1η δύναμη στο Περιστέρι
για 5η συνεχή χρονιά
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Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πως με σταθερά βήματα και σωστές επιλογές που κάνει,
καταφέρνει να έχει σπουδαίες επιτυχίες και να βρίσκεται μέσα στην ελίτ της ελληνικής κολύμβησης. Μέσα από τις
επιτυχίες αποδεικνύεται πως με συνέπεια, ήθος και σκληρή δουλειά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Και φέτος, ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συνέχισε αυτή την πορεία του και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο O.A.K.A το τριήμερο 23 - 25 Ιουνίου 2017, που θεωρήθηκε από τις καλύτερες
και δυσκολότερες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Μέσα από πολύ σκληρό ανταγωνισμό, αλλά και διαφόρων
ατυχιών, με τη συμμετοχή 18 αθλητών, -τριών κατετάγη 10ος στη γενική κατάταξη, 9ος στις Γυναίκες και 10ος στους
Άνδρες, σε σύνολο 38 ομάδων, συγκεντρώνοντας 50 βαθμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι μπορεί και κρατιέται
επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες στο χώρο της κολύμβησης.
Συγκεκριμένα, υπήρξαν 10 συμμετοχές από τους αθλητές, -τριες του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σε 10 τελικούς. Από
τους 10 τελικούς οι 8 ήταν σε ατομικά αγωνίσματα. Από αυτούς τους τελικούς
κατακτήθηκαν 1 χρυσό, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο μετάλλιο από την αθλήτριά
μας Μαυραντζά Αγγελική και ειδικότερα: χρυσό στα 200μ, πρόσθιο γυναικών με
χρόνο 02:33:54, ασημένιο στα 100μ..πρόσθιο γυναικών με χρόνο 01:11:62 και
χάλκινο στα 50μ. πρόσθιο γυναικών με χρόνο 00:33:05
Εκτός από τα μετάλλια κατακτήθηκαν 7 θέσεις σε οχτάδες από τους αθλητές, -τριες
της ομάδας μας και ειδικότερα: Όλγα Ντάλλα 4η, 5η και 6η στα 200μ. 100μ. και
50μ. ύπτιο γυναικών με χρόνο 02:22:31, 01:04:79 και 00:30:61,
Ευάγγελος
ΑΪβαλιώτης 6ος στα 50μ. πεταλ. ανδρών με χρόνο 00:25:30, Νίκος Γιαννόπουλος
6ος στα
200μ. ύπτιο
ανδρών με χρόνο 02:06:44,
Σημαντήρας Νικ.,
Χαντζηπαυλίδης Αλέξ., Γιαννόπουλος Νικ., Αϊβαλιώτης Ευάγ.
6οι στα 4 Χ 200μ.
ελεύθερο ανδρών, Γιαννόπουλος Νικ., Βλαχόπουλος Ιωάν., Αϊβαλιώτης Ευάγ.,
Χαντζηπαυλίδης Αλέξ. 7οι στα 4 Χ 100μ. μικτή ομαδική ανδρών.
Τέλος, πολύ καλή παρουσία είχαν οι παραπάνω αθλητές και στα υπόλοιπα αθλήματα που συμμετείχαν αλλά και οι
υπόλοιποι αθλητές μας. Ασπράγκαθου Αναστασία, Ελμαλή Μαριανώτα, Κακαβά Ιωάννα, Κάλτσου Παρασκευή,
Καρβούνη Βαλέρια, Κοντός Παναγιώτης, Μανδαλιανός Ματθαίος, Ματσώτα Μαριλένα, Σαββίδη Άννα-Μαρία, Σγούρου
Δανάη, Σινάνου Σταυρούλα
Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν για πέμπτη συνεχόμενη φορά τον ΓΛΑΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ πρώτη δύναμη στο
Περιστέρι και με διαφορά από τους υπόλοιπους Συλλόγους.
Τα συγχαρητήρια όλων μας στους αθλητές που κατέλαβαν θέση στους τελικούς, αλλά και στους υπόλοιπους που
συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλη η οικογένεια του
ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ εύχεται ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ και ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, σε
όσους τελείωσαν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις και ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ στους υπόλοιπους και το Δ.Σ.
υπόσχεται ότι θα προσπαθεί ΠΑΝΤΑ για το καλύτερο της ομάδας και κυρίως των αθλητών.

