
Ο .Α.Σ θέρνει ηο ΜΠΡΘΣΖ ζηην Σρίπολη!  

ΕΚΔΡΟΜΘΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΡΘΣΖ ΣΗΝ ΟΡΕΘΝΗ ΑΡΚΑΔΘΑ 
Για ηρεις μέρες η καρδιά ηοσ ελληνικού αγωνιζηικού μπριηζ θα τησπά ζηην 

Αρκαδική Πρωηεύοσζα. 

Γηα ηξεηο κέξεο ε θαξδηά ηνπ Eιιεληθνύ Αγωληζηηθνύ ΜΠΡΙΣΕ ζα 

ρηππά ζηελ θαξδηά ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζα ρηππά ζηελ Σξίπνιε. Ο ύιινγνο 

Αληηζθαίξηζεο Σξίπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αγωληζηηθό Όκηιν ΜΠΡΙΣΕ 

Βνπιηαγκέλεο & Γιπθάδαο δηνξγαλώλνπλ ην πξώηε επίζεκν ηνπξλνπά 

κπξηηδ ζηελ Αξθαδία, κε ζηόρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο. 

Κεληξηθό ζύλζεκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Μπξηηδ είλαη: "ΜΠΡΘΣΖ: γιαηί ηο Mσαλό είναι ηο Aηού ζοσ". 

πγθεθξηκέλα από 27 έωο 30 Οθηωβξίνπ 2011 ζα δηεμαρζεί ζηελ 

Σξίπνιε (Αρχοντικό Καλτεζιώτη) έλα 3ήκεξν ηνπξλνπά δεπγώλ 4
εο

 βαζκίδαο 

(OPEN 1-9 θαη 1-6). Σελ επζύλε ηνπ αγωληζηηθνύ ηκήκαηνο ηεο 

δηνξγάλωζεο έρεη αλαιάβεη ν Όκηινο ηεο Βνπιηαγκέλεο, ελώ ν .Α.Σ. ζα βνεζήζεη γεληθόηεξα ζηε 

δηνξγάλωζε αιιά θαη ζηε θηινμελία ηωλ αζιεηώλ, ζέινληαο έηζη λα κπεη δπλακηθά ζηνλ ρώξν ηνπ 

Διιεληθνύ Αγωληζηηθνύ Μπξηηδ θαη λα εληζρύζεη κε απηό ηνλ ηξόπν ην λενζύζηαην αγωληζηηθό ηνπ 

ηκήκα. 

ην ηνπξλνπά αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ 80-100 έκπεηξνη παίθηεο, από γλωζηνύο νκίινπο 

ηεο Αζήλαο, θαη ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηνπο ηζρύνληεο Γηεζλείο θαλνληζκνύο. Σελ επζύλε ηεο 

δηαηηεζίαο ηωλ αγώλωλ ζα έρεη  ν θ. ηέιηνο Αθξηηίδεο. 

ύκθωλα κε ην πξόγξακκα ηεο δηνξγάλωζεο, ηελ Πέκπηε νη αγώλεο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο 9:00 

ην βξάδπ, ελώ ηελ Παξαζθεπή & ην άββαην ζηηο 7:30 ην απόγεπκα. Όπωο αλαθνηλώζεθε έπαζια 

ζα απνλεκεζνύλ ζην 1
ν
, 2

ν
 θαη 3

ν
 δεπγάξη ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, ζην 1

ν
 δεπγάξη θάζε εκεξίδαο, 

ζην 1ν δεπγάξη ηνπ ΑΟΜΒ θαη ζην 1
ν
 δεπγάξη ηωλ καζεηώλ. 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ε απνλνκή ηωλ επάζιωλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή ζηηο 11:00πκ ζην 

Αξρνληηθό ηνπ Καιηεδηώηε, ζε επίζεκε εθδήιωζε πνπ ζα δηνξγαλώζεη ν ύιινγνο Αληηζθαίξηζεο 

Σξίπνιεο πξνο ηηκήλ ηωλ αζιεηώλ θαη ηωλ παξαγόληωλ ηνπ Μπξηηδ. 

 

 

ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΜΠΡΘΣΖ ΣΗΝ ΣΡΘΠΟΛΗ ΓΘΑ ΑΡΥΑΡΘΟΤ 

Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα δηάδνζεο ηνπ ΜΠΡΙΣΕ, 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεκηλάξην γηα αξράξηνπο, πνπ ζα 

δηνξγαλώζεη ζηελ Σξίπνιε ν ύιινγνο Αληηζθαίξηζεο 

Σξίπνιεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Μπξηηδ (ΔΟΜ). Σν ζεκηλάξην ζα γίλεη ζην Αξρνληηθό 

Καιηεδηώηε, ζα έρεη δηάξθεηα 24 ώξεο θαη ζα δηεμαρζεί 

ζε ηξεηο θάζεηο (αββαηνθύξηαθα): 5 & 6 Ννεκβξίνπ, 

12 & 13 Ννεκβξίνπ θαη 26 & 27 Ννεκβξίνπ 2011 

(βιέπε www.tripolitennis.gr). 

θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

γλωξίζνπλ ην ζπλαξπαζηηθό παηρλίδη - άζιεκα ηνπ 

Μπξηηδ θαη λα εληαρζνύλ ζην λέν αγωληζηηθό ηκήκα 

Μπξηηδ πνπ δηνξγαλώλεη ν .Α.Σ. γηα αξράξηνπο. Αμίδεη 

λα ζεκεηωζεί όηη ν .Α.Σ. είλαη πιένλ επίζεκν κέινο 

ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Μπξίηδ ελώ ην ηκήκα Μπξηηδ ηνπ .Α.Σ. ζα ιεηηνπξγεί θάζε Σεηάξηε 

θαη Κπξηαθή (8 κε 10 ην βξάδπ) ζε εηδηθή αίζνπζα ηνπ Αξρνληηθνύ Καιηεδηώηε. 

Σέινο νη ελδηαθεξόκελνη γηα ην ζεκηλάξην ζα πξέπεη λα γλωξίδνπλ όηη εθπαηδεύηξηα ζα είλαη 

έκπεηξε πξνπνλήηξηα-θαζεγήηξηα ηεο Οκνζπνλδίαο, ην θόζηνο ζα είλαη 60 επξώ γηα ην θάζε άηνκν 

θαη γηα ηηο ηξεηο δηήκεξεο ζπλαληήζεηο, ζα ρνξεγεζεί βεβαίωζε ζπκκεηνρήο από ηελ ΔΟΜ θαη ζα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο αγωληζηηθνύ δειηίνπ αζιεηή γηα επίζεκε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο ηεο 

http://www.tripolitennis.gr/


Οκνζπνλδίαο. 

Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ Αληηζθαίξηζεο Σξίπνιεο θαιεί 

όιν ηνλ θόζκν ηεο Αξθαδίαο λα αγθαιηάζεη ηνλ Πλεπκαηηθό 

Αζιεηηζκό, λα γλωξίζεη από θνληά ην ζπλαξπαζηηθό θόζκν 

ηνπ Μπξηηδ βιέπνληαο ηνπο αγώλεο ηνπ ηνπξλνπά πνπ ζα 

γίλεη ζηελ πόιε καο θαη λα παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην πνπ 

ζα γίλεη ηα αββαηνθύξηαθα ηνπ Ννεκβξίνπ ζην Αξρνληηθό 

Καιηεδηώηε.  

Σελ πξνθήξπμε θαη  άιια λέα ηνπ ΑΣ κπνξείηε λα 

βξίζθεηε ζην site www.tripolitennis.gr, θαζώο θαη ζηε ζειίδα 

ηνπ FaceBook (Tripoli Tennis). Γηα θάζε πιεξνθνξία 

κπνξείηε λα θαιείηε ζην 6979-660560, ή λα ζηείιεηε e-mail  

ζην vtennis@otenet.gr. 
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