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ΘΕΜΑ:ΜΕ  ΤΡΙΑ (3) ΜΕΤΑΛΛΙΑ   ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΚΟΑΤ 

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 

 
 

                  Με  τρία µετάλλια (1 χρυσό, 1 ασηµένιο και 1 χάλκινο) και πολύ καλές 

επιδόσεις επέστρεψε η οµάδα επίλεκτων (8-9 ετών)  του ΚΟΑΤ  από  τους  αγώνες µε 

την  επωνυµία «ΡΕΣΤΕΙΑ 2013»  που έγιναν  στο  κολυµβητήριο  του Παλαιού 

Φαλήρου  και διοργάνωσε ο Α.Ο.Π.Φ. 

                Η εµφάνιση των µικρών αθλητών µας ήταν πολύ καλή και απέδειξαν ότι 

υπάρχει πολύ καλό υλικό για τα προ-αγωνιστικά και αγωνιστικά τµήµατα της οµάδας. 

                    Μετάλλια πήραν οι: 

             Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος : 1
ος

 στα 33µ. ελεύθερο (αγόρια 9 ετών) 

   ∆ουµάζος Γεώργιος: 2
ος

 στα 33µ. ελεύθερο (αγόρια 8 ετών) 

            Κολιοπούλου Ελένη: 3
η
 στα 33µ. ελεύθερο (κορίτσια 8 ετών)  

 

     Συµµετείχαν επίσης και οι: Κοροµηλάς Περικλής, Μπερέτσος Θεόδωρος, 

Μπερέτσου Όλγα, Πανταζόπουλος Παναγιώτης, Τούντας Αριστείδης, Τσόπελας 
Παναγιώτης και Χρυσικού Μαρία οποίοι έκαναν πολύ καλούς χρόνους και είµαστε 

σίγουροι ότι στους επόµενους αγώνες θα βρίσκονται στο βάθρο των νικητών. 

                Το ∆.Σ. συγχαίρει όλους τους αθλητές που έλαβαν µέρος  και τους εύχεται 

πάντα επιτυχίες 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΕΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΑΤ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
   

  Με έντεκα µετάλλια (6 χρυσά, 3 ασηµένια και 2 χάλκινα) επέστρεψαν οι αθλητές 

και οι αθλήτριες της προ-αγωνιστικής και αγωνιστική µας οµάδας από τους αγώνες 

που συµµετείχαν µε την επωνυµία «ΤΖΕΛΑΤΕΙΑ 2013» που διοργάνωσε ο Ν.Ο. 

Βουλιαγµένης το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου 2013. Οι αθλητές µας 

συµµετέχοντας µόνο την πρώτη αγωνιστική ηµέρα, κατάφεραν για άλλη µια φορά να 

κυριαρχήσουν ανάµεσα σε 600 αθλητές ηλικίας 9 έως 17 ετών κάνοντας πολύ καλές 

επιδόσεις, αποτέλεσµα της εξαιρετικής προετοιµασίας τους από τον Οκτώβριο µέχρι 

σήµερα.  

Μετάλλια πήραν οι: 

Αγγελόπουλος Πέτρος: (1
ος

 στα 100µ. πρόσθιο, 1
ος

 στα 200µ. πρόσθιο). 

∆ιαµαντοπούλου Μάϊρα (1
η
 στα 50µ. ύπτιο). 



Καραµήτου Αναστασία (2
η
 στα 100µ. ελεύθερο, 3

η
 στα 100µ. ύπτιο). 

Κόκκος Θοδωρής (1
ος

 στα 100µ. ελεύθερο, 2
ος

 στα 50µ. ελεύθερο) 

Κωτσίρου Βασιλική (2
η
 στα 100µ. πρόσθιο) 

Μητσόπουλος Παναγιώτης (1
ος

 στα 50µ. ελεύθερο, 3
ος

 στα 50µ. ύπτιο) 

Πλαϊτη Σοφία (1
η
 στα 50µ. ύπτιο)  

  

Το  ∆.Σ.  συγχαίρει όλους του αθλητές και τις αθλήτριες που συµµετείχαν στους 

αγώνες. 

 

 


