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1ος  Διασυλλογικός Αγώνας – “Ερμής Θεοχαρόπουλος” 
Β΄ Αγώνας Σάββατο 26/2/2022 Αναρριχητική Πίστα Ε .Π .Ο.Σ Φυλής  

Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Ο.Α. 

(Διοργάνωση: Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ,  Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ και Π.Ο.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο Β΄ Αγώνας boulder στην 
Αναρριχητική Πίστα του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, στις ίδιες κατηγορίες  Πανπαίδες/Πανκορασιδες Α,Β,Γ,Δ και 
Παίδες/Κορασίδες όπως και ο Α΄ Αγώνας Δυσκολίας. Ο 1ος Διασυλλογικός αγώνας έχει αφιερωθεί 
στην μνήμη του Ερμή Θεοχαρόπουλου, και καθιερώνεται με το όνομα του και ευελπιστούμε να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή.   

Ο αγώνας άρχισε στις 08:30 το πρωί και ολοκληρώθηκε το απόγευμα στις 18:50. Στον Β΄ Αγώνα 
συμμετείχαν 96 Αθλητές από έξι (6) Συλλόγους. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν για να αποκτήσουν 
εμπειρία νέοι αθλητές  να προετοιμαστούν για τους αγώνες Κυπέλλου αλλά και του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος  που θα γίνουν τους επόμενους μήνες.  Στον Α΄ Αγώνα στις 6/2/2022 στον αγώνα 
δυσκολίας συμμετείχαν συνολικά 66 αθλητές από (6) Συλλόγους. Συνολικά συμμετείχαν αθλητές 
από (7) Συλλόγους   

Σε όλους τους αθλητές/αναρριχητές αξίζουν συγχαρητήρια όπως και σε όλους που βοήθησαν για 
να πραγματοποιηθούν οι αγώνες. Τα παιδιά από όλους τους Συλλόγους αγωνίστηκαν με 
ενθουσιασμό και άμιλλα κι έδειξαν τις δυνατότητές τους. Διαφαίνεται ότι το μέλλον του αθλήματος 
αναμφίβολα βρίσκεται σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ανάγκη να ρίξουμε λοιπόν ιδιαίτερο βάρος στην 
προπόνησή τους  και στους αγώνες, για να μπορούμε να ελπίζουμε με καλύτερους όρους, στην 
ανάπτυξη της αγωνιστικής αναρρίχησης.  

Η βαθμολογία η οποία συγκεντρώθηκε για τους συμμετέχοντες Συλλόγους και  από τους δύο αγώνες 
στο αγωνιστικό επίπεδο είναι η εξής : 
1ος  Ε.Ο.Σ. Αχαρνών          3032.6 βαθμοί 
2ος  Π.Ο.Σ. Πετρούπολης  2577,5 βαθμοί 
3ος  Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής          1506,1 βαθμοί 
4ος  Ε.Ο.Σ. Αθηνών            1009 βαθμοί 
5ος  Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας            249 βαθμοί 
6ος  Ε.Ο.Σ. Τρίπολης            128 βαθμοί 
7ος  Ε.Ο.Σ. Βόλου                  66,6 βαθμοί 
 
Αποτελέσματα Β΄ Αγώνα Boulder 26/2/2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDEyH8rP1oau9c6UQj6y_BfodvumnJ-
Do_M_Win0H41mK0VBhIJcSXfZxT-F2Enfhs1lC90uqahWtV/pubhtml 

Αποτελέσματα Α΄ Αγώνα Δυσκολίας 6/2/2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vQtYT524V3S10b7ilsHcvQ2f0IA6Bdf3tloEmrpfPbzQMi2VFs6-H9HBjwJXvlipgckQWBITQlwTTqH/pubhtml 

Αναλυτικός Πίνακας Βαθμολογίας: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUOiy9zKBaFOVRc7WN5vS2Y2etI_i4mJ/edit?usp=sharing&ouid=10
4886436221197385046&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDEyH8rP1oau9c6UQj6y_BfodvumnJ-Do_M_Win0H41mK0VBhIJcSXfZxT-F2Enfhs1lC90uqahWtV/pubhtml
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUOiy9zKBaFOVRc7WN5vS2Y2etI_i4mJ/edit?usp=sharing&ouid=104886436221197385046&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUOiy9zKBaFOVRc7WN5vS2Y2etI_i4mJ/edit?usp=sharing&ouid=104886436221197385046&rtpof=true&sd=true


Ευχαριστούμε θερμά τους προπονητές, τα στελέχη αγώνων της Ε.Ο.Ο.Α. και τους εθελοντές που εργάστηκαν 
με πάθος και αυταπάρνηση για την επιτυχία του αγώνα! Ευχαριστούμε τους Εθελοντές  Σαμαρείτες για την 

παρουσία τους.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε και στον Ν.Π. Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Φυλής 
για την υποστήριξη. 

Ανανεώνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού την επόμενη χρονιά !! 
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