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Γέµισε κόσµο
το Ολυµπιακό Μέγαρο!

σελ. 8-9

Η «Ολυμπιακή Ημέρα 2019» εορτάστηκε στην
παρουσία εκατοντάδων φίλων του αθλητισμού
ι΄ άλλη μια χρονιά, το Ολυμπιακό Μέγαρο στο Στρόβολο
γέμισε από κόσμο, στους εορτασμούς της Ολυμπιακής
Ημέρας 2019. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε ρεκόρ επισκεπτών, με
εκατοντάδες φίλους του αθλητισμού να απολαμβάνουν ένα
όμορφο τρίωρο.

Γ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε την εκδήλωση, σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου και την Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, και συνδιοργανωτή των αγώνων Δρόμου το
Σωματείο «ΔΡΟ.ΜΕ.Α. Racing». Χορηγός των εκδηλώσεων
ήταν και φέτος η ΟΠΑΠ Κύπρου και χορηγός επικοινωνίας το
ΡΙΚ.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι αθλητικές ομοσπονδίες Καλαθόσφαιρας, Πετόσφαιρας, Χάντμπολ, Αντισφαίρισης, Άρσης Βαρών, Γυμναστικής, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Καράτε, Πάλης, Πεντάθλου-Διάθλου, Τάεκβοντο, Μπόουλινγκ,
Μπριτζ, Σκάκι, Χορού, και μαζί με χορό Zumba.
Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Αθλητισμού με το σλόγκαν BeActive.

σελ. 4-5

σελ. 8

σελ. 11

Εξαιρετικοί οι Παρέλλης και Μίλαν

Ο δρόµος προς το Τόκιο 2020

Συνέντευξη Ανδρέα Καριόλου

Πολύ καλές εμφανίσεις είχε η Κύπρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου, στη Ντόχα του Κατάρ. Δύο προκρίσεις σε τελικούς μέτρησε η χώρα μας, με τον Απόστολο Παρέλλη
να παίρνει την 5η θέση στη δισκοβολία με νέο
παγκύπριο ρεκόρ και τον Μίλαν Τραΐκοβιτς στα
110μ εμπόδια την 8η θέση.

Άρχισε να παίρνει μορφή η κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα, που θα ταξιδέψει σε εννιά περίπου
μήνες στην Ιαπωνία, για να συμμετάσχει στους
32ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Μέχρι τις
πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, προκρίθηκαν
από κυπριακής πλευράς εννιά αθλητές/τριες, σε
τρία αθλήματα, από τρεις σε ιστιοπλοΐα, σκοποβολή και στίβο.

Ιστορία έγραψε ο Ανδρέας Καριόλου, ο οποίος
έγινε ο πρώτος Κύπριος με πέντε Ολυμπιακές
προκρίσεις! «Είναι κάτι που σίγουρα δεν προγραμματίστηκε όταν ξεκινούσα. Απλά συνέβη,
καθώς συνέχιζα. Ένιωθα ότι μπορούσα να πετύχω κάτι που δεν είχα πετύχει ακόμη. Και στα
πλαίσια αυτής της προσπάθειας, βρέθηκα να
έχω πέντε Ολυμπιακές προκρίσεις».

Εµπορευµατοποίηση
του Αθλητισµού
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Εκτός 2026 η Αδελαΐδα
Παρά τις ενδείξεις που έδειχναν ότι η πόλη της νότιας Αυστραλίας ήταν το ξεκάθαρο φαβορί για να αναλάβει τη διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων
του 2026, εντούτοις η κυβέρνηση της
πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας αποφάσισε να μην συνεχίσει τη διαδικασία
διεκδίκησης των Αγώνων, με αιτιολογικό
την οικονομική ανάλυση. Η μελέτη έδειξε ότι η διοργάνωση θα κόστιζε 2.1 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είχε έσοδα
για την περιοχή ύψους μόλις 704 εκατομμυρίων ευρώ. «Το κόστος ήταν πολύ
υψηλό για το 2026, όμως θα εξετάσουμε
τα ενδεχόμενα για το 2030 ή 2034», δήλωσε η Υπουργός Αθλητισμού της πολιτείας. Οι Αγώνες του 2022 θα διεξαχθούν
στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ενώ για το
2026 οι ενδιαφερόμενες πόλεις είναι η
Σα Αλάμ της Μαλαισίας και το Πορτ Μόρεσμπι της Παπούα Νέα Γουινέα.

Μια ουσιαστική πραγματικότητα στο Παγκόσμιο Αθλητικό Στερέωμα είναι ασφαλώς
η εμπορευματοποίηση. Είναι ένα γεγονός,
το οποίο δεν θα πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους και ούτε να υποβαθμίζουμε τη σημαντικότητα του, αφού η πείρα μας απέδειξε ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
στην όλη αθλητική εξέλιξη τόσο στην κορυφή όσο και στο πλάτος και βάθος.
Ο αθλητισμός κρατά μεγάλο μέρος της
δραστηριότητας μιας κοινωνίας και σαν τέτοιο είναι φυσικό να επηρεάζεται άμεσα και
έμμεσα από τα άλλα κοινωνικά φαινόμενα.
Ένα από αυτά είναι ασφαλώς η εμπορευματοποίηση.
Το “marketing” όπως συνηθίζεται να λέγεται, αποτελεί ένα επιστημονικό κλάδο, αναγκαίο στοιχείο της οποιασδήποτε καταναλωτικής κοινωνίας και αποτελεί συνέπεια
της ανάγκης για μεγαλύτερη κέρδη.
Ο αθλητισμός έχει ανάγκη από ωφελήματα
όχι μόνο υλικά αλλά και ηθικά. Σήμερα
όμως και η απόκτηση κάποιων ηθικών ωφελημάτων απαιτεί οικονομική ευμάρεια. Έχει
τόσο αναπτυχθεί και διαδοθεί ο αθλητισμός
που είναι αδύνατο το Κράτος από μόνο του
να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
Έτσι αναγκαστικά ένα καθαρά ηθικό και
γιατί όχι ιδεαλιστικό φαινόμενο, όπως ο
αθλητισμός, έχει εμπορευματοποιηθεί.
Η οποιαδήποτε εξέλιξη, σταματά σε ένα σημείο, αν δεν υπάρχει υλική βοήθεια. Είναι γι’

Μπαχ και Μουν συζήτησαν για το 2032
Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος
της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ και ο πρόεδρος της Νοτίου Κορέας Μουν Τζαε-ιν συναντήθηκαν και συζήτησαν μεταξύ άλλων την προτεινόμενη κοινή υποψηφιότητα
Νότιας και Βόρειας Κορέας για συν-διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2032. Ο πρόεδρος Μουν ζήτησε από τη ΔΟΕ στήριξη στην προσπάθεια, με στόχο
να βοηθηθεί η ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο. Οι
σχέσεις των δύο χωρών, που ακόμη βρίσκονται επίσημα σε κατάσταση πολέμου, έχουν βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα γίνονται ενέργειες για
διεκδίκηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών του 2023. Πάντως, φαβορί
αυτή τη στιγμή στην κούρσα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 είναι η Αυστραλία, η
οποία προωθεί υποψηφιότητα της πολιτείας Κουίνσλαντ και πιο συγκεκριμένα των πόλεων
Μπρίσμπεϊν και Γκολντ Κόουστ. Η τελευταία φορά που οι Ολυμπιακοί φιλοξενήθηκαν στην
Αυστραλία, ήταν το 2000 στο Σίδνεϊ και πριν απ΄ αυτό, το 1956 στη Μελβούρνη.

Οι µασκότ του «Πεκίνο 2022»
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αυτό που παρόλες τις διαφορετικές απόψεις για το σκοπό του αθλητισμού θα πρέπει να δεχτούμε την εμπορευματοποίηση,
ως απαραίτητο συστατικό προόδου και
πλατιάς ανάπτυξης.
Το θέμα, όμως δεν είναι αν θα δεχτούμε την
εμπορευματοποίηση ή όχι. Αυτή είναι μια
πραγματικότητα. Το θέμα είναι πως θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε, γιατί αν αφεθεί
ανεξέλεγκτη, τότε μπορεί να υποτάξει ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού με αρνητική κατάληξη, όπως προκαθορισμένα αποτελέσματα, αύξηση του ντόπινγκ και διαφθορά.
Χρειάζεται λοιπόν κωδικοποίηση και θεσμική κατοχύρωση των σχέσεων Αθλητισμού και Μάρκετινγκ.
Σίγουρα η εμπορευματοποίηση δεν πρέπει
να υπερκαλύψει την αθλητική ιδεολογία.
Έχουμε ανάγκη όμως την πρόοδο και την
πλατιά διάδοση του αθλητισμού και χωρίς
την οικονομική άνεση τίποτε δεν μπορεί να
επιτευχθεί.
Την άνεση αυτή, δεν μπορεί το Κράτος να
τη δώσει από μόνο του, και ούτε και πρέπει
να εξαρτάται απόλυτα ο αθλητισμός μας
από το Κράτος.
Την ανεξαρτησία του ο αθλητισμός και την
πρόοδο του την εξασφαλίζει μόνο με οικονομική ευρωστία σε συνδυασμό με την
ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2022
είναι μόλις δυόμιση χρόνια μακριά και οι Κινέζοι διοργανωτές παρουσίασαν πρόσφατα
τις μασκότ σε εκδήλωση στην αρένα του χόκεϊ επί πάγου! Για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, η μασκότ είναι μια αρκούδα πάντα με
το όνομα «Bing Dwen Dwen», ενώ για τους
Παραολυμπιακούς είναι ένα Κινέζικο φανάρι
με το όνομα «Shuey Rhon Rhon».

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο
Η Ντόχα διεκδικεί τους Ασιατικούς Αγώνες
του 2030
Η πρωτεύουσα του Κατάρ, η Ντόχα, σε συνέχεια της προσπάθειας
που κάνει για να προσελκύσει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ξεκίνησε τη διαδικασία για διεκδίκηση των Ασιατικών Αγώνων του
2030. Η Ντόχα φιλοξένησε ήδη μια φορά τους συγκεκριμένους Αγώνες, το 2006, όπου συμμετείχαν 10 χιλιάδες αθλητές σε 39 αθλήματα. Το 2019 η Ντόχα φιλοξενεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
και τους 1ους Παγκόσμιους Παράκτιους Αγώνες, ενώ το 2022 η χώρα θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Ενδιαφέρον για
τους Αγώνες του 2030 επέδειξε και η πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, το Τασκέντ, όμως φαβορί δείχνει να είναι η Ντόχα.

ΤΟΚΙΟ 2020
Ψεύτικες ταυτότητες
πήραν εισιτήρια
Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Τόκιο, υποχρεώθηκαν πρόσφατα να ακυρώσουν επτά χιλιάδες εισιτήρια, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφού διαπιστώθηκε ότι τα εισιτήρια αυτά αποκτήθηκαν με τη χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων. Συνολικά, ανιχνεύτηκαν περίπου 30 χιλιάδες ψεύτικες ταυτότητες περασμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα διεκδίκησης εισιτηρίων για τους
Αγώνες. Οι διοργανωτές καθησυχάζουν ότι παρακολουθούν το όλο
θέμα και θα συνεχίσουν τον έλεγχο και στη δεύτερη φάση της λοταρίας. Στην πρώτη λοταρία πωλήθηκαν πάνω από 3,2 εκατ. εισιτήρια,
με πάνω από 7,5 εκατ. αιτήσεις από την Ιαπωνία.

Νέες τεχνολογίες στο Τόκιο
Η χορηγός της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η Alibaba, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει
μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο.
Σε ετήσιο διεθνές συνέδριο στην πόλη Χανγκζού της Κίνας, η Alibaba αποκάλυψε τη συνεργασία της με την Intel για τη δημιουργία εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας 360 μοιρών. Η
συγκεκριμένη τεχνολογία θα δώσει την ευκαιρία στους θεατές, χρησιμοποιώντας τις συσκευές VR τους που έχουν στα σπίτια, να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς, λες
και βρίσκονται μέσα στο στάδιο.

Μισό εκατ. αιτήσεις
για τη Λαµπαδηδροµία
Μετά την Αφή στην Ολυμπία και την παραμονή
στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020, η Φλόγα θα
ταξιδέψει στην Ιαπωνία για το εκεί σκέλος της
λαμπαδηδρομίας. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν
ότι έχουν παραληφθεί από το κοινό 535.717 αιτήσεις υποψήφιων λαμπαδηδρόμων. Οι αιτήσεις
έγιναν μέσω των χορηγών της Λαμπαδηδρομίας
και τις τοπικές κοινότητες της χώρας. Τώρα, αρχίζει η διαδικασία μείωσης του τελικού αριθμού
στις 10 χιλιάδες.

Ετοιµάζουν υπέρ-οµάδα
στο µπάσκετ οι Αµερικάνοι
Μετά την κάκιστη παρουσία της Εθνικής
μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών στο
Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA στην Κίνα,
όπου η χώρα πήρε την 7η θέση (το χειρότερο της πλασάρισμα στην ιστορία
της) οι Αμερικάνοι ετοιμάζουν να κατεβάσουν μία υπέρ-ομάδα στο Τόκιο το
2020, με στόχο να πάρουν εμφατικά το χρυσό μετάλλιο. Ήδη αρκετοί σούπερ σταρ
του ΝΒΑ έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανάμεσα τους οι Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέναρντ,
Ντέιμιαν Λίλαρντ, Άντονι Ντέιβις, Ντρέιμοντ Γκριν, Πολ Τζορτζ, Τζίμι Μπάτλερ και Κλέι
Τόμπσον!
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Έξι μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό

ΤΕΝΙΣ
Ο Μάτιτς πήρε το Σπόρτινγκ Κλαμπ
Στην παρουσία πολλών φίλων του τένις, ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου το Παγκύπριο πρωτάθλημα τένις του Σπόρτιγκ Κλαπ, κατηγορίας Grade 1, που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του στη Λεμεσό ο ομώνυμος Όμιλος Αντισφαίρισης. Η αυλαία έπεσε με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού των ανδρών που βρήκε
νικητή τον 18χρονο Ματία Μάτιτς απέναντι στον
32χρονο Κρίστοφερ Κουτρουζά με 2-0 σετ (7-5, 6-4). Ο
Κουτρουζάς, πάντως, έφυγε με τίτλο από το Sporting,
αφού με παρτενέρ τον Ράρες Κουζντριορεάν κατέκτησαν το διπλό, κερδίζοντας στον τελικό τους Ανδρέα
Δημητρίου/Ντάριους Εφτεχάρ με 2-0 σετ (7-6, 6-1). Στην κατηγορία γυναικών, τον τίτλο κατέκτησε η Μαρία Κωνσταντίνου, ενώ τη 2η θέση κατέλαβε η Ελένη Μακρίδη.
Εξάλλου, μετά το τέλος των τελικών του Παγκύπριου πρωταθλήματος και πριν την
απονομή τον επάθλων στους νικητές, σε σεμνή τελετή, το Σπόρτιγκ Κλαμπ αναγόρευσε τον κ. Φίλιο Χριστοδούλου σε Επίτιμο Μέλος του.

ΣΤΙΒΟΣ
Πετυχημένη η κυπριακή παρουσία
στην Ντόχα!
Η 5η θέση του Απόστολου Παρέλλη στον τελικό της δισκοβολίας
και η πρόκριση του Μίλαν Τραΐκοβιτς στον τελικό των 110μ εμπόδια και η 8η θέση στον κόσμο, ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν για την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στα
τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου στην Ντόχα του Κατάρ.
Οι δύο αθλητές προκρίθηκαν μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού ο μεν Παρέλλης πέτυχε παγκύπριο ρεκόρ 66.32μ (το
όριο ήταν στα 66 μέτρα) και ο Μίλαν έτρεξε τον ημιτελικό στα
13.29, με το όριο να ήταν
στα 13.32. Εξάλλου, η
Ελένη Αρτυματά δεν
μπόρεσε να περάσει τον
α’ γκρουπ, μένοντας για
μία θέση εκτός ημιτελικών (ήταν συνολικά 25η,
με 24 να περνάνε στα
ημιτελικά), με την επίδοση 51.90 που έκανε. Στον
Μαραθώνιο, η Νταγκμάρα Χάντζλικ αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 11ο χιλιόμετρο, λόγω των κακών συνθηκών στον αγώνα.
Επιτυχία και για την Κύπρο αποτέλεσε το χάλκινο μετάλλιο του
Ορλάντο Ορτέγκα στα 110μ εμπόδια, αφού προπονητής του
Ισπανού -ο οποίος προπονείται στην Κύπρο- είναι ο Αντώνης
Γιαννουλάκης.

Την 9η θέση στον πίνακα μεταλλίων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοποβολής, που διεξήχθη
στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη στο Ολυμπιακό
σκοπευτήριο του Λονάτο στην Ιταλία, πήρε η Κύπρος.
Η χώρα μας κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκητ
γυναικών με την Άντρη Ελευθερίου, το
αργυρό και χάλκινο
στο σκητ εφήβων
με τους Σωτήρη Ανδρέου και Πέτρο Εγγλεζούδη αντίστοιχα. Το χάλκινο στο
ομαδικό του σκητ
ανδρών με τους
Γιώργο Αχιλλέως, Δημήτρη Κωνσταντίνου και Γιώργο
Καζάκο. Το χάλκινο στο ομαδικό σκητ εφήβων με
τους Σωτήρη Ανδρέου, Πέτρο Εγγλεζούδη και Κλεάνθη Βαρναβίδη. Και το χάλκινο στο μικτό σκητ εφήβων/νεανίδων με τους Αναστασία Ελευθερίου και Πέτρο Εγγλεζούδη.

ΡΑΛΙ ΚΥΠΡΟΣ
Θριαμβευτής και πάλι ο Νάσερ
O Νάσερ Αλ-Ατίγια από
το Κατάρ πήρε την
έκτη του νίκη σε δέκα
χρόνια στο Ράλι Κύπρος, στις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζει να
διατηρεί τον τίτλο του
πολυνίκη στο θεσμό.
Φέτος με τον Μαθιό
Μπομέλ ως συνοδηγό
και οδηγώντας ένα VW
Polo R5 μπήκαν από
την αρχή στην πρωτοπορία και δεν άφησαν
κανένα να τους απειλήσει μέχρι το τέλος. Με την άνετη του νίκη
στην Κύπρο, εξασφάλισε και τον 15ο προσωπικό του τίτλο στο
πρωτάθλημα της Μέσης Ανατολής, σπάζοντας το ρεκόρ του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ με 14 τίτλους. Ο Ρώσος Αλεξέι Λουκιάνουκ απείλησε μέχρι τη 10η ειδική διαδρομή τον Αλ-Ατίγια με το
Citroen C3 R5, όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω βλάβης
στον κινητήρα. Συνολικά τερμάτισαν 31 πληρώματα από τα 43
που βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης. Ο Αλ-Ατίγια κατάφερε να
κερδίσει δέκα ειδικές διαδρομές, ενώ από μία κέρδισαν οι Γαλαταριώτης και Λουκιάνουκ. Δεύτερος στη γενική κατάταξη τερμάτισε ο Κρις Ίνγκραμ και τρίτος ο Μίκο Χίρβονεν.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πρωταθλητής Κύπρου ο Ηλίας Γεωργίου
Το 34ο Παγκύπριο Κύπελλο Ανδρών Ενόργανης Γυμναστικής διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου
στη Λευκωσία και πρωταθλητής για το 2019 στο Σύνθετο αναδείχθηκε ο Ηλίας Γεωργίου με
βαθμολογία 83.050. Τη 2η θέση κατέκτησε ο Γιώργος Άγγονας με βαθμολογία 76.050 και την
3η θέση ο Μιχάλης Χαρή με 74.650 βαθμούς. Για λόγους προφύλαξης, ο Μάριος Γεωργίου αγωνίστηκε μόνο στον Πλάγιο Ίππο όπου κατέκτησε την 1η θέση με βαθμολογία 15.100, μετά από
μια προσπάθεια υψηλού επιπέδου. Ο Ηλίας Γεωργίου έκανε εξαιρετικό αγώνα και έδειξε ότι
βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο.
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Ο Ηλίας Γεωργίου με τον προπονητή
του Παναγιώτη Σιήππη

ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ
Πρωταθλητής ο Ν.Ο. Λεμεσού
Με τη διεξαγωγή του β’ σκέλους του
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος ΚανόΚαγιάκ στα τέλη Σεπτεμβρίου, έληξε επίσημα και η σεζόν 2019, με
πρωταθλητή Κύπρου τον Ναυτικό
Όμιλο Λεμεσού. Ακολούθησε στην
τελική κατάταξη ο Ν.Ο. Αμμοχώστου, τρίτος αναδείχθηκε ο Ν.Ο.
Λάρνακας, τέταρτος ο Ν.Ο. Κερύνειας και πέμπτος ο Ν.Ο. Πάφου. Οι
αγώνες του β’ σκέλους διεξήχθησαν
στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας.

ΚΑΡΑΤΕ
Μπόλικα μετάλλια στους ΑΜΚΕ στην Ισλανδία
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία
στους 6ους ΑΜΚΕ Καράτε, το τριήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου στο Ρεϊκιάβικ της Ισλανδίας. Η Κύπρος με 28 αθλητές και αθλήτριες και 48
συμμετοχές στα τρία αγωνίσματα καράτε κατέκτησε την 2η θέση
στο πίνακα των μεταλλίων με 12 χρυσά, 7 αργυρά και 11 χάλκινα
μετάλλια πίσω από το Λουξεμβούργο το οποίο είχε 69 συμμετοχές
και στα τέσσερα αγωνίσματα καράτε. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την ποιότητα των αθλητών αλλά κυρίως το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες έχουν ανεβάσει
πολύ το αγωνιστικό τους επίπεδο. Στους αγώνες μετείχαν οι επτά
χώρες μέλη των ΑΜΚΕ Καράτε (Κύπρος, Ισλανδία, Μονακό, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο) με 345 συνολικά συμμετοχές.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΤΖΟΥΝΤΟ
Νέες διεθνείς επιτυχίες
Σημαντικές διεθνείς επιτυχίες πέτυχε στα τέλη
Σεπτεμβρίου το κυπριακό τζούντο. Στο σημαντικότερο ραντεβού τζούντο της ηλικίας, που ήταν
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο U21 (Cadets),
το οποίο διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Αλμάτι του Καζακστάν, με τη
συμμετοχή 464 αθλητών και αθλητριών από 61 χώρες, η Κύπρος έλαβε μέρος με πέντε αθλητές και δύο αθλήτριες. Ο
Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι είχε την καλύτερη πορεία. Ο πρωταθλητής μας στην κατηγορία μέχρι 60 κιλών απέκλεισε δύο
αθλητές, τον Καναδό Ντάνιελ ΜακΚρίσταλ και τον Πορτογάλο Τραλάο Φερνάντες, για να φτάσει στους «8», όπου τέθηκε
αντιμέτωπος με τον έμπειρο Ιάπωνα Κεΐτζι Τσουτζιόκα. Εκεί
ο Γιώργος πάλεψε, πίεσε τον αντίπαλο και πήρε τον αγώνα
μέχρι τέλους, μέχρι που ο Ιάπωνας νίκησε με ippon. Εν τέλει
ο Τσουτζιόκα έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου! Στα ρεπεσάζ, ο Μπαλαρτζισβίλι ήταν επηρεασμένος από
την ήττα και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Αζέρο Τουράν
Μπαϊράμοφ, με αποτέλεσμα να πλασαριστεί τελικά στην
εξαιρετική 7η θέση στον κόσμο!

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου
σε ευρωπαϊκό κύπελλο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Συνάντηση Κρασιά με Μπόριτσιτς
Μετά από πρόσκληση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) κ.
Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) Δρ.
Μιχάλη Κρασιάς συναντήθηκε
μαζί του στα τέλη Σεπτεμβρίου
στο Παρίσι. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γ.Γ. της ΚΟΠΕ Δρ. Γιαννάκης Προκοπίου και δύο ανώτατα μέλη της CEV, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Αρένα και ο Γ.Δ. κ. Θόρστεν. Η συνάντηση έγινε μέσα σε φιλικό κλίμα και ήταν η πρώτη μετά την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Μπόριτσιτς στην Κύπρο. Ανάμεσα σε άλλα συζητήθηκαν το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα School Project, ευκαιρίες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις βόλεϊ στην
Κύπρο και ιδιαίτερα διοργανώσεις νέων/νεανίδων, οι συμμετοχές και τα
προβλήματα συμμετοχής των σωματείων και των εθνικών ομάδων της χώρας μας σε διεθνείς διοργανώσεις, θέματα για Beach και Snow Volley στην
Κύπρο και πιθανότητα ανάληψης από την Κύπρο του β΄ προ-ολυμπιακού
γύρου πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο.

Ο ΑΠΟΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Κύπρου στην υδατοσφαίριση που συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Στις αρχές Οκτωβρίου αγωνίστηκε στο LEN Euro Cup,
όπου δέχτηκε μεν τρεις ήττες, όμως είχε αξιοπρεπή παρουσία. Στον πρώτο αγώνα ο ΑΠΟΕΛ έχασε από την Παρτίζαν της Σερβίας με 30-9, ενώ στη συνέχεια δέχτηκε την
ήττα από τη γαλλική Μονπελιέ με 18-8. Τέλος, οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν στον τρίτο τους αγώνα από την Ορτίγια της Κροατίας με 25-3. Ο ΑΠΟΕΛ του κ. Ανδρέα Κυθραιώτη αγωνίστηκε με τους Ανέστη Βασιλείου, Σταύρο
Αλκιβιάδη, Ζαχαρία Τρούλη, Janos Kocsis, Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου, Δημήτριο Μήλα, Ανδρέα Μελή, Γιώργο
Κλεοβούλου, Νικόλα Μπαγλατζή, Σόλων Νικολάου, Αντώνη Προδρόμου, Κωνσταντίνο Βασιλείου και Παναγιώτη Θεοφανίδη.
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Γέµισε κόσµο το Ολυµπιακό Μέγαρο!
Γ
ι΄ άλλη μια χρονιά, το Ολυμπιακό Μέγαρο στο Στρόβολο γέμισε
από κόσμο, στους εορτασμούς της Ολυμπιακής Ημέρας 2019. Η
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου,
κατέγραψε ρεκόρ επισκεπτών, με εκατοντάδες φίλους του αθλητισμού να απολαμβάνουν ένα όμορφο τρίωρο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) διοργάνωσε την εκδήλωση,
σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου και την Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, και
συνδιοργανωτή των αγώνων Δρόμου το Σωματείο «ΔΡΟ.ΜΕ.Α. Racing». Χορηγός των εκδηλώσεων ήταν και φέτος η ΟΠΑΠ Κύπρου και
χορηγός επικοινωνίας το ΡΙΚ.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι αθλητικές ομοσπονδίες Καλαθόσφαιρας, Πετόσφαιρας, Χάντμπολ, Αντισφαίρισης, Άρσης Βαρών, Γυμναστικής, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Καράτε, Πάλης, ΠεντάθλουΔιάθλου, Τάεκβοντο, Μπόουλινγκ, Μπριτζ, Σκάκι, Χορού, και μαζί με
χορό Zumba.
Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με το σλόγκαν BeActive με παρούσα την πρέσβειρα του θεσμού Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Δεκάδες παιδιά στην εκκίνηση του δρόμου 800 μέτρων.

Ο ΟΠΑΠ-Άκης ήταν παρών στην εκδήλωση.

Ο ΟΠΑΠ-Άκης με Σωκράτη Σωκράτους, Φοίβο
Ζαχαριάδη, Όλγα Πιπερίδου και Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον αγώνα δρόμου
5 χλμ για ενήλικες.

Πολύ θετική κρίνεται η προσέλευση
στην Ολυμπιακή Ημέρα.

Άντρη Σιάλου, Σταύρος Μιχαηλίδης
και Νικολέτα Μιχαηλίδου.

Live link από τον ΣΠΟΡ FM 95.0 με παρουσιαστή τον
Σάββα Κοσιάρη.

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς έδωσε το
παρών του στην εκδήλωση.
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Η μασκότ της ΟΠΑΠ μαζί με τον κόσμο.

Δεξιά ο γιατρός Κώστας Σχίζας.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος
Μιχαηλίδης με τον Olympian
Κρίστοφερ Παπαμιχαλόπουλο.

Οι αθλητικές οµοσπονδίες παρουσιάζουν τα σπορ τους.
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΤΟΚΙΟ

Οι δέκα προκρίσεις και οι ηµέρες που αγωνίζονται
Δέκα αθλητές/τριες σε τέσσερα αθλήματα πήραν μέχρι στιγμής την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020
ρχισε να παίρνει μορφή η κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα, που θα
ταξιδέψει σε εννιά περίπου μήνες στην Ιαπωνία, για να συμμετάσχει στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Μέχρι τις
πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, προκρίθηκαν από κυπριακής πλευράς
δέκα αθλητές/τριες, σε τέσσερα αθλήματα, από τρεις σε ιστιοπλοΐα,
σκοποβολή και στίβο και ένας στη γυμναστική.

Ά

Πρώτος χρονικά προκρίθηκε (από τον Αύγουστο του 2018 όταν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα laser της ιστιοπλοΐας) ο Παύλος Κοντίδης. Στο ίδιο άθλημα θα αγωνιστούν στο Τόκιο η 17χρονη
Μαριλένα Μακρή (laser radial) και Ανδρέας Καριόλου (RS:X). Από την
σκοποβολή, την κάρτα πρόκρισης πήραν η Άντρη Ελευθερίου (ΦΩΤΟ)
και ο Δημήτρης Κωνσταντίνου (σκητ) και ο Ανδρέας Μακρής (τραπ).
Στο στίβο, πρώτη προκρίθηκε -τον Αύγουστο του 2019- η Ελένη Αρτυματά (400μ, ΦΩΤΟ) και ακολούθησαν τον Οκτώβριο οι Απόστολος
Παρέλλης (δισκοβολία), Μίλαν Τραΐκοβιτς (110μ εμπόδια) και Μάριος
Γεωργίου (ενόργανη γυμναστική).
Οι δέκα αθλητές (μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 019) που προκρίθηκαν -με χρονική σειρά- στο «Τόκιο 00»:
1. Παύλος Κοντίδης – Ιστιοπλοΐα / laser
2. Άντρη Ελευθερίου – Σκοποβολή / σκητ
3. Ανδρέας Μακρής – Σκοποβολή / τραπ
4. Μαριλένα Μακρή – Ιστιοπλοΐα / laser radial
5. Ελένη Αρτυματά – Στίβος / 400μ
6. Δημήτρης Κωνσταντίνου – Σκοποβολή / σκητ
7. Ανδρέας Καριόλου – Ιστιοπλοΐα / RS:X
8. Απόστολος Παρέλλης – Στίβος / δισκοβολία
9. Μίλαν Τραΐκοβιτς – Στίβος / 110μ εμπόδια
10. Μάριος Γεωργίου – Γυμναστική / ενόργανη

Το πρόγραµµα
Με δέκα προκρίσεις ήδη εξασφαλισμένες, άρχισε να ξεκαθαρίζει και το
πρόγραμμα των κυπριακών συμμετοχών. Μετά την τελετή έναρξης
την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, με βάση τις τωρινές προκρίσεις, στις
25 του μήνα θα αγωνιστεί στον προκριματικό του σύνθετου ατομικού
της ενόργανης ο Μάριος Γεωργίου. Αν προκριθεί στον τελικό, θα αγωνιστεί ξανά στις 29 του μήνα, ενώ το τριήμερο 2-4 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι έξι τελικοί οργάνων. Στις 26 του μήνα θα ριχτούν στη μάχη και οι τρεις ιστιοπλόοι, καθώς και οι αθλητές του σκητ. Η ιστιοπλοΐα
θα συνεχιστεί μέχρι τις 2 Αυγούστου, με το RS:X να διεξάγεται στις 26,
27, 29, 30 Ιουλίου και 1 Αυγούστου και τα laser και laser radial στις 26,
27, 28, 30, 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου.
Το σκητ ανδρών και γυναικών θα ξεκινήσει, όπως γράψαμε στις 26 Ιουλίου και στις 27 του μήνα θα διεξαχθεί η 2η μέρα των προκριματικών
και οι τελικοί σε άνδρες και γυναίκες. Το τραπ ανδρών θα διεξαχθεί
στις 29 και 30 Ιουλίου.
Ο Στίβος ξεκινά πάντα τη δεύτερη εβδομάδα των Αγώνων. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρωί (τοπική ώρα, το Τόκιο είναι 6 ώρες μπροστά
από την Κύπρο) θα διεξαχθεί ο προκριματικός δισκοβολίας, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της 1ης Αυγούστου.
Στις 4 Αυγούστου θα αγωνιστούν στους προκριματικούς τους οι δύο
δρομείς. Το πρωί, η Ελένη Αρτυματά στα 400μ γυναικών και το βράδυ
ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110μ εμπόδια. Εφόσον προκριθούν, στις 5 Αυγούστου είναι προγραμματισμένοι οι ημιτελικοί των δύο αγωνισμάτων, των 110μ εμπόδια το πρωί και των 400μ το βράδυ. Το πρωί της
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6ης Αυγούστου θα διεξαχθεί ο τελικός των 110μ εμπόδια και το βράδυ της 7ης Αυγούστου ο τελικός των 400μ.

Οι αθλητές που διεκδικούν την πρόκριση
Η διαδικασία προκρίσεων θα συνεχιστεί μέχρι και λίγες εβδομάδες
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την ελπίδα όπως το μέγεθος της
αποστολής της χώρας μας να φτάσει τους δεκαπέντε περίπου αθλητές,
όσους είχαμε στο «Ρίο 2016».
Αρκετοί αθλητές διεκδικούν ακόμη την πρόκριση τους. Στην κολύμβηση, εφόσον δεν πάρει κάποιος αθλητής μας το β΄ όριο, τότε η Κύπρος θα λάβει δύο θέσεις στα πλαίσια του universality, ενός άνδρα και
μιας γυναίκας. Στην περίπτωση που η Κύπρος πάρει τις δύο θέσεις universality, τότε στο Τόκιο θα πάει μία εκ των Κάλια Αντωνίου (50μ ελεύθερο ή 100μ ελεύθερο) ή Αλεξάνδρα Σεγκόλεβα (100μ πεταλούδα)
και ένας εκ των Όμηρο Ζάγκα (50μ ελεύθερο ή 100μ ελεύθερο) ή Φίλιππο Ιακωβίδη (100μ ύπτιο), αφού οι τέσσερις πιο πάνω κολυμβητές
συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης του 2019.
Στα τέλη Οκτωβρίου 2019 αναμένεται να «κλειδώσει» την πρόκρισή
της, μέσω της παγκόσμιας κατάταξης στην ποδηλασία δρόμου, η Άντρη Χριστοφόρου. Σε διαδικασία διεκδίκησης της πρόκρισης βρίσκεται και η Κυριακή Κουττούκη στο ταεκβοντό. Οι σκοπευτές μας σε σκητ
και τραπ, που δεν προκρίθηκαν ακόμη, θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020, τον Μάιο. Αρκετοί είναι οι
αθλητές και του στίβου που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους, ανάμεσα τους οι Νεκταρία Παναγή και Νταγκμάρα Χάντζλικ που αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019. Προσπάθεια πρόκρισης κάνουν και άλλοι αθλητές μας, σε διάφορα αθλήματα.

Ο Κοντίδης στηρίζει την Ολυµπιακή προσπάθεια
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Αθλητικής Ευθύνης, παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΟΠΑΠ Κύπρου, ο Παύλος
Κοντίδης. Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης μας έδωσε λεπτομέρειες του προγράμματος #TowardsTokyo,
μιας δικής του πρωτοβουλίας μέσω της οποίας
φιλοδοξεί να ενισχύσει οικονομικά από τρεις έως
πέντε αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία αθλητών και αθλητριών. Τα
χρήματα θα προκύψουν μέσα από τις πωλήσεις επίσημων προϊόντων
του Παύλου Κοντίδη στη διεύθυνση www.pksailingshop.com.
Δικαίωμα ένταξης στο σχέδιο του Κοντίδη έχουν αθλητές/αθλήτριες
που i) έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1990, ii) κατέχουν την κυπριακή
υπηκοότητα, iii) έχουν βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2020 και iv) δεν ανήκουν στην Κατηγορία Α του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης του ΚΟΑ.

Η πρώτη Ολυµπιακή συµµετοχή της ιστιοπλοΐας
στα κατάµαυρα νερά του Τάλιν
Ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στο άθλημα της ιστιοπλοΐας
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Σοβιετική Ένωση
ε τους Παύλο Κοντίδη, Ανδρέα Καριόλου και Μαριλένα Μακρή να έχουν
κλείσει ήδη θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, η κυπριακή ιστιοπλοΐα
συνεχίζει να δίνει δυνατά την παρουσία της
στη σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση
του κόσμου. Από το 1980, οπόταν η Κύπρος
λαμβάνει μέρος ως ανεξάρτητη χώρα στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο μία φορά δεν
συμμετείχε το νησί μας στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, το 1984 στο Λος Άντζελες. Η ιστιοπλοΐα χάρισε στην Κύπρο και το μοναδικό της
-μέχρι σήμερα- Ολυμπιακό μετάλλιο, το αργυρό το 2012 στο Λονδίνο ή καλύτερα στην παραλιακή πόλη του Γουέιμουθ, με τον Παύλο
Κοντίδη να θριαμβεύει. Από κει και πέρα, αξιοσημείωτη είναι η 7η θέση του Κοντίδη στο
«Ρίο 2016» και οι δύο 13ες θέσεις του Ανδρέα
Καριόλου σε «Αθήνα 2004» και «Πεκίνο 2008».

M

Η παρθενική συμμετοχή της Κύπρου στο
άθλημα της ιστιοπλοΐας ήρθε το 1980, παράλληλα με το ντεμπούτο της χώρας μας στη
διοργάνωση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1980
πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, όμως με την πιο κοντινή θάλασσα να απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα, το
σπορ της ιστιοπλοΐας φιλοξενήθηκε στην πόλη Ταλίν, σήμερα πρωτεύουσα της Εσθονίας
και τότε κομμάτι της ΕΣΣΔ, περίπου χίλια χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα.
Στο Ταλίν στήθηκε Ολυμπιακό χωριό για τους
αθλητές της ιστιοπλοΐας και διεξήχθη μίνι τελετή έναρξης, με την Κύπρο να λαμβάνει μέρος με πέντε αθλητές και τρία πληρώματα και
με υπεύθυνο της αποστολής τον Τοτό Θεοδοσίου. Στην κλάση Φλάινγκ Ντάτσμαν συμμετείχαν τα αδέλφια Μάριος και Δημήτρης Καραπατάκης και πήραν τη 15η θέση. Ο αείμνηστος Πανίκος Ριμής αγωνίστηκε στην κατηγορία Φιν και τερμάτισε 21ος, ενώ δίδυμο στην
κλάση 470 ήταν ο αείμνηστος Παναγιώτης Νικολάου και ο Δημήτρης Δημητρίου, οι οποίοι
πήραν τη 14η θέση.

Οι Μάριος και Δημήτρης Καραπατάκης, λίγο πριν ριχτούν στη μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1980.

Άλμπουμ φωτογραφιών των αδελφών Καραπατάκη, από την Ολυμπιακή τους συμμετοχή το 1980.

Στο αφιέρωμα στο περιοδικό «Ολυμπιακά Νέα», δημοσιεύονται για
πρώτη φορά φωτογραφίες από εκείνη τη συμμετοχή, οι οποίες παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη από τον Μάριο Καραπατάκη. Στα πλαίσια της συλλογής ιστορικών πληροφοριών, πέραν
από τις φωτογραφίες, όλοι οι εν ζωή αθλητές των Κυπριακών Ολυμπιακών ομάδων είναι σε διαδικασία συνεντεύξεων, οι οποίες θα καταγραφούν στα πλαίσια της Βιβλιοθήκης της ΚΟΕ.
«Φύγαμε από τα ήρεμα γαλάζια νερά της Μεσογείου και στη Βαλτική
βρήκαμε τεράστια κύματα και μια κατάμαυρη θάλασσα», θυμήθηκε
μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της ιστιοπλοΐας το 1980 στη Σοβιετική Ένωση, ο Δημήτρης Καραπατάκης.
Συνολικά 154 άνδρες ιστιοπλόοι από 23 χώρες με 83 σκάφη συμμετείχαν στο άθλημα το 1980, το οποίο διεξήχθη μεταξύ 21 και 29 Ιουλίου.

Δημοσιεύματα του κυπριακού Τύπου από τη συμμετοχή της Κύπρου στην ιστιοπλοΐα.
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Υποψήφιος για την Επιτροπή Αθλητών της ∆ΟΕ ο Κοντίδης
Τον Παύλο Κοντίδη ως υποψήφιο για εκλογή στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπή (ΔΟΕ) πρότεινε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Η εκλογή των νέων μελών της Επιτροπής Αθλητών θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των Ολυμπιακών Αγώνων
στο Τόκιο το 2020 και δικαίωμα ψήφου έχουν και οι 11.091 αθλητές που θα συμμετάσχουν
στους Αγώνες.
Οι αθλητές που εκλέγονται στην Επιτροπή Αθλητών, εγκρίνονται στην επόμενη Σύνοδο της
ΔΟΕ και ως μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαηλίδης δήλωσε σχετικά με
την απόφαση όπως προταθεί ως υποψήφιος ο Κοντίδης: «Η απόφαση μας δεν ήταν καθόλου
δύσκολη. Πέραν από αθλητής παγκοσμίου επιπέδου, είναι απόλυτα καταρτισμένος ακαδημαϊκά και ηγέτης στην τοπική κοινωνία».
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιονίκης ιστιοπλόος δήλωσε: «Είναι πολύ τιμητική η πρόταση της
ΚΟΕ να με προτείνει ως υποψήφιο για την Επιτροπή Αθλητών. Αποδέχτηκα την πρόταση, επειδή πιστεύω πως μπορώ να εκπροσωπήσω επάξια όλους τους αθλητές ανά το παγκόσμιο. Τόσο εξαιτίας της αγωνιστικής μου εμπειρίας, αφού ετοιμάζομαι για την 4η μου Ολυμπιάδα, όσο
και για τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις, αφού έχω μεταπτυχιακό στο στη διοίκηση αθλητισμού».

Επίσηµα στην οικογένεια της ΚΟΕ η Carbo One
Η ένταξη της Carbo One Limited στη χορηγική οικογένεια της KOE, στην κατηγορία του Μέγα Χορηγού, ανακοινώθηκε επίσημα στις 29 Ιουλίου 2019 σε εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Η συνεργασία της ΚΟΕ με την Carbo One, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο
και από τις μεγαλύτερες διεθνώς στον τομέα των ανθράκων, αποτελεί μία σημαντική ώθηση
για την Επιτροπή, προς την επίτευξη των στόχων της.
Η Διευθύντρια της Carbo One κα. Κατερίνα Χρίστου δήλωσε: «Ευελπιστούμε πως σφραγίζουμε την απαρχή μιας σπουδαίας συνεργασίας. Με μεγάλη τιμή συμπορευόμαστε με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή όντας ένας εκ των κύριων χορηγών. Η διαδρομή για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι γεμάτη εμπόδια και σφυρηλατεί τον χαρακτήρα, πρόκειται για έναν επίπονο μαραθώνιο στον δρόμο της αριστείας. Η συνεργασία, η σκληρή δουλειά, η διορατικότητα και η όρεξη για βελτίωση είναι μερικές μόνο από αρετές που χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου. Η Carbo One Ltd
δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτήν την προσπάθεια και με μεγάλη μας χαρά, πέρα από τη βασική μας χορηγία θα είμαστε αρωγοί και στην
προσπάθεια τεσσάρων ταλαντούχων αθλητών μας μέσω του προγράμματος ‘Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκυο 2020’».

Ανακοινώθηκε η συνεργασία µε τη METRO
Η ΚΟΕ και η METRO Foods Trading Ltd, παρουσίασαν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη συνεργασία των δύο μερών στο πλαίσιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 19 Ιουλίου και
τελεί ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020. Η κυπριακή εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1982
και δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου με 6 υπεραγορές METRO, 3 στη Λευκωσία,
μία Λάρνακα, μία Λεμεσό και μία Παραλίμνι, εντάχθηκε στην οικογένεια των Χορηγών της ΚΟΕ ως Επίσημος Χορηγός.
Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της METRO κα Μελίνα Σκορδέλλη, είπε: «Υποστηρίζουμε σθεναρά το ‘ευ αγωνίζεσθαι’ και τις αξίες του Ολυμπισμού που συνάδουν με τις δικές μας αξίες. Είμαστε πλάι στην Κυπριακή αποστολή στο Τόκιο το 2020 και στηρίζουμε το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός και μαζί την προσπάθεια και τον αγώνα για ό,τι καλύτερο, για την αριστεία».

Στις 7 ∆εκεµβρίου η Σύνοδος της ΕΟΑΚ
Η Εφορεία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), αποφάσισε όπως η
31η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο και θα έχει ως θέμα «Ολυμπισμός-Εκπαίδευση-Εκεχειρία-Ειρήνη». Ομιλητές θα
είναι οι Δρ Κώστας Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick και Δρ Κώστας Γεωργιάδης, Επίτιμος Κοσμήτορας Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Των ομιλιών θα
ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης, στην οποία θα συμμετέχει
και ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας Δρ Νίκος Καρτακούλλης.
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1η Νοεµβρίου τα εγκαίνια
της Βιβλιοθήκης
Μετά από εντατική δουλειά αρκετών
μηνών, η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη θα ανοίξει επίσημα για το
αναγνωστικό κοινό την 1η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια από τον
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Σήμερα, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σχεδόν χίλιους ξεχωριστούς τίτλους και στόχος είναι να αποτελέσει
σημαντική πηγή για ερευνητές, μελετητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΡΙΟΛΟΥ

«Είναι κάτι που σίγουρα δεν
προγραμματίστηκε από εμένα
όταν ξεκινούσα […]. Βρέθηκα
να έχω πέντε Ολυμπιακές
προκρίσεις»!

θλητική Ιστορία για την Κύπρο έγραψε στις 28 Σεπτεμβρίου
2019 ο Ανδρέας Καριόλου! Αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα RS:X στην Ιταλία, ο 36χρονος (24/11/1982) Κύπριος ιστιοπλόος πήρε την κάρτα πρόκρισης για το Τόκιο 2020, με
αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος Κύπριος στην ιστορία με πέντε Ολυμπιακές προκρίσεις! Η πρώτη του Ολυμπιακή συμμετοχή ήρθε το
2004 στην Αθήνα (13ος) και ακολούθησαν οι παρουσίες σε Πεκίνο
2008 (13ος), Λονδίνο 2012 (17ος) και Ρίο 2016 (19ος)!
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«Είναι κάτι που σίγουρα δεν προγραμματίστηκε από εμένα όταν ξεκινούσα να αγωνίζομαι. Απλά συνέβη, καθώς συνέχιζα το άθλημά
μου. Ένιωθα ότι μπορούσα να πετύχω κάτι που δεν είχα πετύχει
ακόμη. Και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, βρέθηκα να έχω
πέντε Ολυμπιακές προκρίσεις», είπε ο Ανδρέας στα «Ολυμπιακά
Νέα».
Στις τέσσερις προηγούμενες του Ολυμπιακές εμφανίσεις, ο Καριόλου πάλεψε για την είσοδο στον τελικό, έφτασε κοντά, χωρίς όμως
να τα καταφέρει στο τέλος. «Στο Τόκιο θέλω να μπω στον τελικό.
Και μετά, εφόσον τα καταφέρω, όλα θα είναι ανοικτά. Δεν τα κατάφερα ως τώρα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που συνεχίζω
και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω».
Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη λίμνη Τορμπόλε στην Ιταλία,
ο Καριόλου θα περάσει το κορμί του από διαδικασία ανάρρωσης,
πριν επανέλθει για την Ολυμπιακή χρονιά: «Θα κάνω μια επέμβαση
άμεσα, αφού έχω ένα χρόνιο θέμα με τα ιγμόρεια μου, που με επηρεάζει. Στα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσω ξανά δουλειά. Ίσως αγωνιστώ τότε σε μια διοργάνωση στην Αθήνα, που είναι μικρός αγώνας, αλλά καλός για να ξεκινήσω. Το 2020 ο βασικός στόχος είναι

φυσικά η Ολυμπιάδα, αλλά έχω και ενδιάμεσους στόχους, όπως το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X στη Νέα Ζηλανδία τον Φεβρουάριο».
Τα Ολυμπιακά νερά της Ενοσίμα δεν είναι άγνωστα για τον Καριόλου: «Η πίστα στην Ενοσίμα μου φάνηκε ότι μπορεί να φέρει εκπλήξεις, κυρίως λόγω των συνθηκών που αλλάζουν εύκολα. Μπορεί να έχει κύμα, ή να είναι επίπεδη η θάλασσα, ή με πολύ αέρα,
αφού συχνά έχουν και τυφώνες. Είναι ακριβά να πάω και οι διαδικασίες για προπόνηση εκεί είναι δύσκολες, αφού οι Ιάπωνες έχουν
αυστηρούς κανονισμούς. Θα περάσουμε όμως χρόνο εκεί, ίσως τον
Μάιο και σίγουρα ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς θα είμαι εκεί».
Η Ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα με πολύ μεγάλα έξοδα, που δεν μπορούν να καλυφτούν από τους φορείς. Για να μπορεί έτσι ο ιστιοπλόος μας να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο εδώ και 20 χρόνια και
να εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό, χρειάζεται επιπλέον στήριξη. «Πρώτα απ΄ όλα θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που είναι δίπλα μου, τον προπονητή μου Γιάννη Σαρρή και
τον γυμναστή μου Ανδρέα Νικολάου. Πολύ σημαντικοί είναι οι χορηγοί και υποστηρικτές μου, ΟΠΑΠ Κύπρου, Garmin Cyprus, Famous Sports, Biosearch for Sports, P Z Agapiou Διαγνωστική Λεμεσού. Και φυσικά ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ, η Ομοσπονδία μου και ο Ναυτικός
Όμιλος Κερύνειας».
Κλείνοντας, ο Καριόλου έστειλε και το μήνυμα του στους υπόλοιπους αθλητές της κυπριακής Ολυμπιακής ομάδας. «Φυσικά και παρακολουθώ την προσπάθεια των παιδιών και στηρίζω όσο μπορώ.
Αυτές τις μέρες βλέπω στίβο (σ.σ. η συνέντευξη δόθηκε την περίοδο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ντόχα). Μακάρι να έχουμε ως Κύπρος ρεκόρ στο Τόκιο σε συμμετοχές και σε μετάλλια!».

Μαζί για µια νέα πορεία!
Tokyo 2020
Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!
Διαχρονικός χορηγός

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

