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Σε άριστη φυσική κατάσταση οι κολυμ-
βητές του Κ.Ο.Ξ.

Το τριήμερο 28 με 30 
Ιανουαρίου 2022, στην 
πόλη της Καβάλας, 
πραγματοποιήθηκαν οι 
4οι Διεθνείς Κολυμβη-
τικοί Αγώνες «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2022», 
μια σπουδαία διοργάνω-
ση από τον Δήμο Καβά-
λας και τον κολυμβητι-
κό σύλλογο ΟΘΑΚ υπό 
την αιγίδα της ΚΟΕ.
Μια σημαντική διορ-
γάνωση εφόσον οι επι-
δόσεις μετρούν για 
όρια πρόκρισης στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στα 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 
αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της φετινής περιόδου.

Σε ένα πολύ δυνατό και άρτια οργα-
νωμένο meeting έλαβε μέρος ο Κο-
λυμβητικός Όμιλος Ξάνθης, ο μό-
νος σύλλογος που εκπροσώπησε τον 
Νομό Ξάνθης, με 13 αθλητές του, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να βρε-
θούν δίπλα σε σπουδαίους κολυμ-
βητές, και να αποκτήσουν εμπει-
ρίες και αναμνήσεις για μια ζωή.
Οι αθλητές μας είχαν την τύχη να 
παρακολουθήσουν από κοντά κά-

ποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της 
Ελληνικής κολύμβησης και όλους 
τους πρωτοκλασάτους κολυμβητές 
48 συλλόγων από όλη την Ελλάδα.
Οι δεκατρείς αθλητές του Κ.Ο.Ξάν-
θης που έλαβαν μέρους σε αυ-
τούς τους μεγάλους αγώνες, μας 
έδειξαν ότι βρίσκονται σε πάρα 
πολύ καλή κατάσταση3 εβδομά-
δες πριν τους χειμερινούς αγώνες.
Οι αθλητές που έλαβαν μέρος:
1)Μουτουσίδης Κωνσταντί-
νος Νικόλαος 50&100μ Ελεύ-
θερο, 50&100μ Πεταλούδα
Πρόκριση στους τελικούς των 50μ 
Ελεύθερο, 50&100μ Πεταλού-
δα και όριο για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στα 50μ Πεταλούδα
2)Μπίζας Κωνσταντίνος 50&100μ 
Πρόσθιο και 50μ Ύπτιο πρόκριση 
στους τελικούς στα 50μ Πρόσθιο
3)Χριστακάκη Πα-
ρασκευή 50μ Ύπτιο
4)Πάλλα Στέλλα 50μ Ελεύθερο
5)Χατζηβασιλείου Γεωργία 
50&100μ Ύπτιο, 50μ Πρόσθιο
6)Εμμανουήλ Νάγια 50&100 
Πρόσθιο, 50μ Ελεύθερο
7)Χατζησταμάτη Παρα-
σκευή 50&100μ Ελεύθερο
8)Καβούρη Ελένη 50&100μ 
Πρόσθιο, 50μ Πεταλούδα

9)Πάλλα Ελένη 50μ Ελεύθερο
10)Τσεβδός Δημή-
τριος 50μ Ελεύθερο
11)Παυλίδης Πέ-
τρος 50μ Ελεύθερο
12)Παπαδόπουλος Από-
στολος 50μ Ελεύθερο
13)Θεοδώρου Κωνστα-
ντίνος 50μ Ελεύθερο
Με αφορμή τις επιτυχίες των 
αθλητών μας, στους εν λόγω αγώ-
νες, θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με την εξαιρετική Προπονήτρια 
μας κυρία Ευαγγελία Πολίτου 
που με περισσό ζήλο και αφοσί-
ωση βρίσκεται όλα αυτά τα χρό-
νια δίπλα στους αθλητές του ΚΟΞ 
βάζοντας τους ως προτεραιότητα 
και δίνοντας τους όλα τα απα-
ραίτητα εφόδια να φτάσουν στο 
σημείο που ονειρεύονται. Θεω-
ρούμε τους εαυτούς μας τυχε-
ρούς που έχουμε μαζί μας αυτή 
την εκπληκτική προπονήτρια.
Ο ΚΟΞ, για ακόμα μια φορά, 
αποδεικνύει με το έργο του και 
τα αποτελέσματα των αθλητών 
του ότι ο σύλλογος έχει ΙΣΤΟΡΙ-
ΚΟ παρελθόν, ΔΥΝΑΜΙΚΟ πα-
ρόν αλλά και ΛΑΜΠΡΟ μέλλον.
Πάντα ψηλά , Πάντα μπροστά

ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ZORAN VULIC

Ο Α.Ο. Ξάνθη Π.Α.Ε. ανα-
κοινώνει την πρόσληψη του 
Κροάτη προπονητή Zoran 
Vulic, ο οποίος υπέγραψε 
συμβόλαιο συνεργασίας με 
την ομάδα μας έως το τέλος 
της αγωνιστικής περιόδου 
και θα έχει ως άμεσο συνερ-
γάτη του τον Zikica Tasevski 
από τη Βόρεια Μακεδονία.
Ο Zoran Vulic γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρί-

ου 1961 και σύνδεσε το όνομά του με τη 
Hajduk Split, από την οποία ξεκίνησε και 
ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του σταδιο-
δρομία, ενώ ενδιάμεσα πέρασε επίσης από 
Ισπανία (Mallorca) και Γαλλία (Nantes), 
αγωνιζόμενος ως κεντρικός αμυντικός.

Από τη Hajduk Split της γενέτειράς του άρ-
χισε και την πορεία στους πάγκους, έχοντας 
αρκετές θητείες μεταξύ 1998 και 2007, ενώ 
στο διάστημα 2002-2004 διετέλεσε βοη-
θός του Otto Baric στην Eθνική Κροατίας. 
Στην συνέχεια εργάστηκε στη ρωσική Luch 
Vladivostok (2008-09) και στις HNK Rijeka 
(2009) NK Istra (2010 και 2011) RNK 
Split (2012-13 και 2014-15) της πατρί-
δας του, έχοντας και ένα πέρασμα από την 
Εθνική ομάδα Κ19 της Κροατίας το 2014.

Κατόπιν εργάστηκε στην Sheriff Tiraspol, 
με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα 
Μολδαβίας την σεζόν 2015-16, στην Atyrau 
του Καζακστάν την περίοδο 2016-17, κα-
θώς και στον Απόλλωνα Σμύρνης, τον οποίο 
καθοδήγησε στην Super League από τον 
Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Την σεζόν 2018-19 είχε άλλη μία θη-
τεία στον πάγκο της Hajduk Split και 
πλέον αναλαμβάνει την τεχνική ηγε-
σία του ΑΟΞ, με στόχο να βοηθήσει την 
ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της.

Ο Zikica Tasevski γεννήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 1978 και έχει εργαστεί 
ως πρώτος προπονητής στις Madzari 
Solidarnost (2004-05), Vardar Skopje 
(2009), Metalurg Skopje (2010-11), 
Rabotnicki (2012-13 και 2018-19), 
Sileks (2016-2018) και Makedonija 
Gjorce Petrov (2020-21) της πατρίδας 
του, καθώς και στην κινεζική Hunan 
Billows (2015-16), στην οποία είχε επί-
σης θητεύσει ως βοηθός προπονητή έναν 
χρόνο νωρίτερα, όπως και στη βουλγαρι-
κή Lokomotiv Plovdiv την σεζόν 2013-14.

Καλωσορίζουμε τον Zoran Vulic και 
τον Zikica Tasevski στον σύλλογό μας 
και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!


