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BONUS  ΑΠΟ  ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ                          
& ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΟ     ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 2013 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Το Δ.Σ. του Α.Κ.Ο.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  σε τακτική συνεδρίαση του 
στις 29/08/13 (πράξη 70),εκτιμώντας και τιμώντας τους κολυμβητές του που 
διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών και στο θερινό 
πρωτάθλημα 9-10-11-12 ετών τον Ιούλιο του  2013, αποφάσισε ομόφωνα να 
απονέμει Bonus . 

 Τα Bonus θα  δοθούν  με κριτήριο τα αποτελέσματα των θερινών και 
Πανελλήνιων πρωταθλημάτων και θα καθορισθούν  σύμφωνα με την 
οικονομική δυνατότητα του ομίλου. 

 Κολυμβητής -κολυμβήτρια που θα χάσει την διακριθέντα θέση του-της 
χάνει αυτομάτως τα Bonus. 

 Τα Bonus δίνονται  σύμφωνα με την καλύτερη θέση που κατέκτησε ο 
κολυμβητής -κολυμβήτρια στο  θερινό και Πανελλήνιο πρωτάθλημα.  

Σύμφωνα με  τα ανωτέρω το Δ.Σ. αποφασίζει: 
 
Α)    Αγωνιστικές κατηγορίες: 
 

1.  1η έως 8η θέση:  απαλλαγή από  την οικονομική ενίσχυση προς τον 
όμιλο  για όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 

2.  9η έως 16η  θέση :50% απαλλαγή από  την οικονομική ενίσχυση προς 
τον όμιλο για  όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 

3. 17η θέση: 30% απαλλαγή από  την οικονομική ενίσχυση προς τον 
όμιλο  για όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 
 

Β)   Προαγωνιστικές κατηγορίες: 
 

1. Χρυσό μετάλλιο:   απαλλαγή από  την οικονομική ενίσχυση   
     προς τον   όμιλο   όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 
2. Αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο και επιλογή του κολυμβητή –

κολυμβήτριας στην προεθνική επίλεκτων: απαλλαγή από  την 
οικονομική   ενίσχυση  προς τον   όμιλο  για όλο το προπονητικό 
έτος 2013-14. 
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3. Αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο: 50% απαλλαγή από  την οικονομική   
ενίσχυση  προς τον   όμιλο για  όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 

4. 4η και 5η θέση :1 τρίμηνο απαλλαγή από  την οικονομική   ενίσχυση  
προς τον   όμιλο. 

5. 6η και 7η θέση: 2 μήνες απαλλαγή από  την οικονομική   ενίσχυση  
προς τον   όμιλο. 

6. 8η θέση:  1 μήνα απαλλαγή από  την οικονομική   ενίσχυση  προς τον   
όμιλο. 

7. 9η έως 16η θέση : βράβευση του κολυμβητή – κολυμβήτριας στην 
κοπή της πίτας με έπαθλο και μετάλλιο τιμής του ομίλου.  
 

Σύμφωνα με  τα ανωτέρω τα Bonus δικαιούνται οι παρακάτω  κολυμβητές –
κολυμβήτριες : 
  
Α)     Αγωνιστικές κατηγορίες: 
 
Μιχαλόπουλος Ιάσων  31ος  - Τασσοπούλου Βασιλική  41η – Τασσόπουλος 
Γεώργιος 19ος -  Σταθούλης Κωνσταντίνος 20ος :  
30% απαλλαγή από  την οικονομική   ενίσχυση  προς τον   όμιλο  για όλο 
το προπονητικό έτος 2013-14. 
 
 Β)     Προαγωνιστικές κατηγορίες: 
 

1.  Μοσχονά Αναστασία 1 αργυρό και 2 χάλκινα, μέλος της προεθνικής  
 επίλεκτων : απαλλαγή από  την οικονομική ενίσχυση   

     προς τον   όμιλο  για όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 
2. Μοσχονά Στυλιανή  1 χρυσό 1 αργυρό: απαλλαγή από  την 

οικονομική ενίσχυση  προς τον   όμιλο για  όλο το προπονητικό έτος 
2013-14. 

3.  Αλικανιώτης Ανδρέας 1 χρυσό 1 αργυρό: απαλλαγή από  την 
οικονομική ενίσχυση  προς τον για  όμιλο   όλο το προπονητικό έτος 
2013-14. 

4.  Νικητάκη Όλγα  1 χάλκινο: 50% απαλλαγή από  την οικονομική 
ενίσχυση  προς τον   όμιλο για  όλο το προπονητικό έτος 2013-14. 

     (Αν η κολυμβήτρια Νικητάκη Όλγα  επιλεγεί στην προεθνική 
επίλεκτων , θα απαλλαγεί 100% ). 

5.  Στάικος Ευάγγελος  4η θέση: 1 τρίμηνο απαλλαγή από  την 
οικονομική ενίσχυση  προς τον   όμιλο. 

6. Αρσενιάδου Αναστασία 5η θέση: 1 τρίμηνο απαλλαγή από  την 
οικονομική ενίσχυση  προς τον   όμιλο. 

7.   Ζαφειράκης Ιωάννης 8η θέση: 1 μήνα απαλλαγή από  την οικονομική 
 ενίσχυση  προς τον   όμιλο.  
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8. Όλοι οι κολυμβητές –κολυμβήτριες που διακριθήκαν στο θερινό και 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα βραβευτούν στην κοπή της πίτας με 
έπαθλο και μετάλλιο τιμής του ομίλου.  
 

 
Συγχαίρουμε όλους τους κολυμβητές μας για τις διακρίσεις τους  και τους 
ευχόμαστε καλύτερα- δυνατότερα-ψηλότερα!! 

 
Ηλιούπολη  30/08/2013 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 
 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 


