Τμήμα Τennis – Μέλος E.Φ.Ο.Α. και Η΄ ΄Ενωσης

ΑΝΑKOIΝΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ου
2 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΝΙΣ 2011
«MARKOPOULO-MESOGEA»
Πόρτο Ράφτη, 06 Σεπτεμβρίου 2011
Μετά την ανάθεση τόσο από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
(Ε.Φ.Ο.Α.) όσο και από την Διεθνή Ομοσπονδία (I.T.F) της διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς
Βαθμολογούμενου Τουρνουά Γυναικών Τένις, από το Σάββατο 10 έως την Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθλητική Ένωση Πόρτο Ράφτη και στον Δήμο μας, άρχισαν όλα και
πάλι να κινούνται σε γρήγορους ρυθμούς.
Αυτή η διεθνής διοργάνωση που μας ανατέθηκε, στηρίχθηκε στην εκτίμηση και
εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας προς το τμήμα Τένις της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη,
ύστερα από την πράγματι επιτυχή και άριστη διοργάνωση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Junior 2007, το 2010, αλλά και του 1ου Διεθνούς Τουρνουά Γυναικών
2008. Το μεγάλο έργο και η ραγδαία ανάπτυξη που είχε το άθλημα στην περιοχή μας αλλά και
η άριστη συνεργασία μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν καθοριστικοί παράγοντες για αυτή
την τόσο σπουδαία για την περιοχή μας εκδήλωση.
Η επιτυχία και αυτής της Διοργάνωσης, στηρίζεται για μια ακόμα φορά σε γονείς
αθλητών και υλοποιείται με την ανιδιοτελή, αγόγγυστη και καθημερινή εθελοντική
προσφορά τους. Η παρουσία τους στα αθλητικά δρώμενα του Δήμου, η κινητικότητά τους
αλλά και τα καλά αποτελέσματα που έχουν παρουσιάσει, δημιούργησαν σχέσεις άρρηκτης
εμπιστοσύνης ώστε η ανάληψη της ευθύνης, για αυτή την Διεθνή παρουσία της Αθλητικής
Ένωσης Πόρτο Ράφτη, να μη μας ανησυχεί αλλά να αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι για
το αποτέλεσμά της.
Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι όπως πάντα έτσι και τώρα, η προετοιμασία αυτής της
αθλητικής συνάντησης αθλητριών από σαράντα οκτώ χώρες του κόσμου στον Δήμο μας και
στα γήπεδα μας, αποτελεί υπόθεση όλων μας, ώστε για μια ακόμα φορά να φανεί σε όλους
που θα έλθουν κοντά μας, η άρτια διεξαγωγή και οργάνωση, η μοναδική φιλοξενία στο
Δήμο μας.
Καταλήγοντας, το Τμήμα Τένις της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη, ανακοινώνει στους
Αθλητές του, στους Γονείς τους και στους φίλους του Τένις, την Οργανωτική Επιτροπή επί
Τιμή, του 2ου Διεθνούς Τουρνουά Γυναικών Τένις 2011
«MARKOPOULOMESOGEA», ευχαριστώντας θερμά τα μέλη της, για την αποδοχή τους να
συμμετάσχουν σε αυτή.
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