Α.Σ.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο Α.Σ.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ δημιουργήθηκε από την
συγχώνευση των ανδρικών τμημάτων βόλεϊ δυο ιστορικών και
με μεγάλες επιτυχίες σωματείων.
Η συγχώνευση προήλθε από τον Α.Σ.Π. ΙΩΝΕΣ ο οποίος
δραστηριοποιείται στον χώρο του βόλεϊ από το 1994 και τον
Α.Ο. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1987.
Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ένωση των δυνάμεων
των δυο σωματείων για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες .
Ο Α.Σ.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ καλλιεργεί το άθλημα του βόλεϊ
εις βάθος έχοντας τμήματα Ανδρών – Εφήβων – Παίδων –
Παμπαίδων και αρχάριων αθλητών .
Τον σύλλογο διοικεί εκλεγμένο από την Γ.Σ. των μελών
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα άτομα του Δ.Σ. είναι
κοινωνικά καταξιωμένα , αθλητικά έμπειρα , με αγάπη και ζήλο
για το άθλημα του βόλεϊ.
Στο σύλλογο απασχολούνται τέσσερις γυμναστές – προπονητές.
Στα αγωνιστικά τμήματα αγωνίζονται εξήντα ( 60 ) αθλητές που
επανδρώνουν όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στα
πρωταθλήματα που οργανώνει η ομοσπονδία ( Ε.Ο.ΠΕ. ) και
η ένωση τοπικών πρωταθλημάτων ( Ε.Σ.Π.Α.Α.Α ).
Επίσης στον σύλλογο γυμνάζονται πενήντα ( 50 ) αθλητές
αρχάριοι που προέρχονται από τα δημοτικά σχολεία και
γυμνάσια του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Η αθλητική δραστηριότητα του συλλόγου είναι μεγάλη
1. Ανδρική ομάδα
Αγωνιστική περίοδος 2004 – 2005 κατέλαβε την πρώτη θέση
και ανέβηκε από την Γ΄ Εθνική κατηγορία στην Β΄ Εθνική
κατηγορία.
Αγωνιστική περίοδος 2005 – 2006 κατέλαβε την δεύτερη θέση
και ανέβηκε από την Β’ Εθνική κατηγορία στην Α΄2 Εθνική
κατηγορία.
Αγωνιστική περίοδος 2006 – 2007 τερμάτισε στην τέταρτη
θέση της Α΄2 Εθνικής κατηγορίας .
Αγωνιστική περίοδος 2007 – 2008 και 2009 - 2010 αγωνίσθηκε
στα play-off διεκδικώντας την άνοδο στην Α1 Εθνική
κατηγορία .
Η ανδρική ομάδα αγωνίζεται σε πανελλήνιο πρωτάθλημα
στην ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΣΥΡΟΣ -

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΟΡΙΝΘΟ – ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ
και ΑΤΤΙΚΗ .
2. H παιδική ομάδα μετά από μια θεαματική αγωνιστική περίοδο
με την συμμετοχή της στα προκριματικά του Πανελληνίου
πρωταθλήματος διεκδικεί την πρόκρισή της στα τελικά του
Πανελληνίου πρωταθλήματος παίδων δηλαδή στις τέσσερις
καλύτερες ομάδες της Ελλάδος.
Σημειωτέον ότι τρεις αθλητές μας έχουν κληθεί στην Εθνική
ομάδα παίδων.
3. Η Εφηβική ομάδα και Παμπαιδική ομάδα αγωνίσθηκαν με
πολύ καλά αποτελέσματα στα πρωταθλήματά τους.
Οι επιτυχίες των ομάδων μας κέντρισαν το ενδιαφέρον
του τοπικού και αθλητικού τύπου ο οποίος εκφράστηκε με
σχόλια ιδιαίτερα κολακευτικά . Το ενδιαφέρον αυτό συντηρείται
και τονώνεται από τις επιτυχίες του συλλόγου και την σωστή
λειτουργία του τμήματος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
του συλλόγου .
Οι στόχοι του Δ.Σ. είναι τόσο αγωνιστικοί όσο και
κοινωνικοί.
Αγωνιστικοί θέλοντας να διεκδικήσει και να επιτύχει η ομάδα
των ανδρών την άνοδο της στην Α΄1 Εθνική κατηγορία
Ελλάδος , καθώς επίσης να προωθήσει τις ομάδες της
υποδομής ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές σε Πανελλήνιο
επίπεδο.
Κοινωνικοί καθόσον θέλει να προσελκύσει τους νέους της
περιοχής στον αθλητισμό δίνοντας τους την ευκαιρία να
αθληθούν και να καλλιεργήσουν το σώμα τους και τον νου τους
αποτρέποντάς τους κατά το δυνατόν από άλλες επιβλαβείς
επιρροές.
Προς επίτευξη των στόχων του και της δραστηριότητας
του ο σύλλογος έχει σαν οικονομικούς πόρους την Γ.Γ.Α.
τον Δήμο Μεταμόρφωσης και την Ε.Ο.ΠΕ.
Ως εκ τούτου για την κάλυψη των εξόδων του αναζητά
φίλους του αθλήματος ως χορηγούς.
Ο Α.Σ.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ μπορεί να προσφέρει διαφήμιση
και προβολή ενδεικτικά αναφέρω μερικά :
Α. Διαφήμιση στις εμφανίσεις των ομάδων.
Β. Προβολή μέσω του τοπικού και αθλητικού τύπου με τα
δελτία τύπου που στέλνει.
Γ. Τηλεοπτική διαφήμιση καθόσον οι αγώνες μεταδίδονται από
τον τηλεοπτικό σταθμό ¨902¨.
Δ. Πινακίδες διαφημιστικές που μπορεί να έχει στους αγώνες
των ομάδων σε ένα γήπεδο 500 θέσεων που ο Δήμος
Μεταμόρφωσης έχει παραχωρήσει για την ομάδα .
Ε. Έχουμε κατασκευάσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με πλήρη
στοιχεία για την ομάδα και για τους χορηγούς (www.aspm.gr)

Για οποιοδήποτε ποσόν ο σύλλογος εκδίδει απόδειξη
είσπραξης η όποια καταχωρείται στα επίσημα και επικυρωμένα
βιβλία του από το τμήμα Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας
Αττικής.
Αποδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχες
φορολογικές ελαφρύνσεις.
Πιστεύοντας ότι σας έχουμε δώσει μια συνοπτική αλλά
ικανοποιητική εικόνα των δραστηριοτήτων και των στόχων του
αθλητικού συλλόγου Α.Σ.Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ υποβάλουμε το
αίτημά μας για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας.
Ευχαριστούμε

εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Βαθμολογικά σας δίνω τον παρακάτω πίνακα όπως έχει τις 30/4/2010
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Τομέας επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Μαύριακας Ηλίας
Τηλέφωνο : 6945127879 και 2102818468
Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ.
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