Στην 22η θέση!!! (ανάμεσα σε 312 σωματεία) στην αξιολόγηση του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για το 2016.
Το τμήμα του στίβου είναι από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου.
Τα τελευταία χρόνια το τμήμα ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία όσο αφορά τη θέση που
κατέχει στον Πανελλαδικό χάρτη των σωματείων του κλασσικού αθλητισμού σύμφωνα με την
αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ, αποτέλεσμα της συστηματικής και ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τόσο
στις Ακαδημίες του συλλόγου μας, όσο και στα Προαγωνιστικά και Αγωνιστικά τμήματά μας.
Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα εφόσον σε
επίσημα αναγνωρισμένους αγώνες από τον ΣΕΓΑΣ, πετύχουν επιδόσεις στα αντίστοιχα
αγωνίσματα ίσες ή μεγαλύτερες από τα «όρια» που ορίζονται από την Ομοσπονδία.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-2016
Με 7 πανελλήνια ατομικά μετάλλια, 3 ομαδικά πανελλήνια μετάλλια, άπειρα διασυλλογικά
μετάλλια, 27 αθλητές και αθλήτριες στους 12 καλύτερους αθλητές και αθλήτριες στα
πανελλήνια πρωταθλήματα, 2η και 5η ομαδική κατάταξη σε βαθμολογία πανελληνίων
πρωταθλημάτων, πολλές επιδόσεις στις 15 καλύτερες της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα,
ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος 2015-2016.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ / ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ 4-5/6/2016:

Μετά από μάχη δύο (2) ημερών, η Ιωάννα Καμπαδέλη τερμάτισε στην 5η Πανελληνία θέση
στο Έπταθλο Νέων Γυναικών και στην 8η στην κατηγορία Γυναικών με 4.060
βαθμούς, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις της στα 5 από τα 7 αγωνίσματα, ενώ η
Ευαγγελία Βαρβάρα τερμάτισε στην 11η θέση στις Νέες Γυναίκες και στην 17η στις
Γυναίκες, βελτιώνοντας την επίδοσης της κατά 250 βαθμούς σε σχέση με το διασυλλογικό
πρωτάθλημα, αφού συγκέντρωσε τελικά 3.499 βαθμούς.

Στο Δέκαθλο, ο Κυριάκος Σκάρπας βελτιωμένος σε 6 από τα 10 αγωνίσματα, συγκέντρωσε
5.450 βαθμούς και τερμάτισε στην 7η θέση στην κατηγορία των Νέων Ανδρών και στην
11η θέση ανάμεσα στους Άνδρες.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΠΑΤΡΑ 18-19/6/2016

Τάσος Δαμίρης: ο οποίος μετά από τέσσερα χρόνια επανεμφανίστηκε στα
200μ κατακτώντας την 6η πανελλήνια νίκη, με επίδοση 21''87.

Γιώργος Λεκκός: στα 200μ πέτυχε επίδοση 22''43 που του έδωσε και την 12η θέση στον
τελικό.

Δαμίρης – Τσιρούλης – Λεκκός - Ζαχαρίας αποτέλεσαν τη σύνθεση της 4ης καλύτερης
ομάδας στην Ελλάδα στα 4 x 100μ. ανδρών με επίδοση 42,00, σε σύνολο 23 ομάδων, και
για λίγο έχασε μια θέση στο βάθρο.

Στα 4 x 400μ. γυναικών, με χρόνο 4' 06'' 72, η ομάδα μας αποτελούμενη από τις Λυμπούση
– Δραμιτινού – Καμπαδέλη - Σπανούδη, κατέκτησε την 11η θέση, στον τελικό, μετά από
πολύ καλή εμφάνιση.

Την ίδια θέση κατέκτησε και η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4 x 100μ. γυναικών, αποτελούμενη
από τις Δραμιτινού – Σπανούδη – Βαρβάρα – Θεοδοσιάδη, πετυχαίνοντας την πολύ καλή
επίδοση 50''72.
Την 12η θέση κατέκτησε η Ιωάννα Καμπαδέλη στα 100μ. εμπόδια γυναικών με επίδοση
15''58, την 14η ο Γιώργος Μούκας στα 3.000μ. Φ.Ε. ανδρών, βελτιώνοντας την επίδοση του
από 10'02''27 σε 9'54''06 σε μια κούρσα που συμμετείχαν 27 δρομείς.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ 25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016

Η ομάδα των Παίδων στα 4 x100μ. με τους Λέντζο-Θεοχαρόπουλο-Βλάχο-Φλουρέντζου
και με πολύ καλές αλλαγές τερμάτισαν σε 45’’05 στην 11η θέση στο σύνολο.

Στυλιανίδης Μάξιμος: 12ος στην τελική κατάταξη των 400μ. με εμπόδια Παίδων με ατομικό
ρεκόρ 59’’71.
Σταυροπούλου Εβίτα: προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. με εμπόδια Κορασίδων με
επίδοση 15’’62.
Θεοφιλίδου Ρέα: στον τελικό των 3.000μ. Κορασίδων τερμάτισε στην 11η θέση του τελικού
με επίδοση 11’’17.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄, ΝΑΥΠΛΙΟ 23/7/2016

Μιχαήλ-Άγγελος Φλουρέντζου: 1η θέση και χρυσό μετάλιο στον τελικό των 300μ. ΠΠΑ με
37’’23 (ατομικό ρεκόρ)
Εβίτα Σταυροπούλου: 5η θέση στον τελικό των 80μ. εμπόδια ΠΚΑ με 12’’74 και -3,5
αρνητικό αέρα,
Γιάννης Βλάχος 5ος στον τελικό του μήκους με επίδοση 6.07μ.
SUPER ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ:


4η θέση για την πολύ καλή ομάδας μας στα 4 x 300 των αγοριών με
τους Αναγνωστόπουλο- Βλάχο-Ασημομύτη-Φλουρέντζου, που φτάσανε μια ανάσα από
το βάθρο με επίδοση 2’39’’08.



12η θέση στο σύνολο για τα κορίτσια μας Ισραελιάν-Σκολαρίκου-Κάλλη-Σκούρτη στα 4
x 300μ. συντρίβοντας το μέχρι τότε ρεκόρ τους 3’12’’8, πετυχαίνοντας 3’06’2 και
τερματίζοντας 1ες στην σειρά τους .



7η θέση με 41’’53 για την μάδα 4 x 80μ. με τις Σκούρτη-Σκολαρίκου-ΙσραελιάνΣταυροπούλου



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, 9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ

Γιώργος Μούκας: στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια πέτυχε 2η πανελλήνια νίκη,
πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Επίσης για πρώτη φορά στα 5.000μ. εφήβων,
κατακτά την 4η θέση στην Ελλάδα με 16’ 10’’ πραγματοποιώντας πολύ καλή κούρσα.
Κυριάκος Σκάρπας: στα 400μ. εμπόδια, πραγματοποίησε πολύ καλή παρουσία,
βελτιώνοντας την επίδοση του κατά ένα σχεδόν δευτερόλεπτο και κατέκτησε την

3η πανελλήνια νίκη με 55΄΄20, ενώ στα 400μ. τερμάτισε στην 5η θέση του τελικού,
βελτιώνοντας την επίδοση του αφού πέτυχε 49’’35.
Γιάννης Ζαχαρίας: στα 100μ. πέτυχε την καλύτερη φετινή ατομική του επίδοση με 11’’03,
κατακτώντας την 3η πανελλήνια θέση. Πολύ καλή κούρσα έκανε και στον τελικό των 200μ.
με νέο ατομικό ρεκόρ, πετυχαίνοντας 22’’29 και κατακτώντας την 6η πανελλήνια θέση.
Ρέα Θεοφιλίδου: στα 1.500μ. είχε πολύ καλή παρουσία με επίδοση 4’ 57’’ 94, η οποία
αποτελεί και την καλύτερη φετινή της επίδοση, τερματίζοντας στην ιδιαίτερα τιμητική 4η θέση
στον τελικό αφού έχασε πάνω στο νήμα το τρίτο μετάλλιο στα 3.000μ. νεανίδων. Πρέπει να
σημειωθεί ότι κατάφερε στα τελευταία 300μ. να καλύψει διαφορά 30μ. και να διεκδικήσει το
βάθρο. Ο χρόνος της ήταν 10’ 49’’ 9, ενώ η τρίτη αθλήτρια που κατάφερε να αντέξει την
επίθεση σημείωσε 10’ 49’’ 5!.
Μάρη Θεοφιλίδου: Στα 3.000μ. νεανίδων με φυσικά εμπόδια, μετά από σημαντική εμφάνιση
τερμάτισε στην 8η θέση με επίδοση 13’ 37’’, προερχόμενη μάλιστα από την μεγάλη
προσπάθεια που έκανε πριν λίγες ημέρες στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Μελίτα Βασιλείου: Στα πρωινά προκριματικά των 400μ. νεανίδων κατέλαβε την 12η θέση
πετυχαίνοντας βελτίωση της επίδοσης της με 62’’ 34, ενώ στα 400μ. εμπόδια πέτυχε 68’’ 9
και κατετάγη 12η.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι:
Με τρείς (3) μόνο συμμετέχοντες στους εφήβους (Μούκας-Σκάρπας-Ζαχαρίας) πήραμε 55
βαθμούς και καταφέραμε σαν σύλλογος να κατακτήσουμε την 5η θέση της βαθμολογίας
Εφήβων αναμεσά σε 71 συλλόγους.
Αντίστοιχα στις νεάνιδες, με τρείς (3) μόνο συμμετοχές (Θεοφιλίδου Ρ.-Θεοφιλίδου Μ.Βασιλείου) κατακτήσαμε την 25η θέση αναμεσά σε 104 σωματεία!


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ 3031/7/2016

Τάσος Δαμίρης:

1ος Πανελληνιονίκης και Πρωταθλητής Ελλάδας στα 200μ. με επίδοση

21΄΄88, 2ος Πανελληνιονίκης στα 100μ. με επίδοση 10.87, μόλις ένα εκατοστό του
δευτερολέπτου από τον πρώτο νικητή - για λίγο δεν έκανε το ¨ντάμπλ¨.
2ος Πανελληνιονίκης

στην σκυταλοδρομία 4 x 100μ. με επίδοση 42.08. μαζί με τους

Γιάννη Ζαχαρία, Γιώργο Τσιρούλη και Γιώργο Λεκκό που ανέβηκαν στο δεύτερο (2ο )
σκαλί του βάθρου.

Γιώργος Μούκας: με επίδοση 9΄46΄΄6 κατετάγη στην 4η θέση του τελικού - ενώ ανήκει στην
μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, και στα 5.000μ. και τερμάτισε σε χρόνο 16΄07΄΄12 που του
έδωσε την 9η θέση!

Κυριάκος Σκάρπας: κατέλαβε την 4η θέση στον τελικό των 400μ. με εμπόδια και επίδοση
56΄΄43.

Ιωάννα Καμπαδέλη: στα 100μ. με εμπόδια όπου για πρώτη φορά στο αγώνισμα και με
πολύ καλή εμφάνιση κατέλαβε την 6η πανελλήνια θέση στον τελικό με επίδοση 15΄΄41.

Στον τελικό αγωνίστηκε και ο Γιάννης Ζαχαρίας στα 100μ. καταλαμβάνοντας την 10η θέση
στην τελική κατάταξη με επίδοση 11΄΄30, αν και ανήκει στην μικρότερη ηλικιακή κατηγορία,
ενώ ο Γιώργος Λεκκός στα 200μ. κατετάγη 10ος στον τελικό με επίδοση 22΄΄64. Στον τελικό
100μ. γυναικών αγωνίστηκε και η μαχητική Κωνσταντίνα Θεοδοσιάδη που με επίδοση 13΄΄29
κατέλαβε την 16η θέση.

Οι επιτυχίες όμως δεν σταματάνε εδώ αφού με τις επιδόσεις τους και τις θέσεις που
κατέλαβαν οι 6 αθλητές μας, έφεραν τον Σύλλογό μας στην δεύτερη θέση στην
Ελλάδα!! στην βαθμολογία της κατηγορίας των Νέων Ανδρών αφού έφτασαν τους 80
βαθμούς.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες μας και φυσικά στους
άξιους προπονητές μας Σίμο Μπαρδή και Κώστα Κοκορέτση.

