1η ΘΕΣΗ στη ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ, με 863,5 βαθμούς.
1η ΘΕΣΗ στους ΑΝΔΡΕΣ
1η ΘΕΣΗ στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ
4η ΘΕΣΗ στα ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
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Άλλη μία σεζόν ολοκληρώθηκε για τους αθλητές της τεχνικής
κολύμβησης,
με
τη διεξαγωγή
του
Πανελλήνιου
πρωταθλήματος Κατηγοριών, που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη 05 - 08 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή 499
κολυμβητών, -τριών από 41 σωματεία της Ελλάδος
Για μία ακόμη φορά ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, συνεπής στο
πρωταγωνιστικό του προφίλ, κατάφερε να παραμείνει ψηλά και
χρίστηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην τεχνική κολύμβηση για
2η συνεχόμενη χρονιά. Οι αθλητές του ΓΛΑΥΚΟΥ κατάφεραν
όχι μόνο να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή που κατείχαν, αλλά παρέμειναν και στην
κορυφή, με σημαντική βαθμολογική διαφορά από τις υπόλοιπες
ομάδες.
Σε ένα πρωτάθλημα όπου υπήρξε έντονος συναγωνισμός, αλλά
και συναισθηματική φόρτιση, στην τελευταία αγωνιστική, λόγω
του αιφνιδίου θανάτου συναθλητή τους, οι αθλητές μας
κατάφεραν να κρατήσουν τη σημαία ψηλά και να κάνουν την
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ μία ακόμη φορά
περήφανη!!!

Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με τη μεθοδική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, κατάφερε και αυτή τη
χρονιά να παραμείνει ψηλά. Με τη συμμετοχή 46 αθλητών, -τριών κατετάγει 1ος στη γενική κατάταξη με 863,5
β., 1ος στους άνδρες και 1ος στις γυναίκες. Το υψηλότατο επίπεδο της
διοργάνωσης, καθώς και το πάθος που έδειξαν όλοι, ήταν και αυτό που
έφερε την νίκη,
Οι αθλητές του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κατέκτησαν 74 μετάλλια: 25
χρυσά, 22 ασημένια και 27 χάλκινα. Από αυτά τα 59 ήταν σε ατομικά
αγωνίσματα και τα 15 σε ομαδικά.
Θα πρέπει να αναφερθούμε και στους
«μικρούς» της Τεχνικής του ΓΛΑΥΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, οι οποίοι μπορεί φέτος
να μην κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές, αλλά ο ανταγωνισμός με
τις άλλες ομάδες, όπου το επίπεδο ήταν υψηλό και τη μικρή δική μας
συμμετοχή, απέδειξε πως κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες
αγωνιστικές συνθήκες, την δύσκολή προετοιμασία ξεπερνώντας τους
εαυτούς τους και κατέκτησαν την 4η θέση στη γενική κατάταξη στις
προαγωνιστικές κατηγορίες.
Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, γιατί
κατάφεραν να σταθούν αντάξια και αγωνιστικά σαν "μεγάλοι".

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΔΩΣΑΝΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.
Το Δ.Σ. του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συγχαίρει όλους τους αθλητές, τριες για τις επιδόσεις τους ανεξάρτητα από τη θέση που κατέκτησαν, τους εύχεται ολόψυχα ΠΑΝΤΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και θα συνεχίσει να τα στηρίζει σε κάθε τους προσπάθεια!!!!!

