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ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΠΙΔΩΝ» ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

ΝΕΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
 

Οι επόμενες πρωταγωνίστριες της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής είχαν 

την τιμητική τους στο Λιτόχωρο, όπου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη 

επιτυχία το «Κύπελλο Ελπίδων 2018», με την οργανωτική ευθύνη της 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., υπό την αιγίδα της Ε.Γ.Ο. 

Συνολικά οι 47 κορυφαίες κορασίδες έδωσαν το Σάββατο (17/02) 

ραντεβού στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πύρρος Δήμας» του Λιτοχώρου και 

κέρδισαν το χειροκρότημα. Στο «Κύπελλο Ελπίδων», δικαίωμα 

συμμετοχής είχαν 60 αθλήτριες (30 από τη Βόρεια Ελλάδα και 30 από τη 

Νότια), βάσει της κατάταξής 

τους στις Τελικές Φάσεις 

Ρυθμικής των πανελληνίων 

πρωταθλημάτων του 2017.  

Ανάμεσα τους και η αθλήτρια 

του ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΥΣΕΛΗ που δικαίωσε τις 

προσδοκίες μας με τον καλύτερο τρόπο αφού κατέκτησε το 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στο αγώνισμα της μπάλας ενώ είχε και 

πολύ καλές εμφανίσεις και παλασρισματα στα υπόλοιπα 

όργανα που διαγωνίστηκε. 

Η εξαιρετικά ταλαντούχα αθλήτρια  πρόσθεσε μια ακόμα 

σημαντική στιγμή στις επιτυχίες του συλλόγου άλλα και του 

Γαλατσιώτικου Αθλητισμού αποδεικνύοντας, για μια ακόμα 

φορά την υψηλού επίπεδου στελέχωση και οργάνωση της 

ομάδας που δεν σταματά να παράγει πρωταθλητές. 

Πολλά συγχαρητήρια στην αθλήτρια αλλά και την 

προπονητική ομάδα που υπερβάλουν εαυτόν για να 

αναδείξουν το ταλέντο των παιδιών παράλληλα με την υγιή 

διαπαιδαγώγηση στις αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού, 

μακριά από την εμπορευματοποίηση που συνεχώς 

εξαπλώνεται. 

Να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις συνεχίζονται πλέον πιο εντατικά για τις όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες 

στο κλειστό γυμναστήριο του Άλσους Βεΐκου, γεμάτοι αισιόδοξη για συνέχεια στις διακρίσεις στα 

αντίστοιχα Πανελλήνια και σχολικά Πρωταθλήματα αλλά και διεθνείς αγώνες που έχουν προγραμματίσει 

για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητριών.  

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Δημοτική αρχή για την υποστήριξη τους στην 

δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου που θα στεγάσει τα όνειρα και θα πολλαπλασιάσει τις 

επιτυχίες των μικρών αθλητριών που τόσο έχει ανάγκη η νεολαία της πόλης μας. 
 

 

Περισσότερα στο www.galatsirhythmicgymnastics.com. 
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