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ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Κατάλληλη από πολλές απόψεις εμφανίζεται να είναι η περιοχή του Πωγωνίου για την
προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Τζούντο Εφήβων/Νεανίδων που πραγματοποιεί το
προπονητικό της camp στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου, ενόψει του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Εφήβων/Νεανίδων που θα διεξαχθεί στο Σαράγεβο από τις 28 Ιουνίου έως
την 1η Ιουλίου 2018.

Το camp προετοιμάζει 22 αθλητές που βρίσκονται στο Δήμο Πωγωνίου από τις 16 Ιουνίου
και διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας Κουκλιών ενώ θα αναχωρήσουν απευθείας για την
πόλη που διοργανώνει φέτος το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Δήμος Πωγωνίου διατηρεί στενούς δεσμούς με το άθλημα του judo δεδομένου ότι στο
Καλπάκι πραγματοποιήθηκαν, με πολύ μεγάλη επιτυχία, πανελλήνια τουρνουά τζούντο και
αγώνες. «Είναι μεγάλη μας τιμή η φιλοξενία της Εθνικής Ομάδας Τζούντο
Εφήβων/Νεανίδων. Το Κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου εγκαινιάστηκε το 2005 και έκτοτε
έχει φιλοξενήσει αθλητικά τουρνουά, εργασιακά πρωταθλήματα και αγώνες. Είναι ένας
χώρος που ενδείκνυται για σημαντικές διοργανώσεις και για προπονητικά camp. Πρόκειται
για ένα αθλητικό στολίδι που είναι στη διάθεση τόσο των δημοτών μας όσο και όλων των
συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος Πωγωνίου στηρίζει τον υγιή αθλητισμό και την ευγενή
άμιλλα και στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια διάδοσης του αθλητικού ιδεώδους.
Ελπίζουμε η φιλοξενία μας να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στη σωστή προετοιμασία των
αθλητών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Εθνική μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ.
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Κωνσταντίνος Καψάλης.

Στην καταλληλότητα της περιοχής για την καλή προετοιμασία των αθλητών αναφέρθηκε ο
φροντιστής της Εθνικής Ομάδας κ. Ντούρου Γκόγκουα ευχαριστώντας παράλληλα το Δήμο
για την άψογη φιλοξενία. «Το Πωγώνι είναι ένας όμορφος τόπος και συγχρόνως είναι
ενδεδειγμένος από άποψη κλιματολογικών συνθηκών για την άρτια προετοιμασία των
αθλητών. Το judo γνωρίζει άνθιση στην περιοχή και υπάρχουν πολλά παιδιά από το Δήμο
που στελεχώνουν την εθνική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμαρχο κ. Κων/νο Καψάλη
και το Δήμο Πωγωνίου για την καλή συνεργασία και φιλοξενία» τόνισε επισημαίνοντας ότι η
Εθνική Ομάδα θα κάνει και στο μέλλον την προετοιμασία της στο Κλειστό Γυμναστήριο
Καλπακίου.

Τις ευχαριστίες του για τη στήριξη του Δήμου τόσο στο προπονητικό camp όσο και στο
άθλημα του judo γενικότερα εξέφρασε και ο προπονητής του Πανηπειρωτικού Συλλόγου κ.
Οδυσσέας Νάστης υπογραμμίζοντας: «Ο Δήμος Πωγωνίου έχει σταθεί στο πλευρό μας σε
ό,τι έχουμε χρειαστεί και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά.
Στόχος μας είναι η θεσμοθέτηση του προπονητικού camp στο Κλειστό Γυμναστήριο
Καλπακίου και η φιλοξενία ακόμη μεγαλύτερων διοργανώσεων».

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πωγωνίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, σχεδιάζει
την κατασκευή μιας ακόμη αίθουσας, στην Τ.Κ. Παρακαλάμου, η οποία θα χρησιμοποιείται
τόσο από τις σχολικές δομές όσο και από τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής για τις
προπονητικές τους ανάγκες.
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