ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Μελίσσια, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021

Αθλητική Χρονιά 2021-22

Κανονισμός Λειτουργίας & Ενημερώσεις

Αγαπητοί γονείς, αθλήτριες & αθλητές,
Ο ΚΑΟ Μελισσίων, σας εύχεται μια δημιουργική σχολική και αθλητική χρονιά!
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε προς τον σύλλογό μας για την αθλητική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Αυτό μας δίνει την απαιτούμενη δύναμη και ώθηση να
συνεχίσουμε το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επί σειρά ετών επιτελούμε, αυτό του να “κρατάμε”
τα παιδιά και τους νέους μας μέσα στον αθλητισμό!
Συνεπώς, το όραμά μας δεν είναι άλλο από το να είμαστε πάντα ικανοί και άξιοι να ξεχωρίζουμε
ως ο σύλλογος με την πολύπλευρη δράση, που μεταδίδει αξίες και προσφέρει σε αθλητές &
αθλήτριες κάθε ηλικίας και επιπέδου, ερεθίσματα και εμπειρίες πολύτιμες για τη διάπλαση
σώματος-νου-χαρακτήρα!
Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε όλους δίπλα μας, ενεργούς, σε όλες
τις δραστηριότητες του συλλόγου μας. Να δείξουμε με το παράδειγμά μας,
ότι με ομαδική δουλειά και πάθος-επιμονή-αλληλεγγύη, μπορούμε να
επιτύχουμε πολλά περισσότερα!
Εφέτος θα διανύσουμε μια αγωνιστική χρονιά που θα είναι διαφορετική λόγω της
πρωτοφανούς πανδημίας την οποία βιώνουμε όλοι. Ο ΚΑΟ Μελισσίων έχει προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα γήπεδα.
Προπονητική Ομάδα
Για την αθλητική περίοδο 2021-22, με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση της φιλοσοφίας και των
στόχων μας, η προπονητική ομάδα του Συλλόγου διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Θάνος Κωνσταντόπουλος
Κώστας Ζακυνθινός
Έκτορας Οικονομόπουλος
Νίκος Χρυσοχεράκης
Χρήστος Γεώργου

Υπεύθυνος Τεχνικής και Αγωνιστικής Κατεύθυνσης
Προπονητής Ανδρικής Ομάδας
Βοηθός Προπονητής Ανδρικής Ομάδας, Προπονητής Εφήβων
Υπεύθυνος Αναπτυξιακού
Προπονητής Εφήβων
Προπονητής Παίδων, Παμπαίδων, Προμίνι
Προπονητής Παμπαίδων
Προπονητής Μίνι, Τζούνιορ 2010-11, Τζούνιορ 2012-13
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Αλέκος Δάγλας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Παντελής Καλογερόπουλος Υπεύθυνος Τεχνικής και Αγωνιστικής Κατεύθυνσης
Προπονητής Γυναικείας Ομάδας
Χρήστος Καλογερόπουλος
Βοηθός Προπονητής Γυναικείας Ομάδας, Προπονητής Νεανίδων
Γιώργος Κύριος
Βοηθός Προπονητής Γυναικείας Ομάδας
Κώστας Ζακυνθινός
Υπεύθυνος Αναπτυξιακού
Προπονητής Παγκορασίδων, Μίνι
Αντώνης Μωραΐτης
Προπονητής Κορασίδων & Παγκορασίδων
Νάντια Βελέντζα
Προπονήτρια Τζούνιορ & Αμαζόνων
Έλενα Ανδρικοπούλου
Προπονήτρια Αμαζόνων
Υπεύθυνος εκγύμνασης στη Ανδρική Ομάδα είναι ο Ευτύχης Σουλιώτης
Υπεύθυνος εκγύμνασης στη Γυναικεία Ομάδα είναι ο Βαγγέλης Κοκκίνης
Υπεύθυνος εκγύμνασης στην Ανδρική Πυραμίδα είναι ο Λάμπρος Καρράς
Υπεύθυνος εκγύμνασης στη Γυναικεία Πυραμίδα είναι ο Βαγγέλης Κοκκίνης
Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους προπονητές των τμημάτων για την πρόοδο των παιδιών
τους όποτε το επιθυμούν. Το φθινόπωρο και την άνοιξη, σε οργανωμένες συναντήσεις, αν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, οι γονείς θα μπορούν να συζητήσουν με τους Επικεφαλής προπονητές
και τη Διοίκηση για οτιδήποτε τους απασχολεί σε σχέση με το αθλητικό περιβάλλον και την
εξοικείωση των παιδιών σε αυτό.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις παρακάτω ενημερώσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για τη εύρυθμη λειτουργία των Υποδομών & Ακαδημιών μας:
Οδηγίες COVID-19
Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΟ Μελισσίων
Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων
Κώδικας Συμπεριφοράς Αθλητών-Αθλητριών

Καλή σχολική και αθλητική χρονιά !
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Η Επιτροπή Υποδομών & Ακαδημιών
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