
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών Γυναικών

Για πρώτη φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών Γυναικών
διεξάγεται καθημερινές (21-22/2/2012)γεγονός το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα,
με αποτέλεσμα αθλητές και αθλήτριες να μην μπορέσουν να αγωνιστούν λόγω εξεταστικής
περιόδου στα πανεπιστήμια, μαθημάτων στο σχολείο, εργασίας για κάποιους που
δουλεύουν και δυσκολίας μετακίνησης από την επαρχία.  Παρ’ όλα αυτά, για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά έχουμε πετυχημένη παρουσία στον τελικό των 400μ. Γυναικών. Η 
Γεωργίου Βασιλεία
πήρε την 
5η θέση
στην Ελλάδα στον τελικό των 400μ. με επίδοση 59''.13 που αποτελεί ατομικό ρεκόρ
κλειστού στίβου.

      

Στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχε στα πρωινά προκριματικά η Λυμπούση Κατερίνα που αν
και προετοιμάζεται για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου (6.000μ.) στις 4
Μαρτίου,  μπήκε στη μάχη και σημείωσε την πολύ καλή επίδοση για την εποχή 63''.10 και
έμεινε μόλις δύο θέσεις εκτός τελικού.  Η νεαρή κορασίδα αθλήτρια μας 
Κόκορη Έλενα
εμφανώς αγχωμένη από την πρώτη της συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών
σημείωσε επίδοση 71''.65.

  

Στα 400μ. των Ανδρών συμμετείχαν ο Μπογκντάν Μιακσίλο που είχε απουσία από
αγώνες σχεδόν δύο χρόνια (επίδοση 58''.50), ο 
Περράκης Μιχάλης 
(επίδοση 57.10) και ο 
Γκοτσόπουλος Θάνος 
επίδοση 60''.56 στην πρώτη τους παρουσία σε Πανελλήνιους αγώνες κλειστού στίβου.

  

Στα 60μ. των Ανδρών οι αθλητές μας επιβεβαίωσαν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση
με  χρόνους που επιβεβαίωσαν τις φετινές τους επιδόσεις και έτσι είχαμε τον πρωταθλητή
παίδων Τάσο Δαμίρη με 7''.26 τον Κυνηγαλάκη Κώστα με 7''.33, τον Σταματόπουλο
Γιάννη  με 7''.35,
τον Τσιώρη
Κων/νο
με 7''.82, τον 
Τσιρούλη Γιώργο
με 7''.65 και τον 
Γαβαλά Μιλτιάδη
με 7''.94 και τον 
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Βουτσαδάκη Γιώργο
με 8''.89.

  

Στα 60μ. Γυναικών οι χρόνοι των αθλητριών μας ήταν Βαρβάρα Ευαγγελία 8''.73, Τσιρούλ
η Μαρίνα
8''.79, 
Θεοδοσιάδη Κων/να
8''.79 και 
Βελώνια Σταυρούλα
9''.01.

  

Το διήμερο έκλεισε με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία.  Μπορεί οι 800άρες μας Λυμπούση
Κατερίνα  και Δ
ραμιτινού Ιωάννα
να έλειπαν λόγω πανεπιστημιακού φόρτου η πρώτη και πανελλαδικών εξετάσεων η
δεύτερη, αλλά η 
Γεωργίου Βάσω
μετά την 5η θέση στον τελικό των 400μ. χθές, μας χάρισε την 
7η θέση
στον τελικό του αγωνίσματος με την εκπληκτική επίδοση 2'.21''.18 αν και αγωνιζόταν πρώτη
φορά στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Να αναφέρουμε ότι στα πρωινά προκριματικά των 800μ.
ανδρών αγωνίστηκε και ο μαχητικός 
Περράκης Μιχάλης
.
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