κολυμβητήριο Πειραιά, 18/12/201

Κολυμβητήριο Αλίμου

Αγωνιστική Δραστηριότητα – Ημερίδες

www.aoippokampos.gr

Ενημέρωση μελών

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα περιόδου 2016

Το γραφείο του Ομίλου θα επανα-
λειτουργήσει την 1η Μαρτίου 2017,
με ωράρια 18.00-21.00 (Iφιγενείας 4
& Λεάνδρου, Κολωνός, Τ.Κ. 10443,
Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ενημερώνεστε από τον
ιστότοπο του Ομίλου :
www.aoippokampos.gr

Σημαντική η online καταχώρηση
των στοιχείων των μελών μας, για
να υπάρχει βάση δεδομένων. Το
κλειδί και οι απαραίτητοι κωδικοί
δίνονται από το γραφείο του Ομί-
λου μας.

Μήνυμα Προέδρου Νιμέε Γ.:
Εύχομαι ολόψυχα και στα 253 του-
λάχιστον ενεργά μέλη του Ομίλου
μας όλων των επιπέδων, ακόμα
μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες,
υγεία και αγάπη για τον αθλητισμό.
Ευχαριστούμε τις οικογένειές σας
για τη στήριξη στον Όμιλό μας.


