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17οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης
Αναβαθμισμένη η διοργάνωση στο Σαν Μαρίνο
τρίτος κύκλος των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, ανοίγει με την 17η
διοργάνωση που θα φιλοξενήσει το Σαν Μαρίνο από 29 Ιουνίου μέχρι
3 Ιουνίου. Εννέα χώρες θα αποστείλουν στο μικρό κρατίδιο των 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων 900 περίπου αθλητές, για να λάβουν μέρος σε 12
διαφορετικά αθλήματα που είναι τα εξής: Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Μπιτς Βόλεϊ, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Σκοποβολή,
Στίβος, Τένις, Τζούντο και Τοξοβολία και το Μπόουλς.

Ο

Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα αποτελείται από
145 περίπου αθλητές που θα λάβουν μέρος στα έντεκα από τα δώδεκα
αθλήματα (εκτός από το Μπόουλς). Αναμένεται να δώσει σκληρή μάχη
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον πίνακα των μεταλλίων και να
βρεθεί ξανά στην κορυφή ύστερα από τη διοργάνωση που έγινε στο Λίχτενσταϊν πριν από έξι χρόνια (2011). Παραδοσιακοί ανταγωνιστές σε αυτή της την προσπάθεια για άλλη μια φορά το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία που ως διοργανώτρεις χώρες τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις κατέκτησαν αμφότερες την πρωτιά.
Η διοργάνωση αναμένεται να είναι αναβαθμισμένη σε επίπεδο ανταγωνισμού
με την συμμετοχή αθλητών υψηλού επιπέδου στα ατομικά αθλήματα (κάποιοι
εκ των οποίων είχαν συμμετοχή στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο)
και ισχυρών ομάδων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Μαυροβουνίου στα
ομαδικά. Σε κάθε περίπτωση, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης παραμένουν η
διοργάνωση όπου κρίνεται κυρίως η βάση, και το βάθος του Κυπριακού Αθλητισμού
σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων υψηλού ενδιαφέροντος.
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38ο Σεμινάριο EOC /
IOC Olympic Solidarity Forum

“Moments of Glory”

Γιώργος Αχιλλέως

Με το φακό της Σελήνης

Επιστροφή στο παγκόσμιο βάθρο

Πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια από 19-20 Μαΐου, το 38ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών / IOC Olympic Solidarity Forum, με
τη συμμετοχή εκπροσώπων των 50 Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης. Την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας Πολιτισμού. Στην
ατζέντα ήταν οι προετοιμασίες για τις διεθνείς
διοργανώσεις μέχρι το Τόκιο, όπως και η σύνδεση ψηφιακής τεχνολογίας και προβολής του
αθλητισμού.

Ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός άμεσα
συνδεδεμένο με τον αθλητισμό φιλοξένησε
το Ολυμπιακό Μέγαρο από 5 μέχρι 12 Μαΐου. Η φωτογράφος Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου, παρουσίασε το έργο της, σε μια συναρπαστική έκθεση φωτογραφίας με θέμα
“Moments of Glory” – Ολυμπιακοί Αγώνες
ΡΙΟ 2016. Η έκθεση φωτογραφίας κατέγραψε τις «Στιγμές Δόξας» των Ολυμπιακών
Αγώνων στο Ρίο το 2016, όπως αποτυπώθηκαν από το φακό της διαπιστευμένης φωτογράφου της ΚΟΕ στους αγώνες.

Ύστερα από δύο χρόνια σκληρών προσπαθειών και πολλών ατυχιών, ο Γιώργος Αχιλλέως επανήλθε στο βάθρο της παγκόσμιας
σκοποβολής, με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο ατομικό και του χρυσού
στο μικτό, στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στη Λάρνακα. Ο κορυφαίος Κύπριος «σκίτερ» αναφέρεται στην μεγάλη του επιτυχία,
στην επιστροφή του στην κορυφή, στους
στόχους και τις προσδοκίες για το μέλλον,
στην παρουσίαση του από τη στήλη Citius
Altius Fortius.
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ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου, η Ενοποιημένη Ημερίδα Floor Ball της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, στα γήπεδα Futsal του Παλαιού ΓΣΖ στη Λάρνακα.

Π

Στην Ημερίδα συμμετείχαν αθλητές των Special
Olympics Cyprus, και Πολιτικοί Πρόσφυγες (Συρία,
Σομαλία, Σουδάν, Αίγυπτο, Ιράκ) που διαμένουν
στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Ασύλου
στη Κοφίνου.
Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα των Special Olympics International, των Lions International, και της ΚΟΕ.
Το παρών τους έδωσαν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Κλεάνθης
Γεωργιάδης, και άλλοι επίσημοι.

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Europe/Eurasia
κ. David Evangelista, στον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε θερμά τα Special Olympics Cyprus για την άρτια διοργάνωση και πρόσθεσε ότι στρατηγικός στόχος των Special Olympics International είναι να δώσει ευκαιρίες άθλησης και
κοινωνικοποίησης και στα παιδιά Πολιτικών Προσφύγων, που μαζί με αθλητές των Special
Olympics θα μπορούν να διοργανώσουν και να συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις.
Με ανακοίνωση της η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών ευχαρίστησε θερμά τον
ΚΟΑ, της ΚΟΕ, το φιλανθρωπικό Σωματείο Cyprus Police torch Run, τα Special Olympics International και την Χρυσό Χορηγό της Ομοσπονδίας, την εταιρεία Alvexo.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης με παιδιά συμμετέχοντες στην
ενοποιημένη ημερίδα Floor Ball που έγινε στην Λάρνακα.

Η Γενική Γραμματέας των Ειδικών
Ολυμπιακών Κύπρου, Ελένη Ρωσσίδου
απονέμει τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο
της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 13 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
στην Αρχαία Ολυμπία, η 14η Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Στη Σύνοδο συμμετείχαν 125 εκπρόσωποι Επιτροπών και Ακαδημιών από 90 χώρες, και σε αυτήν
την ΕΟΑΚ εκπροσώπησε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Γιώργος Παπαγεωργίου. Το ειδικό θέμα της Συνόδου είχε τίτλο «Ολυμπιακό Κίνημα: Η διακυβέρνηση που βασίζεται στις Ολυμπιακές
Αξίες», το οποίο ανέπτυξαν 10 διακεκριμένοι ομιλητές. Η Σύνοδος αποτέλεσε την πρώτη, από σειρά
σπουδαίων εκπαιδευτικών δράσεων που προγραμματίζει για το 2017 η ΔΟΑ.
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Ο Πρόεδρος των Special Olympics
Europe/Eurasia κ. David Evangelista στην
επίσκεψη του στα γραφεία της ΚΟΕ, μαζί με
τον Πρόεδρο Ντίνο Μιχαηλίδη την Γ.Γ. των
Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου Ελένη
Ρωσσίδου και τη Γενική Διευθύντρια της
ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου

Στο πλαίσιο της παραμονής του
στην Κύπρο, ο κ. David Evangelista
συνοδευόμενος από την Γενική
Γραμματέα των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου Ελένη Ρωσσίδου, επισκέφθηκε στις 10 Μαΐου τα γραφεία της ΚΟΕ και είχε συνάντηση
με τον Πρόεδρο Ντίνο Μιχαηλίδη
στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Όλγας Πιπερίδου. Ο Πρόεδρος των Special Olympics Europe/Eurasia ευχαρίστησε την ΚΟΕ
για την συνεχή στήριξη στο έργο
των Special Olympics, και ειδικότερα για τη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα.

Ολυμπιακό Σεμινάριο Μάρκετινγκ
Ντουμπάι 2017

Πραγματοποιήθηκε από 3-5 Μαΐου στο Ντουμπάι το
Ολυμπιακό Σεμινάριο Μάρκετινγκ που διοργάνωσε η
ΔΟΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών στο οποίο την ΚΟΕ εκπροσώπησε ο
Αντιπρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο εστιάστηκαν στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθούνται για
στον τομέα της εξεύρησης χορηγών και των πωλήσεων
όπως επίσης και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι αρχές που πρέπει να
τηρούνται για την χρήση των Ολυμπιακών συμβόλων, οι
σχέσεις με τους κορυφαίους χορηγούς (top Partner),
έρευνα που αφορούσε τον τομέα των πωλήσεων στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η λειτουργία του Olympic
Channel, και οι ευκαιρίες που παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση του προϊόντος.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Επανεκλογή Γ. Φωτίου στην Προεδρία της ΚΙΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου η
Εκλογική Συνέλευση της Κυπριακής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΚΙΟ). Ο
πρόεδρος Γιάννος Φωτίου συνεχίζει για
δυο ακόμη χρόνια στην προεδρία.
Οι εξελεγμένοι αξιωματούχοι της ΚΙΟ
για τη διετία 2017 - 2019 είναι οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος Γιάννος Φωτίου, Αντιπρόεδρος Ανδρέας Φλουρέντζου, Γραμματέας Αντώνια Χατζημιλτή και Ταμίας
Φοίβη Ηρακλέους.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίωση που
εξέδωσε η ΚΙΟ «στόχος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι να
συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για την
καθημερινή βελτίωση του αθλήματος

Το Κύπελλο στους Μαυρομμάτη Αγ.
Παύλου (Άνδρες) και Κ.Ν.Ακρόπολης
(Γυναίκες)
Ο επανεκλεγής πρόεδρος της ΚΙΟ, και μέλος
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ
Γιάννος Φωτίου.

και να προσφέρει ότι καλύτερο μπορεί
στους αθλητές της. Άλλωστε, η Ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα που έχει προσφέρει τεράστιες χαρές και διακρίσεις
στη χώρα μας και στόχος είναι να διατηρηθεί το πολύ υψηλό επίπεδο των
αθλητών μας και να υπάρξουν κι άλλες
πολλές επιτυχίες στο μέλλον».

Ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου στους Άνδρες
και το Κ.Ν.Ακρόπολης στις γυναίκες είναι οι
κυπελλούχοι στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
στην αγωνιστική περίοδο 2016-17. Στους τελικούς που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10 Μαΐου στην αίθουσα της Ομοσπονδίας
στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» επικράτησαν της Goodgate ΕΘΑ με 3-2
και του Ονήσιλου Λακατάμιας με 3-0 αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών
έχουν ως εξής :

Άνδρες:
Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου-Goodgate ΕΘΑ 3-2
Μάριος Γιάγκου - Βασίλης Βασιλείου 3-1
Γιάγκος Γιάγκου - Χρίστος Χριστόνοφ 2-3
Χρίστος Γιάγκου - Αλέξανδρος Ιωάννου 1-3
Μάριος Γιάγκου - Χρίστος Χριστόνοφ 3-0
Γιάγκος Γιάγκου - Βασίλης Βασιλείου 3-0

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Απονομές στους Πρωταθλητές Ανδρών και Γυναικών

Γυναίκες:
Κ.Ν.Ακρόπολης - Ονήσιλος Λακατάμιας 3-0
Γεωργία Αβραάμ - Φωτεινή Μελετιέ 3-1
Μαρίνα Μυλωνά - Κωνσταντίνα Μελετιέ 3-0
Νεφέλη Ππάλη - Ελευθερία Παναγιώτου 3-1
Οι απονομές των επάθλων στις τέσσερις
ομάδες έγιναν από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΠΑ
Ανδρέα Γεωργίου.

Η ομάδα γυναικών του Α.Σ.Λατσιών πανηγυρίζει την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Με τις απονομές στις πρωταθλήτριες
και δευτεραθλήτριες ομάδες ολοκληρώθηκε το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α‘ Κατηγορίας και Γυναικών.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, κατέκτησε το 7 ο πρωτάθλημα στους άνδρες
που ήταν και τρίτο συνεχόμενο. Ήταν
η πιο καλή και σταθερή ομάδα του θεσμού, και δεν επέτρεψε σε κανέναν να
την αμφισβητήσει, φτάνοντας δίκαια
και πανάξια στην κατάκτηση του φετινού τίτλου, με 21 νίκες σε ισάριθμους
αγώνες. Στο φινάλε του πρωταθλήματος υποδέχθηκε τον Παρνασσό ο
οποίος από την πλευρά του πανηγύρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια την
κατάκτηση της 2 ης θέσης η που συνοδεύτηκε και με το εισιτήριο για τους
Ευρωπαϊκούς αγώνες της επόμενης
περιόδου.

Λατσιά και Αθηένου
Στις γυναίκες ο Α.Σ. Λατσιά πανηγύρισε το
10ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 3ο
συνεχόμενο, έχοντας το απόλυτο σε 15
αγώνες πρωταθλήματος. Τα κορίτσια της
Άννας Εκατερινέσκου απέδειξαν στο παρκέ την ανωτερότητα τους, κέρδισαν 4 φορές σε ισάριθμους αγώνες την βασική αντίπαλου τους και πανηγύρισαν δίκαια την
κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες του Μαυρομμάτη Αγίου Παύλου και της
Goodgate ΕΘΑ.

Στην 2η θέση ολοκλήρωσε για άλλη μια
χρονιά η ομάδα της Ε.Ν.Αθηένου, η
οποία ευελπιστεί δια μέσου του Κυπέλλου όπως και πέρσι να κλείσει ιδανικά
την χρονιά.
Τις απονομές στους Πρωταθλητές και
Δευτεραθλητές έκανε ο Πρόεδρος της
Κ.Ο.Χ. Χαράλαμπος Λόττας μαζί με τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συμβουλίου.

Οι ομάδες του Κέντρου Νεότητας Ακρόπολης και του
Ονήσιλου Λακατάμιας
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ΝΕΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

ΤΕΝΝΙΣ

Πρωταθλητής ο Ν.Ο.Λεμεσού

Στη Μολδαβία η Εθνική Ομάδα
Fed Cup
Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρισης θα συμμετέχει και
φέτος στο Fed Cup στον Όμιλο ΙΙΙ της Ευρωαφρικανικής ζώνης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην
πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου, από 12-17
Ιουνίου.

O Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Χριστόδουλος Χριστοδούλου κατά
την απονομή των μεταλλίων σε νικήτριες του Παγκυπρίου πρωταθλήματος.

Ολοκληρώθηκε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2016-17, το οποίο
διοργάνωσε σε δύο σκέλη η Κυπριακή
Ομοσπονδία Κωπηλασίας. Τον τίτλο
του πρωταθλητή κατέκτησε ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού με σύνολο 44 μετάλλια.
Το Α΄ σκέλος είχε διοργανωθεί τον
Απρίλιο στον υδατοφράκτη του Κούρη στο οποίο συμμετείχαν αθλητές
στις ηλικιακές κατηγορίες παίδων, κορασίδων, ανδρών και γυναικών οι
οποίοι έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα
μονό σκιφ, διπλό σκιφ και τετραπλό
σκιφ, ενώ το Β’ σκέλος διοργανώθηκε
το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαΐου με
την διεξαγωγή

των αγωνισμάτων του μονού, διπλού
και τετραπλού σκιφ για τις ηλικιακές
κατηγορίες κάτω των 15 ετών, καθώς
και αγώνες βετεράνων στο μονό σκιφ.
Στο Β΄ σκέλος του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας διεξήχθησαν στο σύνολο 21 αγώνες, εκ των
οποίων οι 10 ήταν τελικοί. Στον πίνακα μεταλλίων του Β’ σκέλους, την
πρώτη θέση κατέκτησε ο Ν.Ο.Αμμοχώστου (7 Χρ, 1 Αργ, 1 Χαλκ), τη δεύτερη θέση ο Ν.Ό.Λεμεσού (3 Χρ, 8
Αργ, 7 Χάλκ) και την τρίτη θέση το Σωματείο Νηρέας Ύψωνα (1 Αργ, 2 Χάλκ).

Την Κυπριακή ομάδα θα αποτελούν οι Ελίζα Ομήρου, Μαρία Σιοπαχά, Άννα Σαβτσένκο και η Ελένη
Λουκά. Η τελευταία θα βρεθεί στην ομάδα για
πρώτη φορά. Αρχηγός (Captain) της ομάδας θα είναι ο Φώτος Καλλίας.
Οι αγώνες στο Κισινάου θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή 21 χωρών που χωρίστηκαν σε τέσσερις
ομίλους. Οι 21 χώρες θα χωριστούν σε τέσσερις
ομίλους (τρεις των πέντε και ένας των έξι ομάδων)
και θα αγωνιστούν με σύστημα Round Robin. Οι
τέσσερις νικήτριες ομάδες των ομίλων θα διεκδικήσουν στη συνέχεια τα δύο εισιτήρια ανόδου
στον Όμιλο ΙΙ της Ευρωαφρικανικής Ζώνης.

Πρωταθλητής 2016-17 αναδείχθηκε ο
Ν.Ο.Λεμεσού, ο οποίος και στα δύο
σκέλη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος, κατέκτησε 16 Χρύσα, 15 Αργυρά
και 13 Χάλκινα. Στην δεύτερη θέση
τερμάτισε ο Ν.Ο.Αμμοχώστου (8 Χρ,
5 Αργ, 5 Χάλκ) και στην τρίτη θέση
το Σωματείο Νηρέας Ύψωνα (2
Χρ, 6 Αργ, 8 Χάλκ).

Οι Παγκύπριοι αγώνες Κωπηλασίας πραγματοποιήθηκαν
στο φράγμα του Κούρρη.

Σε ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας ευχαριστεί τους
αθλητές και τους Ομίλους για τη συμμετοχή
όπως επίσης και τους χορηγούς της, ΟΠΑΠ, CYTA και S. Anastasiou &
Co Ltd που συμβάλουν
οικονομικά στο έργο της.

Η Ελίζα Ομήρου θα ηγηθεί της προσπάθειας της Εθνικής ομάδας Fed Cup για άνοδο στον Όμιλο II.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Χάλκινος παγκοσμιονίκης ο Μάριος Γεωργίου

O Μάριος Γεωργίου μαζί με τον Ηρόδοτο Γιωργαλλά,
τον προπονητή του Παναγιώτη Πετρίδη, και τον κριτή
Ανδρέα Κούσιο.

Για πρώτη φορά σε πόντιουμ Παγκοσμίου Κυπέλλου ανέβηκε την Κυριακή 14 Μαΐου
ο Μάριος Γεωργίου. Ο 19χρονος αθλητής της Ενόργανης πήρε το χάλκινο μετάλλιο
στο δίζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στο Κόπερ της Σλοβενίας. Πρόκειται
για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αθλητικής καριέρας του Μάριου Γεωργίου.
Ο αθλητής του Παναγιώτη Πετρίδη είχε βαθμολογία 13.950 στο Δίζυγο, ενώ συμμετείχε και στον τελικό του Μονόζυγου όπου κατέκτησε την 6η θέση. Στην ίδια διοργάνωση έλαβε μέρος και ο Ηρόδοτος Γιωργαλλάς, ο οποίος όμως τραυματίστηκε στον
προκριματικό, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
Άλλη νότα στον τελικούς Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών Πετόσφαιρας έδωσαν παιδιά με αυτισμό. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού που εορτάστηκε στις 02 Απριλίου 2017.
Στον τελικό Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών μεταξύ Green Αir Παφιακός –
Ομόνοια 3-2 που διεξήχθη στο «Κίτιον» στη Λάρνακα η είσοδος των
ομάδων στον αγωνιστικό χώρο έγινε με τη συνοδεία αυτιστικών παιδιών. Τα παιδιά μαζί με τους πετοσφαιριστές των δυο ομάδων μετέφεραν μαζί τους στο γήπεδο πανό με σύνθημα «Ίδιος Κόσμος – Άλλη ματιά». Το ίδιο συνέβη και στον Τελικό Κυπέλλου ΟΠΑΠ γυναικών
μεταξύ των ομάδων Sabbianco Απόλλων – Ανόρθωσις 3-1.
Ο Σύνδεσμος Φίλων και Συγγενών Ατόμων με Αυτισμό «Μαζί» διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή
παιδιών στον τελικό του Κυπέλλου ανδρών και γυναικών.
Στους βασικούς στόχους του Σύνδεσμος Φίλων και Συγγενών Ατό-

Η Κυπελλούχος ομάδα του Green Air Παφιακού που νίκησε
στον συναρπαστικό τελικό την Ομόνοια με 3-2.

μων με Αυτισμό «Μαζί» συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: H ενημέρωση του κόσμου για θέματα αυτισμού. Η δημιουργία κέντρου
εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων για αυτισμό. Η δημιουργία σπιτιών για ενήλικες.
Τόσο ο Τελικός ανδρών όσο και ο Τελικός γυναικών ήταν μια διαφήμιση του αθλήματος της πετόσφαιρας. Και οι δύο Τελικοί μεταδόθηκαν ζωντανά από το ΡΙΚ 2.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κυριαρχία Κερανού σε Άνδρες και Γυναίκες

Δεκαήμερο στην Πορτογαλία για την
Εθνική

Δύο πρωταθλήματα κατέκτησε ο Κεραυνός Στροβόλου τη φετινή
χρονιά στην καλαθόσφαιρα. Αρχικά η γυναικεία ομάδα του Στροβολιώτικου σωματείου κέρδισε την ΑΕΛ επικρατώντας στον 5o τελικό του πρωταθλήματος που έγινε στις 23 Απριλίου, κερδίζοντας
με 3-2 και διέκοψε τα έντεκα χρόνια κυριαρχίας της Λεμεσιανής
ομάδας. Τις επιτυχίες συνέχισε η αντρική ομάδα, η οποία στις 5 Μαΐου έκανε το 3-1 απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ και πήρε το
τρόπαιο στην α΄ κατηγορία. Σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις
κυπέλλων, η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το κύπελλο Α΄ κατηγορίας
Καλαθοσφαιριστές, προπονητές και
κερδίζοντας στον τεπαράγοντες του Κεραυνού, πανηγυρίζουν την
κατάκτηση του φετινού τίτλου.
λικό τον Κεραυνό,
ενώ οι Στροβολιώτες
πήραν το τρόπαιο στις γυναίκες επικρατώντας της ΕΝΑΔ.

Για την Πορτογαλία θα αναχωρήσει την Πέμπτη 1η Ιουνίου η
Εθνική Ανδρών, όπου θα δώσει δύο παιχνίδια, ένα φιλικό και ένα
επίσημο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 31 Μαΐου και την επομένη οι διεθνείς θα μπουν στο
αεροπλάνο με προορισμό την ιβηρική χερσόνησο.
Το Σάββατο 3 Ιουνίου η Κύπρος θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την
πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία στο Εστορίλ, ενώ έξι μέρες μετά, στην πόλη Φάρο, η Εθνική θα κοντραριστεί με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Το Γιβραλτάρ δίνει
τα επίσημα εντός έδρας παιχνίδια του στην Πορτογαλία, λόγω
έλλειψης κατάλληλου γηπέδου στο μικρό κράτος των μόλις 30
χιλιάδων κατοίκων.

Στην Β1 σε ένα ζευγάρι από τα παλιά, η ΑΕΛ αναδείχτηκε πρωταθλήτρια ανδρών ύστερα από την τρίτη νίκη της στις 14 Μαΐου απέναντι στον Αχιλλέα Καϊμακλίου (3-1). Ίδιο ζευγάρι, ίδιος νικητής και
στη διοργάνωση κυπέλλου με την ομάδα της Λεμεσού να σημειώνει ένα άτυπο νταμπλ στη Β1.
Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίθηκε στις 8 Μαρτίου, όταν το Κέντρο Νεότητας Αγίου Νικολάου επικράτησε με 2-0 νίκες της Ένωσης
Νέων Αγίου Αθανασίου για το πρωτάθλημα της Β2 κατηγορίας.
H Εθνική Κύπρου όπως παρατάχθηκε στον τελευταίο της επίσημο αγώνα.

ΣΤΙΒΟΣ

650 παιδιά στους Παγκύπριους Αγώνες του ΕΣΥΑΑ
Με τη συμμετοχή περίπου 650 παιδιών, ηλικίας δέκα με δώδεκα ετών, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 6 Μαΐου στο ΓΣΠ οι Παγκύπριοι Αγώνες ΕΣΥΑΑ. Πρόκειται για τη διοργάνωση που δίνει την ευκαρία στα παιδιά των ακαδημιών απ΄ όλη την Κύπρο να πάρουν την
πρώτη τους γεύση από συμμετοχή σε σημαν-

τική διοργάνωση. Τα παιδιά που συμμετείχαν
είχαν επιλεχθεί μέσα από τις επαρχιακές διοργανώσεις που έγιναν σε όλη την Κύπρο. Το
αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΚΟΕΑΣ ξεκίνησε
το 1997 και μέσα απ΄ αυτό έχουν αναδειχθεί οι
κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες που σήμερα
στελεχώνουν τις Εθνικές ομάδες.
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Κορυφαίος ιστιοπλόος ο Παύλος Κοντίδης

Οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι αθλητές για το 2016 στην τελετή που πραγματοποιήθηκε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
Μέγαρο στη Λευκωσία η Τελετή Βράβευσης των κορυφαίων αθλητών της
Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΚΙΟ) για το 2016. Κορυφαίος ιστιοπλόος για μία ακόμη χρονιά αναδείχθηκε ο Παύλος Κοντίδης ο οποίος κατέλαβε την 7η θέση στους Ολυμπιακούς του Ρίο και πήρε και το χρυσό στο
παγκόσμιο κύπελλο της Μελβούρνης. Δεύτερος κορυφαίος ιστιοπλόος
βραβεύτηκε ο Αντρέας Καριόλου και τρίτος ο νεαρός Ορέστης Γερμανός.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Με το βλέμμα στο Λος Άντζελες
ο Μινασίδης
To καλύτερο ξεκίνημα για το 2017 πραγματοποίησε ο
Δημήτρης Μινασίδης, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 62Kg στο Zετέ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ανδρών Άρσης Βαρών, το οποίο διοργανώθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας στις αρχές Απριλίου.
Ο Κύπριος αρσιβαρίστας κατέγραψε στο σημαντικότερο ετήσιο ευρωπαϊκό ραντεβού της Άρσης Βαρών μια
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας μας, σηκώνοντας 157 κιλά στο Ζετέ επίδοση που του χάρισε το αργυρό μετάλλιο. Στο σύνολο ο Μινασίδης ήταν 4ος με 283
κιλά, (157 Ζετέ, 126 Αρασέ). Ο αθλητής της ΑΕΚ Καραβά
προπονείται πλέον στη Λευκωσία, σε γυμναστήριο κοντά στο ΓΣΠ, υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου Αμανατίδη. Προετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού του έτους,
που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί
από 28 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες, στο οποίο έχει θέσει ως στόχο την κατάκτηση μιας
θέσης μέσα στην πρώτη 8άδα.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης είπε μεταξύ άλλων: «Η ΚΙΟ μας έχει προσφέρει το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο, όμως δεν
είναι μόνο αυτό. Είναι η ομοσπονδία που συμμετείχε σε όλες τις Ολυμπιάδες, εκτός του 1984. Επίσης, έχει περισσότερες διακρίσεις η Ιστιοπλοΐα ως
άθλημα από κάθε άλλο. Ο Καριόλου έχει λάβει μέρος σε τέσσερις Ολυμπιάδες, ενώ λόγω της ιστιοπλοΐας έχουμε πετύχει κι άλλα πράγματα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΙΟ, κ. Γιάννος Φωτίου, στην ομιλία
του αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Κοντίδη και Καριόλου στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, τις επιτυχίες που είχαν οι δυο ιστιοπλόοι που αναδείχθηκαν και οι κορυφαίοι της χρονιάς, ενώ έκανε αναφορά στις διάφορες άλλες επιτυχίες των Κύπριων αθλητών εντός και εκτός Κύπρου. Δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο τεράστιο επίτευγμα της ομοσπονδίας
που είναι το Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Η ΚΙΟ μετά
από τεράστιες και χρονοβόρες διαδικασίες συγκαταλέγεται ανάμεσα στις
13 χώρες απ’ όλο τον κόσμο που μπορεί μεταξύ άλλων να διαπιστεύει Ομίλους ως εκπαιδευτικά κέντρα ιστιοπλοΐας και να εκδίδει διπλώματα εκπαιδευτών και προπονητών.

ΤΖΟΥΝΤΟ

Κούρρη και Μπαλαρτζασβίλι
ξεχώρισαν στο «Ηλιάδης Cup»
Θετική ήταν η παρουσία του κυπριακού τζούντο στο διεθνές «Ηλιάδης Cup»
που έλαβε χώρα στα τέλη Μαρτίου στην Αθήνα. Η νεαρή Βάσια Κούρρη στα
-48Kg κατέλαβε την 5η θέση, ενώ στην κατηγορία των -55Kg ο Γιώργος
Μπαλαρτζασβίλι πλασαρίστηκε στην 7η θέση. Και οι δύο αθλητές μετά από
τις πιο πάνω επιτυχίες πρόσθεσαν πόντους στην προσωπική τους βαθμολογία στην διεθνή κατάταξη. Σε ό,τι αφορά το καλεντάρι του σπορ, μετά
την ολοκλήρωση των παγκυπρίων πρωταθλημάτων, η προσοχή της οικογένειας του Τζούντο έχει πλέον στραφεί στους διεθνείς αγώνες όπου θα
υπάρξει έντονη παρουσία. Το κυπριακό Τζούντο θα δώσει το παρόν τους
επόμενους μήνες στους ΑΜΚΕ στο Σαν Μαρίνο, στους Κοινοπολιτειακούς
Αγώνες Νέων στις Μπαχάμες, στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
στην Ουγγαρία, στο Πανευρωπαϊκό Παίδων στη Λιθουανία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στην Ουγγαρία.
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Αργυρό μετάλλιο στα 62Kg για τον Δημήτρη Μινασίδη στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Σπλιτ (Φωτό αρχείου).

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Νέο ραντεβού στην Κορέα
για Κουττούκη
Η κορυφαία πρωταθλήτρια Κύπρου Κυριακή Κουττούκη,
μετά την πρόσφατη επιτυχία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο «President’s Cup 2017» όπου κέρδισε χάλκινο μετάλλιο, παραμένει στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης
στην κατηγορία -46Kg. Το «President’s Cup 2017» είναι
κύπελλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τάεκβοντο
(WTF), το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία «G2». Σ‘ αυτό, πήραν μέρος 2.350 αθλητές και αθλήτριες απ‘ ολες
τις ηπείρους. Το επόμενο σημαντικό ραντεβού της Κουττούκη είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στη
Νότια Κορέα μεταξύ 24-30 Ιουνίου και το οποίο -αξίζει
να σημειωθεί ότι- εντάσσεται στην κατηγορία «G12».

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Κουττούκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο «President’s Cup 2017»(Φωτό αρχείου).

ΤΡΙΑΘΛΟ

Παλεύοντας με τους ανέμους.

H παραλία Μακένζι και οι δρόμοι της Λάρνακας φιλοξένησαν το Larnaka Triathlon 2017 στο οποίο συμμετείχαν 200 περίπου αθλητές.
Παλεύοντας με τους ανέμους, 200 περίπου αθλητές αγωνίστηκαν
την Κυριακή 7 Μαίου σε κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Το
Larnaka Triathlon που διεξήχθη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
διοργανώθηκε από τον Τριαθλητικό Όμιλο Νηρέα σε συνεργασία
με το Δήμο Λάρνακας. Ο αγώνας εξελίχτηκε στην περιοχή Μακένζυ και περιλάμβανε δύο αποστάσεις, Σπριντ (750μ κολύμπι, 20χλμ
ποδηλασία, 5 χλμ τρέξιμο) και Τρίαθλον (1500 μ. κολύμπι, 40 χλμ.
ποδηλασία, 10 χλμ. τρέξιμο).
Στην Ανοικτή Κατηγορία Σπριντ, πρώτος τερμάτισε ο Yury Komlev,
δεύτερος ο Αλέξιος Βρυωνίδης και τρίτος ο Αλέξης Χαραλάμπους
του Κεραυνού. Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Susan Evans, δεύτερη η Gizela Rakowska και Τρίτη η Natalie Christopher του Τ.Ο.Νηρέας.
Πρώτος στην Ανοικτή Κατηγορία Αντρών Τρίαθλον τερμάτισε ο Δημήτρης Καφούρης του Ν.Ο.Αμμοχώστου, δεύτερος ο Δημος Παπα-

δαυίδ του Ν.Ο.Πάφου και τρίτος ο Αντρέας Τζιακουρής της Bikin’
Cyprus. Πρώτη στην Ανοικτή Κατηγορία Γυναικών Τριαθλον η Καρμεν Μαχαιριώτου του Τ.Ο.Νηρέας, δεύτερη η Γιώτα Χαπούπη του
Κεραυνού και τρίτη τερμάτισε η Μαρία Γιαβαση του Κεραυνού.
Στο ομαδικό Τριάθλου νίκησαν οι Power Rangers που αποτελούσαν οι Κυριάκος Πουργόρης, Κυριάκος Ιωάννου και Χάρης Κάνιος.
Στο Σπριντ Τρίαθλον τερμάτισε πρώτη η ομάδα SPARTANS αποτελούμενη από τους Παύλο Κουσιάππα, Κώστα Ψυχής και Ρεγίνο Βραχίμη.
Ο αγώνας Τριάθλου αποτελούσε το Πρωτάθλημα Τριάθλου 2017
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου. Ο Δημήτρης Καφούρης του
Ν.Ο.Αμμοχώστου και η Κάρμεν Μαχαιριώτου του Τ.Ο.Νηρέας στέφθηκαν πρωταθλητής και πρωταθλήτρια της χρονιάς. Το Larnaκa
Triathlon 2017 χορήγησαν οι ΚΟΤ, ΚΟΑ, TYR, GARMIN, RAMO PRO
CYCLING, SQUEEZY, CΟMPEX, NIREAS WATER.

ΔΙΑΘΛΟ

Στο Grammar School ο πρώτος Παγκύπριος Αγώνας
Με τη συμμετοχή 56 αθλητών και αθλητριών ηλικιών 11 μέχρι 40
ετών από επτά σχολεία/σωματεία, διεξήχθη τη Δευτέρα 15 Μαΐου
στο Grammar School Λευκωσίας ο πρώτος φετινός Παγκύπριος
Αγώνας Μοντέρνου Διάθλου. Διοργανωτής ήταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Πεντάθλου/Διάθλου, σε συνεργασία με το Grammar School Λευκωσίας. Η διοργάνωση αποτέλεσε αγώνα πρόκρισης για τη
συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στην Πορτογαλία. Οι αθλητές έλαβαν μέρος σε έξι ηλικιακές
κατηγορίες, σε τέσσερις διαφορετικές αποστάσεις. Οι μικρότερες
ηλικίες αγωνίστηκαν διαδοχικά στο δρόμο 400μ., 100μ.κολύμβηση-δρόμο 400μ., ενώ οι επόμενες ηλικιακές κατηγορίες κάλυψαν
δρόμος 800μ.-100μ.κολύμβηση-δρόμος 800μ., δρόμος 1200μ.200μ.Κολύμβηση-δρόμος 1200μ. και δρόμος 1600μ.-200μ. κολύμβηση-δρόμος 1600μ.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πεντάθλου-Διάθλου Χαράλαμπος Λόττας στις
απονομές στους νικητές του Παγκυπρίου Αγώνα Μοντέρνου Διάθλου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 I 7
ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΜΚΕ

Η επιβλητική παλαιά καστρο-πολιτεία του
Σαν Μαρίνο, που υψώνεται πάνω
από τη σύγχρονη πόλη όπου θα διεξαχθούν
οι 17οι ΑΜΚΕ.

Αναβαθμισμένη η διοργάνωση στο Σαν Μαρίνο
Το κρατίδιο που βρίσκεται στην καρδιά της Ιταλίας γίνεται το 2017 η πρώτη χώρα
που φιλοξενεί τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης για τρίτη φορά.
νας νέος κύκλος ανοίγει για τους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης με τη διεξαγωγή της 17ης διοργάνωσης στο Σαν
Μαρίνο η οποία θα πραγματοποιηθεί από 29
Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου. Από το 1985 όταν ξεκίησε αυτή η διοργάνωση οι οκτώ αρχικά
συμμετέχουσες χώρες, Κύπρος, Ισλανδία,
Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο, Μάλτα, Μονακό,
Λίχτενσταϊν, και Ανδόρρα έχουν διοργανώσει
από δύο φορές τους αγώνες. Από το 2011 το
Μαυροβούνιο αποτέλεσε το ένατο μέλος της
παρέας, και ετοιμάζεται ήδη σε δύο χρόνια να
διοργανώσει και αυτό για πρώτη φορά τους
αγώνες.

Έ

τό καταγράφεται ήδη στους αριθμούς συμμετοχών, αλλά και στην ποιοτική παρουσία
αθλητών από όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οι φετινοί αγώνες στο Σαν Μαρίνο, φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν την διοργάνωση τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού και αυ-

Η οργανωτική επιτροπή, ανακοίνωσε ότι το
πρώτο μεγάλο ρεκόρ που καταρρίφθηκε
αφορά στον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής στους αγώνες : 894 αθλητές (528 άνδρες
και 368 γυναίκες), αναμένεται να φτάσουν στο
Σαν Μαρίνο για να λάβουν μέρος στα 12
αθλήματα που συγκροτούν το αγωνιστικό
πρόγραμμα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Μπιτς Βόλεϊ, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Στίβος, Τένις, Τζούντο και Τοξοβολία και το Μπόουλς
που αποτελεί επιλογή των διοργανωτών. Οι
αποστολές των Ισλανδών και των Λουξεμ-

βούργιων θα ξεπεράσουν τους 200 αθλητές,
ενώ και οι διοργανωτές θα έχουν αποστολή
150 περίπου αθλητών.
Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι εξίσου αναβαθμισμένη, τόσο
ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις παρουσίασαν σημαντικές ιδιαιτερότητες για την Κύπρο, και η 3η θέση στον πίνακα των μεταλλίων ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη. Οι αγώνες διεξήχθηκαν
στις άλλες δύο παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις των αγώνων, το Λουξεμβούργο και την
Ισλανδία και έτσι η Κύπρος εκ προοιμίου δεν
θεωρείτο φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς. Στο Λουξεμβούργο το 2013, οι αγώνες
διεξήχθηκαν εν μέσω της πρωτοφανούς
αστάθειας που επικρατούσε στην Κύπρο σε
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Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα βρεθεί με πλήρη και ισχυρή ομάδα στο Σαν Μαρίνο με στόχο την κατάκτηση μετά από έξι χρόνια της πρώτης θέσης στον πίνακα των μεταλλίων (Φωτό
από την τελετή έναρξης στην Ισλανδία το 2015).

πολλούς σημαντικούς τομείς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα ακολουθούσαν οι Μεσογειακοί αγώνες σε διάστημα μόλις λίγων ημερών και για κάποιους κορυφαίους αθλητές η παράλληλη συμμετοχή ήταν
αδύνατη. Το 2015 στη μακρινή Ισλανδία,
απουσίασαν οι ομάδες Καλαθόσφαιρας και
Πετόσφαιρας, ενώ ο Στίβος για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την πιο δυνατή ομάδα. Αν σε όλα αυτά προστεθεί η
ανανέωση που επιχειρείται εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον στην Κολύμβηση, όπου το
χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες θεωρείται πλέον τεράστια επιτυχία, τότε το αποτέλεσμα των δύο τελευταίων διοργανώσεων
ήταν λογικό και αναμενόμενο.
Στο Σαν Μαρίνο, η Κύπρος θα προσπαθήσει

να επανέλθει στην κορυφή του πίνακα των
χρυσών μεταλλίων, αλλά και να διεκδικήσει
όσα περισσότερα μετάλλια μπορεί. Η αναβολή για ένα χρόνο των Μεσογειακών Αγώνων
της Ταραγόνα, μετατρέπει τους ΑΜΚΕ, ως μία
από τις λίγες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν
οι αθλητές μας σε αγώνες στο εξωτερικό τη
φετινή χρονιά.
Ο Στίβος θα ηγηθεί και πάλι της προσπάθειας
αφού κορυφαίοι αθλητές επέλεξαν να συμμετέχουν στους αγώνες. Τα ομαδικά αθλήματα
επιστρέφουν (Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα,
Μπιτς Βόλεϊ), στην ομάδα της Σκοποβολής περιλαμβάνονται αθλητές παγκοσμίου επιπέδου, η Τοξοβολία και η Ποδηλασία θα είναι
εκεί με πολυμελείς ομάδες, η Αντισφαίριση θα
διεκδικήσει όλα τα μετάλλια του προγράμμα-

τος, ενώ δυνατές ομάδες θα έχουν το Τζούντο και η Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Η Κολύμβηση παραμένει το ερωτηματικό. Ίσως η τελική μάχη για την πρωτιά να μην κριθεί από το
πόσα μετάλλια θα κατακτήσει εκεί η Κύπρος,
όπου ευχή είναι κάποια από αυτά να είναι
χρυσά, αλλά πως θα διαμοιρασθούν τα 30 και
πλέον χρυσά μετάλλια του αθλήματος, από
όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Σε κάθε περίπτωση, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης παραμένουν η διοργάνωση
όπου κρίνεται κυρίως η βάση, και το βάθος
του Κυπριακού Αθλητισμού τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά αθλήματα υψηλού
ενδιαφέροντος.Ο τρίτος κύκλος των ΑΜΚΕ
ανοίγει στο Σαν Μαρίνο
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Μια ντουζίνα αθλήματα στο πρόγραμμα
ώδεκα αθλήματα περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα των ΑΜΚΕ του 2017. Η Κύπρος θα λάβει μέρος στα έντεκα απ΄ αυτά, με
μοναδική εξαίρεση το Μπόουλς, ένα σπορ
όπου δεν θα υπάρχει κυπριακή συμμετοχή.
Τα υπόλοιπα αθλήματα των Αγώνων είναι:
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαιρα,
Κολύμβηση, Μπιτς Βόλεϊ, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Στίβος, Τένις, Τζούντο
και Τοξοβολία.

Δ

Στο πρόγραμμα προστίθενται τη φετινή χρονιά η Τοξοβολία, η Ποδηλασία και το Μπόουλς και σε σύγκριση με τη διοργάνωση της
Ισλανδίας το 2015, αφαιρούνται από το πρόγραμμα το Γκολφ και η Γυμναστική. Οι συγκεκριμένες αλλαγές ίσως ευνοήσουν την
προσπάθεια της Κύπρου για την πρωτιά στον
πίνακα μεταλλίων, αφού στο Γκολφ και στη
Γυμναστική το 2015 η Ισλανδία πήρε δέκα
χρυσά, ενώ η Κύπρος είχε επτά χρυσά στη
Γυμναστική (σ.σ. τα έξι κρεμμάστηκαν στο
λαιμό του Μάριου Γεωργίου).

Ο 7ος Ολυμπιονίκης Μίλαν Τραΐκοβιτς από τη συμμετοχή του το 2015 όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στα 110μ. Εμπόδια και με την ομάδα Σκυταλοδρομίας 4Χ100.

Αναλύοντας περαιτέρω τα σπορ του 2017,
αναμένεται πως η Κύπρος θα διατηρήσει την
πρωτοκαθεδρία στο στίβο, ενώ το ίδιο αναμένει να κάνει στην κολύμβηση η Ισλανδία.
Στο μπάσκετ ανδρών υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, με την Κύπρο να τα «βάζει» με δύο
χώρες που προκρίθηκαν στο φετινό Ευρωμπάσκετ, την Ισλανδία και το Μαυροβούνιο.
Στην Πετόσφαιρα και στο Μπιτς Βόλεϊ η Κύπρος είναι το φαβορί, ενώ οι Λουξεμβούργιοι διαθέτουν ισχυρή ομάδα στην Ποδηλασία.
Στην Αντισφαίριση θα λάβουν μέρος αρκετοί αθλητές που διαθέτουν κατάταξη σε ATP
και WTA ενώ στην Τοξοβολία η πλήρης ομάδα της Κύπρου στέλνει αισιόδοξα μηνύματα
σε ότι αφορά την προσπάθεια για κατάκτηση χρυσών μεταλλίων.

Τα γήπεδα του «Σαν Μαρίνο 2017»
Στο αθλητικό κέντρο του Σεραβάλε θα κτυπάει η «καρδιά» των 17ων
ΑΜΚΕ. Έξι αθλήματα θα λάβουν χώρα στο Σεραβάλε, ενώ το συγκρότημα θα αποτελεί επίσης το αρχηγείο των Αγώνων αλλά και για
τα ΜΜΕ. Το στάδιο «Ολίμπικο» θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης
στις 29 Μαΐου καθώς και τον Στίβο, ενώ στις διπλανές κλειστές εγκαταστάσεις θα λάβουν χώρα τα αγωνίσματα της Καλαθόσφαιρας, Πετόσφαιρας και Κολύμβησης. Στο κοντινό γήπεδο του Μπέιζμπολ θα
στηθεί το γήπεδο του Μπιτς Βόλεϊ, ενώ τα αγωνίσματα του Τραπ της
Σκοποβολής θα πραγματοποιηθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά.
Η περιοχή Φόντε ντελ Όβο, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα
μακριά από το Σεραβάλε, θα φιλοξενήσει την Τοξοβολία, το Τένις και
την Ορεινή Ποδηλασία. Το (μακρινό για τα δεδομένα του Σαν Μαρίνο, μόλις έντεκα χιλιόμετρα μακριά από το Σεραβάλε) Φαετάνο θα
υποδεχτεί τους αθλητές της Ποδηλασίας Δρόμου και Time Trial. Στην
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Το αθλητικό συγκρότημα του “Serravalle” όπου θα χτυπά η καρδιά των αγώνων.

Ακουαβίβα (εννιά χιλιόμετρα από το Σεραβάλε) θα διεξαχθεί το
Τζούντο και τα αγωνίσματα Σκοποβολής αεροβόλου όπλου, ενώ στο
Μπόργκο Ματζιόρε (τρία χλμ από το αρχηγείο) θα λάβει χώρα η Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

«Sammy»
η μασκότ του 2017
H αλεπού με το όνομα «Rino» ήταν η μασκότ του 1985, ενώ το 2001 ήταν ο σκαντζόχοιρος «Rasta».
Για τους Αγώνες του 2017, οι διοργανωτές επέλεξαν και πάλι ένα ζώο που συναντάνται στο Σαν Μαρίνο. Η σαλαμάνδρα «Σάμι» επιλέχθηκε ως η μασκότ των 17ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης,
μετά από διαγωνισμό στον οποίο προτάθηκαν εξήντα σχέδια. Ο 16χρονος μαθητής Φρανσέσκο Γκάτι από την τεχνική σχολή του Σεραβάλε πρότεινε τη μασκότ, που αποτελεί μία σαλαμάνδρα με καπελάκι τοξοβολίας, αθλητικά παπούτσια και το νούμερο 301 στη φανέλα, που συμβολίζει την ημερομηνία ίδρυσης της αρχαιότερης δημοκρατίας στον κόσμο.

Οι δύο προηγούμενες επισκέψεις στο Σαν Μαρίνο
πρώτη συνάντηση των οκτώ Ολυμπιακών επιτροπών που απαρτίζουν τις
χώρες των ΑΜΚΕ, με σκοπό τη δημιουργία μιας αθλητικής διοργάνωσης, έγινε
το 1981 στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας. Το 1984 στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο
των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οκτώ χώρες
(Κύπρος, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Μάλτα, Λιχτενστάιν, Ανδόρα)
συμφώνησαν στη διεξαγωγή της «Μίνι Ολυμπιάδας» (όπως την αποκαλούσαν τα πρώτα
χρόνια στην Κύπρο), με το Σαν Μαρίνο να φιλοξενεί την πρώτη διοργάνωση του 1985.

Η

Στους ΑΜΚΕ του 1985 (23-26 Μαΐου) έλαβαν
μέρος 222 αθλητές από οκτώ χώρες σε επτά
αθλήματα (Άρση Βαρών, Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Στίβο,
Τζούντο). Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός
στις συμμετέχουσες χώρες ήταν υψηλός, ενώ
οι διοργανωτές -παρά τα λίγα μέσα- έκαναν
τα πάντα για να έχουν επιτυχία οι Αγώνες.
Πρώτη στον πίνακα μεταλλίων ήταν η Ισλαν-

Φωτογραφίες από την τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ το 2001, όταν το Σαν Μαρίνο διοργάνωσε τους αγώνες για δεύτερη φορά.
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δία με 21 χρυσά, 7 αργυρά, 4 χάλκινα και συνολικά 32 μετάλλια, ενώ η Κύπρος πήρε τη
δεύτερη θέση με 15 χρυσά (14 στο Στίβο και
ένα στο Μπάσκετ), 8 αργυρά και 9 χάλκινα
και συνολικά 32 μετάλλια. Το Λουξεμβούργο
ακολούθησε με 11-23-18, ενώ οι διοργανωτές πήραν 2 χρυσά, 11 αργυρά και 11 χάλκινα. Μακριά από χρυσά και αργυρά έμειναν
οι άλλες τέσσερις χώρες, Ανδόρα (0-0-4), Λιχτενστάιν (0-0-4), Μονακό (0-0-2) και Μάλτα
(0-0-1).
Δεκαέξι χρόνια μετά, και αφού όλες οι χώρες
διοργάνωσαν από μία φορά τους ΑΜΚΕ, το
2001 ήρθε ξανά η σειρά του Σαν Μαρίνο να
διοργανώσει τους Αγώνες, ανοίγοντας έτσι
το δεύτερο κύκλο. Μεταξύ 28 Μαΐου και 2
Ιουνίου 2001 συνολικά 658 αθλητές και
αθλήτριες από οκτώ χώρες αγωνίστηκαν σε
έντεκα αθλήματα: Επιτραπέζια Αντισφαίριση,
Καλαθόσφαιρα, Κολύμβηση, Μπότσε, Πετόσφαιρα, Ποδηλασία, Σκοποβολή, Στίβος,

Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Τένις και Τζούντο. Η Κύπρος πήρε τη δεύτερη θέση στον πίνακα μεταλλίων με 27 χρυσά, 21 αργυρά και
17 χάλκινα, πίσω από την Ισλανδία (31-1816). Όπως το 1985, έτσι και το 2001 οι δύο
χώρες είχαν τον ίδιο αριθμό μεταλλίων (65),

Η μάχη των μεταλλίων
Μ

ε την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου των ΑΜΚΕ το 2015, η Ισλανδία
και η Κύπρος βρίσκονται χέρι-χέρι στη μάχη της πρωτιάς στο συνολικό πίνακα μεταλλίων. Μετά από δεκαέξι διοργανώσεις η Ισλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 452
χρυσά και συνολικά 1144 μετάλλια. Η Κύπρος ακολουθεί με μόλις δεκατέσσερα χρυσά και μόλις οκτώ μετάλλια στο σύνολο λιγότερα. Συγκεκριμένα, η χώρα μας μετράει
438 χρυσά, 363 αργυρά, 335 χάλκινα και
1136 μετάλλια στο σύνολο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική στενότητα που «ανάγκασε» την Κύπρο να μεταβεί στην Ισλανδία το 2015 με μικρή ομάδα μόλις 56 αθλητών, έφερε και την ανατροπή στο συνολικό πίνακα μεταλλίων. Η
Ισλανδία «έκλεψε» την πρωτιά από τη χώρα μας, αφού πήρε 18 χρυσά και 63 μετάλλια περισσότερα από την Κύπρο πριν δύο
χρόνια!

Η Ισλανδία και η Κύπρος δίνουν μεγάλη μάχη από το 1985 για τις πρωτιές. Οι Ισλανδοί
πήραν την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων σε εννιά διοργανώσεις, με πιο πρόσφατη «εντός έδρας» το 2015. Όμως πριν
από την τελευταία διοργάνωση, η βορειοατλαντική χώρα είχε να πάρει την πρωτιά
από το μακρινό 2001.

Από κει και πέρα, στο συνολικό πίνακα μεταλλίων το Λουξεμβούργο είναι καθαρά
τρίτο με 331 χρυσά και 988 μετάλλια, ενώ
την τετράδα κλείνει το Μονακό με 111 χρυσά και 453 μετάλλια. Ακολουθούν η Μάλτα
(63 χρυσά), το Λιχτενστάιν (60), το Σαν Μαρίνο (55) και η Ανδόρα (44), ενώ το Μαυροβούνιο συμμετέχει από το 2011 με μικρές
ομάδες και μετά από τρεις διοργανώσεις
μετράει 22 χρυσά, 6 αργυρά και 12 χάλκινα.

AMKE 1985-2015
ΧΩΡΑ
1. Ισλανδία
2. Κύπρος
3. Λουξεμβούργο
4. Μονακό
5. Μάλτα
6. Λιχτενστάιν
7. Σαν Μαρίνο
8. Ανδόρα
9. Μαυροβούνιο
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με τους Ισλανδούς να υπερέχουν και πάλι
στα χρυσά. Ξανά τρίτο το Λουξεμβούργο με
12 χρυσά, 24 αργυρά και 16 χάλκινα, ενώ τέταρτο ήταν το Σαν Μαρίνο με 12-8-16. Ακολούθησαν οι Μάλτα (7-12-16), Μονακό (5-814), Ανδόρα (5-6-7) και Λιχτενστάιν (2-2-2).

Η Κύπρος μετράει έξι πρωτιές στον πίνακα
μεταλλίων (οι πέντε μάλιστα σερί, μεταξύ
2003 και 2011) και το Λουξεμβούργο μόλις
μια φορά, το 2013 όταν φιλοξένησε τους
Αγώνες. Αξιοσημείωτο είναι πως ΙσλανδίαΚύπρος-Λουξεμβούργο συνθέτουν πάντοτε την πρώτη τριάδα του πίνακα μεταλλίων
με εξαίρεση το 1997 όταν το Μονακό πήρε
την 3η θέση με 7 χρυσά -το Λουξεμβούργο
με μόλις 4 χρυσά είχε τερματίσει τότε στην
7η θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ (Συγκεντρωτικός)

ΧΡΥΣΑ

ΑΡΓΥΡΑ

ΧΑΛΚΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

452
438
331
111
63
60
55
44
22

353
363
335
138
123
68
99
83
6

339
335
322
204
177
85
127
108
12

1144
1136
988
453
363
213
281
235
40

38ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών /
IOC Olympic Solidarity Forum
ραγματοποιήθηκε στα Σκόπια από 19-20 Μαΐου, το 38ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών / IOC Olympic
Solidarity Forum, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης, της ΔΟΕ και άλλων διεθνών αθλητικών οργανισμών στο οποίο την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας

Π

Τις εργασίες του συνεδρίου απασχόλησαν τρία κύρια θέματα. Το
πρώτο αφορούσε στην παρουσίαση του σχεδίου της ΔΟΕ για το
Olympic Solidarity που αφορά στην τετραετία 2017-2020 ενόψει
των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Τόκιο. Οι παρουσιάσεις περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, τους αντικειμενικούς στόχους και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του σχεδίου, τα ειδικά σχέδια για αθλητές, προπονητές και
την διαχείριση των κονδυλίων που διατίθενται για αυτό.
Το δεύτερο θέμα του συνεδρίου αφορούσε τις προετοιμασίες για
διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες θα λάβουν μέρος Ευρωπαϊκές
Ολυμπιακές Επιτροπές την επόμενη τετραετία. Παρουσιάστηκαν
μεταξύ άλλων οι 17οι ΑΜΚΕ του Σαν Μαρίνο, το Ευρωπαϊκό Ολυμ-

πιακό Φεστιβάλ Νέων 2017 στο Γκιόρ/Ουγγαρίας, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες Νέων 2018 στο Μπουένος Άιρες, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
2020 στο Τόκιο. Η παρουσίαση συμπεριέλαβε επίσης τις σχέσεις
της EOC με την Παγκόσμια Αρχή Αντιντόπινγκ, όπως επίσης και την
πρόοδο του προγράμματος της ίσης εκπροσώπησης ανδρών-γυναικών στον αθλητισμό.
Το τρίτο θέμα αναφερόταν στην ψηφιακή επικοινωνία στον αθλητισμό και την τεχνολογική επανάσταση που τελείται στον τομέα
αυτόν στις μέρες μας. Παρουσιάστηκε η λειτουργία του Olympic
Channel, οι σημερινές δυνατότητες που παρέχουν τα Social Media
και πως αυτές μπορούν να διαμορφώσουν τις στρατηγικές επικοινωνίας των διαφόρων αθλητικών οργανισμών.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου επίσης, απονεμήθηκε το χειμερινό
βραβείο «Piotr Nurowski» που απονέμεται στον καλύτερο νέο
αθλητή της χρονιάς. Φετινή νικήτρια του θεσμού ήταν η 15χρονη
Εσθονή Κέλι Σιλντάρου αθλήτρια του Freestyle Ski. Το Σεμινάριο
διεξήχθη παράλληλα με τους εορτασμούς των 25 χρόνων εγκαθίδρυσης της Ολυμπιακής Επιτροπής της ΠΓΔΜ.

Συνέδριο EPAS
Μ

ε τη συμμετοχή εβδομήντα
συνέδρων από τριάντα Ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιήθηκε
στη Λεμεσό από 9-11 Μαΐου, το 10ο
EPAS (Enlarged Partial Agreement
on Sport) Anniversary Conference
με θέμα: “Working together to
build and consolidate democracy,
tolerance and inclusion”.
Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην αποδοχή και το σεβασμό «της
διαφορετικότητας» και της καταπολέμησης των διακρίσεων στον
αθλητισμό και γενικότερα στην κοινωνία. Ήταν επίσης και μια ευκαιρία για τον απολογισμό των επιτευγμάτων, που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 10 χρόνια και αποφασίστηκε η μορφή της νέα
στρατηγικής και προσανατολισμού του EPAS.
Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησαν στο συνέδριο
ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας. Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το EPAS του Συμβουλίου και ο ΚΟΑ στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο.
Στο συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Αθλητισμού
της Ελλάδας και της Γεωργίας. Χαιρετισμό απήυθυνε εκ μέρους του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Αίγλη Παντελάκη.

Φωτογραφία από την 28η Σύνοδο της ΕΟΑΚ τον περασμένο Δεκέμβριο

ΕΟΑΚ: Προγραμματισμός
29ης Συνόδου
Η Εφορεία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ),
σε τακτική συνεδρία που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 8 Μαΐου,
ασχολήθηκε εκτενώς και έλαβε αποφάσεις που αφορούν στον
προγραμματισμό της 29ης Συνόδου της τον προσεχή Δεκέμβριο.
Η Σύνοδος θα είναι μονοήμερη και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου. Θα έχει ως βασικό θέμα «Γιατί ο Αθλητισμός
πρέπει να αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα» και το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει τρεις ομιλίες και δύο παρεμβάσεις.
Κύριοι ομιλητές στην σύνοδο θα είναι η Καθηγήτρια Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Ανθή Λούτσιου Ladd, η Υπεύθυνη για τη Διαχείριση, Συντονισμό και Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης των Προσφύγων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων της Ελλάδας Δρ Γκέλη Αρώνη, και ο Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Δρ Κώστας Γεωργιάδης. Οι παρεμβάσεις στην Σύνοδο θα γίνουν από
τον Καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Πάνο Ραζή, και από την Σοφία Παπαμιχαλοπούλου η οποία θα παρακολουθήσει την 57η Σύνοδο για Νέους της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας που θα πραγματοποιηθεί από 17 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλία στην Αρχαία Ολυμπία.
Η Εφορεία της Ακαδημίας αποφάσισε επίσης στο πλαίσιο των
εργασιών της Συνόδου να τιμήσει τον πρώην Πρόεδρο του ΚΟΑ
Δρ Κυριάκο Νεοκλέους για την προσφορά του στην κυπριακή
κοινωνία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό και ειδικότερα στη
μαθητιώσα νεολαία της Κύπρου.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

“Moments of Glory”
Οι στιγμές δόξας στο Ρίο, μέσα από το φακό της Σελήνης Αλεξίας
να σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με τον
αθλητισμό φιλοξένησε το Ολυμπιακό Μέγαρο από 5 μέχρι 12
Μαΐου. Η φωτογράφος Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου, διαπιστευμένη φωτογράφος της ΚΟΕ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,
παρουσίασε το έργο της σε μια συναρπαστική έκθεση φωτογραφίας
με θέμα “Moments of Glory” – Ολυμπιακοί Αγώνες ΡΙΟ 2016.

Έ

Η έκθεση φωτογραφίας κατέγραψε τις «Στιγμές Δόξας» των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο το 2016, όπως αποτυπώθηκαν από το φακό
της Σελήνης Αλεξίας, όχι μόνο των αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας, αλλά και πολλών άλλων κορυφαίων αθλητών στο χώρο
του παγκοσμίου αθλητισμού.
Τελώντας τα εγκαίνια της έκθεσης ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την έκθεση πρωτοποριακή και μοναδική στο
είδος της σημειώνοντας παράλληλα και τα εξής: «Από τη μία, καταγράφει από ένα σύνολο αγωνιστικής δράσης, και προσπάθειας των
αθλητών, και από την άλλη, δεν αναιρεί σε κανένα της σημείο, έναν
βασικό κανόνα της τέχνης της φωτογραφίας, αυτόν της αφαιρετικής
διαδικασίας. Όπου μέσα από τη διαδικασία αυτή, την ώρα που το θέαμα κυριαρχεί, και εκατομμύρια μάτια είναι στραμμένα πάνω στον
αθλητή-πρωταθλητή, αναδεικνύεται ο άνθρωπος, τα συναισθήματα
του, και οι τόσες πολλές και διαφορετικές του στιγμές. Οι «Στιγμές
Δόξας».
Χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης απηύθυνε η κα Κατερίνα Παναγοπούλου πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον
Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα». Παρέστησαν επίσης μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, οι βουλευτές Στέλλα Κυριακίδου και Δημήτρης Δημητρίου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, η αθλητική
ηγεσία ΚΟΕ και ΚΟΑ, αθλητές της Ολυμπιακής ομάδας του ΡΙΟ και
αρκετοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου.
Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκαν επίσης καθημερινές ξεναγήσεις από την φωτογράφο, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία των
Ολυμπιακών Αγώνων με αναφορές σε σημαντικές τους στιγμές, δίδοντας παράλληλα συμβουλές στους ενδιαφερόμενους για τον τομέα της αθλητικής φωτογραφίας.

H φωτογράφος με τον κ. Ιωάννη Κασουλίδη και την κα
Κατερίνα Παναγοπούλου πρέσβυρα της Ελλάδας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και
το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου
Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».

Η διαπιστευμένη φωτογράφος της ΚΟΕ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΡΙΟ
Σελήνη Αλεξία Χριστοδούλου καλωσορίζει τους προσκεκλημένους στα
εγκαίνιας της έκθεσης Moments of Glory” – Ολυμπιακοί Αγώνες ΡΙΟ 2016

Ο Υπουργός Εξωτερικών επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δουλειά της
φωτογράφου κατά τη ξενάγηση του τη βραδιά των εγκαινίων.

Ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Καλλέργης.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Γενικός
Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας και ο Ταμίας
Δαμιανός Χατζηδαμιανού.

Η Σελήνη Αλεξία με τους αθλητές της Ολυμπιακής
ομάδας Μίλαν Τραΐκοβιτς και Παύλο Κοντίδη.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Διαπιστευτήρια κορυφής
Δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα αργυρό, κρέμασε στο λαιμό του
στις αρχές Μαΐου 2017 ο Γιώργος Αχιλλέως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της ISSF, που διοργάνωσε η ΣΚΟΚ στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο της Λάρνακας. Ο 36χρονος σκοπευτής κατέκτησε την
1η Μαΐου το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό σκιτ και την επόμενη
μέρα κέρδισε το χρυσό στο μικτό σκιτ, με παρτενέρ την Άντρη
Ελευθερίου. Ήταν ένα πολύ πετυχημένο τριήμερο για τον Αχιλλέως, που μετά από πέντε χρόνια μακριά από μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και σχεδόν τρία χρόνια μετά το τελευταίο του
ατομικό μετάλλιο, απέδειξε ότι ακόμη ανήκει στην ελίτ του αθλήματός του.
Στο διήμερο αγώνα του σκιτ ο Αχιλλέως ολοκλήρωσε την πρώτη

μέρα (30 Απριλίου) με το απόλυτο 50/50, ενώ την επόμενη μέρα
ολοκληρώνοντας με 122/125 τον προκριματικό, πέρασε στην
εξάδα του τελικού. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής του τελικού,
ο Αχιλλέως έκανε 55/60 και πήρε το αργυρό, πίσω από τον Αργεντινό Φεντερίκο Γκιλ που ολοκλήρωσε με 56/60.
Στις 2 Μαΐου ο Αχιλλέως αγωνίστηκε στο μικτό σκιτ, όπου με
50/50 του ιδίου και με 45/50 από την Ελευθερίου στον προκριματικό, η κυπριακή ομάδα με 95/100 πέρασε στον ημιτελικό. Εκεί
το 27/32 (16/16 από τον Αχιλλέως) έστειλε την ομάδα στον τελικό, όπου η Κύπρος πέτυχε ξανά 27/32 (15/16 ο Γιώργος), ένα
αποτέλεσμα που έφερε το χρυσό, απέναντι στο 25/32 των Ιταλών Λουίτζι Λόντε και Μαρτίνα Μπαρτολομέι.

«Ένεση ηθικού το μετάλλιο, αρέσει το νέο σύστημα του τελικού»
«Μετά από δύο χρόνια σκληρών προσπαθειών και πολλές ατυχίες,
η κατάκτηση των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε μεγάλη ένεση ηθικού για μένα», λέει ο Γιώργος Αχιλλέως για την επιτυχία του στη Λάρνακα. «Δούλεψα σκληρά και αυτό βγήκε στον
αγώνα», συμπλήρωσε ο 36χρονος σκοπευτής.

κρών Κρατών Ευρώπης, το αργυρό στο Σαν Μαρίνο το 2001 και το
χάλκινο το 2003 στη Μάλτα. Ακολούθως, ο Αχιλλέως θα αγωνιστεί
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπακού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μόσχα και αν όλα πάνε καλά, στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Δελχί.

Ο Γιώργος Αχιλλέως αναφέρθηκε και στο νέο τρόπο διεξαγωγής του
τελικού στο σκιτ, όπου ο τελευταίος στην κατάταξη της εξάδας αποκλείεται διαδοχικά μετά από είκοσι, τριάντα, σαράντα και πενήντα
δίσκους. «Ο νέος τρόπος διεξαγωγής είναι ξεκάθαρο πως ευνοεί
τους κορυφαίους σκοπευτές που έχουν μια σταθερότητα και ήταν
κάτι που ζητούσαμε από την παγκόσμια ομοσπονδία. Το νέο σύστημα μου αρέσει πολύ!».

Η συνέχεια
Ο επόμενος αγώνας του Γιώργου Αχιλλέως είναι οι ΑΜΚΕ στο Σαν
Μαρίνο, με το σκιτ να διεξάγεται το διήμερο 2-3 Ιουνίου. Ο Λεμεσιανός σκοπευτής έχει στην κατοχή του δύο μετάλλια σε Αγώνες ΜιΜΑΪΟΣ 2017 I 15
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Σας ευχαριστούμε...

