
Αν	 ψα� χναμε	 μι�α	 λε�ξη	 για	 να	 μας	 χαρακτηρι�σει	 και	 να	 μας	 θυμι�ζει	 το	 διασυλλογικο� 	 sparringτου
TheFightingMallαυτη� 	θα	η� ταν	«Υγει�α».
Στη	προηγου� μενη	διοργα� νωση	ει�χαμε	:
	

3	rings,	20	συλλογους,	180	αθλητές,	97	παιχνίδια,
Ωραζυγισης	09:00,	ώρα	λήξης	14:00

	
Υγιη� 	 νοοτροπι�α	 προπονητω� ν,	 υγιη� 	 νοοτροπι�α	 αθλητω� ν,	 υγιη� 	 νοοτροπι�α	 διαιτητω� ν	 και	 τε�λος	 υγιη�

νοοτροπι�α	 διοργανωτω� ν	 (πα� ντα	 μιλα� με	 για	 τη	 συντρηπτικη� 	 πλειοψηφι�α,	 γιατι�	 εξαιρε�σεις	 θα	 υπα� ρχουν
πα� ντα).

Προπονητές	που	ε�χουν	δουλε�ψει	με	τα	παιδια� 	τους	και	θε�λουν	να	τα	δουν	να	εφαρμο� ζουν	κομμα� τι
της	 προπο� νησης	 σε	 αγω� νες	 που	 δεν	 κρι�νεται	 τι�ποτα	 απολυ� τως	 παρα� 	 μο� νο	 η	 συνειδητοποι�ηση	 για	 το	 που
βρι�σκεσαι	και	τι	μπορει�ς	να	κα� νεις.

Αθλητές	που	σεβα� στηκαν	το	χω� ρο,	τους	προπονητε�ς,	αλλα� 	κυρι�ως	τους	αντιπα� λους	τους,	αφου� 	κατα�
κανο� να	 προσπα� θησαν	 να	 φε�ρουν	 το	 παιχνι�δι	 τους	 εκει�	 που	 ε�πρεπε.	 Ακου� σαμε	 προπονητε�ς	 να	 λε�νε	 «θα
ανεβα� σεις	μο� νο	αν	ανεβα� σει»	,	«παι�ξε	ο� πως	παι�ζει»,	«προσεξε�	τον»,	«χαλαρα� ,	σου	ει�πα	χαλαρα� »

Διαιτητές,	 με	 ρεσιτα� λ	 διαιτησι�ας	 αφου� 	 πολλε�ς	 φορε�ς	 και	 ειδικα� 	 στους	 αθλητε�ς	 που	 ε�μπαιναν	 για
πρω� τη	 φορα� 	 σε	 ring,	 σε	 κα� θε	 διακοπη� 	 εξηγου� σαν	 τι	 και	 γιατι�	 πα� ντα	 με	 το	 χαμο�γελο	 συνε�βαλαν	 στο	 να
κρατηθει�	το	sparringσε	φιλικο� 	επι�πεδο.

Διοργανωτές,	που	με	 το	δευ� τερο	κιο� λας	διασυλλογικο� 	 sparring	 ε�δειξαν	ο� τι	 θε�λουν	και	μπορου� ν	 να
συνεισφε�ρουν	στο	τοπι�ο	των	“μαχητικω� ν	συνευρε�σεων”.
3	rings,	με	 ισα� ριθμες	οθο� νες	πα� νω	απο� 	αυτα� 	που	ε�δειναν	τον	α/α	του	κα� θε	αγω� να	ε�τσι	ω� στε	να	υπα� ρχει	η
ανα� λογη	 ροη� .	 	 Προ�γραμμα	 αναρτημε�νο	 στο	 internetω� στε	 να	 υπα� ρχει	 προ� σβαση	 απο� 	 ο� λους	 αλλα� 	 και	 να
ενημερω� νεται
on-lineμε	 ο� λες	 τις	 αλλαγε�ς.	 Τε�λος	 η	 πραγματικη� 	 βου� ληση	 για	 να	 εξυπηρετηθου� ν	 ο� σοι	 περισσο� τεροι
μπορου� σαν,	αφου� 	πολλοι�	 ε�παιξαν	παραπα� νω	απο� 	1	παιχνι�δι,	αλλα� 	δημιουργη� θηκαν	και	ζευγα� ρια	μετα� 	απο�
συννενο� ηση	προπονητω� ν	που	ε�παιξαν	μετα� 	το	τε�λος	του	προγρα� μματος.
											

Στις	 27	 Μαΐου	 Διοργανω� νουμε	 το	 τελευται�ο,	 για	 την	 τρε�χουσα	 σεζο� ν,	 διασυλλογικο�
sparring«PRACITICE	TIME	III».Θα	ει�ναι	ιδιαι�τερη	χαρα� ,	τιμη� 	και	δικαι�ωση	στην	προσπα� θεια� 	μας	η	παρουσι�α
αθλητω� ν	 απο� 	 το	 συ� λλογο� 	 σας.	 Χωρι�ς	 να	 ε�χει	 ανα� γκη	 κανει�ς	 να	 αποδει�ξει	 τι�ποτα	 στον	 α� λλον	 ε�χετε	 η� δη
συμβα� λει	στο	με�γιστο,	στο	να	φτια� ξουμε	μαζι�	 ε�να	διαφορετικο� 	 τρο�πο	συνα� ντησης	και	α� ντλησης	χρη� σιμων
πληροφοριω� ν	για	την	πορει�α	των	αθλητω� ν	μας.
	
Γιατι�	…	Αυτα� 	που	μας	ενω� νουν	ει�ναι	περισσο� τερα	απο� 	αυτα� 	που	μας	χωρι�ζουν	!!
	
	

Τόπος	διεξαγωγής :	The	Fighting	Mall	–	Φιλικω� ν	58	Περιστε�ρι
Ημερομηνία	διεξαγωγής :	27/5/2018

αταληκτική	ημερομηνία	συμμετοχών :	22/5/2018
Ώρα	ζύγισης :	09:00

Ώρα	έναρξης	sparring :	10:00
Πληροφορίες :	Μηνα� ς	Κουγιανο� ς	6974	552710

	


