ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL UNDER 17, 6-8 MAY 2016, MEYRIN- GENEVA, SWISS
Ωριμάσαμε σαν σύλλογος και το επιχειρήσαμε!
Με οργανωτική προετοιμασία και σωστό προγραμματισμό πολλών εβδομάδων, ο Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ με
την ομάδα ΚΑΤΩ των 17 ετών, συμμετείχε για πρώτη φορά σε διεθνές τουρνουά basketball που πραγματοποιήθηκε
στο Meyrin της Γενεύης στην Ελβετία. Ο στόχος μας ως σύλλογος επιτεύχθηκε με τον συνδυασμό απόκτησης
πρωτόγνωρων και χρήσιμων εμπειριών μέσα από την αγωνιστική και την εκπαιδευτική δραστηριότητα των
παιδιών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αποστολής περιλάμβανε την επίσκεψη στην ιστορική και φημισμένη πόλη της
Γενεύης, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο CERN και τα γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
FIBA.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε 3 προκριματικούς αγώνες με τη Σέρβικη ομάδα OKK Beograd, την Ελβετική
ομάδα Meyrin BC και την Βέλγικη ομάδα Aubel BC και 1 αγώνα τελικής κατάταξης, όπου συμμετείχαμε στον μικρό
η
τελικό κερδίζοντας την Aubel BC και κατακτώντας την 3 θέση του τουρνουά και το Χάλκινο Μετάλλιο. Επιπλέον
σημαντική διάκριση για την ομάδα μας ήταν η απονομή του βραβείου FAIR PLAY του τουρνουά, κατόπιν
ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, οι ομάδες, οι διαιτητές και οι κριτές
των αγώνων. Το βραβείο MVP παίκτη της ομάδας μας απονεμήθηκε στον παίκτη μας Λάμπρο Ρουκουνάκη,
παρόλο που έχασε τους 2 τελευταίους αγώνες λόγω του ατυχή και σοβαρού τραυματισμού του.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η ομάδα μας ήταν η πιο νεανική ηλικιακά αφού συμμετείχαν 2 αθλητές
γεν.1999, 9 αθλητές 2000 και 3 αθλητές 2001. Στην αποστολή συμμετείχαν:
Αθλητές γεννηθέντες 1999: Καπόπουλος Νέστωρας, Κωνσταντινίδης Κώστας
Αθλητές γεννηθέντες 2000: Αρταβάνης Γιώργος, Μπιλάλης Γιώργος, Μπιλάλης Χρήστος, Γκάτσης Κώστας,
Μαγγιώρος Μιχάλης, Πετράτος Νίκος, Ρουκουνάκης Λάμπρος, Σαλτέλης Νίκος, Τζαννετάκος Πάνος,
Αθλητές γεννηθέντες 2001: Κώτσης Γιάννης, Παπακωνσταντινόπουλος Δημήτρης, Τσαγκλής Αδάμ
Προπονητές: Μπεζεριάνος Ανδρέας, Μελισσάρης-Παπανικολάου Κοσμάς
Συνοδοί: Κώτσης Κώστας (Αρχηγός Αποστολής), Παπακωνσταντινόπουλος Γιώργος (Υπεύθυνος Ομάδας)
Η αποστολή μας δέχθηκε επίσης τα εύσημα και τα συγχαρητήρια της οργανωτικής επιτροπής για την συνολική
εικόνα και παρουσία μας στο τουρνουά, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά για την χορηγική υποστήριξη και την συνεισφορά τους στην αποστολή,
ενισχύοντας την προσπάθειά μας να ανταπεξέλθουμε στις λειτουργικές απαιτήσεις της συμμετοχής μας στο
τουρνουά: ¨Manessis Travel¨ - Πρακτορείο Ταξιδίων / ¨Ο Χορός της Σοκολάτας¨ – Προσχολική Αγωγή Παπάγου /
¨Εμπόριο Τροφίμων Αβδούλος¨- Παπάγου / ¨Φούρνος Παπάγου¨ / ¨Χρώματα-Σιδηρικά¨ - Νίκος Κουτάκης /
¨Γραφεία Τελετών Σταυρακάκης¨- Δημήτρης Τσενεμπής / ¨Φαρμακείο Παπουτσής¨ - Παπάγου.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τους προπονητές και τους συνοδούς της αποστολής.
Μας κάνατε για ακόμη μια φορά και εκτός συνόρων, υπερήφανους!
Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

