
ΗΚαραϊβική αποδείχτηκε πολύ φιλόξενη και καλότυχη για την
Κυπριακή αποστολή που συμμετείχε στους 6ους Κοινοπολι-
τειακούς Αγώνες Νέων που πραγματοποιήθηκαν στις Μπα-

χάμες από 18-23 Ιουλίου. 

Οι δεκατρείς αθλητές που 13 αθλητές που έλαβαν μέρος σε έξι
από τα εννέα αθλήματα που περιλαμβάνονταν στο αγωνιστικό
πρόγραμμα οδήγησαν την ομάδα στην 22η θέση στον πίνακα
των μεταλλίων επί συνόλου 64 χωρών, στην διοργάνωση όπου
οι συνολικές συμμετοχές ξεπέρασαν τους χίλιους αθλητές. 

Η ομάδα κατέκτησε έξι μετάλλια, τέσσερα αργυρά και δύο χάλ-
κινα, αριθμός που ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που είχε μέ-
χρι σήμερα σημειωθεί και σημειώθηκε στους αγώνες του Isle of
Man το 2011. Μετάλλια κατακτήθηκαν σε τέσσερα από τα έξι
αθλήματα στα οποία συμμετείχαμε στην Αντισφαίριση, το Τζούν-
το, το Στίβο και το Μπιτς Βόλεϊ απολογισμός που κρίνεται πολύ
ικανοποιητικός, όπως και η συνολική παρουσία εντός και εκτός
αγωνιστικών χώρων.

Στον πίνακα μεταλλίων πρώτευσε για άλλη μια φορά η Αγγλία που
κέρδισε την Αυστραλία στη μάχη της πρωτιάς. Η επόμενη διοργάνωση
θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας το 2021.
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Μπιτς Βόλεϊ:
Θριαμβευτικά μέχρι τον τελικό
Το Μπιτς Βόλεϊ χάρισε στην κυπριακή απο-
στολή ένα αργυρό μετάλλιο στους Κοινοπο-
λιτειακούς Αγώνες Νέων ύστερα από το εκ-
πληκτικό τουρνουά που πραγματοποίησε η
κυπριακή ομάδα. Οι Σωτήρης Σιαπάνης και
Κωνσταντίνος Σκορδής νίκησαν αντιπάλους
από τέσσερις διαφορετικές χώρες, πριν λυ-
γίσουν στον τελικό από την ομάδα της Αγ-
γλίας. Η συνολική παρουσία έδωσε τον τό-
νο στην Κυπριακή αποστολή και αφήνοντας
άριστες εντυπώσεις για το πάθος που επέ-
δειξαν και το ψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Νεκταρία Παναγή:
Άλμα στην κορυφή
Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η πρωταθλή-
τρια του Μήκους Νεκταρία Παναγή. Η χρυ-
σή μεσογειονίκης της Μερσίνας, κατάφερε
να δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Πρω-
τάλθημα Στίβου που έγινε στο Λονδίνο,
φτάνοντας μια ανάσα από τον τελικό. Η
27χρονη Νεκταρία στο «Citius Altius For-
tius» αναφέρεται στις μέχρι στιγμής εμπει-
ρίες της και τους στόχους για το μέλλον.
Στους επερχόμενους Μεσογειακούς και Κοι-
νοπολιτειακούς αγώνες και το παγκύπριο
ρεκόρ της Μαρούλας Λάμπρου ... 

Τένις: 
Αργυρό δίδυμο στο βάθρο
Εκπληρώνοντας τον αντικειμενικό της στό-
χο, η αντισφαίριση με το δίδυμο του Ελευ-
θέριου Νέου και της Ελίζας Ομήρου, έφτα-
σε στην κατάκτηση δύο αργυρών μεταλ-
λίων στους αγώνες στις Μπαχάμες. Η Ελίζα
Ομήρου έφτασε μέχρι τον τελικό του Μο-
νού ενω οι δύο αθλητές σημείωσαν παρό-
μοια επιτυχία στο Διπλό. Και στις δύο περι-
πτώσεις τους σταμάτησαν οι αθλητές από
την Ινδία, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι το
μέλλον είναι ευοίωνο για την κυπριακή αν-
τισφαίριση. 
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2 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Άκρως ικανοποιητική κρίνεται η παρουσία της Κυπριακής ομάδας που έλαβε μέρος
στους 6ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις Μπά-
χαμες από τις 18-23 Ιουλίου με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 1000 αθλητών  από
64 χώρες. Στην Κυπριακή αποστολή συμμετείχαν 13 αθλητές που έλαβαν μέρος σε έξι
από τα εννέα αθλήματα που περιλαμβάνονταν στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Τα αποτε-
λέσματα ήταν εξαιρετικά αφού η ομάδα κατέκτησε έξι μετάλλια, τέσσερα αργυρά και
δύο χάλκινα, αριθμός που ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που είχε μέχρι σήμερα ση-
μειωθεί και σημειώθηκε στους αγώνες του Isle of Man το 2011.

«Η αγωνιστική παρουσία των παιδιών ήταν φανταστική. Ισοφαρίσαμε το ρεκόρ των με-
ταλλίων που έχει η Κύπρος σε αυτή τη διοργάνωση, με την πλειοψηφία των μελών της
αποστολής μας να κερδίζει μετάλλιο! Μέσα στις έξι μέρες των Αγώνων, τα παιδιά έδω-
σαν το 100% των δυνάμεων τους και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι΄αυτό. Ακόμη και όσοι
δεν πήραν μετάλλιο, έδωσαν όλο τους τον εαυτό και δεν έχουμε παράπονο από κανέ-
να. Σε κάθε αγώνα αθλητή μας, αθλητές και προπονητές άλλων αθλημάτων βρίσκον-
ταν εκεί, στηρίζοντας τα παιδιά. Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες αποστολές στην οποία
συμμετείχα και αυτό όχι μόνο λόγω των αγωνιστικών επιτυχιών, αλλά χάρις στο όλο
κλίμα που υπήρξε στην αποστολή» ανέφερε η αρχηγός αποστολής της Κύπρου στους
Κοινοπολιτειακούς Νέων, κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ κάνοντας έναν γενικό απολογισμό της
συνολικής παρουσίας της Κυπριακής ομάδας

Σημαντικό στοιχείο για την Κυπριακή ομάδα το γεγονός ότι οι μισοί αθλητές που απο-
τελούσαν την αποστολή ανέβηκαν στο βάθρο, ενώ η ομάδα κατέκτησε μετάλλιο σε
τέσσερα από τα έξι αθλήματα στα οποία συμμετείχε. 

Στον συνολικο πίνακα μεταλλίων πρώτευσε για άλλη μια φορά η Αγγλία που κέρδισε
την Αυστραλία στη μάχη της πρωτιάς. Εξαιρετική επίσης η εμφάνιση της Νέας Ζηλαν-
δίας, η οποία με 33 αθλητές στην αποστολή κέρδισε 31 μετάλλια, ενώ η διοργανώτρια
χώρα των Μπαχάμων έχοντας την πολυπληθέστρη ομάδα αποτελούμενη από 100
αθλητές κέρδισε μόλις ένας χρυσό την τελευταία μέρα των αγώννων και συνολικά 13
μετάλλια.

Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας το
2021.  

Ο κολυμβητής Κωνσταντίνος Χατζηττοουλής ήταν ο σημαιοφόρος της
Κυπριακής ομάδας στην τελετή έναρξης. 

Η Κυπριακή ομάδα κατά την αναχώρηση της για τις Μπαχάμες με τον
Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα, την Αρχηγό Αποστολής
Κάλλη Χατζηιωσήφ, τους ποροπονηυές, αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη

τη αποστολής.
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α ΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1 Αντισφαίριση Μονό Κοριτσιών Ομήρου Ελίζα Αργυρό

2 Αντισφαίριση Διπλό Μικτό Ομήρου Ελίζα / Νέος Ελευθέριος Αργυρό

3 Μπιτς Βόλει Ομάδα Σιαπάνης Σωτήρης / Σκορδής Κωνσταντίνος Αργυρό

4 Τζούντο -60Kg Μπαλαρζισβίλι Γεώργιος Αργυρό

5 Τζούντο -48Kg Ασβεστά Σοφία Χάλκινο

6 Στίβος Σφαιροβολία Κυριακίδου Στέλλα Χάλκινο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 6ΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ
Η αποστολή ισοφάρισε το ρεκόρ συγκομιδής μεταλλίων και κατέλαβε 
την 22η θέση στον Πίνακα Μεταλλίων ανάμεσα σε 64 χώρες.

Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛ. ΑΓ. ΚΟΡ.  
1 Αγγλία 23 16 12 51 73 42 31
2 Αυστραλία 14 14 11 39 75 33 42
3 Νέα Ζηλανδία 8 14 9 31 33 14 19
4 Σκωτία 8 6 7 21 40 21 19
5 Νότιος Αφρική 8 3 7 18 23 13 10
6 Σινγκαπούρη 7 4 6 17 13 7 6
7 Ινδία 4 1 6 11 28 14 14
8 Κένυα 3 1 0 4 4 2 2
9 Καναδάς 2 7 9 18 60 28 32
10 Ουαλία 2 6 5 13 38 15 23
11 Βόρειος Ιρλανδία 2 5 5 12 18 11 7
12 Τζαμάικα 2 3 4 9 31 12 19
13 Τρίνιταντ &Τομπάκο 2 2 1 5 51 23 28
14 Σάντα Λουτσία 2 0 0 2 23 17 6
14 Ζάμπια 2 0 0 2 4 2 2
16 Μπαχάμες 1 2 10 13 100 62 38
17 Βερμούδες 1 0 1 2 20 4 16
18 Σαμόα 1 0 1 2 21 19 2
19 Αντίγκουα & Μπαρμπούδα 1 0 0 1 18 16 2
20 Γκέρνσεϊ 1 0 0 1 9 3 6
21 Ουγκάντα 1 0 0 1 4 2 2
22 ΚΥΠΡΟΣ 0 4 2 6 13 8 5
23 Σρι Λάνκα 0 2 2 4 27 20 7
24 Βρετ. Παρθένοι Νήσοι 0 1 1 2 7 5 2
25 Ντομίνικα 0 1 0 1 6 4 2
26 Γουϊάνα 0 1 0 1 10 6 4
27 Isle of Man 0 1 0 1 8 5 3
28 Μοζαμβίκη 0 1 0 1 6 3 3
29 Μποτσουάνα 0 0 3 3 14 9 5
30 Φίτζι 0 0 2 2 33 17 16
31 Γρανάδα 0 0 1 1 6 3 3
32 Ναμίμπια 0 0 1 1 9 7 2
33 Ρουάντα 0 0 1 1 4 2 2
34 Τανζανία 0 0 1 1 4 2 2
35 Τερκς & Κάικος 0 0 1 1 23 17 6
36 Ανγκουίλα 0 0 0 0 5 4 1
37 Μπαγκλαντές 0 0 0 0 4 2 2
38 Μπαρμπέιντος 0 0 0 0 9 5 4
39 Μπελίζε 0 0 0 0 5 4 1
40 Νήσοι Κάιμαν 0 0 0 0 9 5 4
41 Νήσοι Κουκ 0 0 0 0 3 2 1
42 Γκάνα 0 0 0 0 11 8 3
43 Γιβραλτάρ 0 0 0 0 6 6 0
44 Τζέρσεϊ 0 0 0 0 7 5 2
45 Κιριμπάτι 0 0 0 0 5 3 2
46 Λεσόθο 0 0 0 0 6 5 1
47 Μαλάουι 0 0 0 0 4 2 2
48 Μαλαισία 0 0 0 0 14 9 5
49 Μαυρίκιος 0 0 0 0 4 2 2
50 Νιγηρία 0 0 0 0 23 14 9
51 Νίουε 0 0 0 0 4 2 2
52 Νήσος Νόρφολκ 0 0 0 0 1 1 0
53 Πακιστάν 0 0 0 0 5 4 1
54 Παπούα Νέα Γουϊνέα 0 0 0 0 8 5 3
55 Μάλτα 0 0 0 0 5 3 2
56 Ναούρου 0 0 0 0 2 1 1
57 Σιέρρα Λεόνε 0 0 0 0 4 2 2
58 Αγία Ελένη 0 0 0 0 4 2 2
59 Σεντ Κιτς & Νέβις 0 0 0 0 9 6 3
60 Σεντ Βίνσεντ & Γκρένατινς 0 0 0 0 6 3 3
61 Νήσοι Σολομώντα 0 0 0 0 3 2 1
62 Τόνγκα 0 0 0 0 4 3 1
63 Τουβαλού 0 0 0 0 2 2 0
64 Βανουάτου 0 0 0 0 2 0 2

Σύνολο 95 95 109 299 1030 580 450
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Α/Α ΑΘΛΗΜΑ 
(ΑΡ. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΚΥΠΡΟΣ

1. Αντισφαίριση (3) 46 2

2. Κολύμβηση (35) 184 2

3. Μπιτς Βόλεϊ (2) 44 2

4. Μπιτς Σόκερ (2) 85 -

5. Ράγκμπι 7 (2) 152 -

6. Στίβος (29) 309 4

7. Ποδηλασία Δρόμου (4) 52 -

8. Πυγμαχία (11) 103 1

9. Τζούντο (8) 51 2

Σύνολο 9 (96) 1026 13
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Η Αντισφαίριση είχε την τιμητική της αυτό το καλοκαίρι στις απο-
στολές της ΚΟΕ και το επιβεβαίωσε με την παρουσία της Ελίζας
Ομήρου και του Ελευθέριου Νέου στις Μπαχάμες. Και οι δύο αθλη-
τές μας πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις και έφτασαν
στην κατάκτηση δύο αργυρών μεταλλίων. 

Η Ελίζα Ομήρου έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του χρυσού
μεταλλίου, αφού η πρόκριση της στον τελικό ήρθε μέσα από τρεις
διαδοχικές νίκες, χωρίς να απωλέσει κάποιο σετ, σε οποιονδήποτε
από τους τρεις αγώνες. Στον τελικό με αντίπαλο την Μεχουλκου-
μάρ από την Ινδία, ο αγώνας ήταν αμφίρροπος και τα δύο σετ κρί-
θηκαν στο τέλος. Η Ομήρου είχε τις δικές της ευκαιρίες ιδιαίτερα
στο δεύτερο σετ που κρίθηκε στο τάι-μπρέικ, αλλά τελικά έχασε
τον αγώνα με 0-2.

Στο Μονό των Ανδρών ο Ελευθέριος Νέος πάλεψε σε ένα πολύ δυ-
νατό ταμπλό και έφτασε μέχρι τον ημιτελικό σημειώνοντας δύο νί-
κες. Δεν κατάφερε όμως να φτάσει στην κατάκτηση του μεταλλίου
αφού η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, γνωρίζοντας την ήττα τόσο
στον ημιτελικό, όσο και στον μικρό τελικό. 

Στο Διπλό η εξέλιξη ήταν παρόμοια, με το Κυπριακό δίδυμο να προ-
ελαύνει μέχρι τον τελικό με καθαρές νίκες, αλλά και πάλι οι Ινδοί
αθλητές που σταμάτησαν τους αθλητές μας στα Μονά, το έκαναν
και στο Διπλό. Η αρχική στεναχώρια για την μη κατάκτηση ενός
χρυσού μεταλλίου, μετριάστηκε από τον τελικό απολογισμό που
κρίνεται πολύ καλός. Δύο αθλητές και δύο τελικοί με τόσες πολλές

Η Ελίζα Ομήρου που ήταν η μοναδική αθλήτρια που κατέκτησε δύο
μετάλλια για την Κυπριακή αποστολή. 

Οι Ελευθέριος Νέος και Ελίζα Ομήρου 
στο βάθρο με όλους τους νικητές στο Διπλο.

Οι δύο αντισφαιριστές της Κυπριακής ομάδας, μαζί με τον Ομοσπονδιακό προπονητής 
Λούκα Τσεκατέλλι.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ομήρου και Νέος κρέμασαν μετάλλια

Την μεγαλύτερη αριθμιτική συμμετοχή είχε η ομάδα του Στίβου και παράλληλα
κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αφού όλες σχεδόν οι χώ-
ρες εκπροσωπήθηκαν στα διάφορα αγωνίσματα του αθλήματος. Οι τέσσερις αθλη-
τές μας προσπάθησαν για το καλύτερο και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν κατα-
κτώντας ένα χάλκινο μετάλλιο, ενώ άλλοι δύο αθλητές βρέθηκαν στην οκτάδα του
αγωνίσματος τους.

Η μεγάλη διάκριση ήρθε από την Στέλλα Κυριακίδου στη Σφαιροβολία που κατά-
φερε στην 6η βολή με επίδοση 15.57μ. να ανέβει από την 7η θέση που βρισκόταν
μέχρι εκείνη τη στιγμή στην 3η και παράλληλα στο βάθρο ως χάλκινη νικήτρια.

Πολύ κοντά σε παρόμοια επιτυχία έφτασε και ο Σπύρος Σάββα στον Ακοντισμό.
Στην μοναδική του έγκυρη βολή (!!!), έστειλε το ακόντιο του να καρφωθεί στα
63.23μ. επίδοση που του έδωσε τελικά την 4η θέση στην κατάταξη.

Στο άλμα εις ύψος η Αγνή Χαραλάμπους μπορούσε και ψηλότερα από τα 1.60μ.
που πέρασε με την 3η προσπάθεια. Η επίδοση της έδωσε την 8η θέση στην κατά-
ταξη την ώρα που τα μετάλλια κρίθηκαν αρκετά ψηλότερα και πάνω από το 1.76μ.   

Τέλος η Λουκία Γεωργίου στον Ακοντισμό, δεν μπόρεσε να φτάσει σε επιδόσεις που
την αντιπροσωπεύουν και με καλύτερη βολή στα 34,33μ. κατέλβε την 12η θέση
στο αγώνισμα της. 

ΣΤΙΒΟΣ
Ανέβηκε στο βάθρο

Αποτελέσματα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Μονό Αγοριών (26 συμμ.)
«16» Νέος Ελευθέριος – Αρμπριστεν Ντόντε (Μπαχ.) 2-0 (6-4, 6-3)
«8» Νέος Ελευθέριος – Άλαμ Πίτερ 2-0 (6-4, 6-2)
Ημιτελικός Ελευθέριος Νέος – Στόρι Τζέιμς Μαρκ (Ουαλλ.) 0-2 (2-6, 2-6)
3η-4η Νέος Ελευθέριος – Μπάνθια Σιντχάντ Τζάκντις (Ινδ) 0-2 (2-6, 0-6) 4ος 

Μονό Κοριτσιών (20 συμμ.)
«16» Ομήρου Ελίζα – Φάκρι Φάντια (Γρεν.) 2-0 (6-0, 6-0)
«8» Ομήρου Ελίζα – Σενεβιράτνε Άνικα Χλόε 2-0 (6-0, 6-2)
Ημιτελικός Ομήρου Ελίζα – Βαν Βρέντεν Μινέτ (Ν.Αφρ.) 1-0 (4-1 Ret.)
Τελικός Ομήρου Ελίζα – Ντεσάι Ζέελ Μεχουλκουμάρ 0-2 (3-6, 6-7[8]) Αργυρό
Διπλό Μικτό (15 συμμ.)
«16» Ομήρου Ελίζα / Νέος Ελευθέριος - Μάνι Γκρ./ Αού Κρίσμα (Ν.Σολ.) 2-0 (6-0, 6-0)
«8» Ομήρου Ελίζα / Νέος Ελευθέριος - Χάντερ Αλεξ. / Στιούαρτ Χάμις 2-0 (6-3, 6-4)
Ημιτελικός Ομήρου Ελίζα / Νέος Ελευθέριος - Βαν Βρέντεν Μινέτ / Μόντσι Σιφοσοθάντο (Ν.Αφρ.) Walkover
Τελικός Ομήρου Ελίζα/ Νέος Ελευθέριος - Ντεσάι Ζέελ Μεχουλκουμάρ Μπάνθια Σιντχάντ Τζάκντις (Ινδ.) 0-2 (4-6, 3-6) Αργυρό

Ο Ελευθέριος Νέος σε μια προσπάθεια του στο
Μονό. Τελικά κρέμμασε στο στήθος το αργυρό

μετάλλιο στο Διπλό με παρτενέρ την Ελίζα.

Αποτελέσματα ΣΤΙΒΟΥ
Αγοριών

Ακοντισμός Σάββα Σπύρος 4η 63.23μ. 9 συμμ.

Κοριτσιών 

Σφαιροβολία Κυριακίδου Στέλλα 3η 15.57μ. (Χάλκινο) 16 συμμ.

Ύψος Χαραλάμπους Δέσποινα 8η 1.60μ. 9 συμμ.

Ακοντισμός Γεωργίου Λουκία 12η 34.33μ. 14 συμμ.

Η ομάδα του Στίβου που ταξίδεψε στις Μπαχάμες. Από αριστερά Παναγώτης Χαραλάμπους
(προπονητής), Γεωργίου Λουκία (ακοντισμός), Δέσποινα Χαραλάμπους (Ύψος), Στέλλα Κυρια-
κίδου (Σφαιροβολία), Σπύρος Σάββα (Ακοντισμός) και Αγνή Χαραλάμπους (προπονήτρια).

H Στέλλα Κυριακίδου στη Σφαιροβολία, χάρισε τη
μεγαλύτερη διάκριση για την ομάδα του Στίβου, με την
κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Σφαιροβολία.

Ο Σπύρος Σάββα βρέθηκε μια ανάσα από το μετάλλιο στον
Ακοντισμό καταλαμβάνοντας την 4η θέση.

Η Λουκία Γεωργίου σε μια προσπάθεια της στον Ακοντισμό.

H Αγνή Χαραλάμπους λίγο πριν ξεκινήσει τις προσπάθεις της
στο Άλμα εις Ύψος.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Λίγο πριν το βάθρο
Η αποστολή της Κολυμβητικής ομάδας έχει εκ προοιμίου δύσκολο έρ-
γο, σε κάθε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, πόσω μάλλον στους Κοινο-
πολιτειακούς αγώνες όπου μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος όπως
η Αυστραλία και η Νότιος Αφρική, ανταγωνίζονται τις πολλές δυνα-
τές ομάδες που κατεβάζουν οι χώρες που προέρχονται από τη
Μ.Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία κ.λ.π.) 

Ο Κωνσταντίνος Χατζηττοουλής που προερχόταν από πολύ καλή
χρονιά, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις σημειώνοντας Παγκύπριο
ρεκόρ στον τελικό των 400μ. Ελεύθερο όπου κατέκτησε την 7η
θέση παρά το ότι στον προκριματικό είχε σημείωσει τον 3ο καλύ-
τερο χρόνο από τους συμμετέχοντες. Ακόμη πιο ψηλά ανέβηκε
στα 1500μ. όπου κατέλαβε την 4η θέση φτάνοντας στην 4η θέση,
αγώνισμα στο οποίο αν κατάφερνε να σημειώσει και εδώ ατομική
επίδοση θα του χάριζε μετάλλιο.

Πολύ δύσκολα ήταν τα πράγματα στα σπριντ για τον Μάρκο Ιακωβίδη,
λόγω του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού. Πλησίασε να μπει στον τελικό
στα 50μ. Πρόσθιο (11/22) ενώ καλή προσπάυεια έγινε και στα 50μ. Ελεύθε-
ρο όπου συμμετείχαν 37 αθλητές και κατέλαβε την 13η θέση.  

6 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

6οι ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΤΖΟΥΝΤΟ
Δύο μετάλλια από τους Judoka
Πολύ πετυχημένη κρίνεται η παρουσία της
ομάδας του Τζούντο στους αγώνες αφού και οι
δύο αθλητές κατάφεραν να ανέβουν στο βά-
θρο των νικητών. Οι Γιώργος Μπαλαρζισβίλι
και Σοφία Ασβεστά σημείωσαν σημαντικές νί-
κες, καθοδηγούμενοι από τον Χρίστο Χριστο-
δουλίδη και έφτασαν στην κατάκτηση ο μεν
πρώτος του αργυρού μεταλλίου, η δε δεύτερη
του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Γιώργος Μπαλαρζισβίλι συμμετείχε στην κα-
τηγορία των -60kg, όπου υπήρχαν και οι περισ-
σότερες συμμετοχές (11), και σημείωσε τρεις
νίκες μέχρι να φτάσει στον τελικό. Απέκλεισε
διαδοχικά, τρεις αθλητές προερχόμενους από
τη Μεγάλη Βρετανία, αρχικά τον Άγγλο Χάρι,
στη συνέχεια τον Τόμας από τη Σκωτία και στον
ημιτελικό τον Κόλουμ από την Ουαλία. Στον με-
γάλο τελικό, και έχοντας ήδη εξασφαλίσει το
αργυρό μετάλλιο, αντιμετπώπισε τον Ζουλού
Σιμόν από την Ζάμπια. 

Η Σοφία Ασβεστά αγωνίστηκε στην κατηγορία
των -48Kg όπου υπήρχαν επτά συμμετοχές και
ηττήθηκε στον πρώτο της αγώνα από την Γιό-
να Τότμαν. Η αθλήτρια από την Σκωτία έφτασε
μέχρι τον τελικό και έδωσε την ευκαιρία στην
Ασβεστά να αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο
μέσω του «repechage». Η αθλήτρια μας εκμε-
ταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία αυτή κε-
δίζοντας την Ρόμπινς από την Αυστραλία και
ανέβηκε στο βάθρο των νικητών.

Αποτελέσματα ΤΖΟΥΝΤΟ 
-60Kg Αγοριών (11 συμμ.)

Προκρ. Μπαλαρζισβίλι Γεώργιος – Ζεν Προζέρ Χάρι (Αγγλ.) 1-0 (11/00)

«8» Μπαλαρζισβίλι Γεώργιος – Γουίλσον Κόνορ Τόμας (Σκωτ.) 1-0 (10/00)

«4» Μπαλαρζισβίλι Γεώργιος – Μπένετ Κόλουμ (Ουαλ.) 1-0 (01/00)

Τελικός Μπαλαρζισβίλι Γεώργιος – Ζουλού Σιμόν (Ζαμπια) 01 (00/11)  Αργυρό

-48 Kg Κοριτσιών (7 συμμ.)

«8» Ασβεστά Σοφία – Τότμαν Φιόνα (Σκωτ.) 0-1 (01 / 00) 

Repechage Ασβεστά Σοφία – Ρόμπινς Σόφη (Aus). 1-0 (11/00) ΧάλκινοΗ Σοφία Ασβεστά αμέσως μετά την κατάκτηση 
του χάλκινου μεταλλίου.

Οι δύο αθλητές του Τζούντο που κατέκτησαν αμφότεροι μετάλλιο στους
αγώνες, μαζί με τον προπονητή τους Χρίστο Χριστοδουλίδη (Τεχνικός

Διευθυντής Ομ. Τζούντο). Μαζί τους ο Ένβικ Γκαλέα (Πρόεδρος της
Επιτροπής Αθλητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο και Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Τζούντο της Μάλτας).

O «αργυρός» Γιώργος Μπαλαζιρσβίλι στο βάθρο των νικητών.

Ο Γιώργος Μπαλαζιρσβίλι στον νικηφόρο ημιτελικό αγώνα με αντίπαλο τ
ον Μπένετ Κόλουμ από την Ουαλία. 

Η Σοφία Ασβεστά στον προημιτελικό αγώνα με αντίπαλο την Φιόνα Τότμαν από την Σκωτία. 

Ο Kωνσταντίνος Χατζηττουλής σημείωσε Παγκύπριο
ρεκόρ και έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός

μεταλλίου.

Αποτελέσματα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Αγοριών

50μ. Ελεύθερο Σειρές Ιακωβίδης Μάρκος 24.25 5ος/3η Σ. 13/37

50μ. Πρόσθιο Σειρές Ιακωβίδης Μάρκος 30.20 5ος/3η Σ. 11/22

200μ. Ελεύθερο Σειρές Χατζηττοουλής Κωνσταντίνος 1:53.99 3ος/2η Σ. 17/30

400μ. Ελεύθερο Σειρές Χατζηττοουλής Κωνσταντίνος 3:59.02 2ος/2η Σ. 3/20

400μ. Ελεύθερο Τελικός Χατζηττοουλής Κωνσταντίνος 3:57.74 7ος 20 συμμ.

1500μ. Ελεύθερο Σειρές/Τελικός Χατζηττοουλής Κωνσταντίνος 16:03.16 4ος/2η Σ. 4ος /13

ΠΥΓΜΑΧΙΑ 
Εμπειρίες για τον Δημήτρη Χριστοφή
Η Πυγμαχία είναι ένα αγώνισμα που επίσης στους Κοινοπολι-
τειακούς Αγώνες Νέων έχει αυξημένο ανταγωνισμό. Δυνατοί
πυγμάχοι παρουσιάζονται από τις χώρε που μετέχουν και από
τις πέντε Ηπείρους. 

Ο Δημήτρης Χριστοφή απέκτησε εμπειρίες που θα τον βοη-
θήσουν για το μέλλον, όταν βρέθηκε ανάμεσα σε πολύ κα-
λούς αθλητές και ιδιαίτερα από τον αγώνα του με τον Κρίστο-
φερ Μουρ από την Γουιάνα παρά την ήττα του στον προκρι-
ματικό των 60Kg. Ο 17χρονος πρωταθλητής μας ξεκίνησε κα-
λά, όμως η ανωτερότητα του αντιπάλου του φάνηκε στον
β΄γύρο κατά τον οποίο διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό το
0-5 στα σημεία.

Αποτελέσματα ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ
60Kg Αγοριών (12 συμμ.)

Προκρ. Χριστοφή Δημήτρης - Μουρ Κρίστοφερ 0-5 

Ο Δημήτρης Χριστοφή μαζί με τον προπονητή Ανδρέα Ιωάννου.

Ο Kωνσταντίνος Χατζηττουλής σημείωσε
Παγκύπριο ρεκόρ και έφτασε πολύ κοντά

στην κατάκτηση ενός μεταλλίου.



ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Για μετάλλια στο Παγκόσμιο της Μόσχας

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβο-
λής της ISSF -που φέτος θα διεξαχθεί
στη Μόσχα- θα συμμετάσχει με δώδε-
κα σκοπευτές η Κύπρος, συγκεντρώ-
νοντας μάλιστα αρκετές ελπίδες για την
κατάκτηση μεταλλίων. Το τριήμερο 7-9
Σεπτεμβρίου οι Γιώργος Αχιλλέως, Δη-
μήτρης Κωνσταντίνου και Τάσος Χαπέ-
σιης θα αγωνιστούν στο σκητ ανδρών,
ενώ τις ίδιες μέρες θα συμμετάσχουν
στο γυναικείο αγώνισμα η Άντρη Ελευ-
θερίου, η Παναγιώτα Ανδρέου και η
Κωνσταντίνα Νικολάου. Στο σκητ εφή-
βων -τις ίδιες μέρες- θα λάβουν μέρος
οι Νικόλας Βασιλείου, Χριστόδουλος
Κόκκινος και Πέτρος Εγγλεζούδης, ενώ
η νεάνιδα Σωτηρία Ανδρέου (αδελφή
της Παναγιώτας) θα αγωνιστεί το διή-
μερο 7-8 Σεπτεμβρίου. 

Θα προηγηθούν οι συμμετοχές στο το
τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου στο τραπ
του Ανδρέα Μακρή και της Γεωργίας
Κωνσταντινίδου. Η Κύπρος θα συμμε-

τάσχει επίσης στο μικτό τραπ, στο μικτό
σκητ (με Δ. Κωνσταντίνου και Α. Ελευ-
θερίου) και στα ομαδικά σκητ ανδρών,
γυναικών και εφήβων.

Φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Charlton
Park Rugby Club έδωσαν το Σάββατο 5
Αυγούστου μία ομάδα από Κύπριους
παίκτες του ράγκμπι με καταγωγή από
το Ηνωμένο Βασιλείο. Στον αγώνα, που
διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ράγκμπι, έδωσε το παρών του
ο ομοσπονδιακός προπονητής Ανδρέ-
ας Μπινίκος, με σκοπό να παρακολου-
θήσει από κοντά τους παίκτες που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν την Εθνική
και να την ανεβάσουν επίπεδο.

Εξάλλου, μετά τον περσινό υποβιβασμό
της, η Εθνική Ράγκμπι ετοιμάζεται για τη
συμμετοχή της στην 2η κατηγορία του
European Nations Cup, με το πρώτο
παιχνίδι θα είναι ορισμένο για τις 11 Νο-
εμβρίου στο «Στέλιος Κυριακίδης» στην
Πάφο με αντίπαλο την Αυστρία. Ακο-
λούθως η Κύπρος θα παίξει στις 25/11
εκτός με τη Σλοβακία, στις 24/03 εντός
με τη Σλοβενία και στις 28/04 εκτός με
τη Σερβία.

ΡΑΓΚΜΠΙ
Είδαν Κύπριους στο Λονδίνο

ΚΑΡΑΤΕ
75 αθλητές για την Ανδόρα

Μία μεγάλη αποστολή 110 ατόμων, από τους
οποίους οι 75 είναι αθλητές όλων των ηλι-
κιών, θα ταξιδέψει μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου
και 1 Οκτωβρίου στην Ανδόρα, για να λά-
βουν μέρος στην 4η διοργάνωση των Αγώ-
νων Καράτε Μικρών Κρατών, στην οποία θα
συμμετάσχουν οι οκτώ από τις εννιά χώρες
των ΑΜΚΕ (με εξαίρεση το Μαυροβούνιο).
Για την καλύτερη προετοιμασία των Εθνικών
ομάδων, διεξάγονται εβδομαδιαίες προπο-
νήσες όλων των ηλικιών, από U13 μέχρι και
ενήλικες.

Σε μια άλλη δραστηριότητα, φιλοξενείται
από 31 Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου
στην Κακοπετριά το ετήσιο κάμπινγκ της
Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή περίπου 250
αθλητών, προπονητών και διαιτητών. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις στις
οποίες θα συμμετέχουν επίσης είκοσι αθλη-
τές από το Ισραήλ και την Αυστρία, καθώς
και σεμινάρια. 

Με έναν αθλητή, τον Γιώργο Βασιλείου
στην κατηγορία μέχρι 69 κιλών, θα λά-
βει μέρος η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Παίδων που θα διεξαχθεί
μεταξύ 6-17 Σεπτεμβρίου στην πόλη
Αλμπένα της Βουλγαρίας. Προπονητής-
συνοδός θα είναι ο Χρίστος Αραβής. 

Εξάλλου, μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου
θα διεξαχθεί στο Λύκειο Λατσιών το
«Cyprus Boxing Cup», μια διεθνή διορ-
γάνωση όπου αναμένεται να λάβουν
μέρος περίπου πενήντα αθλητές από
δέκα χώρες.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Ο Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Παίδων

Η Άντρη Ελευθερίου, η Παναγιώτα Ανδρέου
και η Κωνσταντίνα Νικολάου συνθέτουν αυτή

την στιγμή μία εκ των κορυφαίων Εθνικών
ομάδων στον κόσμο στο Σκητ.

Οι ομάδες του Μαυρομμάτη Αγίου Παύλου και της  
Goodgate ΕΘΑ.
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Στιγμιότυπο από τον συγκλονιστικό
προημιτελικό με αντίπαλο τη Νέα

Ζηλανδία.

Πολλά μέλη της αποστολής βρέθηκαν κοντά στις προσπάθειες της
ομάδας και πανηγύρισαν την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.

Η «αργυρή» ομάδα των Κωνσταντίνου Σκορδή και Σωτήρη
Σιαπάνη με τον προπονητή τους Γιάννη Πετρούδη.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων,
Λουίζ Μάρτιν με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα.

Παρακολούθησαν τον τελικό Αγγλία-Κύπρος στο Μπιτς Βόλεϊ.

ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ 
Εντυπωσίασε μέχρι τον τελικό
Εκπληκτική η ομάδα Μπιτς Βόλεϊ αποτελούμενη από τον 16χρονο Σω-
τήρη Σιαπάνη και τον 15χρονο Κωνσταντίνο Σκορδή και καθοδηγού-
μενη από τον Γιάννη Πετρούδη αποτέλεσαν την ευχάριστη νότα και
έδωσαν το ρυθμό στην Κυπριακή αποστολή. Με τέσσερις διαδοχικές
νίκες έφτασαν μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του αργυρού με-
ταλλίου.

Το ξεκίνημα στον όμιλο ήταν ιδανικό και ο στον πρωινό αγώνα απέ-
ναντι στη Νότια Αφρική, παρά την κούραση από το ταξίδι που προ-
ηγήθηκε, η ομάδα μας επικράτησε  με 2-0 σετ (21-13, 21-14). Στο δεύ-
τερο ματς για τον α΄ όμιλο, που διεξήχθη το μεσημέρι, επικράτησαν
ξανά με 2-0 σετ (21-9, 21-14) αυτή τη φορά απέναντι στη διοργανώ-
τρια Μπαχάμες. Αποτελέσματα που έδωσαν την πρόκριση στους «8»
με την ομάδα μας να τερματίζει πρώτη στον όμιλο.

Στον προημιτελικό με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία η εμφάνιση της ομά-
δας ήταν συγκλονιστική. Κάτω από τον καυτό ήλιο και την ψηλή υγρα-
σία του μεσημεριού στην Καραϊβική, ,και ύστερα από μεγάλη μάχη επι-
κράτησαν με 2-1 (24-22, 19-21, 15-8), κλείνοντας θέση για τον ημιτελι-
κό προαναγγέλλοντας το μετάλλιο για την αποστολή. 

Αυτό μετατράπηκε σε βεβαιότητα ύστερα από ακόμη μία μεγάλη εμ-
φανιση στον ημιτελικό με αντίπαλοι την Γκάνα. Σε δύο πολύ κλειστά
σετ οι δύο νεαροί της ομάδας μας επικράτησαν με 2-0 (21-18, 21-19)
της αντίστοιχης ομάδας της Γκάνας και έδωσαν ραντεβού με την Αγ-
γλία στον μεγάλο τελικό.

Στον τελικό απέναντι στην Αγγλία και το δίδυμο (κυριολεκτικά, αφού
αναφερόμαστε σε δίδυμα αδέλφια) των Χάβιερ και Χοακίν Μπέλο, η
Κύπρος προσπάθησε, όμως οι Άγγλοι ήταν απλά ανώτεροι, αφού επρό-
κειτο για μια ομάδα που αγωνιζόταν μαζί για χρόνια Οι Σκορδής και
Σιαπάνης τα πήγαν πολύ καλά στο πρώτο σετ, το οποίο όμως χάθηκε
με 21-16, ενώ οι Άγγλοι πήραν και το δεύτερο σετ με 21-14. 

Αρκετά μέλη της κυπριακής αποστολής βρέθηκαν στο γήπεδο του
μπιτς βόλεϊ για να στηρίξουν τα παιδιά στον τελικό. Την απονομή των
μεταλλίων έκανε η κ. Λουίζ Μάρτιν, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής
Κοινοπολιτειακών Αγώνων, η οποία στο περιθώριο του τελικού, συ-
ναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ Χαράλαμπο Λόττα. 

Αποτελέσματα ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (12 ομάδες)
Κύπρος : (Σωτήρης Σιαπάνης & Κωνσταντίνος Σκορδής)

Όμιλος Κύπρος – Νότιος Αφρική 2-0 (21-13, 21-14) 

Κύπρος – Μπαχάμες 2-0 (21-9, 21-13)

«8» Κύπρος  - Ν.Ζηλανδία 2-1 (24-22, 19-21, 15-8)

«4» Κύπρος – Γκάνα 2-0 (21-18, 21-19)

Τελικός Κύπρος – Αγγλία 0-2 (16-21, 14-21) (Αργυρό)

6οι ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

ΠΑΛΗ
Ο Χήρας στο Ευρωπαϊκό Παίδων

Ο Χαράλαμπος Χήρας θα εκπροσωπήσει την Κύ-
προ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων Πάλης
που θα διεξαχθεί μεταξύ 7 και 10 Σεπτεμβρίου
στην Αθήνα. Στο σημαντικότερο ετήσιο ραντεβού
της συγκεκριμένης ηλικίας, ο Χήρας θα λάβει μέ-
ρος στην κατηγορία μέχρι 63 κιλά. Συνοδός του θα
είναι ο προπονητής Ορέστης Λεωνίδης, ο οποίος
είναι Μεσογειονίκης με την Ελλάδα. Ο Χήρας είναι
μαθητής στο Αθλητικό Σχολείο Βεργίνας, στη Λάρ-
νακα μαζί με άλλους τρεις συναθλητές του.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 του 2017 που θα
διεξαχθεί μεταξύ 21-26 Νοεμβρίου στο Μπιντγκόζ
της Πολωνίας, θα λάβει μέρος ο Αλέξης Καουσλί-
δης, ο οποίος έχει ως στόχο και προετοιμάζεται για
τη συμμετοχή του το 2018 τόσο στους Κοινοπολι-
τειακούς όσο και στους Μεσογειακούς Αγώνες. 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΗ

Γλυκόπικρη ήταν η εμπειρία της πρώτης συμμετοχής για
τη Νεκταρία Παναγή σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση στί-
βου. Η χρυσή Μεσογειονίκης του 2013 προκρίθηκε την
τελευταία στιγμή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
«Λονδίνο 2017». Ακολούθως αγωνίστηκε στον προκρι-
ματικό του μήκους μπροστά σε 60.000 θεατές, σε ένα γε-
μάτο στάδιο και είχε και μια πολύ καλή παρουσία με άλ-
μα 6.43μ. Ένα άλμα όμως που την άφησε εκτός τελικού
για μόλις τρία εκατοστά  αφού η 12η του τελικού πέρασε
με 6.46μ.

Η Νεκταρία Παναγή μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» για την
όλη εμπειρία στο Λονδίνο, για τη δουλειά που κάνει τα
τελευταία χρόνια, καθώς και για τους ψηλούς της στό-
χους στη συνέχεια. «Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το κλίμα ήταν πολύ θερμό και
οι θεατές μας έδιναν ενέργεια. Υπήρχε μεγάλος ενθου-
σιασμός, σε ένα Ολυμπιακό στάδιο», είπε αρχικά η 27χρο-
νη αθλήτρια.

Όσο για την ατυχία να μείνει εκτός τελικού για μόλις τρία
εκατοστά, τόνισε: «Μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση
όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Η 15η θέση στον κόσμο είναι
πολύ καλή, όμως στόχευα στον τελικό και ήμουν αποφα-
σισμένη να τα καταφέρω. Θα μπορούσα να προκρινό-
μουν, ήταν πολύ οριακό. Μετά τον αγώνα μίλησα με τον
σύντροφο μου, τον προπονητή μου και την οικογένεια
μου. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με την εμφάνιση μου,
όμως σκεφτόμουν ότι έχασα την ευκαιρία για κάτι καλύ-
τερο. Γνωρίζω για τον Απόστολο (σ.σ. Παρέλλη) και την
εμπειρία του το 2012 στο ίδιο στάδιο (σ.σ. όταν έμεινε
εκτός του Ολυμπιακού τελικού στη δισκοβολία για μόλις
επτά εκατοστά). Όπως έπιασε ο Απόστολος τα θετικά από
την εμπειρία, θα τα πάρω και εγώ. Είμαι σε υψηλό επίπε-
δο, είμαι σταθερή στα άλματα μου και βαθιά μέσα μου
είμαι ευχαριστημένη. Πλέον θα πηγαίνω στους αγώνες
μου και θα παίρνω αυτό που δικαιούμαι. Δουλεύω σκλη-
ρά με τον προπονητή μου Γιώργο Σκέντερ».

Η αθλήτρια του ΓΣΕ -που προπονείται στο ΓΣΠ και διαμένει
στη Λευκωσία- τόνισε για τους επόμενους της στόχους: «Το
2018 έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες. Θέλω να διεκδι-
κήσω ένα μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο
Γκολντ Κόουστ και να υπερασπιστώ τον τίτλο μου στους Με-
σογειακούς Αγώνες στην Ταραγόνα. Είναι και το Πανευρωπαϊ-
κό όπου στόχος μου είναι να προκριθώ στον τελικό».

Η Παναγή είναι σταθερή στα άλματα της τα τελευταία χρόνια.
Το 2012 είχε καλύτερη επίδοση το 6.56μ., ενώ φέτος είχε άλμα
στα 6.66μ. Την ρωτήσαμε πόσο μακριά μπορεί να πάει και ποι-
ος είναι ο στόχος της όσον αφορά τις επιδόσεις: «Το ότι είμαι
σταθερή σε ικανοποιητικές επιδόσεις, είναι κάτι που με κάνει
χαρούμενη. Είναι με αυτό το ρυθμό που μπαίνεις σε τελικούς
και όχι με μεμονωμένα μεγάλα άλματα. Θέλω όμως πλέον μια
μεγάλη επίδοση. Το παγκύπριο ρεκόρ είναι στα 6.80μ. και το
έχει η Μαρία Λάμπρου από το 1985. Μπορώ να γράψω τη με-
γάλη επίδοση, είμαι έτοιμη και το έχω στα πόδια μου».

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Τοξοβολίας που διοορ-
γανώνεται στο Μεξικό από 11 μέχρι 15 Οκτωβρίου θα
παραστεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Τοξοβολίας, Ανδρέας Θεοφυλάκτου, και παράλληλα
θα συμμετάσχει στις εργασίες του Κονγκρέσου 2017,
που θα λάβει χώρα στο περιθώριο του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος. Σε ότι αφορά την νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο της κυπριακής Τοξοβολίας, αυτή ανοίγει τον Σε-
πτέμβριο, με τη διεξαγωγή ημερίδων, ενώ τον Οκτώ-
βριο θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα παγκύπρια
πρωταθλήματα της περιόδου.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Στο Μεξικό ο πρόεδρος
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ΑΜΚΕ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 2017

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Βάρος στο 3x3

Η συμπερίληψη της καλαθόσφαιρας 3x3 στο Ολυμπιακό
πρόγραμμα του Τόκιο 2020 είναι το αποκορύφωμα για ένα
αγώνισμα που ακολουθεί ιδιαίτερη αυξητική πορεία τα
τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, και κατ’ επέκταση και
στην Κύπρο. 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας διοργάνωσε το
καλοκαίρι που πέρασε δύο πρωταθλήματα 3x3, σε Λάρ-
νακα και Πρωταρά, ενώ πρωτάθλημα 3x3 πραγματοποι-
ήθηκε και στη Λεμεσό -με ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι διορ-
γανώσεις σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία και σε αυτούς
συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές. 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης του νέου αγωνί-
σματος καλαθόσφαιρας, η ΚΟΚ ανακοίνωσε παράλληλα
και την σύσταση Εθνικής 3x3, αρχής γενομένης από τη
νέα περίοδο.

Το β΄ σκέλος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Κανό Καγιάκ
Σπριντ, που θεωρείται η σημαντικότερη διοργάνωση που ορ-
γανώνει η ομοσπονδία, διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 16-17
Σεπτεμβρίου στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας. Σε αυτό, ανα-
μένεται να λάβουν μέρος περίπου εκατό αθλητές και αθλή-
τριες, ηλικιών από δεκατριών ετών μέχρι ενηλίκων.  Το α΄σκέ-
λος πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 και 8 Μαΐου, και πάλι
στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας.

Η Ομοσπονδία ετοιμάζεται παράλληλα να φιλοξενήσει την
Κυριακή 29 Οκτωβρίου στη Γερμασόγεια την «13η Internatio-
nal Regatta Canoe Kayak ΟΠΑΠ Κύπρου». Πρόκειται για μια
πολύ σημαντική διοργάνωση, στην οποία προσκλήθηκαν να
για να συμμετέχουν με αθλητές τους οι αντίστοιχες Ομοσπον-
δίες, Ελλάδας, Ισραήλ, Ουγγαρίας, Ρωσίασ, Σερβίασ, Ουκρα-
νίας, Βουλγαρίας και Σλοβακίας και ο συνολικός αριθμός
αθλητών αναμένεται να ανέλθει στους εκατό περίπου.

ΚΑΝΟ
Παγκύπριο πρωτάθλημα Κανό-Καγιάκ

Στην εξαιρετική 38η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο
αγώνισμα του foil (ξίφος ασκήσεως) ολοκλήρωσε την αγωνι-
στική σεζόν 2016-17 (που αφορά την περίοδο Σεπτεμβριου
με Αύγουστου) ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης! Ο 24χρονος Κύ-
πριος μάζεψε 38 βαθμούς από τις συμμετοχές του σε διεθνείς
αγώνες, με αποτέλεσμα να πετύχει ένα πλασάρισμα που
όμοιο του δεν γνώρισε ποτέ στο παρελθόν η κυπριακή ξιφα-
σκία. Ενδεικτικό της ανόδου του Τοφαλίδη το γεγονός ότι
ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική ευρισκόμενος στην
89η θέση στον κόσμο.

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ξιφασκίας,  στις 9 Σεπτεμβρίου προγραμματίζονται διά-
φορες εκδηλώσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ξιφα-
σκίας. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις σε δη-
μόσιους χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό και προβολή βίν-
τεο στα ΜΜΕ.

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
38ος στον κόσμο ο Τοφαλίδης «Θα κρατήσω τα θετικά από το Λονδίνο»

Στους στόχους το Παγκύπριο ρεκόρ 
της Μαρούλας Λάμπρου 

Στους στόχους της Νεκταρίας Παναγή για τη νέα περίοδο η
διατήρηση του τίτλου στους Μεσογειακούς και ένα μετάλλιο στους

Κοινοπολιττειακούς Αγώνες.
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Σας ευχαριστούμε...


