ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Αγαπητά μέλη
Καλώς ορίσατε στον Όμιλο Αντισφαίρισης Καλύμνου. Ελπίζουμε ότι θα έχετε μια ευχάριστη και
επιτυχημένη αθλητική και όχι μόνο χρονιά στο σύλλογό μας.
Στον Όμιλο ΑΠΟΛΛΩΝ είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα ποικίλο
πρόγραμμα προπονήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων αλλά και άλλων κοινωνικών δράσεων , είτε είστε
αρχάριοι , είτε έχετε εμπειρία στο τένις είτε είστε κοινωνικό μέλος του τένις.
Υπάρχει κάτι για όλους εδώ.
Το εγχειρίδιο αυτό θα σας δώσει μια γενική εικόνα απ αυτά που ο σύλλογός μας παρέχει καθώς και
πληροφορίες για τις ημέρες και ώρες που μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε εντός των αθλητικών μας
εγκαταστάσεων.
Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι η νέα μας ιστοσελίδα www.kalymnostennis.gr έχει
ενημερωθεί, καθώς επίσης και η σελίδα μας στο facebook (kalymnos tennis club) όπου μπορείτε να
βρείτε όλα τα τελευταία νέα, ενημερώσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα προπόνησης, ημερολόγιο
των εκδηλώσεων του club, και πολλά άλλα πράγματα που αφορούν τον Όμιλό μας.

Να έχετε όλοι μια όμορφη αθλητική χρονιά στο τένις!
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:

Παναγιώτης Ράγκος
Σακελλάρης Πιλάτος
Αστέρης Καρασίμος
Μαρία Κουρούνη
Αγγελική Μαραγκού

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κυριάκος Χατζηδάκης
Κώστας Μηνέτος
Γιώργος Τηλιακός
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αστέριος Καρασίμος
Α΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:Γρηγόριος Νίκου
Β΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:Πιοτρ Βάρζεβιτς
Γ΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:Γεώργιος Παπαγεωργίου
Δ΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:Καλλιόπη Μιλάτου
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μελίνα Κατέρη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σεβαστή Κοκκίνου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ:Αφροδίτη Νανάκη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2010 το μεράκι, η αποφασιστικότητα η οικονομική προσφορά και η πολύ σκληρή δουλειά του
γυμναστή φυσικής αγωγής κου Γρηγόρη Νίκου με τη συνεργασία και τη συνδρομή των μελών του
Ιδρύματος Ελέουςτόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε χρήμα, δημιούργησαν στο ήδη αθλητικά
διαμορφωμένο περιβάλλον του Ιδρύματος αυτή την σύγχρονη αθλητική όαση αντισφαίρισης.
Κατασκευάστηκαν δύο υπερσύγχρονα γήπεδα τένις , νέα αποδυτήρια , χώρος γυμναστηρίου , υπαίθριο
εντευκτήριο, γραφεία καθώς και ένα άνετο πάρκιγκ. Ότι χρειάζεται δηλαδή για να λειτουργήσει σωστά
μια σύγχρονη αθλητική λέσχη.
Το 2010 Ιδρύθηκε ο μη κερδοσκοπικός αθλητικός σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με προσωρινή
διοικούσα επιτροπή , προκειμένου να κατασκευασθούν και να τεθούν σε λειτουργία οι αθλητικές
εγκαταστάσεις του σωματείου.
Το 2012 η Γενική συνέλευση των μελών ίδρυσε με επίσημη απόφαση το τμήμα αντισφαίρισης Καλύμνου
και μετά από αρχαιρεσίες αναδείχτηκε το διοικητικό συμβούλιο του μη κερδοσκοπικού Αθλητικού
Συλλόγου ¨ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ¨.

Οι στόχοι που έθεσε απ την αρχή το ΔΣ του Ομίλου ήταν υψηλοί και άμεσα συνδεδεμένοι με τις αξίες
και τους σκοπούς του ιδρύματος Ελέους που εξακολουθεί να είναι ο βασικότερος υποστηρικτής της όλης
προσπάθειας (οι βασικότεροι συντελεστές της διοίκησης του συλλόγου είναι μέλη και του Ιδρύματος
Ελέους).
« Μέσα απ τη σωματική άσκηση και την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς
άμιλλας, θέλουμε να μεταδώσουμε στα μικρά παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη
μας ,την επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου ζωής» .
Μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Όμιλος αναγνωρίστηκε επίσημα σαν μέλος της
Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) και μπορεί πλέον να λαμβάνει μέρος σε
επίσημους αγώνες και τουρνουά είτε ενωσιακούς είτε εθνικού πρωταθλήματος. Το 2013 το συμβούλιο
του Ιδρύματος και σε συνεργασία με την γερόντισσα Αγνή της Ιεράς Μονής του Ρόοτσο, παραχώρησε για
χρήση, χώρο συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων για την κατασκευή άλλων δύο γηπέδων έτσι ώστε να
μπορεί το νησί της Καλύμνου να δημιουργήσει τις υποδομες έτσι ώστε να φιλοξενεί εθνικούς αγώνες
αντισφαίρισης αλλά και διεθνή τουρνουά. Ο Όμιλος είναι σε συνεργασία με το Δήμο Καλυμνίων και την
εθνική ομοσπονδία (ΕΦΟΑ) για την εύρεση κεφαλαίων για την αποπεράτωση αυτού του σχεδίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ – TΟΥΡΝΟΥΑ
Στην ακαδημία μας έχουν συσταθεί τέσσερα προπονητικά τμήματα
1.ΤΜΗΜΑ MΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ( PROJUNIOR )
Αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών. Οι βασικότεροι στόχοι αυτού του τμήματος είναι τα μικρά παιδιά να
καλλιεργήσουν τα βασικά του τένις δηλαδή συντονισμό κινήσεων, ισορροπία , ευκινησία και δεκτικές
δεξιότητες. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί με διασκέδαση και παιγνίδι.
Χρησιμοποιούνται ειδικές ρακέτες , ειδικές μπάλες μικρής συμπίεσης (κόκκινου χρώματος) και
χαμηλότερο δίχτυ. Δεδομένου ότι βελτιώνουν αυτές τις δεξιότητες θα είναι σε θέση να εισαχθούν πολύ
πιο ομαλά στο δεύτερο στάδιο της προπονητικών εφαρμογών του αθλήματος.

2.ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (JUNIOR)
Αφορά παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών. Το πρόγραμμα ξεκινά και εδώ με αργές μπάλες και
χρησιμοποιούνται τα ¾ του γηπέδου. Οι προπονητές προσαρμόζουν το πρόγραμμα ανάλογα με τις
τεχνικές δεξιότητες των παιδιών και διδάσκονται περισσότερο η τεχνική και η τακτική στο παιγνίδι
σύμφωνα με πρότυπο πρόγραμμα προπόνησης της παγκόσμιας ομοσπονδίας αντισφαίρισης ITF. Οι
παίκτες θα πετύχουν σταδιακά να χτυπούν σωστά τη μπάλα , να σερβίρουν και γενικά να παίζουν
ανταγωνιστικά το άθλημα του τένις.

3.ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΛΗΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Αφορά άντρες – γυναίκες με ηλικία άνω των 18.
Για αυτούς που θέλουν να παίξουν το τένις για ψυχαγωγία , άθληση και διασκέδαση.
Εφαρμόζεται το πρόγραμμα προπόνησης xpress της παγκόσμιας ομοσπονδίας ITF. Τα μέλη μέσα σε
χρονικό διάστημα λίγων μηνών θα μπορούν να παίξουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους να λάβουν μέρος σε
τουρνουά αντισφαίρισης που διοργανώνει τακτικά ο Όμιλος και γενικά θα μπορέσουν να βάλουν το τένις
στην καθημερινή τους αθλητική δραστηριότητα.

4.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Αφορά παίκτες (μικρούς και μεγαλύτερους) με μεγαλύτερη εμπειρία στην αντισφαίριση. Η προπόνηση
εδώ είναι εξειδικευμένη και αφορά τεχνική και τακτική παιγνιδιού , φυσική κατάσταση και γενικά
προετοιμασία του αθλητή για να πάρει μέρος σε επίσημους αγώνες. Οι παίκτες αυτοί μπορεί να είναι
μέλη της ακαδημίας ή να προέρχονται και από μεταγραφή. Η επιλογή τους γίνεται με αυστηρά κριτήρια
απ τους προπονητές.

Στον Όμιλο Αντισφαίρισης Καλύμνου διεξάγονται τους μήνες Μάιο –Ιούλιο και Σεπτέμβριο
ενδοσυλλογικά τουρνουά τένις και υπάρχει το εσωτερικό πρωτάθλημα των μελών απ τους μήνες
Οκτώβριο έως τον Απρίλιο κάθε αγωνιστικού έτους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στο χώρο των εγκαταστάσεων υπάρχουν δύο γήπεδα αξιολογημένα, προδιαγραφών ITF ,με επιφάνεια
ultracushion (μείγμα ακρυλικής ρυτίνης πολλαπλών στρώσεων με ψιλούς κόκκους ελαστικό καουτσούκ
έτσι ώστε να απορροφώνται οι κραδασμοί και η πίεση της πρόσκρουσης), πλήρες εξοπλισμένο
γυμναστήριο για προθέρμανση αλλά και γενικά εκγύμναση των αθλητών μας, αποδυτήρια – ντους –WC
ανδρών και γυναικών, ζεστό νερό για ντους μετά το παιγνίδι, εντευκτήριο με τραπεζοκαθίσματα, γραφεία
, γραμματεία – λογιστήριο, πάρκινγκ 14 θέσεων απόλυτα φυλασσόμενο, κερκίδες στο κεντρικό court και
αυτόματους πωλητές αναψυκτικού και καφέ. Στο μέλλον θα λειτουργήσει εντός των εγκαταστάσεων και
σε χώρο που έχει προβλεφθεί κυλικείο έτσι ώστε τα μέλη μας να μπορούν να απολαμβάνουν έναντι πολύ
χαμηλού τιμήματος καταναλωτικά αγαθά (φυσικοί χυμοί, αναψυκτικά κτλ) καθώς και χώρος για να
ψυχαγωγούνται εντός των εγκαταστάσεων παίζοντας διάφορα επιτραπέζια παιγνίδια ,πιγκ πογκ ή
βλέποντας τηλεόραση . Επίσης στο χώρο δίνεται η δυνατότητα μόνο στα μέλη του (αθλητικά και
τακτικά) να διεξάγουν κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γιορτές και γενέθλια στην περιοχή του
εντευκτηρίου. Το 2013 το συμβούλιο του Ιδρύματος και σε συνεργασία με την γερόντισσα Αγνή της Ιεράς
Μονής του Ρόοτσο, παραχώρησε για χρήση, χώρο συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων για την κατασκευή
άλλων δύο γηπέδων έτσι ώστε να μπορεί το νησί της Καλύμνου να φιλοξενεί εθνικούς αγώνες
αντισφαίρισης αλλά και διεθνή τουρνουά. Υπάρχει απ το διοικητικό συμβούλιο πρόθεση αν βρεθούν τα
απαραίτητα κονδύλια να κατασκευασθεί χώρος αναψυχής μικρών παιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να
μπορούν δωρεάν να απασχολούνται εντός των εγκαταστάσεων και να έρχονται από μικρά σε επαφή με το
άθλημα του τένις.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλύμνου λειτουργεί καθημερινά απ τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί και απ τις
16:00 έως τις 22:00 το απόγευμα.
Κάθε Σάββατο είναι ανοικτός το πρωί απ τις 9:00 έως τις 13:00 και το απόγευμα απ τις 18:00 έως τις
21:00.(θερινό ωράριο) και 16:00 έως 20:00 χειμερινό και αναλόγως των προγραμμάτων προπόνησης.
Κάθε Κυριακή ο Όμιλος είναι ανοικτός απ τις 18:00 έως τις 21:00.(θερινό ωράριο) και 16:00 έως 20:00
χειμερινό και αναλόγως των προγραμμάτων προπόνησης.
Σε περιπτώσεις τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων τα ωράρια τροποποιούνται αναλόγως.
Τους Μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ο Όμιλος λειτουργεί μόνο για τους members καθώς τα προγράμματα
της ακαδημίας διαρκούν απ το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Το διοικητικό συμβούλιο προγραμμάτισε και απέστειλε επιστολή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού, που ανακοινώνει τη διάθεση των εγκαταστάσεων προκειμένου
να γίνονται ημερήσιες εκδρομές και αθλητικές επισκέψεις έτσι ώστε οι μαθητές όλων των βαθμίδων του
νησιού να έρθουν σε επαφή με το άθλημα του τένις.
Διατίθενται κάθε Σάββατο τις πρωινές ώρες οι εγκαταστάσεις για δωρεάν εκμάθηση τένις απ όλους
όσους δεν μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα στην ακαδημία αντισφαίρισης του
Ομίλου.
Τακτικά ο Όμιλος διενεργεί εράνους ή περισυλλέγει τρόφιμα που τα διαθέτει σε άπορες οικογένειες του
νησιού.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής χοροεσπερίδας για τα μέλη και όχι μόνο.
Ο χώρος διατίθεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων για επιδείξεις και άλλες εκδηλώσεις σωματείων
αθλητικών ή πολιτιστικών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Ομίλου: 2243024278 και 6937288632
Email: apollontennis@gmail.com
Επίσης λειτουργούν δύο σελίδες στο διαδίκτυο :
www.kalymnostennis.gr
και στο facebook η σελίδα Kalymnos tennis club.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική αθλητική χρονιά!!
Το Διοικητικό συμβούλιο

