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Ο ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πειραιά, όπου η τεράστια έλλειψη
αθλητικών χώρων δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στο σωστό προγραμματισμό και
εκτέλεση του προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματος, τόσο του Ομίλου μας όσο και
των άλλων συλλόγων.

Παρά τις δυσκολίες η προσπάθειά μας είναι συνεχής, ώστε τα παιδιά το Ομίλου να έχουν
όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες για προπόνηση και ευκαιρίες συμμετοχής σε αγώνες
ανάλογα με την ηλικία τους, γεγονός που σε συνδυασμό με την έλλειψη γηπέδων κάνει τον
προγραμματισμό έναν ευχάριστο πονοκέφαλο.

Επιπρόσθετα από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Ένωση Σωματείων
Καλαθοσφαίρισης Νοτίου Αττικής (ΕΣΚΑΝΑ), χρησιμοποιεί περιοδικά το γήπεδό μας και για
αγώνες άλλων σωματείων, αποτέλεσμα επίσης της έλλειψης χώρων, επιφέροντας
επιπλέον πίεση στο ασφυκτικό πρόγραμμα του γηπέδου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αναπόφευκτες αλλαγές στο πρόγραμμα τα
Σάββατα και τις Κυριακές, με μοναδικό στόχο να μην χάνεται ούτε μία ώρα προπόνησης.

Για την αποφυγή της απώλειας προπονήσεων και της ταλαιπωρίας, τόσο λόγω
αλλαγών στο πρόγραμμα όσο και λόγω καιρικών συνθηκών, κάθε τροποποίηση
του προγράμματος θα επικοινωνείτε εγκαίρως με τους πιο κάτω τρόπους:

- Στην ιστοσελίδα μας www.porfyras.gr . Την Πέμπτη πριν από το επερχόμενο
Σαββατοκύριακο θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα Προπονήσεων και Αγώνων.
- Από το FACEBOOK ( www.facebook.com/ΑΟΦ-Πορφύρας ), κάνοντας like στη
σελίδα μας.
- Από το TWITTER ( https://twitter.com/aof_porfyras ), ακολουθώντας το
λογαριασμό μας (@
aof_porfyra
s
).
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Χρησιμοποιώντας έναν από τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, θα έχετε έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων των παιδιών,
αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία

Ο Πρόεδρος

Κ. Τσιριγωτάκης

Ο Γενικός Αρχηγός

Α. Βερέβης
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