ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΑΣΧ 2015
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,ΤΡΙΚΑΛΑ 20-21/6/2015
Ο Μούκας Γιώργος χρυσός νικητής στα 2.000μ. με φυσικά εμπόδια με επίδοση 6.13.12 και συμμετείχε
και στον τελικό των 3.000μ. παίδων, τερματίζοντας στην 5η θέση με χρόνο 9.10.15 που αποτελεί νέο
ατομικό ρεκόρ.
Στα 2.000μ. με φυσικά εμπόδια κορασίδων η Μάρη Θεοφιλίδου κατετάγη στις 12 καλύτερες κορασίδες
αθλήτριες της Ελλάδας με επίδοση 8.21.20, ενώ συμμετείχε στα προκριματικά των 800μ. όπου σημείωσε
επίδοση 2.38.65.
Στα προκριματικά των 400μ. με εμπόδια παίδων συμμετείχε ο Παπασταύρου Χαράλαμπος όπου σημείωσε
επίδοση 62.16, ενώ στον τελικό των 3.000μ. κορασίδων συμμετείχε η μκρότερης κατηγορίας Ρέα
Θεοφιλίδου όπου σημείωσε επίδοση 11.44.
Τέλος η σκυταλοδρομία 4χ100μ. των παίδων με τους Λέντζο Παναγιώτη - Θεοχαρόπουλο Κώστα -Χειμάρα
Δημήτρη - Τσενάι Χρήστο σημείωσε επίδοση 46.51.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ –ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ 27-28/6/2015
Η ομάδα μας στη σκυταλοδρομία 4χ100μ. αποτελούμενη απο τους Τσιρούλη-Σκάρπα-Ζαχαρία-Λεκκό,
πήρε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο, με χρόνο 43''42 και συνέχισε την παράδοση που έχει ο
σύλλογος μας στις σκυταλοδρομίες.....
Στη συνέχεια είχαμε τη 4η θεση του Μούκα Γώργου στα 3000μ. με Φυσικά Εμπόδια, με χρόνο 10'08''55.
Η ομάδα μας στη σκυταλοδρομία 4χ400μ. αποτελούμενη από τους Τσιρούλη-Μούκα-ΠαπασταύρουΣκάρπα, πήρε τη 5η θεση με επίδοση 3'30''05 .
Την 7η θεση στα 3000μ. με Φυσικα Εμποδια πήρε η Θεοφιλίδου Μάρι, κάνοντας 13'15''70.
Στα 200μ. των εφήβων ο Λεκκός Γιώργος κατέλαβε την την 8η θέση με 22''78.
Τα κορίτσια μας στη σκυταλοδρομια 4χ400μ.πήραν την 13η θεση, με χρόνο 4'24''81 ελάχιστα πάνω από
το όριο βαθμολόγησης.
Στους προκριματικούς των 100μ. συμμετείχαν ο Ζαχαρίας Γιάννης και η Θεοδοσιάδη Κωνσταντίνα,
πετυχαίνοντας 11''81 [ με -1.9 άνεμο] και 13''55[ με -2.6 άνεμο] αντίστοιχα.
Τελος η ομάδα μας στα 4χ100μ. νεανίδων ήταν άτυχη καθώς ακυρώθηκε και έχασε την ευκαίρια να πάρει
μια πολύ καλή θέση.
Αξίζει να σημειωθεί οτι ο ΓΑΣΧ πήρε τη 6η θεση στη βαθμολογία των εφήβων, ανάμεσα σε 100 περίπου
συλλόγους, συγκεντρώνοντας 50 βαθμούς!!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ-ΠΚ Α΄, ΝΑΥΠΛΙΟ 11-12/7/2015
Το Σάββατο η Ρέα Θεοφιλίδου κατετάγη 6η πανελληνιονίκης στον τελικό των 2.000μ. με 7.17.53
βελτιώνοντας την επίδοση της.

Την Κυριακή στον τελικό των 80μ. με εμπόδια μπήκε η Σταυροπούλου Εβίτα που κατέλαβε την 4η
πανελλήνια θέση μεταξύ 14 αθλητριών και χάνοντας την τρίτη θέση κ το μετάλλιο για λίγα εκατοστά του
δευτερολέπτου.
Τέλος η σκυτάλη 4χ300μ.,έκανε καλή εμφάνιση και κατέλαβε την 15η θέση σημειώνοντας 3.17.02.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 18/7/2015
Η ομάδα των Ν.Ανδρών μας στα 4χ100μ , αποτελούμενη από τους Σταματόπουλο Γιάννη, Λεκκό Γιώργο,
Τσιρούλη Γιώργο και Δαμίρη Τάσο, κατέκτησε το ασημένο μετάλλιο με επίδοση 42''31!
Η ομάδα των Ν. Γυναικών μας στα 4χ100μ με τις Θεοδοσιάδη Κων/να, Τσιρούλη Μαρίνα, Θεοφιλίδου Ρέα
και Βαρβάρα Ευαγγελία πήρε την 12η θέση με επίδοση 52''84, ενώ στα 4χ400μ Ν. Ανδρών η ομάδα με
τους Τσιρούλη Γιώργο, Μούκα Γιώργο, Παπασταύρου Χαράλαμπο και Σκάρπα Κυριάκο πήρε την 11η θέση
με επίδοση 3'31''62.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ, ΟΑΚΑ 25-26/7/2015
Ακόμη μια αθλητική χρονιά κλείνει με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του αγωνιστικού στίβου.
Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ –ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ που διεξήχθηκε το Σ/Κ 25-26/7/2015
στο ΟΑΚΑ.
Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα από όλες τις απόψεις
μπορούν να σταθούν μεταξύ των κορυφαίων

και για άλλη μία φορά οι αθλητές μας έδειξαν ότι

Αναλυτικά:
Τάσος Δαμίρης 2ος Πανελληνιονίκης στα 100μ. Νέων Ανδρών και 8ος στους Ανδρες με ατομικό ρεκόρ
στον προκριματικό 10.79 και 10.82 στον τελικό.
Γιάννης Σταματόπουλος 11.33 στα 100μ. και 13η θέση στους Νέους Ανδρες και
Γιάννης Ζαχαρίας 11.67 στο ίδιο αγώνισμα.
Λυδία Στούπελ 10η θέση στον τελικό των 100μ. Γυναικών με επίδοση 12.39 .
και Ευαγγελία Βαρβάρα 13.25 στο ίδιο αγώνισμα.
Γιώργος Μούκας 14η θέση στα 1.500μ. Νέων Ανδρών με επίδοση 4.15.48
Κατερίνα Λυμπούση 16η θέση στα 400μ. Γυναικών με επίδοση 60.93 στον πρωινό προκριματικό.
Η ασημένια ομάδα στις σκυτάλες Νέων (στο Σχηματάρι) Σταματόπουλος-Λεκκός-Τσιρούλης-Δαμίρης 4η
θέση στον τελικό των 4χ100μ. Ανδρών με επίδοση 42.61 και μία ανάσα πριν το μετάλλιο
Δραμιτινού-Λυμπούση-Γεωργίου-Στούπελ 6η θέση στον τελικό των 4χ400μ. Γυναικών με επίδοση 4.03.27

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π/Κ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ 6/8/15

Στο 2ο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γιώργος Μούκας. Ο αθλητής του ΓΑΣ Χολαργού που εκπροσώπησε
την εθνική ομάδα, τερμάτισε στην 2η θέση στα 2000μ. με φυσικά εμπόδια και έκλεισε επιτυχημένα την
χρονιά.
Γιά άλλη μία φορά συγχαρητήρια σε όλους όσους αγωνίστηκαν και φυσικά ένα μεγάλο
μπράβο στους προπονητές των πρωταθλητών μας Σίμο Μπαρδή και Κώστα Κοκορέτση.

