Μζγαρα, 3 Αυγοφςτου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ςυγχαίρει τουσ Ακλθτζσ του
Α.Ο.Μ. για τισ επιτυχίεσ τουσ ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Νζων που ζγινε ςτθ
Λάριςα το διιμερο 29 και 30 Ιουλίου 2017
Ζνα χρυςό μετάλλιο και πολφ καλζσ επιδόςεισ και κζςεισ πιραν οι ακλθτζσ του Α.Ο.
Μεγάρων ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Νζων, που ζγινε ςτθν Λάριςα ςτισ 29 και 30
Ιουλίου 2017.
Θ ΕΛΕΝΘ ΠΟΛΑΚ, ςτο “Αλμα επι κοντώ” πιρε τθν πρώτθ κζςθ και το χρυςό
μετάλλιο με επίδοςθ 4.15 μ. επιβεβαιώνοντασ τθν κζςθ τθσ ωσ κορυφαία ςτθν Ελλάδα.
Ο ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΣΑΗΘ ςτο Αλμα τριπλοφν πιρε τθν τζταρτθ κζςθ με άλμα ςτα 15.37 μ. μία
πολφ μεγάλθ επίδοςθ για τθν θλικία του ( είναι ςτθν κατθγορία των παίδων), επίδοςθ που
αν ο άνεμοσ δεν ιταν κετικόσ πάνω από το όριο κα ιταν θ καλφτερθ επίδοςθ ςτθν Ευρώπθ
ςτουσ παίδεσ.
Σθν τζταρτθ κζςθ ςτον τελικό των 400μ εμποδίων πιρε ο Άρθσ Δρίτςασ με χρόνο
53"81, εδώ κα να ςθμειώςουμε ότι ο Δρίτςασ βρίςκεται ςτθν κατθγορία των εφιβων για
πρώτθ χρονιά, και είχε τον καλφτερο χρόνο από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Θ ΒΑΙΛΙΚΘ ΣΑΧΣΑΡΑ, ςτον προκριματικό του τριπλοφν ζκανε 11.71μ, και πζραςε
ςτον τελικό, αλλά εκεί φάνθκε άτυχθ αφοφ ζκανε τρία άλματα μεγάλα, αλλά δυςτυχώσ
ιταν και τα τρία άκυρα.
Θ ομάδα του ςυλλόγου μετά από πάρα πολλά χρόνια, ςυμμετείχε ςτθν
ςκυταλοδρομία 4Χ400μ με τουσ Ανδρζα Πανταηι - Αντώνθ Αλεξανδρίδθ - Άρθ Δρίτςα και
Γρθγόρθ Νικόλα όπου με χρόνο 3'29"47, πιρε τθν 9θ κζςθ δίνοντασ ςτον φλλογο
πολφτιμουσ βακμοφσ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε:
« Για άλλθ μία φορά τα Μζγαρα διακρίνονται, διαπρζπουν και προβάλλονται πανελλθνίωσ.
Είμαι υπεριφανοσ και καμαρώνω τουσ νζουσ των Μεγάρων που αγωνίηονται ςτον ςτίβο και
με τισ επιτυχίεσ τουσ αυτι τθ δφςκολθ εποχι μασ γεμίηουν με δφναμθ κι αιςιοδοξία για ζνα
καλφτερο μζλλον του τόπου μασ.
Ωσ Διμαρχοσ Μεγαρζων, κζλω ειλικρινά να ςυγχαρώ εγκάρδια όλουσ τουσ
Ακλθτζσ, που ςυμμετείχαν ςτο πανελλινιο Πρωτάκλθμα Νζων ςτθ Λάριςα τόςο για το
χρυςό μετάλλιο που κατζκτθςαν αλλά και για όλεσ τισ άλλεσ επιδόςεισ τουσ.
Ιδιαίτερα ΘΕΡΜΑ ΕΠΑΙΝΩ και ΤΓΧΑΙΡΩ τθ Διοίκθςθ του υλλόγου για το ζργο που
επιτελοφν , τουσ προπονθτζσ για τθν άριςτθ εργαςία τουσ και προςωπικά ςτον ακοφραςτο
εργάτθ του Ακλθτιςμοφ των Μεγάρων κ. ΠΤΡΟ ΚΑΛΟΖΟΤΜΗ για όλεσ του τισ
προςπάκειεσ και τον αγώνα, που κάνει για τθν ανάπτυξθ του Ακλθτιςμοφ.”
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