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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16 & Κ-14 ΕΠΣΡ 

 

Η αρχή έγινε για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ-16 & Κ-14 της ΕΠΣΡ με τους ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές του νομού να ξεκινούν την φετινή τους προσπάθεια, που θα κορυφωθεί με την 
συμμετοχή τους στο Ενωσιακό πρωτάθλημα που προσδιορίζεται να κάνει σέντρα στις 11 
Ιανουαρίου. Την ΔΕΥΤΕΡΑ 12-12-2022 και την ΤΡΙΤΗ 13-12-2022 το Δημοτικό γήπεδο ΜΙΣΙΡΙΩΝ 
γέμισε παιδικά χαμόγελα, τα οποία με την καθοδήγηση των ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κ.κ. 
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ Φίλιππου και ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Στυλιανού και του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ κ. ΤΥΠΑΔΗ Στέργιου, θα κυνηγήσουν το όνειρο τους, εκπροσωπώντας 
ολόκληρο το νομό Ρεθύμνου. 
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 12-12-2022 πραγματοποιήθηκε το πρώτο ραντεβού της Μικτής Κ16 ΕΠΣΡ, με 24 
ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2007-2008 να δίνουν το παρόν στο γήπεδο Μισιρίων και 
προπονήθηκαν υπό την καθοδήγηση του ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ-16 κ. ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ 
Φίλλιπου. Ακολούθως, την ΤΡΙΤΗ 13-12-2022 στο ίδιο γήπεδο συγκεντρώθηκαν 51 
ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2009-2010 που προορίζονται να στελεχώσουν την Μικτής 
Κ14 ΕΠΣΡ και προπονήθηκαν υπό την καθοδήγηση του ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ-16 κ. 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Στυλιανού. 
Και τις δύο ημέρες τα παιδιά υποδέχθηκαν ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ. ΧΝΑΡΗΣ 
Τίτος και ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος, οι 
οποίοι τα καλωσόρισαν και ευχήθηκαν καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία σε όλους. Ιδιαιτέρως ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΣΡ στάθηκε στην ΤΙΜΗ που θα πρέπει να αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής 
αγωνιζόμενος για την ΟΜΑΔΑ του ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ, εκπροσωπώντας τον ίδιο, τον σύλλογο και την 
οικογένεια του. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, το ΔΣ της ΕΠΣΡ και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν το σύνολο των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ μας για την ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στο κάλεσμα 
στελέχωσης τους, όπως και σε όλους τους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ για την άψογη συνεργασία με τους 
ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ των 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ μας ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΛΙΩΝ και ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ για τις 
διευκολύνσεις που παρέχουν κατά την διάρκεια των προπονήσεων, όπως και την ΠΑΕ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ για την άψογη συνεργασία που έχουμε. 
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