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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΟΕ

EYOF “Erzurum 2017”: Με δύο αθλητές στην Τουρκία
ο 13ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Χειμερινό Φεστιβάλ Νέων πραγματοποιείται
στο Ερζορούμ (Τουρκία) από 11 μέχρι 18 Φεβρουαρίου. Στους αγώνες
συμμετέχουν 40 χώρες και ο αριθμός των αθλητών θα φτάσει τους 1400.

Τ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα αθλήματα, πέντε εκ των
οποίων στο χιόνι, και άλλα τέσσερα στον πάγο. Πρόκειται για τα Αλπικό Σκι
(Alpine Skiing), Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος (Cross Country), Χιονοσανίδα
(Snowboard), Άλμα με Σκι (Ski Jumping), Χόκεϊ επί Πάγου (Ice Hockey), Παγοδρομίες (Ice Skating), Δρόμος (Short Track), και Κέρλινγκ (Curling).
Η Κύπρος θα λάβει μέρος στους αγώνες σε δύο αθλήματα το Αλπικό Σκι
με έναν αθλητή τον Ανδρέα Επιφανίου, και τις Παγοδρομίες (Καλλιτεχνικό Πατινάζ) με μία αθλήτρια την Ντανιέλλα-Βανέσσα Υψαρίδου. Στο Αλπικό Σκι λαμβάνουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τις χρονιές 19992000 και το αγώνισμα του Γιγαντιαίου Σλάλομ θα διεξαχθεί από 12-14
Φεβρουαρίου, και του Σλάλομ (τεχνική κατάβαση) από 15-16 Φεβρουαρίου. Το αγώνισμα των Παγοδρομιών θα διεξαχθεί από 13-15 Φεβρουαρίου. Ο Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο ως
νέος πρεσβευτής στο πολιτιστικό πρόγραμμα των αγώνων.
Οι διοργανώσεις των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Φεστιβάλ ξεκίνησαν το 1991
και ήταν μια ιδέα του Δρ Ζαγκ Ρογκ. Στόχος του τέως Προέδρου της ΔΟΕ η
πρώτη επαφή τους με τις Ολυμπιακές Αξίες και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες συμμετοχής σε μεγάλες διοργανώσεις πολυαγώνων. Η Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή συμμετέχει για 11η φορά σε Χειμερινό Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων.
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Davis Cup: Κύπρος-Τουρκία
στο Εθνικό Κέντρο Τένις

Τιμήθηκε η Ολυμπιακή Ομάδα
«Ρίο 2016»

Παύλος Κοντίδης:
Παραμένει στην ελίτ των Laser

Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρισης Davis Cup
αντιμετωπίζει στο Εθνικό Κέντρο Τένις την
αντίστοιχη της Τουρκίας στο πλαίσιο των
αγώνων της Ευρωαφρικανικής Ζώνης, Όμιλος ΙΙ. Οι αγώνες με την δική τους ιδιαιτερότητα θα πραγματοποιηθούν από 3-5 Φεβρουαρίου, και παρά την απουσία του Μάρκου Παγδατή, οι πιθανότητες για μια νίκη
υπάρχουν. Το νέο αίμα της Κυπριακής Αντισφαίρισης θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό
του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι αθλητές που συγκροτούσαν την Ολυμπιακή Ομάδα «ΡΙΟ 2016», τιμήθηκαν από τη ΔΟΕ
με ειδική αναμνηστική καρφίτσα που απονέμεται σε όλους τους αθλητές που λαμβάνουν
μέρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τιμητική βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική
εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη που εξήρε την παρουσία
ολόκληρης της ομάδας η οποία κατά καθολική παραδοχή υπήρξε η καλύτερη όλων των
εποχών.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο δεν έφεραν
το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Παύλο
Κοντίδη. Ο 26χρονος ιστιοπλόος έστειλε τη
δική του απάντηση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Μελβούρνη, κερδίζοντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε
μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ο αργυρός
Ολυμπιονίκης μιλά για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε και τους στόχους για τη νέα
χρονιά, και τον νέο Ολυμπιακό κύκλο, που
παραμένουν πάντα υψηλοί.

Συνάντηση ΚΟΕ-Ομοσπονδιών
Έκδοση:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ.23931
1687 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +35722449880
Fax : +35722449890
E-mail : cypnoc@cytanet.com.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ
Επιμέλεια Ύλης:
Νίκος Σοφιόπουλος

Συντάκτες:
Νίκος Σοφιόπουλος
Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Σχεδιασμός και Εκτύπωση:

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο,
ενημερωτική συνάντηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (KOE) με τις Ομοσπονδίες μέλη της. Η συνάντηση ήταν η πρώτη αυτής της μορφής, με την οποία ανοίγει
ένας ακόμη δίαυλος επικοινωνίας για την έγκαιρη αλληλοενημέρωση για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος ΚΟΕ και Αθλητικών Ομοσπονδιών και τη χάραξη πολιτικής που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και
την υλοποίηση των στόχων που τίθενται για
τον αθλητισμό στην Κύπρο.

Π

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης
αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα Ολυμπισμού,
και τους στόχους που τίθενται από το Ολυμπιακό Κίνημα, προβαίνοτας σε ανάλυση της
Ολυμπιακής Φιλοσοφίας, καθώς και στην
Ολυμπιακή Ατζέντα 2016-2020 σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Theopress LTD

Επιτροπή «Γυναίκα
και Αθλητισμός»
Η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» της
ΚΟΕ, προέβη στον προγραμματισμό των
εκδηλώσεων της για το 2017. Η σημαντικότερη εκδήλωση συνδεδεμένη με την
«Ημέρα της Γυναίκας» θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Στην συνέχεια υπήρξε αναλυτική παρουσίαση από την Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ κα
Όλγα Πιπερίδου, του προγραμματισμού για
το 2017, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγωνιστικές συμμετοχές σε τέσσερις διεθνείς διοργανώσεις καθώς και τους στόχους που τίθενται
για αυτές, όπως επίσης και για τις υπόλοιπες
εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ακολούθησε συζήτηση για θέματα που απασχολούν την ΚΟΕ και τις Ομοσπονδίες τόσο σε
ότι αφορά την καθημερινή λειτουργία, όσο και
θέματα αγωνιστικού προγραμματισμού.
Όπως διεφάνη απασχολούν έντονα αρκετές
αθλητικές ομοσπονδίες, οι συνεχείς προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Τουρκοκυπρίων για διεθνή αναγνώριση μέσω του αθλητισμού και εξετάστηκαν οι τρόποι και οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να αντιμετωπίζονται οι προσπάθειες αυτές. Κατατέθηκαν επίσης απόψεις και εισηγήσεις που αφορούν το θέμα της δημιουργίας ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας, ενώ συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν στο Ολυμπιακό Μέγαρο
όπου στεγάζονται οι Ομοσπονδίες. Αποφασίστηκε επίσης όπως στην αμέσως επόμενη συνεδρία κατατεθούν εισηγήσεις για την παρουσίαση πολιτικής και δράσης για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος όπως π.χ. το θέμα των προϋπολογισμών, των αθλητικών σχεδιάσμών και
των στόχων που τίθενται, σε συνάρτηση με
την οικονομική στήριξη των Ομοσπονδιών.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η συγκρότηση των Εθνικών ομάδων

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Με την ολοκλήρωση του 2016 και με βάση
τα αγωνιστικά αποτελέσματα του έτους,
στη συνεδρία της 27ης Δεκεμβρίου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής προχώρησε στον καταρτισμό των Εθνικών ομάδων στην Ενόργανη και τη Ρυθμική Γυμναστική, ενόψει των διεθνών διοργανώσεων
του 2017.

Μεγάλη προσέλευση στο ΟΠΑΠ
All Star Day
Με 4500 θεατές να γεμίζουν τις κερκίδες του
«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», διεξήχθη το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου το 6ο
ΟΠΑΠ All Star Day «Παίζω με κανόνες, Οδηγώ με κανόνες», που διοργανώθηκε από την
Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας.
Ήταν μία αληθινή γιορτή του μπάσκετ, με
πολλές διασκεδαστικές εκδηλώσεις για τους
χιλιάδες φιλάθλους που παρευρέθηκαν στο
κλειστό της πρωτεύουσας. Κύριο κομμάτι της
βραδιάς ήταν το παιχνίδι μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαίων/Κυπρίων και Ξένων του
πρωταθλήματος (οι έντεκα Αμερικανοί και ο
ένας Καναδός κέρδισαν 66-44), ενώ νικητής
στο διαγωνισμό τριπόντων αναδείχτηκε ο
Άρης Κορωνίδης του Απόλλωνα. Οι «Dunking
D» διασκέδασαν το κοινό με τα καρφώματα
τους, ενώ έσπασαν και το ρεκόρ Γκίνες που
κρατούσε από το 2009, με κάρφωμα με περιστροφή, μετά από άλμα άνω των τριών μέτρων και πενήντα πέντε εκατοστών!

Η εθνική ενόργανης ανδρών θα αποτελείται από τους Μάριο Γεωργίου, Ηρόδοτο Γεωργαλλά, Ξένιο Παπαευριπίδου, Μιχάλη
Κρασιά και Δημήτρη Κρασιά. Η εθνική γυναικών στελεχώθηκε με τις Αναστασία Θεοχάρους, Ελένη Ηλιάδη και Κόραλ-Λη Δημητριάδου. Η εθνική νέων στελεχώθηκε με
τους Ηλία Γεωργίου, Νεόφυτο Κυριάκου,
Σωκράτη Πηλακουρή, Χρίστο Γεωργίου, Κυριάκο Λουντίδη και Σπύρο Σπύρου. Η εθνική νεανίδων με τις Γκλόρια Φιλασίδη, Μαρία Τόφη και Φωτεινή Χατζηπετρή.
Σε ό,τι αφορά τη ρυθμική, η εθνική γυναικών θα αποτελείται από τις Θέμιδα Χριστοδουλίδου, Διαμάντω Ευριπίδου, Ιρένα Ομήρου, Ελένη Ερημούδη, Στέφανη Κλεάνθους
και Μυροφόρα Σιαμπτάνη και η εθνική νεανίδων από τις Ελένη Έλληνα, Βικτώρια
Σκιττίδη, Χριστίνα Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνα Θεοφίλου, Αναστασία Ιωαννίδου και
Αναστασία Πίγκου.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεύσεις
Εφήβων-Νεανίδων

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Ο Μάριος Γεωργίου αναμένεται να
πρωταγωνιστήσει στις προσπάθειες της Εθνικής
ομάδας για να πετύχει τους στόχους της στις
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις το 2017
Η Εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου U19, όπως αγωνίστηκε
σε έναν από τους πρόσφατους αγώνες της.

Σημαντικές προκλήσεις για Νέους και Παίδες

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή βραβεύει σε ειδική τελετή τους Καλύτερους
Έφηβους/Νεάνιδες αθλητές/τριες για το
έτος 2016. Στην τελετή θα βραβευθούν
επίσης ο καλύτερος αθλητής και αθλήτρια
στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών με
το έπαθλο «Γλαύκος Κληρίδης». Η τελετή
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό
Μέγαρο.

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Τιμήθηκαν οι κορυφαίοι

23οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
«Pyeong Chang 2018»

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες

Το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Γιώτης Ιωαννίδης θα συμμετάσχει στο Σεμινάριο Αρχηγών Αποστολής για τους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Πιενγκ Τσανγκ της Νότιας Κόρεας το Φεβρουάριο του 2018. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 1-3 Φεβρουαρίου 2017 στη διοργανώτρια πόλη.

Ο Αντιπροέδρος της ΚΟΕ κ. Γιώργος Χρυσοστόμου θα
συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Σύσκεψη της Διεθνούς
Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στο Γιβραλτάρ από 24-26 Μαρτίου.

Μετά τις θριαμβευτικές προκρίσεις των
Εθνικών ομάδων Νέων U19 και Παίδων
U17 στην Elite Round των αντίστοιχων
διοργανώσεων τους, το 2017 επιφυλάσσει
τις μεγάλες προκλήσεις για τις δύο εθνικές
μας ομάδες. Η Εθνική Νέων U19 θα αγωνιστεί από 23-29 Μαρτίου 2017 στον 2ο όμιλο του Elite Round που θα διεξαχθεί στη
Γερμανία και πέρα από τη διοργανώτρια,
θα αντιμετωπίσει τις Σλοβακία και Σερβία.

Η πρώτη του ομίλου θα προκριθεί στην τελική φάση που θα γίνει τον Ιούλιο στη Γεωργία. Από την πλευρά της, η Εθνική Παίδων U17 θα φιλοξενήσει στην Κύπρο τον
8ο όμιλο του Elite Round μεταξύ 15-20
Μαρτίου 2017. Απέναντι σε Ιρλανδία, Σλοβακία και Φαρόε, η Κύπρος θα επιδιώξει να
πάρει την 1η ή την 2η θέση, για να προκριθεί στην τελική φάση του Μαΐου που θα
λάβει χώρα στην Κροατία τον Μάιο.

2 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, στο
αμφιθέατρο της Λακατάμιας, το Σωματείο
Λευκωσίας σε συνεργασία με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Μπιλιάρδου διοργάνωσε την
ετήσια βράβευση του αθλήματος για το
2016. Σε μία εκδήλωση όπου το παρών
τους έδωσαν αρκετοί φίλοι του μπιλιάρδου,
τιμήθηκαν οι κορυφαίοι στην Κύπρο για
την χρονιά που μας πέρασε. Πρωταθλητής
Κύπρου αναδείχτηκε ο Γιώργος Λουκά, δευτεραθλητής ο Αντώνης Μπράμπιν και τριταθλητής ο Λευτέρης Γεωργίου.
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ΤΕΝΙΣ

ΚΑΝΟ

Ιστορικό μετάλλιο μέσα στην Τουρκία

Με αντίπαλο την Τουρκία στο Davis Cup
(3-5 Φεβρουαρίου)
Η Εθνική Ομάδα Davis Cup αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της Ευρωαφρικανικής ζώνης, Όμιλος ΙΙ την Τουρκία σε αγώνες που θα διεξαχθούν από 3-5 Φεβρουαρίου στο Εθνικό Κέντρο Τένις. Την ομάδα
συγκροτούν οι αντισφαιριστές Πέτρος Χρυσοχός, Μενέλαος Ευσταθίου, Ελευθέριος Νέος και Νίκολας Κάμπελ με κάπτεν τον προπονητή Δημήτρη Ηροδότου. Η παρουσία του Μάρκου Παγδατή
δεν κατέστη δυνατή και έτσι το έργο των νεαρών αντισφαιριστών
μας για να φτάσουν στην νίκη κρίνεται αρκετά δύσκολο, ωστόσο
θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία.
Ο πρώτοι δύο αγώνες στο Μονό, θα διεξαχθούν την Παρασκευή
3 Φεβρουαρίου. Ο πρώτος αγώνας θα αρχίσει στις 10.45π.μ. και
θα ακολουθήσει αμέσως μετά ο δεύτερος αγώνας. Το Σάββατο 4
Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το Διπλό, με ώρα έναρξης τις 12.00.
Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου με τη
διεξαγωγή των δύο Μονών με ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα
τις 11.00 π.μ. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κεντρικό Γήπεδο
του Εθνικού κέντρου Τένις και νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί αυτή που θα σημειώσει τρεις νίκες. Η κλήρωση των αγώνων θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 12.00 στο
Ολυμπιακό Μέγαρο.

Απόντος του Μάρκου Παγδατή, ο Πέτρος Χρυσοχός θα ηγηθεί της δύσκολης
προσπάθειας απέναντι στην Τουρκία για το Davis Cup.

Ιστορική για την κυπριακή ξιφασκία ήταν η επιτυχία του Αλέξανδρου
Τοφαλίδη να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Satellite που διεξήχθη στις 10 Δεκεμβρίου 2016 στην Αττάλεια της
Τουρκίας. Πρόκειται για μία σημαντική διεθνή διοργάνωση, που προσφέρει πόντους στην παγκόσμια κατάταξη. Στον όμιλο του ο Τοφαλίδης πέτυχε πέντε νίκες, ενώ ακολούθως σημείωσε άλλες πέντε νίκες στα νοκ-άουτ στην πορεία προς το χρυσό. Με την επιτυχία του
αυτή, ο 23χρονος αθλητής πήρε τέσσερις βαθμούς στην παγκόσμια
κατάταξη. Ο Τοφαλίδης, που διαμένει και προπονείται στην Αγγλία,
το 2017 θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το διήμερο 14-15 Δεκεμβρίου 2016, εξαμελής αποστολή
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κανό μετέβη στα Χανιά,
όπου συμμετείχε σε διεθνή αγώνα Μαραθωνίου στον Κόλπο της Σούδας. Η αποστολή έγινε στα πλαίσια της αδελφοποίησης της ομοσπονδίας με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

ΣΝΟΥΚΕΡ
Ετοιμασίες για το Πανευρωπαϊκό του 2017

Η προπώληση γίνεται on-line μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της
OAK, στην ιστοδιεύθυνση www.tennis.com.cy και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια, είτε για κάθε ξεχωριστή
μέρα των αγώνων, είτε ως πακέτο για ολόκληρο το τριήμερο, εξασφαλίζοντας την ανάλογη έκπτωση.
Το αντίτιμο του εισιτηρίου ορίστηκε στα 5€ για κάθε μέρα ξεχωριστά, και στα 10€ για όσους θα αγοράσουν ολόκληρο το πακέτο
και για τις τρεις μέρες των αγώνων. Η είσοδος για παιδιά κάτω των
12 ετών είναι δωρεάν. Εισιτήρια θα διατίθενται και στο Εθνικό Κέντρο Τένις κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Στην Κρήτη για αγώνες

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης (δεύτερος από αριστερά) στο βάθρο των νικητών.

Μία σπουδαία διοργάνωση ανέλαβε να φιλοξενήσει στην
Κύπρο η Κυπριακή Ομοσπονδία Σνούκερ. Μεταξύ 5-19
Μαρτίου 2017 θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ
στη Λευκωσία, σε αίθουσα χιλίων τετραγωνικών μέτρων,
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, U21 και U18. Το European Snooker Championship της EBSA (Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Μπιλιάρδου και Σνούκερ), διεξάγεται από το
1988 και ετήσια από το 1993, και αποτελεί το κορυφαίο
μη επαγγελματικό τουρνουά σνούκερ στην Ευρώπη. Ο νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λαμβάνει το δικαίωμα να αγωνιστεί στις επόμενες δύο σεζόν του επαγγελματικού World Snooker Tour. Οι προετοιμασίες από
την Κυπριακή Ομοσπονδία Σνούκερ ήδη ξεκίνησαν, για
να είναι όλα έτοιμα για τη διοργάνωση, που θα φιλοξενήσει πέραν των 300 αθλητών.

Χορηγία κινήτρων στους αθλητές
Στα πλαίσια της εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιττας, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου
2016, η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών παρέδωσε στους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του
2016, τη χρηματική χορηγία των κινήτρων αθλητών.
Ο διαμοιρασμός του κονδυλίου προκύπτει ανάλογα
με τα αποτελέσματα των αθλητών μέσα στη χρονιά.
Περίπου το 25% του ποσού έλαβε ο Δημήτρης Μινασίδης, ενώ κίνητρα έλαβαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Καραμανλής, Αλέξανδρος Αμανατίδης,
Αννίνια Χατζηλοΐζου, Παντελής Παπαδόπουλος,
Εδουάρδος Παπαδόπουλος.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Ψηλή διάκριση για τον Ανδρέα Γαλίδη
O Σκιέρ Ανδρέας Γαλίδης με επίδοση 4,5 μπάλες στα 12μ σχοινί και ταχύτητα σκάφους στα
58 χιλιόμετρα (4,50/58/12.00), κατετάγει 16ος
στους παγκόσμιους αγώνες θαλασσίου σκι
που διεξήχθησαν στο San Bernardo στην Χιλή
στη λίμνη <Lago los Μoros>, μεταξύ 5-8 Ιανουαρίου 2017.

Ο Μίμης Ελ Χελάλι, κορυφαίος Κύπριος Τοξοβόλος τα τελευταία χρόνια.

Ο νεαρός Κύπριος αθλητής (αφού είναι σχεδόν
2 χρόνια νεαρότερος από το όριο ηλικίας U17:
Νοέμβρη 2000), βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους
κορυφαίους του Παγκοσμίου Θαλάσσιου Σκι.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Κορυφαίοι Ελ Χελάλι και Κουρουνά

Ο Δημήτρης Μινασίδης, κορυφαίος Κύπριος αρσιβαρίστας,
θέλει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών το 2017

Στα τέλη Ιανουαρίου προγραμματίζεται να διεξαχθεί η απονομή των βραβείων
στους αρίστους του 2016 από την Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας. Οι κορυφαίοι τοξοβόλοι της χρονιάς θα λάβουν χρηματικό κίνητρο και έπαθλο. Με βάση
τα αποτελέσματα του έτους που ολοκληρώθηκε, κορυφαίος αθλητής αναδείχτηκε ο Μίμης Ελ Χελάλι, κορυφαία αθλήτρια η Μικαέλλα Κουρουνά και κορυφαίος έφηβος ο Θωμάς Παντελίδης.

Αυτή η επίδοση του Ανδρέα Γαλίδη (16ος στο
κόσμο), δεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνικής
κατάρτισης του αθλητή μας, καθώς επίσης το
πολύ καλό έργο που παράγεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι (ΚΟΘΑΣκι)
και το Λευκορώσσο προπονητή του Ανδρέα
τον Μαξ Ντίκι.

Ο Ανδρέας Γαλίδης που κατέλαβε την 16η θέση στους Παγκόσμιους Αγώνες Θαλασσίου Σκι.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τα χειμερινά σπορ στην Κύπρο
Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου και η Ομοσπονδία Παγοδρομιών
καλλιεργούν τα χειμερινά αθλήματα στο νησί μας - Πρόκληση οι καιρικές
συνθήκες και η έλλειψη εγκαταστάσεων

Ιδιαίτερα δημοφιλή στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, στην
Κύπρο τα χειμερινά σπορ δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε μεγάλο αριθμό αθλουμένων , κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών στο νησί μας. «Δυστυχώς, είναι περιορισμένο το χιόνι στην
Κύπρο. Πέρσι (σ.σ. το 2015) είχε χιόνι στο Τρόοδος μόλις για 1012 μέρες», λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου (ΟΧΚ) κ. Ντίνος Λευκαρίτης.
Στην Κύπρο δύο είναι οι αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν
χειμερινά αθλήματα. Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου (ΟΧΚ),
που στο νησί μας καλλιεργεί τα αθλήματα του σκι και της χιονοσανίδας, και η Κυπριακή Ομοσπονδία Παγοδρομιών, που στη χώρα
μας ασχολείται με το άθλημα του καλλιτεχνικού πατινάζ. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ολυμπιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά σπορ και συνολικά δεκαπέντε αγωνίσματα. Όμως, τα πλείστα από αυτά (π.χ. χόκεϊ επί πάγου, πατινάζ ταχύτητας, κέρλινγκ, έλκηθρο κ.λπ.) δεν μπορεί να καλλιεργηθούν στην Κύπρο λόγω έλλειψης
κατάλληλων εγκαταστάσεων.

ε το χιόνι να έχει στρώσει στο Τρόοδος και τις θερμοκρασίες να βρίσκονται κάτω από τον κυπριακό μέσο
όρο του Γενάρη, οι πλείστοι ντόπιοι αρκούνται στο να…
ανεβούν στο βουνό, για να δουν το χιόνι. Λιγοστοί, αλλά παθιασμένοι με το αντικείμενό τους είναι αυτοί που, βλέποντας το χιόνι στο Τρόοδος, σκέφτονται τα χειμερινά σπορ!

Μ

Η ύπαρξη χιονιού στο Τρόοδος για μερικές εβδομάδες κάθε χρόνο, σε συνάρτηση με τα συχνά ταξίδια σε γειτονικές χώρες όπου υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, επιτρέπει την καλλιέργια του σκι και της χιονοσανίδας στην
Κύπρο, ενώ η παρουσία παγοδρομίου -έστω και μικρού μεγέθους- στο Mall
της Λεμεσού δίνει την ευκαιρία για ενασχόληση με το καλλιτεχνικό πατινάζ
στο νησί μας.

Τέσσερις πίστες στο Τρόοδος
Ο
Ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας
Χιονοδρόμων Κύπρου
κ. Ντίνος Λευκαρίτης

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου κ. Ντίνος Λευκαρίτης
αναφέρθηκε στον αριθμό των αθλητών και
τα σπορ με τα οποία ασχολούνται: «Τα πιο
κοινά αγωνίσματά μας στην Κύπρο είναι το
σκι και η χιονοσανίδα, με την ομοσπονδία
μας να συμμετέχει κυρίως στο αλπικό σκι,
σε σλάλομ και γιγαντιαίο σλάλομ. Μερικές

Παγοδρομίες στη Λεμεσό
δεκάδες άτομα ασχολούνται σοβαρά με το σπορ και συμμετέχουν σε
αγώνες στο εξωτερικό. Ομάδες αθλητών μας πηγαίνουν συχνά σε ταξίδια σε Αυστρία, Ιταλία, Βουλγαρία και Λίβανο».
Όσον αφορά τη διεθνή αγωνιστική συμμετοχή στο σκι, η Κύπρος θα
συμμετάσχει στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
2017 στο Ερζουρούμ της Τουρκίας (11-18/02), ενώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2018 στο Πιόνγκτσανγκ της Νοτίου Κορέας ο κ. Λευκαρίτης τονίζει πως «αν πάμε με έναν αθλητή
και μια αθλήτρια, θα είναι μεγάλη επιτυχία!».
Η Κύπρος συμμετέχει ανελλιπώς (με ομάδα
1-5 αθλητών) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς -αποκλειστικά στο σκι- από το Λέικ Πλάσιντ 1980 μέχρι και το Σότσι 2014.
Στο Τρόοδος υπάρχουν τέσσερις χιονοδρομικές πίστες, τα Sun Valley 1 και 2, η Ήρα και
το North Face. Οι εγκαταστάσεις στο βουνό
έχουν ανανεωθεί πρόσφατα και περιλαμβάνουν καφετέρια και κατάστημα σκι. Εκατοντάδες είναι τα άτομα που τα χρησιμοποιούν,
αφού τη χειμερινή περίοδο αρκετοί είναι οι
ερασιτέχνες που επιλέγουν να ανέβουν στο
Τρόοδος και να διασκεδάσουν με σκι. Οι αρχάριοι έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν
εξοπλισμό και να κάνουν και μαθήματα με
προπονητές. Πληροφορίες υπάρχουν στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων
Κύπρου στο www.cyprusski.com.

εύγοντας από το Τρόοδος, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη θάλασσα της Λεμεσού, στο Mall στο Ζακάκι, βρίσκεται το μοναδικό παγοδρόμιο στην Κύπρο. Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται καθημερινά
από το κοινό, που μπορεί να νοικιάσει εξοπλισμό επί τόπου.
Αποτελεί και τη βάση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών, η οποία καλλιεργεί αποκλειστικά το καλλιτεχνικό
πατινάζ, με περίπου 30 αθλητές (η συντριπτική πλειοψηφία
κορίτσια, αρκετές από τη ρωσική παροικία στη Λεμεσό) να
λαμβάνουν μέρος στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Φ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών, ο βετεράνος
δημοσιογράφος κ. Ανδρέας Γεωργιάδης, μίλησε για την
ιστορία του αθλήματος στην Κύπρο: «Τη δεκαετία του ’90
ένα παγοδρόμιο στη Μακεδονίτισσα μας επέτρεψε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο άθλημα, όμως ο χώρος
έκλεισε. Έτσι, μπήκε στο περιθώριο και το σπορ. Με τη δημιουργία της μικρής πίστας στο Mall στη Λεμεσό το άθλημα πήρε ξανά ζωή. Το 2010 επαναλειτούργησε η ομοσπονδία, που διαθέτει τέσσερα σωματεία. Το 2014 γίναμε πλήρες μέλος της ISU (Διεθνής Ομοσπονδία Παγοδρομιών)».
Η Κύπρος έλαβε μέρος με νεαρές αθλήτριες σε διεθνή
Grand Prix της ISU, με αποτέλεσμα τα δύο τελευταία χρόνια
η παγκόσμια ομοσπονδία να χορηγεί την κυπριακή ομοσπονδία με ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσό. Σε συνάρτηση με τη βοήθεια από το κράτος και την ΚΟΕ, η Κυπριακή
Ομοσπονδία Παγοδρομιών μπόρεσε τα τελευταία χρόνια
να αναπτυχθεί ιδιαίτερα. «Από τη στιγμή που έχουμε μόλις

Εγκαταστάσεις του Ομίλου Χιονδρόμων Κύπρου στο Τρόοδος.
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τριάντα αθλητές περίπου, είμαστε σε θέση να διαθέσουμε τα κονδύλια στοχευμένα για προπονητικά καμπ στο
εξωτερικό και για πρόσληψη προπονητών, που στη συνέχεια μας φέρνουν σημαντική πρόοδο. Και το επιστέγασμα θα είναι η πρώτη μας συμμετοχή σε διεθνή
Ολυμπιακή διοργάνωση, στο Ερζουρούμ τον Φεβρουάριο, όπου θα πάμε με μια αθλήτρια στο καλλιτεχνικό πατινάζ», λέει ο κ. Γεωργιάδης.
Όσον αφορά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για παγοΟ Πρόεδρος της
δρομίες, ο κ. Ανδρέας Γεωργιάδης τονίζει τα εξής: «Το
Ομοσπονδίας Παγοδρομιών
Mall μάς είναι αρκετό. Εκεί προπονούμαστε και κάνουκ. Ανδρέας Γεωργιάδης
με τους παγκύπριους αγώνες. Οι καλύτεροί μας αθλητές συμμετέχουν σε καμπ στο εξωτερικό». Όσο για το μέλλον, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας λέει για τις εγκαταστάσεις πως «ένα Ολυμπιακών διαστάσεων παγοδρόμιο μπορεί να κοστίσει 500 χιλιάδες ευρώ,
για να κτιστεί. Αλλά, για να είναι βιώσιμο, θα
πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας μεγαλύτερης επένδυσης, κάτι που θα ήταν
ευχή μας να συνέβαινε». Όσο για τις
διεθνείς συμμετοχές, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «στόχος μας είναι να
συμμετάσχουμε το συντομότερο
δυνατό σε Πανευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να
έρθει και η μεγάλη στιγμή να λάβουμε μέρος σε χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες».
Φωτογραφία από το αγώνισμα του Καλλιτεχνικού
Πατινάζ στους τελευταίους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν
στο Σότσι το 2014.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βραβεύτηκε η Ολυμπιακή Ομάδα Τιμητική διάκριση και από τη ΔΟΕ

Συμμετοχή στις Συνόδους της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, ανακοινώνει ότι μέσα στο
2017, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες της, θα διοργανώσει και τις πιο κάτω
εκδηλώσεις:

Η

Α. 57η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους Συμμετέχοντες
Η 57η Διεθνής Σύνοδος της ΔΟΑ για Νέους
Συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ 17/06 – 1/07/2017 και θα έχει
ως κύριο θέμα ‘‘Διαχείριση στον αθλητισμό
και στο Ολυμπιακό κίνημα’’ και ειδικό θέμα
‘‘Ηθική, εκπαίδευση και διαχείριση στο
Ολυμπιακό κίνημα’’.
β. 24ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Ολυμπιακές σπουδές

ραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο
στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, εκδήλωση προς τιμήν της Ολυμπιακής ομάδας που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο της
ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου
κ. Δημήτρη Αλετράρη.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνομενος προς
τους αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής :
«Είστε όλοι αξιοθαύμαστοι. Σε αυτή την προσπάθεια το κράτος, η πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα σας, διασφαλίζοντας σας όχι μόνο τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης, αλλά και όλα όσα σήμερα αποτελούν το πλαίσιο για ένα θετικό αποτέλεσμα».

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της
ΚΟΕ, η Αρχηγός αποστολής στο Ρίο Όλγα Πιπερίδου καθώς τα υπόλοιπα
μέλη της αποστολής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε σε όλα
τα μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας αναμνηστική καρφίτσα της ΔΟΕ που
απονέμεται σε όλους τους αθλητές που λαμβάνουν μέρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Π

«Λαμπρή ανάμνηση για όλη σας τη ζωή»
το σκεπτικό της βράβευσης των αθλητών από τη ΔΟΕ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής : «Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, τιμά
μετά το πέρας κάθε διοργάνωσης, όλους τους
συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί την
μέγιστη αναγνώριση των
προσπαθειών των αθλητών και την υπέρτατη τιμή στην αθλητική τους
καριέρα. Προς το σκοπό αυτό, απέστειλε
και απονέμει στον κάθε έναν ξεχωριστά,
ειδική αναμνηστική
καρφίτσα. Η 15μελής
Κυπριακή Ολυμπιακή
Ομάδα, έλαμψε με την
παρουσία της στους
31ους
Ολυμπιακούς

Σ
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Αγώνες.Οι αθλητές μας, υπήρξαν οι καλύτεροι πρεσβευτές συνέβαλαν στη θετική προβολή της πατρίδας μας και τους ευχαριστούμε.
Με νωπές τις μνήμες της συμμετοχής και των επιτυχιών σας, είμαστε
βέβαιοι ότι η τιμή που σας αποδίδεται σήμερα, θα σας ακολουθεί σε
όλη την αθλητική σας σταδιοδρομία και θα αποτελεί λαμπρή ανάμνηση για όλη σας τη ζωή. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν η απονομή γίνεται ενώπιον του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.»
Την Ολυμπιακή Ομάδα στο Ρίο αποτελούσαν οι αθλητές Απόστολος
Παρέλλης, Κυριάκος Ιωάννου, Ελένη Αρτυματά, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Μίλαν Τραϊκοβιτς, Λεοντία Καλλένου, Δημήτρης Χονδροκούκης
(Στίβος), Παύλος Κοντίδης, Αντρέας Καρυόλου (Ιστιοπλοΐα), Αντρέας
Χάσικος, Άντρη Ελευθερίου (Σκοποβολή), Άντρη Χριστοφόρου (Ποδηλασία), Ιάκωβος Χατζηκωνσταντίνου, Σώτια Νεοφύτου (Κολύμβηση), Μάριος Γεωργίου (Γυμναστική).
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, εκπρόσωποι προέδρων κοινοβουλευτικών
και μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, Βουλευτές, Πρόεδροι και μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων ΚΟΑ, ΚΕΠΕ, αθλητικών ομοσπονδιών σωματείων και οργανώσεων.

Το 24ο Διεθνές Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Ολυμπιακές Σπουδές, θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ 01/09
– 30/09/2017. Το κύριο θέμα του Σεμιναρίου είναι ‘‘Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιακό κίνημα: παρελθόν, παρόν κα μέλλον.
Μια ανάλυση από ιστορική, φιλοσοφική

Οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

και κοινωνική σκοπιά’’ με ειδικό θέμα ‘‘Διαχείριση στον αθλητισμό και το Ολυμπιακό
κίνημα’’.
γ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε
συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το τμήμα Αθλητικής Οργάνωσης
και Διοίκησης (στη Σπάρτη) του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, διοργανώνει

για τον ακαδημαϊκό χρόνο 2017-2018 μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: ‘‘Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων’’.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
πληροφορίες και καλούνται να υποβάλουν
αίτησεις συμμετοχής, μέχρι τη Δευτέρα, 6
Φεβρουαρίου 2017, στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, Αμφιπόλεως 21, 2025
Στρόβολος, τηλ: 22449880, φαξ: 22449890

Συνεργασία ΚΟΕ με ΚΥΠΕ
Τ
ο Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε την
αποδοχή της σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που
θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων των
δύο οργανισμών προς αμοιβαίο όφελος, ενέργεια η οποία θα ενισχύσει τις προσπάθειες για
υλοποίηση των στόχων της ΚΟΕ για τη διάδοση
των αρχών και αξιών του Ολυμπισμού και του
Αθλητισμού στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΚΟΕ θα αναλάβει μεταξύ άλλων να αποστέλλει στο ΚΥΠΕ το
υλικό προβολής και δραστηριοτήτων που αφορούν στην ΚΟΕ, καθώς και μελλοντικών δραστηριοτήτων της. Από την πλευρά του το ΚΥΠΕ θα
μεταδίδει αυτούσιες ή και μετατρεπόμενες σε είδηση τις ανακοινώσεις της ΚΟΕ.
Παράλληλα τα δύο μέρη στο πλαίσιο του μνημονίου συμφώνησαν επίσης στην από κοινού ή
με τρίτους διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων/ημερίδων, και την διερεύνησηση για την
από κοινού εμπλοκή του ΚΥΠΕ και της ΚΟΕ σε
κοινά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και για πιθανή άντληση χορηγιών και/ή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και/ή άλλους οργανισμούς.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έκοψε τη Βασιλόπιτα για το 2017

CITIUS ALTIUS FORTIUS

Ντίνος Μιχαηλίδης: «Θέτοντας ψηλούς στόχους μπορείς να
πετύχεις το φαινομενικά ακατόρθωτο»
ε τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα ο οποίος προέστη της τελετής του αγιασμού, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή πραγματοποίησε την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, την εκδήλωση
για την κοπή της βασιλόπιτας για το 2017. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην κατάμεστη
αίθουσα «Ευ αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο, και σε αυτήν παρέστη σύσσωμο
το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ.

Μ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, καλοσόρισε τους παρευρισκόμενους και
ευχήθηκε καλή αθλητική χρονιά : «Για να πετύχουμε ψηλούς στόχους, πρέπει πρώτα να
θέτουμε ψηλούς στόχους, και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι μας». Απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Ησαΐα, τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα για
το έργο που παράγει στην Μητρόπολη του, και κυρίως για την αθλητική του δράση, ιδιαίτερα με την ένταξη εκατοντάδων παιδιών σε πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων.

Μητροπολίτης Ησαΐας:
Ο αθλητισμός είναι στις μέρες μας το «αλάτι της γης»
Μητροπολίτης Ησαΐας απευθύνθηκε στον αθλητικό κόσμο της
Κύπρου και ιδαίτερα στους αθλητές. Χρησιμοποίησε τη ρήση
που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγέλλιο την οποίο απήυθυνε
ο Χριστός προς τους Μαθητές του : «Υμείς είστε το άλας της γης ...
υμείς είστε το φως του κόσμου». Παρομοιάζοντας τους αθλητές με
το αλάτι της σύγχρονης κοινωνίας τους κάλεσε να συμβάλουν στην
διατήρηση της συνοχής της στις δύσκολες μέρες που περνάμε και
παράλληλα να είναι αυτοί που θα δώσουν τη «γεύση» για να την κάνουν καλύτερη.

Ο

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ και το προσωπικό του οργανισμού, καθώς και οι
Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Αθλητικών Ομοσπονδιών και το προσωπικό των Ομοσπονδιών που εργάζονται στο Ολυμπιακο Μέγαρο.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Γραμματέας της Πρεσβείας της Ελλάδος Δημήτριος Σελήνης, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, οι πρώην
Πρόεδροι του ΚΟΑ, Κλέα Παπαέλληνα, Πάμπος Στυλιανού, Νίκος Καρτακούλλης και Δήμος Γεωργιάδης, οι Δήμαρχοι Έγκωμης Ζαχαρίας
Κυριάκου και Λατσιών Χρίστος Πιτταράς, Δημοτικοί Σύμβουλοι του
Δήμου Στροβόλου, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου κ.

ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΙΔΗΣ
Πολλές οι επιτυχίες μέσα στο 2016

Δημήτρης Αλετράρης και μέλη του Οργανισμού, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της RCB Bank Σώτος Ζακχαίος, προπονητές, αθλητές, και
πλήθος ανθρώπων του αθλητισμού.

Ο Γραμματέας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην
Κύπρο Δημήτριος Σελήνης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης με
τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Κλέάνθη Γεωργιάδη.

Οι άνθρωποι του αθλητισμού παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας της ΚΟΕ.

Ο Παύλος Κοντίδης στο βάθρο των νικητών στον τελικό του Παγκοσμίου
Κυπέλλου που έγινε στη Μελβούρνη τον περασμένο Δεκέβρη.

εν ήταν μόνο η 7η θέση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο. Ήταν και το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Τσινγκτάο,
και κυρίως το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Μελβούρνη τον περασμένο μήνα. Το 2016 ήταν μια χρονιά με μπόλικες
επιτυχίες για τον Παύλο Κοντίδη, που επιβεβαίωσε
πως δεν ανήκει απλά στην παγκόσμια ελίτ της ιστιπλοΐας Laser, αλλά είναι το σημείο αναφοράς του
αγωνίσματος του!

Δ

«Μετά το Ρίο ξεκουράστηκα λίγο, αλλά χωρίς μεγάλο περιθώριο, αφού ακολουθούσε το παγκόσμιο κύπελλο στην Κίνα όπου πήρα τη 2η θέση.
Μετά έκανα προετοιμασία στο Σπλιτ, ενόψει του
τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου στη Μελβούρνη. Το χρυσό που κατέκτησα ήταν το πρώτο μου
σε τόσο μεγάλη διοργάνωση», λέει στα «Ολυμπιακά Νέα» ο αργυρός Ολυμπιονίκης του 2012.

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, προέστη στην τελετή του
Αγιασμού και ευλόγησε την Βασιλόπιτα της ΚΟΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Ανδρέας Χάσικος πραγματοποίησε την κλήρωση για την
«τυχερή» Αθλητική Ομοσπονδία για το 2017, που
ήταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το πρόγραμμα του 2017
Αυτή την περίοδο ο Παύλος Κοντίδης συνεχίζει τις προπονήσεις, αφού στα
μέσα Ιανουαρίου θα αναχωρήσει για το Μαϊάμι των ΗΠΑ, για να λάβει μέρος
στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 2017. Θα ακολουθήσει μια διακοπή μέχρι
τον Απρίλιο, οπόταν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ιέρ της
Γαλλίας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, θα λάβει μέρος στον τελικό του Παγκοσμίου
Κυπέλλου στο Σανταντέρ της Ισπανίας.
Στο καλεντάρι για το 2017 βρίσκεται επίσης το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον
Σεπτέμβριο στο Σπλιτ της Κροατίας, εκεί όπου προπονείται ο Κύπριος Ολυμπιονίκης, ενώ τον Οκτώβριο θα λάβει χώρα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
στη Βαρκελώνη. Παράλληλα, ο Κοντίδης θα συμμετάσχει μέσα στη χρονιά
και σε άλλους μικρότερους αγώνες, όπως τα 100άρια.
Ο Ολυμπιακός κύκλος του Τόκιο 2020 έχει ήδη ξεκινήσει και ο Παύλος Κοντίδης προγραμματίζει μέσα στο 2017 και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, να κάνει το
πρώτο του ταξίδι στην Ιαπωνία, για να αρχίσει να μαθαίνει τη θάλασσα της περιοχής. «Τον Οκτώβριο θα γίνει ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Τόκιο, όπου σίγουρα θα πάμε, ενώ μάλλον θα πάμε στην Ιαπωνία και τον Ιούλιο για δύο
εβδομάδες προπόνηση», λέει ο Κοντίδης.

Η επιτυχία του Κοντίδη στην Αυστραλία στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
«Οι θάλασσες στη Μελβούρνη μου ταίριαζαν και
μου άρεσαν. Βέβαια, μετά τα εναλασσόμενα ρεύματα και τις εντάσεις του ανέμου του Ρίο, όπου και
να πάμε θα φαίνονται πιο απλά τα πράγματα. Αγωνιστικά κατάφερα να είμαι ο εαυτός μου, και να
βγάλω προς τα έξω το καλύτερο του κομμάτι, φτάνοντας έτσι στην επιτυχία», λέει ο Λεμεσιανός
ιστιοπλόος για την παρουσία του στην Αυστραλία:
«Στη medal race έφτασε να κρίνεται το χρυσό μεταξύ εμένα και του Αυστραλού (σ.σ. Μάθιου
Γουόρν), όμως επειδή δεν είχα πάρει μαθηματικά
το μετάλλιο, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ πάνω του. Πήρα όμως πλεονέκτημα στην εκκίνηση,
έκανε και ένα λάθος ο Αυστραλός και στη συνέχεια απλά φρόντισα να κρατήσω το προβάδισμα.
Έφτιαξα και ένα ωραίο στατιστικό, αφού στα έξι
τελευταία medal race όπου συμμετείχα, πήρα πέντε νίκες και τέσσερα μετάλλια», κατέληξε ο 26χρονος αθλητής.
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Σας ευχαριστούμε...

