ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ¨ FERENS CABA ¨ KANJIZA , ΣΕΡΒΙΑ

Με τη συμμετοχή 310 αθλητών, 42 αθλητικών συλλόγων από 12 χώρες
πραγματοποιήθηκε και φέτος 20/10/2018 το Διεθνές τουρνουά Πάλης ΄΄ Chaba Ferenc
΄΄ στην μεθοριακή πόλη της Σερβίας Kanjiza

η οποία για μία ακόμη χρονιά φιλοξένησε ένα πολύ δυνατό τουρνουά
Ελληνορωμαϊκής Πάλης για αθλητές 9-16 ετών .

Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ και ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ συμμετείχε με την ελληνική αποστολή σε
ένα από τα πιο δυναμικά τουρνουά της κεντρικής Ευρώπης καθώς συμμετείχαν 12
χώρες Σερβία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κροατία, Βοσνία,
Βουλγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Τους αθλητές μας στον αγώνα αυτό συνόδευε ο προπονητής του συλλόγου
Τσεντίδης Σάββας.

Οκτώ αθλητές με 16 νίκες επέστρεψαν με 4 μετάλλια πίσω στην πόλη μας.
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2 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο.

Οι αθλητές που αγωνίστηκαν ήταν:

Μιχαηλίδης Γεώργιος 1η θέση

Χαριτίδης Ελευθέριος 1η θέση

Αθανασίου Γεώργιος 2η θέση

Αναστασιάδης Θεοχάρης 3η θέση

Ευθυμιάδης Αθανάσιος 5η θέση

Μητσιόπουλος Δημήτριος 6η θέση

Πέτκος Ιωάννης 6η θέση

Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος 7η θέση

Ο Σάββας Τσεντίδης και ο Ταμός Κωνσταντίνος, οι προπονητές τον αθλητών,
βρίσκονται συχνά σε τέτοιου είδους διεθνή τουρνουά και πρωταθλήματα
παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Τα τελευταία χρόνια η Κατερινιώτικη ομάδα έχει γίνει
πολύ γνώστη λόγω των συνεχών εμφανίσεων της στο εξωτερικό. Το επίπεδο τον
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αθλητών μας έχει ανέβει με εμφανίσεις που συνεχώς τους δίνουν νίκες, παρόλο
που επιλέγονται ιδιαίτερα δύσκολα τουρνουά!

Ο κ. Τσεντίδης δήλωσε: «Και βεβαία είναι δύσκολες οι συνθήκες. Το κάθε σπίτι έχει
τα προβλήματά του. Το να λείπεις συνέχεια στο εξωτερικό είναι δύσκολο και για
τον αθλητή και για την οικογένεια αλλά και για τον προπονητή. Ο λόγος που
επιμένουμε και κάνουμε τόσα ταξίδια είναι για να αποκτούν τα παιδιά μας
καινούριες εμπειρίες ώστε να ανεβάζουν το επίπεδο τους σαν αθλητές, να έχουν
αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία, να γνωρίζονται με αθλητές από άλλα μέρη, να
δημιουργούν φιλίες, να βλέπουν άλλες χώρες και κουλτούρες. Να
μεταλαμπαδεύουν σε όλους αυτούς την αγάπη που έχουμε για το άθλημα, που είναι
αρχαιοελληνικό. Πιστεύουμε ότι η όσο το δυνατόν περισσότερη συμμετοχή σε
αγώνες βοηθάει δίνοντάς τους κίνητρο για κάτι παραπάνω, εμπειρία που δεν
μπορούν να την αποκτήσουν διαφορετικά και μεγαλύτερη διάθεση ενασχόλησης με
τον αθλητισμό.

Συγχαρητήρια στους αθλητές, και εις ανώτερα!»
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