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ΔΙΕΘΝΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ

Ολοκλθρϊκθκε ςιμερα από τθν ΕΦΟΑ,με μεγάλθ επιτυχία, θ πρϊτθ ςειρά 20
Διεκνϊν Διοργανϊςεων Σζνισ (16) και BeachTennis (4),για το πρϊτο τετράμθνο του
2017,12 Διοργανϊςεισ ζγιναν ςτο Ηράκλειο, 2 ςτθ Ρόδο και 6 ςτθν Αττικι.
Διοργανϊκθκαν 16 Διεκνι Πρωτακλιματα Σζνισ, που μετροφν ςτθν Ευρωπαϊκι
και Παγκόςμια κατάταξθ και ςυγκεκριμζνα 5ανδρϊν (Ηράκλειο-LyttosBeach), 5 γυναικϊν
(Ηράκλειο-LyttosBeach), 2 junior’sαγοριϊν κάτω των δεκατεςςάρων ετϊν (Ηράκλειο
ΟΑ&Α-Πεφκθ ΑΓ. Καλοβελϊνθσ), 2 junior’sκοριτςιϊν κάτω των δεκατεςςάρων
ετϊν(Ηράκλειο ΟΑ&Α-Πεφκθ Α Γ. Καλοβελϊνθσ), 1 Senior’sανδρϊν (Ρόδοσ-Ροδιακόσ ΟΑ)
και 1 Senior’s γυναικϊν (Ρόδοσ-Ροδιακόσ ΟΑ).
Διοργανϊκθκαν ακόμθ 4 Διεκνι Πρωτακλιματα BeachTennis, 2 ανδρϊν (ΕΝΟ
Αιγυπτιωτϊν-Αγ. Κοςμάσ) και 2 γυναικϊν (ΕΝΟ Αιγυπτιωτϊν-Αγ. Κοςμάσ).
Οι ςυμμετοχζσ ςτα Πρωτακλιματα ιταν 1.161ακλιτριεσ και ακλθτζσ από 45
χϊρεσ και από τισ πζντε Ηπείρουσ, εκ των οποίων 233 Ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ, από
τισοποίεσ πιραν πόντουσ ςτθν Ευρωπαϊκι και ςτθν Παγκόςμια κατάταξθ85
ακλθτζσ/τριεσ.
Ξεχϊριςαν ςτουσ άνδρεσ οι Καπίρθσ (ΑΟΑ Ηλιοφπολθσ), Παυλισ (ΟΑ Ακθνϊν),
(κορίλασ (ΑΑ Ιωαννίνων), τεργίου Γ. (ΟΑ Ακθνϊν) και ςτισ γυναίκεσ οι Νικολοποφλου
(ΑΟΑ Φιλοκζθσ), Παπαμιχαιλ (ΑΟΑ Φιλοκζθσ). Η Παπαμιχαιλ ζλαβε και τθν 2θ κζςθ ςτο
διπλό. Ο κορίλασ 17 ετϊν, και οι Καπίρθσ, Νικολοποφλου 18 χρονϊν ζδωςαν δυναμικά
το παρόν και ζγραψαν υποκικθ για τθ ςυνζχεια.
τισ κατθγορίεσ των Junior’s, ςτα αγόρια ξεχϊριςαν, με αλφαβθτικι ςειρά οι
Αςτρεινίδθσ (ΑΟΑ Παπάγου), Κυπριϊτθσ (ΑΟΑ Ακθνϊν), ο οποίοσ κζρδιςε το
Πρωτάκλθμα τθσ Πεφκθσ και οι Βολτυράκθσ(Ηράκλειο ΟΑ & Α), οποίοσ κατζλαβε μαηί με
τον Κυπριϊτθ 2θ κζςθ ςτο διπλό, Διαμαντόπουλοσ (ΟΑ Αιγιαλείασ), Μθτςάκοσ (Α Κολ.
Ντερι), Μπόγρθσ (Ηράκλειο ΟΑ & Α), ταμοφλοσ Γ. (ΑΟΑ Ηλιοφπολθσ) και ςτα κορίτςια
οιΑδαμοποφλου (ΟΑ Πετροφπολθσ), Γραμματικάκθ (ΠΕΤΚΗ Α Γ. Καλοβελϊνθσ),
Ζαφειροποφλου (Ηράκλειο ΟΑ & Α),Καμπά (ΟΑ Γουδι), Μαςτροδιμα (Α Κολ. Ντερι),
Παφλου (ΟΑ Ακθνϊν) και θ Αδαμοποφλου (ΟΑ Πετροφπολθσ). Οι Αδαμοποφλου και
Παφλου κατζλαβαν και 2θ κζςθ ςτο διπλό.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΦΟΑ κ. πφροσ Ζαννιάσ ζκανε τθν ακόλουκθ διλωςθ: « Εκ
μζρουσ του Δ.., τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Διοίκθςθσ, των Ενϊςεων και ολόκλθρθσ τθσ
Οικογζνειασ τουΕλλθνικοφ Σζνισ κζλω να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
ακλθτζσ/τριεσ, τουσ διοργανωτζσ ωματεία Μζλθ μασ και το ξενοδοχείο LyttosBeach, τθ
NOVASPORTSκακϊσ και όλουσ όςουσ εργάςτθκαν ςτισ Διεκνείσ Διοργανϊςεισ και να τουσ
εκφράςω κερμά ςυγχαρθτιρια, για τισ άψογεσ διοργανϊςεισ που υλοποίθςαν, δεχόμενοι
τθν ευαρζςκεια των υπερκείμενων Διεκνϊν Οργανιςμϊν, τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ

Αντιςφαίριςθσ και των 5 Ηπειρωτικϊν Ομοςπονδιϊν. Ιδιαίτερθ μνεία κζλω να κάνω
ςτον επιχειρθματία κ. Παντελι απουνάκθ, λάτρθ του Ακλθτιςμοφ, ιδιοκτιτθ του
ξενοδοχείου LYTTOSBEACH, ο οποίοσ πιρε το βάροσ των 10 Πρωτακλθμάτων, 5 ανδρών
και 5 γυναικών, κόςτουσ 200.000€, χωρίσ να ηθτιςει κανζνα αντάλλαγμα. Σον
ευχαριςτοφμε και ευχόμαςτε και άλλοι επιχειρθματίεσ να βοθκιςουν τον Ελλθνικό
Ακλθτιςμό, γιατί δεν είναι «επιδόρπιο αλλά βαςικι τροφι», όχι μόνο για τθν Τγεία αλλά
και για τθν Εκνικι Οικονομία, θ οποία ενιςχφεται άμεςα από ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
αυτοφ του επιπζδου.»

