ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΑΣΧ 2014
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, Η ΕΝΤΑΞΗ ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Σ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
2014.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Στα προκριματικά των 100μ ο έφηβος Σταματόπουλος Γιάννης έκανε 11''55 .Ο
έφηβος Δαμίρης Τάσος έκανε χρόνο 11''00 και προκρίθηκε στον απογευματινό
τελικό όπου με χρόνο 10''97 κατατάγει 7os . Η Δραμιτινού Ιωάννα στα 400μ
τερμάτισε σε 62''12,13η θέση και στα 800μ σε 2'26''91 στην 14η θέση. Η έφηβη
Κόκκορη Έλενα τερμάτισε 6η στα 3000μ με φυσικά εμπόδια σε 12''39. Στην
σκυταλοδρομία 4χ100μ οι Σταματόπουλος-Μαυροκαπνίδης-Καλαϊτζής-Δαμίρης με
χρόνο 43''92 τερματισαν στην 9η θέση.
Η συνολική βαθμολογία του συλλόγου ήταν 23 βαθμοί.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
Η ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!
7 συμμετοχές και 7 τελικούς για τους αθλητές μας
Ο Τάσος Δαμίρης στα 100μ. εφήβων προκρίθηκε για τον τελικό με την καλύτερη
επίδοση. Στον απογευματινό τελικό κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο με επίδοση
10΄΄90 έναντι 10΄΄87 του πρώτου νικητή, χάνοντας από ένα τεχνικό λάθος την νίκη
πάνω στο νήμα.
Η καλή του όμως εμφάνιση του έδωσε την ένταξη στην Εθνική Ομάδα Εφήβων και
την πρόκριση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Η Έλενα Κόκκορη στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια νεανίδων διεκδίκησε το τρίτο
μετάλλιο μέχρι τα τελευταία μέτρα, και με επίδοση 11΄΄52 κατετάγη 4ηκαι στα
3.000μ. νεανίδων που με πολύ καλή εμφάνιση κατέκτησε την έκτη θέση με επίδοση
11΄07΄΄95.
Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4χ100μ. αποτελούμενη από τους Σταματόπουλο-ΚουκάΖαχαρία-Δαμίρη, όπου παρότι ο δεύτερος αθλητής υπέστη τραυματισμό κατά την
διάρκεια της κούρσας κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανάμεσα σε
22 ομάδες με επίδοση 43΄΄19.

Ο Κυριάκος Σκάρπας κατέκτησε την 9η θέση με επίδοση κοντά στο ατομικό του
ρεκόρ 1΄59΄΄99, όπως και ο Γιάννης Ζαχαρίας στα 200μ. την 12η με 23΄΄26-αθλητές
που ανήκουν στην μικρότερη ηλικιακά κατηγορία.

Η ομάδα 4χ400μ. εφήβων αποτελούμενη από τους Σταματόπουλο-Σκάρπα-ΧαρίτοΓκόφα που με επίδοση 3΄34΄΄37 τερμάτισαν στην 11η θέση του τελικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην βαθμολογία των εφήβων ο σύλλογός μας κατέκτησε
την 10η θέση στην Ελλάδα ανάμεσα σε 100 περίπου σωματεία.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 5-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΙΡΗΣ.
Ο Πρωταθλητής του συλλόγου μας Αναστάσιος Δαμίρης, πραγματοποιώντας
εκπληκτική εμφάνιση στα 100 μέτρα, ήταν ο νικητής με νέο ατομικό ρεκόρ 10''83
και
μάλιστα
με
αρνητικό
άνεμο
(-1.3).
Στη συνέχεια κάνοντας φοβερή κούρσα και στη σκυταλοδρομία 4χ100μ κατέκτησε
μαζί με τους Αλεξανδρίδη -Καρούσο- Αγορίτσα, το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα,
με επίδοση 41''36.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ-ΠΚ Α’ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 5-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ο Κοτσαμπάς K. κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό των 600μ. ΠΠ Α’ , με ατομική
επίδοση
1΄28΄΄53.
Άτυχη ήταν η Θεοφιλίδου Ρέα στα 1.000μ. που αισθάνθηκε έντονες κοιλιακές
ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να κάνει καλή επίδοση (19η με 3΄31΄΄05).
Στα προκριματικά των 300μ. η Παπακωστοπούλου Σοφία σημείωσε επίδοση 49΄΄.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑ 12-13 ΙΟΥΛΙΟΥ
2014
8 στους 9 στους τελικούς
Επιστροφή με μετάλλιο, ατομικές επιδόσεις, καλή διάθεση, κάλεσμα στην Εθνική
Ομάδα Παίδων και πολύ μέλλον...Σκάρπας Κυριάκος 2ος πανελληνιονίκης με
1.57.07 στα 800μ. σε μία κούρσα γεμάτη εμπειρία και λίγο πριν το χρυσό... Μούκας
Γιώργος 4ος πανελληνιονίκης στα 2χλμ με φυσικά εμπόδια με 6.32.85 και 13ος στα
3χλμ με 9.32.48 και πολλά να δώσει ακόμα, Γιάννης Ζαχαρίας 5ος πανελληνιονίκης
στα 200μ. με 23.06 (22.99 στον προκριματικό) και 9ος στα 100μ. με 11.31 (11.11
στον προκριματικό), Μιχάλης Χαρίτος 7ος στον τελικό των 1.500μ. με 4.12
υποσχόμενος πολλά για το μέλλον, Παπασταύρου Χαράλαμπος και Κοτσαμπάς

Κων/νος πρώτες εμπειρίες σε πονελλήνιο πρωτάθλημα μαζί με Σκάρπα και Χαρίτο
3.34.77 στα 4χ400μ και 9η θέση στην Ελλάδα., Μάρη Θεοφιλίδου 8.29 στα 2χλμ
φυσικά εμπόδια φοβισμένη στην κούρσα, αν έκανε το ρεκόρ της θα ήταν στην
8αδα, Καλαιτζής Στέφανος 3 άκυρα άλματα στο μήκος αφού δεν έκανε αγώνες τον
τελευταίο
ενάμιση
μήνα.
Η βαθμολογία των παίδων με 47 βαθμούς μας φέρνει στην 7η θέση ανάμεσα σε
πάνω από 100 σωματεία από όλη την Ελλάδα και μπροστά από πολλά που είναι
πολύ υψηλά στην κατάταξη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΑΚΑ 19-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Στο αγωνιστικό κομμάτι Ιωάννα Δραμιτινού στον προκριματικό των 400μ. σημείωσε
61.48 και στα 800μ. 2.24.07 παίρνοντας την 16η θέση στην τελική κατάταξη και στα
δύο αγωνίσματα, και δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά παραπάνω.
Στα 3χλμ με φυσικά εμπόδια η Έλενα Κόκκορη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την
πολύ καλή εικόνα των πρώτων 2 χιλιομέτρων λόγω μυικού προβλήματος στην
κοιλιακή χώρα, και ενώ πήγαινε για ατομικό ρεκόρ. Παρόλα αυτά κατετάγη 8η
συνολικά
στον
τελικό
των
γυναικών.
Στα 100μ. ο Τάσος Δαμίρης παρότι έκανε πάλι ατομικό ρεκόρ 10.80, ¨πλήρωσε¨ την
όχι καλή του εκκίνηση στην περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης του, γεγονός που
ίσως
του
στέρησε
τον
τελικόκατετάγει
10ος.
Στα 200μ. ο Γιώργος Λεκκός (23.36) μετά τον τραυματισμό του συμμετείχε για να
έχει έναν ακόμα αγώνα στα πόδια του, και τέλος στα 4χ100μ. των ανδρών ο πολύ
δυνατός Τάσος Δαμίρης με τον πανταχού παρόντα Γιάννη Σταματόπουλο, τον
πάντα υπολογίσιμο Στέλιο Κοτσομύτη και τον πάντα γρήγορο Αλέξανδρο Λειβαδά
που καλύπτει τα μέτρα με εμπειρία, έφεραν τον ΓΑΣΧ στην 8η θέση στην Ελλάδα
αποδεικνύοντας:

1.ότι μπορούν να γυμναστούν πολλά χρόνια ακόμα σε υψηλό επίπεδο και να
πετύχουν καλές επιδόσεις και
2. την αγάπη τους για την ομάδα.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ –ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Στην πρώτη του εμπειρία με την Εθνική παίδων ο αθλητής μας, Κυριάκος
Σκάρπας πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 800μ με χρόνο 2’.00’’.67.και ήρθε 1os
στην σκυταλοδρομία 4χ400 με την εθνική ομάδα και την πολύ καλή επίδοση
3’.24’’.23.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και φυσικά στους
προπονητές τους Σίμο Μπαρδή και Κώστα Κοκορέτση!

