
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πεντάθλου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Α΄, Άγιος Κοσμάς, 
Κυριακή 24/4/2016 
 
 
Τα κορίτσια μας κάνοντας  καλές εμφανίσεις , έδειξαν ότι είναι διεκδικήτριες 
στην διαδικασία των 5 αγωνισμάτων σε 5 ώρες.   
Συγχαρητήρια στην Ελισάβετ Ισραελιαν που τερμάτισε  στην 3η θέση 

ανάμεσα στις 23 συμμετέχουσες φτάνοντας πολύ κοντά στο όριο για το 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα, στην Εβίτα Σταυροπουλου που μέχρι τελευταία 

στιγμή ήταν και αυτή στο βάθρο, άλλα ένας τραυματισμός δεν την άφησε να 

ολοκληρώσει την προσπάθεια στα τελευταία μέτρα των 600μ (του 

τελευταίου αγωνίσματος), την Αγγελική Σκολαρικου που συνεχίζει πολύ 

δυνατά και κατατάχτηκε ανάμεσα στις καλύτερες, την Ειρήνη Μανικα, την 

Ουλη Μαριτινη και την Ραδη Μανθα που με λίγες προπονήσεις ακόμα θα 

βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. 

 

 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα  10-αθλου Ανδρών και 7-αθλου Γυναικών,   

Άγιος Κοσμάς Μ. Τρίτη Και Μ. Τετάρτη, 26 -27/4/2016. 

 Επιτυχημένα έκλεισε το διήμερο των συνθέτων αγωνισμάτων για τους 

αθλητές μας, με την Ιωάννα Καμπαδελη να τερματίζει στην 4η θέση με 3.930 

βαθμούς, πιάνοντας και το όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ η 

Βαρβάρα Ευαγγελία τερμάτισε με 3.261 βαθμούς. 

 Στους άνδρες ο Κυριάκος Σκαρπας έπιασε και αυτός το όριο για το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα με 5340 βαθμούς τερματίζοντας στην 6η θέση. 



 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τα αγωνίσματα των συνθέτων για τους 

αθλητές μας: 

Καμπαδελη Ιωάννα : 100μ. Εμπόδια 15,71, ύψος 1.54, σφαίρα 6.90 ,200μ. 

26.70, μήκος 5.01, ακόντιο 15.84, 800μ. 2.31, κατάταξη 4η με 3.930 βαθμούς 

και πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων γυναικών και γυναικών.  

Σκάρπας Κυριάκος: 100μ. 11.59, μήκος 5.82, σφαίρα 9.80, ύψος 1.54, 400μ. 

51.23, 110μ. Εμπόδια 16.03, δισκοβολία 23.08, επί κοντώ 3.00, ακόντιο 

32.90, 1.500μ. 4.48.93, 6ος στην κατάταξη των Ανδρών με 5.340 βαθμούς και 

όριο πρόκρισης για τα πανελλήνια πρωταθλήματα Εφήβων-Νέων Ανδρών 

και Ανδρών. 

Βαρβάρα Ευαγγελία 100μ. Εμπόδια 19,13, ύψος 1.36, σφαίρα 8.45, 200μ. 

27.73, μήκος 5.02, ακόντιο  25.54, 800μ. 3.00, με  3.256 βαθμούς. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για την προσπάθεια τους! 

 


