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Οι κορυφαίοι Έφηβοι και Νεάνιδες του 2018

Γιώργος Κονιαράκης και Διαμάντω Ευριπίδου αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι
στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου
στο Ολυμπιακό Μέγαρο
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή πραγματοποίησε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο την «Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2018». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν επίσης το Βραβείο
«Γλαύκος Κληρίδης» στον καλύτερο άνδρα αθλητή και την καλύτερη γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς, που ήταν οι Παύλος Κοντίδης και Διαμάντω Ευριπίδου αντίστοιχα.

H

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι», παρουσία εκπροσώπων των αθλητικών οργανισμών, του προέδρου και μελών του
Εκτελεστικού της ΚΟΕ, εκπροσώπους των χορηγών της ΚΟΕ, ΟΠΑΠ Κύπρου (Διαχρονικός Χορηγός), RCB (Μέγας Χορηγός), CYTA και TOYOTA (Επίσημοι Χορηγοί),
μελών των οικογενειών των αθλητών, και πλήθους φίλων του αθλητισμού.
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ντίνος Μιχαηλίδης, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Η τελετή
αποτελεί μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ΚΟΕ, γιατί επιβραβεύεται όχι μόνο
η αριστεία, αλλά και η προσπάθεια και το ήθος των νεαρών παιδιών που επέλεξαν
τον αθλητισμό για να εκφράσουν την ικανότητα, τη θέληση αλλά και τη βούληση
τους να έχουν ενεργό συμμετοχή στο ουσιαστικότερο και μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, από το οποίο μόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγιναν τρεις ξεχωριστές βραβεύσεις. Τιμήθηκαν ο κ. Αντώνης
Δράκος για την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ευαγόρας για τα 100 χρόνια δράσης και ο Ιστιοπλόος Τότης Ιορδάνους για την πράξη Fair Play σε
αγώνα στην Αθήνα.
Σελ. 8-11

σελ. 12

Η Μαρούλα και Κεφάλας
στη Μόσχα
Το βράδυ της 19ης Ιουλίου 1980, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, οι 14
εκπρόσωποι της Κύπρου δεν ήταν οι μοναδικοί αθλητές μας στο στάδιο. Με την Ελλάδα παρέλασαν και δύο Κύπριοι, αφού ο κυπριακός στίβος υπαγόταν μέχρι το 1983
στον ΣΕΓΑΣ. Η Μαρούλα Λάμπρου και ο
Λάμπρος Κεφάλας αποτέλεσαν τους δύο τελευταίους Κύπριους που φόρεσαν τη φανέλα
της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

σελ. 13

∆ύο Κύπριοι στο Σαράγεβο
Η πρώτη διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων του 2019 όπου θα λάβει μέρος η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι το 14ο Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, που θα διεξαχθεί στο Σαράγεβο της Βοσνίας. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η
16χρονη Γεωργία Επιφανίου και ο 17χρονος
Στέφανος Τζον Πηλαβάκης, και οι δύο στο
αλπικό σκι, με προπονητή τον κ. Βουκ Ζίφκοβιτς και αρχηγός αποστολής τον κ. Δημήτρη Παπαθεοδότου.

σελ. 15

Συνέντευξη
Σταυρινίδου-Σιαπάνη
Οι δύο κορυφαίοι αθλητές ομαδικών αθλημάτων U18 ετών στην Κύπρο για το 2018,
προέρχονται από το άθλημα της πετόσφαιρας! Η Γεωργία Σταυρινίδου της Ανόρθωσης
και ο Σωτήρης Σιαπάνης της Νέας Σαλαμίνας και της Εθνικής Μπιτς Βόλεϊ τιμήθηκαν
στην πρόσφατη Γιορτή Βράβευσης της ΚΟΕ
για τους κορυφαίους έφηβους και νεάνιδες
του 2018. Οι δύο αθλητές μίλησαν στα
«Ολυμπιακά Νέα».

Εµπειρίες ζωής µέσα
από τη συµµετοχή
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Καζάν και Κατόβιτσε
για το 2023
Οι 3οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες θα διεξαχθούν το 2023, με δύο πόλεις να έχουν εκφράσει μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον
τους, ενόψει της λήξης της προθεσμίας
υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή
Επιτροπή (EOC) ως η 28η Φεβρουαρίου.
Πρόκειται για την πολωνική πόλη Κατόβιτσε και τη ρωσική πόλη Καζάν. Η τελευταία διοργάνωσε την Πανεπιστημιάδα του 2013, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του 2015 και παιχνίδια
του πρόσφατου Μουντιάλ. Από την άλλη, εκπρόσωποι της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας μετέβησαν στη
Ρώμη, όπου είχαν προκαταρτική συνάντηση με την EOC. Η διοργανώτρια της
3ης διοργάνωσης αναμένεται να ανακοινωθεί πριν τους 2ους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες στο Μινσκ τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ο άνθρωπος είναι έτσι πλασμένος, ώστε
συνέχεια να αναζητά και να ζει εμπειρίες,
άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μέσα
από τις εμπειρίες ο άνθρωπος δημιουργεί και δημιουργείται. Οι εμπειρίες προέρχονται είτε από τον χώρο που ζει, είτε
από τον χώρο που λειτουργεί.
Η συμμετοχή στον αθλητισμό, δημιουργεί εμπειρίες ζωής, κυρίως από τη δυνατότητα διαβίωσης και επαφής με άλλους
ανθρώπους, διαφορετικής νοοτροπίας
και κοσμοθεωρίας. Ίσως μάλιστα, αυτή η
επαφή να αποτελεί και τις ευτυχέστερες
στιγμές για κάθε αθλητή-άνθρωπο. Είναι
η στιγμή που ο άνθρωπος πλησιάζει το
ιδανικό και βρίσκεται αντίκρυ στην αλήθεια. Είναι τότε, που καταλαβαίνει ότι η
διαφορά στο χρώμα, στη θρησκεία, στην
κοινωνική τάξη, στην ιδεολογία, δεν είναι
παρά ψευδαίσθηση. Κατανοεί ότι είμαστε
όλοι ίσοι.
Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, δίνει
τη δυνατότητα στον απλό αθλητή να βρεθεί ανάμεσα σε διάσημους αθλητές και
ίσως να του δημιουργούνται ερωτηματικά για το τι είναι ο ίδιος και γιατί υπάρχει
αυτή η διαφορά. Η δυνατότητα, όμως,
γνωριμίας που παρέχει η συμμετοχή,

προκαλεί αισθήματα κατανόησης και
αποδοχής. Αυτή η κατανόηση, εξελίσσεται σε γνωριμία, η γνωριμία σε φιλία και η
φιλία σε συναδέλφωση, που έχει ως συνέπεια την απόκτηση αυτοπεποίθησης
για ολόκληρη τη ζωή.
Η συμμετοχή στον αθλητισμό, δίνει τη
δυνατότητα να ζήσει κάποιος με διαφορετικής κουλτούρας άτομα και να αντιληφθεί ότι και αυτά τα άτομα είναι κοινοί άνθρωποι, με τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες φοβίες, ίδιες φιλοδοξίες, ίδιες απογοητεύσεις. Δίνει ακόμα
τη δυνατότητα στον αθλητή-άνθρωπο
που συμμετέχει να κατανοήσει, ότι στον
αθλητισμό και στη ζωή, εκείνο το οποίο
κάνει τη διαφορά είναι ο βαθμός προσπάθειας και η θέληση να γίνει κάποιος
καλύτερος. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του αθλητισμού.
Η κατανόηση, η φιλία, η αγάπη που επιβάλλει το πνεύμα του αθλητισμού, η συναδέλφωση, ο αλτρουισμός, η αντίληψη
της σημασίας της προσπάθειας, είναι υπεράνω κάθε μορφής βίας, ντόπινγκ, εμπορευματοποίησης και διαφθοράς που επικρατούν στην κοινωνία και επηρεάζουν
τον αθλητισμό.

Αθλητές από τα Ν. Φαρόε στο Μινσκ 2019
Η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC) στη συνάντηση
της στη Λωζάνη στα τέλη Ιανουαρίου, αποφάσισε να μην αναγνωρίσει τα Νησιά Φαρόε
ως μέλος της, όμως την ίδια στιγμή ενέκρινε
όπως οι αθλητές από τα Φαρόε έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στις διοργανώσεις της,
εφόσον στο άθλημα τους τα Φαρόε αναγνωρίζονται από τις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες. Τα Φαρόε είναι πλήρες μέλος σε
οκτώ διεθνείς ομοσπονδίες: Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Κολύμβηση, Μπάντμιντον, Πετόσφαιρα, Ποδόσφαιρο, Τζούντο, Τοξοβολία και Χάντμπολ. Όμως η ΔΟΕ δεν αναγνωρίζει τα Φαρόε, αφού αν και αυτόνομοι, διοικητικά ανήκουν από
το 1948 στη Δανία. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η Δανία υποστηρίζει το αίτημα των Φαρόε
για Ολυμπιακή αναγνώριση. Το 2015 στο Μπακού, στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, πέντε κολυμβητές των Νησιών Φαρόε συμμετείχαν στους Αγώνες, αλλά υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Αθλητές από τα Φαρόε αναμένεται να αγωνιστούν στο Μινσκ στα
αθλήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Μπάντμιντον, Τζούντο και Τοξοβολία, τα οποία βρίσκονται στο πρόγραμμα των Αγώνων.

«∆έκα στα δέκα στο Πεκίνο»
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Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ μετέβη στο Πεκίνο στα τέλη Ιανουαρίου, όπου είδε από κοντά τις
προετοιμασίες για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2022, που θα διεξαχθούν στην κινεζική
πρωτεύουσα. Όταν ρωτήθηκε από το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, να βαθμολογήσει στην κλίμακα
του δέκα την πρόοδο του Πεκίνο, ο Γερμανός παράγοντας τόνισε ότι «οι εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές και η πρόοδος που έχει γίνει είναι αξιοθαύμαστη
και εντός προγράμματος. Θα έδινα δέκα στα δέκα στο Πεκίνο».

Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο
ΤΟΚΙΟ 2020
Τα προσωνύµια των εθελοντών
“Field Cast” και “City Cast” είναι τα δύο προσωνύμια των εθελοντών των
επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Τόκιο, όπως αναδείχθηκαν
μέσα από ψηφοφορία. Οι δύο πιο πάνω επωνυμίες έλαβαν 16.187 ψήφους, έναντι 10.328 ψήφους των επωνυμιών “Shining Blue” και “Shining
Blue Tokyo". Με την ονομασία “Field Cast” θα λέγονται όσοι εθελοντές
θα βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους και “City Cast” όσοι θα είναι
σε άλλα σημεία.

204.680 το τελικό νούµερο
Με την ολοκλήρωση της τελικής προθεσμίας για τους
εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020»,
στις 18 Ιανουαρίου, αποκαλύφθηκε και το τελικό νούμερο των υποψηφίων εθελοντών. Ο αρχικός στόχος
των 80 χιλιάδων ατόμων ξεπεράστηκε προ πολλού,
αφού τελικά 204.680 άτομα ήταν οι αιτούντες, από τις
26 Σεπτεμβρίου 2018 όταν ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων. Το 64% των αιτούντων είναι γυναίκες, ενώ το
ίδιο ποσοστό είναι Γιαπωνέζοι, με το υπόλοιπο 36%
να προέρχονται από άλλες χώρες.

Στόχος η 3η θέση για Ρωσία

Επισκέψεις σε Γιβραλτάρ και Τρινιντάντ
Στα τέλη Ιανουαρίου εκπρόσωποι της Διεθνούς Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων μετέβησαν στο Γιβραλτάρ, για να δουν από κοντά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους, με αφορμή την υποψηφιότητα
της μικρής χώρας (που ανήκει στη Μ. Βρετανία) για διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Νέων του 2021. Ακολούθως η ίδια επιτροπή μετέβη και στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, που είναι η άλλη υποψηφιότητα για
τους Αγώνες. Οι Αγώνες του 2021 αρχικά ήταν ορισμένοι να διεξαχθούν
στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όμως η κυβερνητική αστάθεια και
η συνεπακόλουθη έλλειψη κονδυλίων ανάγκασαν τη Διεθνή Επιτροπή να
ψάξει για άλλο διοργανωτή.

Μετά τον αποκλεισμό από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018, λόγω παραβάσεων ντόπινγκ, η Ρωσία επανέρχεται στους Ολυμπιακούς, με τη
χώρα να προετοιμάζεται για το 2020 στο Τόκιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Πάβελ Κολόμπκοφ, ο
στόχος για τους επερχόμενους
Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η
πρώτη τριάδα στον πίνακα μεταλλίων. «Δεν έχουμε αμφιβολία ότι οι αθλητές μας θα είναι
άριστα προετοιμασμένοι, για
να πετύχουν τον στόχο της
πρώτης τριάδας», είπε. Το 2016
η Ρωσία πήρε την 4η θέση
στον πίνακα μεταλλίων με 19
χρυσά και 56 μετάλλια, μένοντας πίσω από τις ΗΠΑ (46 χρυσά, 121 σύνολο), τη Μεγάλη Βρετανία (27 χρυσά, 67
μετάλλια) και την Κίνα (26 χρυσά, 70 μετάλλια).

Στηρίζει η ιταλική κυβέρνηση
Στις 11 Ιανουαρίου στη Λωζάνη οι δύο υποψήφιες
διοργανώτριες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
του 2026 κατέθεσαν και επίσημα την υποψηφιότητα
τους. Η Σουηδική υποψηφιότητα με την πρωτεύουσα
Στοκχόλμη και το θέρετρο Άρε και η Ιταλική με την
κοινή υποψηφιότητα Μιλάνο και Κορτίνα ντ’ Αμπέτζο.
Η προσοχή από την εξέλιξη αυτή έπεσε στην κυβερνητική στήριξη. Τη στιγμή που τη σουηδική υποψηφιότητα στηρίζουν οι
τοπικές αρχές, την ιταλική στήριξε και επίσημα η κυβέρνηση της
χώρας, με τον πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε να στέλνει σχετικό
γράμμα με κυβερνητικές εγγυήσεις, μαζί με
την κατάθεση της υποψηφιότητας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 I 

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Δύο μετάλλια στο Πανελλήνιο
Επιτυχημένη ήταν η παρουσία της Εθνικής Ομάδας Κωπηλάσιας στον 3ο Πανελλήνιο Αγώνα κλειστής κωπηλασίας που φιλοξενήθηκε στο Ολυμπιακό γυμναστήριο Πυγμαχίας του Περιστερίου το Σάββατο 19 Ιανουαρίου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία έλαβε μέρος στους
αγώνες με τέσσερις αθλητές, τους Ρέαρ Άντρεϊ Νικίτα
και Σάββα Γεωργίου του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου και τους Μαριάννα Ζήνωνος και Χριστόδουλο Δημητρίου του Σωματείου Νηρέας Ύψωνα. Ο Ρέαρ Άντρεϊ
Νικίτα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με νέο Παγκύπριο ρεκόρ και χρόνο 6:11.8 στην κατηγορία Εφήβων
U17-U18 στα 2000 μ. ανάμεσα σε 19 συμμετοχές, ενώ ο
Νικίτα με τη Μαριάννα Ζήνωνος (ΦΩΤΟ) κατέκτησαν το
αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2:59.5 στην σκυταλοδρομία
2Χ -1000 μ. μικτή κατηγορία ανάμεσα σε 22 συμμετοχές. Την αποστολή συνόδευσε η ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Χατζηλία με αρχηγό αποστολής τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου.

ΚΑΡΑΤΕ
Η ετήσια τελετή βράβευσης

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Εξαιρετικό fair play από τον Φιάκκα

Στην παρουσία δεκάδων αθλητών, συγγενών και φίλων
του αθλήματος του καράτε, πραγματοποιήθηκε στις 19
Ιανουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου η ετήσια τελετή βράβευσης των αθλητών και αθλητριών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε, για την αγωνιστική περίοδο 2018. Βραβεύτηκαν οι
αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι κατέλαβαν τις πρώτες
θέσεις σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Κύπελλα καθώς και για τις διακρίσεις τους σε διεθνείς αγώνες. Επίσης τιμήθηκαν όλοι οι προπονητές καράτε που παρακολούθησαν την σχολή προπονητών το 2018 ενώ θεσμοθετήθηκε και η βράβευση των εθελοντών παγκυπρίων αγώνων. Στην τελετή απεύθυναν χαιρετισμούς ο
πρέσβης της Ιαπωνίας στην Κύπρο κ. Shinichi Nakatsugawa, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε κ. Ανδρέας Βασιλείου.

Οικογενειακή φώτο με όλους τους βραβευθέντες.
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Η εφαρμογή του fair play αποτελεί πρωτεύοντα κανόνα για την Κυπριακή
Ομοσπονδία Ξιφασκίας και την οικογένεια του αθλήματος, αφού εκφράζει και βασική φιλοσοφία του αθλήματος. Σαφή επιβεβαίωση για τα πιο
πάνω αποτελεί η ενέργεια του αθλητή του ομίλου ξιφασκίας «Μέγας Αλέξανδρος» (και Εθνικό διαιτητή), του Αδάμου Φιάκκα (ΦΩΤΟ) στους ομαδικούς αγώνες στις 19 Ιανουαρίου στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό,
όπου χάριν του ευ αγωνίζεσθαι, «γύρισε την πλάτη» στη διεκδίκηση ενός
μεταλλίου για την ομάδα του! Κατά τη διάρκεια του αγώνα για το χάλκινο
μετάλλιο, όταν το σκορ ήταν 32-31 εις βάρος της ομάδας του και ο αθλητής του Σωματείου Λεμεσού (Χάρης Σαββίδης) τραυματίστηκε και έπρεπε να εγκαταλείψει, ενόσω η ομάδα του δεν είχε άλλη ευκαιρία αντικατάστασής του. Τότε ο Φιάκκας αποφάσισε να μην εκμεταλλευθεί τον τραυματισμό του αντιπάλου του αλλά υιοθέτησε παθητικό παιγνίδι, προκειμένου να εξαντληθεί ο χρόνος και να διατηρηθεί το ίδιο σκορ, σεβόμενος
τον αντίπαλο! Η συμπεριφορά αυτή αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα για
τους νέους αθλητές και αθλήτριες.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Σημαντικό διεθνές τουρνουά στη Λάρνακα
Με τη συμμετοχή 600 αθλητών και αθλητριών, προπονητών και διαιτητών, από αρκετές χώρες, διεξήχθη το τριήμερο 1-3 Φεβρουαρίου στο «Κίτιον» στη Λάρνακα το Παγκόσμιο Ολυμπιακό Τουρνουά
Τάεκβοντο με την ονομασία Cyprus Open 2019, κατηγορίας G1. Την
Παρασκευή το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες Cadets και το Σάββατο αγώνες Juniors. Το κυρίως πρόγραμμα, ήταν αυτό της Κυριακής, που περιλάμβανε τους αγώνες Ανδρών και Γυναικών. Η βαθμολογία των αγώνων αυτών ήταν μέρος των κριτηρίων για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 στο Τόκιο. Την Κυριακή συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές, όπως η αργυρή Ολυμπιονίκης του Ρίο
2016, Tijana Bogdanovic από τη Σερβία, αλλά και από κυπριακής
πλευράς, όπως η Κυριακή Κουττούκη. «Η Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη των -46 κιλών, μάλιστα, έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη συγκεκριμένη κατηγορία βάρους, προσθέτοντας άλλη μία σημαντική επιτυχία στις διακρίσεις της»

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ξεκίνημα με ρεκόρ
Τρεις νέες παγκύπριες επιδόσεις ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε από την πρώτη διοργάνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης για το 2019, που ήταν η ημερίδα πρόκρισης που διεξήχθη στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού το
τριήμερο 25-27 Ιανουαρίου. Τις τρεις νέες παγκύπριες επιδόσεις πέτυχαν ο Νικόλας Αντωνίου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στα 50 μ. ελεύθερο παίδων με χρόνο 24.33 (την προηγούμενη κατείχε με 24.55 από το 2016 ο Μάρκος Ιακωβίδης), ο Παναγιώτης Πανάρετος (ΦΩΤΟ) του Ναυτικού Ομίλου
Αμμοχώστου στα 100 μ. πρόσθιο νέων με επίδοση 1.04.89,
ρεκόρ το οποίο κατείχε ο ίδιος από πέρσι με 1.05.40 και η κολυμβήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάφου Αγάθη Μανώλη στα
400 μ. μικτή παγκορασίδων Α’ με χρόνο 5.19.36 την οποία κατείχε η ίδια με χρόνο 5.19.98 από πέρσι. Η διοργάνωση ήταν
μετρήσιμη για τους πολυεθνείς νέων, Βαλκανικούς νέων και
τους ΑΜΚΕ.

«Η Κυριακή Κουττούκη στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα -46 κιλά»

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
Στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινά το Sunshine Cup
Ο σημαντικότερος διεθνής αγώνας ποδηλασίας που διεξάγεται στην Κύπρο επιστρέφει για
24η χρονιά. Το Cyprus Sunshine Cup είναι μια
από τις σημαντικότερες διοργανώσεις Mountain Bike του κόσμου -πριν τα παγκόσμια κύπελλα- και αποτελεί σημείο αναφοράς για την
Κύπρο. Στον φετινό αγώνα, που θα διεξαχθεί
μεταξύ 21-24 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου, με επίκεντρο την ορεινή Λάρνακα και το δάσος Μαχαιρά αρχικά και την αρχαία Αμαθούντα στο τελευταίο, μονοήμερο σκέλος του, θα
προσελκύσει όπως κάθε χρόνο κάποιους εκ
των κορυφαίων ποδηλατών του κόσμου, με αρκετά Ολυμπιακά μετάλλια στη συλλογή τους.
Όσοι ποδηλάτες κατέχουν το δελτίο της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (UCI) θα
αγωνίζονται στις κατηγορίες Men/ Women Elite, ενώ υπάρχουν οι κατηγορίες Junior Men/
Women για αθλητές U19. Ερασιτέχνες ποδηλάτες που δεν έχουν δελτίο της UCI θα αγωνίζονται στις κατηγορίες Men/ Women (19-29 ετών),
Masters 1 Men/ Women (30-39 ετών), Masters 2
Men/ Women από (40-49 ετών) και Masters 3
(50+ ετών). Το Cyprus Sunshine Cup διοργανώνεται από την Activate Cyprus σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας.

Κατά το Cyprus Sunshine Cup αναδεικνύεται η φυσική ομορφιά αλλά και ιστορία της Κύπρου.
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Οι Boston Celtics (Γυμν. Έγκωμης) κατέκτησαν
το Junior NBA Cyprus

Τα διάφορα σχολεία της Κύπρου, μέσα από διαδικασία draft, είχαν πάρει
ονόματα και φανέλες των τριάντα ομάδων του ΝΒΑ.

Σε μια εκπληκτική ημέρα εξελίχθηκε η 1η Φεβρουαρίου. Οι τελικοί
του Junior NBA Cyprus, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο
Κοινοτικό Αγίου Δομετίου ήταν φαντασμαγορικοί και ενθουσίασαν
μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν στο στάδιο του Αγίου Δομετίου, είτε παρακολούθησαν τους αγώνες από σπίτι, μέσα από την Cytavision. Με φωτορυθμικά, μουσική, διαγωνισμοί εντός και εκτός
γηπέδου, mannequin challenge και πολλά άλλα συμπεριλαμβάνονταν στο μενού του Junior NBA Cyprus: The Finals! Στον Μικρό
Τελικό την 3η θέση κατέκτησαν μετά από μια μεγάλη μάχη, οι San
Antonio Spurs (Grammar School Λεμεσού) κερδίζοντας τους Charlotte Hornets (Γυμνάσιο Βεργίνας) με 20-19. Στον Μεγάλο Τελικό, οι
Boston Celtics (Γυμνάσιο Έγκωμης) απέδειξαν γιατί θεωρούνταν η
καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Παρά την προσπάθεια των
Utah Jazz (Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου), η ομάδα της Έγκωμης με
την διαφορά που πήρε νωρίς στο παιχνίδι (8-2), δεν απειλήθηκε και
έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, μέσα σε έντονα χειροκροτήματα από τα περίπου 800 παιδιά από διάφορα σχολεία της
Κύπρου που γέμισαν την αίθουσα! H διοργάνωση του Junior NBA
Cyprus πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος στην Κύπρο, με
συνδιοργανωτές την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μεγάλος χορηγός του πρωταθλήματος ήταν η «so easy» από την Cytamobile Vodafone ενώ τηλεοπτικός συνεργάτης η Cytavision.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι στόχοι της Ομοσπονδίας
Τους στόχους αλλά και τις επιτυχίες των αθλητών της παρουσίασε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΚΟΑ) στις 22 Ιανουαρίου στο
Ολυμπιακό Μέγαρο. Ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ανδρέας Τσουλόφτας
(ΦΩΤΟ), με πάνω από 25 χρόνια παρουσίας στο άθλημα, ευχαρίστησε τα μέλη και
διαγωνιζόμενους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου για την εμπιστοσύνη
που έδειξαν στο πρόσωπό του και τους διαβεβαίωσε ότι θα διαθέσει όλες τους τις δυνάμεις για αναβάθμιση της Ομοσπονδίας και των αγώνων της. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου διεξάγει συνολικά επτά διαφορετικά πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα ράλι, το πρωτάθλημα ταχύτητας, το πρωτάθλημα αναβάσεων, το πρωτάθλημα Πλαγιολίσθησης (Drift), το πρωτάθλημα επιτάχυνσης (Dragster), το πρωτάθλημα 4x4 off road και τους αγώνες Time Attack. Ήδη το αγωνιστικό Ημερολόγιο του
2019 έχει εκδοθεί και σε αυτό υπάρχουν πέραν των 35 αγώνων διαφόρων πρωταθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μόλις ένα περίπου μήνα αφότου το νέο
Δ.Σ. έχει αναλάβει καθήκοντα, εξασφάλισε στέγη από την ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, με το γραφείο να επανδρώνεται καθημερινά.

«Ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου (ΚΟΑ) κ. Ανδρέας Τσουλόφτας»

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Μακρυγιάννης και Χαραλάμπους οι νικητές
Ο Χρίστος Μακρυγιάννης της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού και η
νεάνιδα Παναγιώτα Χαραλάμπους ήταν οι μεγάλοι νικητές στο αεροβόλο πιστόλι αρρένων και θηλέων αντίστοιχα, στους Παγκύπριους Αγώνες
σταθερού στόχου για το «Κύπελλο Λάρνακας», που ήταν ο τρίτος αγώνας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ κι έγιναν το
Σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά. Στον τελικό του αγωνίσματος, όπου αγωνίστηκαν τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και τρεις νεάνιδες, ο Χρίστος Μακρυγιάννης συνόδευσε τη νίκη του με ένα νέο παγκύπριο ρεκόρ τελικού
πετυχαίνοντας 230.5. Η «μονομαχία» για το χρυσό δόθηκε μεταξύ των
Μακρυγιάννη και Παναγιώτας Χαραλάμπους, για να κερδίσει τελικά ο
πρώτος με 230.5, έναντι 228.5 της Παναγιώτας, που εξασφάλισε και την
πρώτη θέση στην κατηγορία των νεανίδων.

 I ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΝΕΑ

Στιγμιότυπο από τον αγώνα στα Λατσιά.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Οι κορυφαίοι του 2018
Σε μια όμορφη τελετή που φιλοξενήθηκε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 23 Ιανουαρίου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης βράβευσε τους κορυφαίους της χρονιάς 2017-18 που διακρίθηκαν σε ομαδικό
και ατομικό επίπεδο. Στην παρουσία αρκετών επίσημων προσκεκλημένων, οι οποίοι
τίμησαν με την παρουσία τους τους μεγάλους πρωταγωνιστές η ΚΟΧ, στάλθηκαν μηνύματα αισιοδοξίας για ανάκαμψη και κυρίως ανάπτυξη του αθλήματος.
«Παρών» στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος
της ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, η αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κα. Καίτη Κυριάκου Λουκαΐδη, πρόεδροι Ομοσπονδιών, ενώ εκ μέρους
του Υπουργείου Παιδείας έδωσε το «παρών» της και η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Οι διεθνείς πανηγυρίζουν τη σπουδαία τους πρόκριση!

Τη «Βραδιά Χειροσφαίρισης» άνοιξε με χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΚΟΧ Στρατηγός
Χαράλαμπος Λόττας, ο οποίος αφού έκανε
ένα μίνι απολογισμό της αγωνιστικής περιόδου 2017-18, στο καταληκτικό του σχόλιο επισήμανε: «Οι επιτυχίες των ομάδων
και αθλητών, μας χαρίζουν αισιοδοξία για
το μέλλον του αθλήματος. Τόσο τα Σωματεία που με άθλο συνεχίζουν να κρατούν
ζωντανό το άθλημα αλλά και οι μεγάλοι
πρωταγωνιστές, που συνεχίζουν να υπηρετούν το άθλημα λόγω της τεράστιας αγάπης
που τρέφουν γι’ αυτό μας γεμίζουν με ελπίδες για το αύριο».
Στον αγωνιστικό τομέα, σπουδαία πρόκριση στον επόμενο γύρο των προκριματικών
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2022,
που θα γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, πήρε στις 13 Ιανουαρίου η Εθνική Ανδρών.
Μετά από μια σειρά αγώνων υψηλής δυσκολίας στον όμιλο που έγινε στη Μάλτα, το
τριήμερο 11-13 Ιανουαρίου, η Κύπρος διεκδικούσε την πρόκριση στον αγώνα απέναν-

Όλοι οι βραβευθέντες της χρονιάς 2017-18.

τι στη Γεωργία την τελευταία αγωνιστική, σε
ένα αγώνα όπου πήρε τη νίκη με 25-24 με
τον τερματοφύλακα Χριστόφορο Νούγκοβιτς να αποκρούει πέναλτι σε νεκρό χρόνο!
Τα εννιά γκολ του Τζούλιο Αργυρού ήταν
καθοριστικά στον αγώνα. Στον πρώτο αγώνα η Κύπρος επικράτησε 25-17 του Αζερμ-

παϊτζάν και στο δεύτερο με 38-20 της Μάλτας. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της
Εθνικής είναι τον Ιούνιο στη Μολδαβία,
όπου η χώρα μας θα αγωνιστεί στο 3ο
Τουρνουά Ανερχόμενων Χωρών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στη διοργάνωση του
2017 η Κύπρος είχε πάρει την 4η θέση.

ΤΕΝΙΣ
Διπλή κυπριακή συμμετοχή
στο Αυστραλιανό Όπεν
Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού τένις, συμμετείχαν σε
Grand Slam ένας άνδρας και μια γυναίκα από την Κύπρο, όμως δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά για τους πρωταθλητές μας. Στο Αυστραλιανό Όπεν του 2019, που διεξήχθη τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη, ο Μάρκος Παγδατής συμμετείχε στα προκριματικά όπου όμως δεν μπόρεσε για πρώτη φορά από το 2004 να
συμμετάσχει στο κυρίως ταμπλό, αφού ηττήθηκε με 2-1 σετ (4-6, 64, 3-6) στον α΄ γύρο από τον Ντάριαν Κινγκ (Νο172 του κόσμου) από
τα Μπαρμπέιντος. Στον α΄ προκριματικό αποκλείστηκε και η Ραλούκα Σερμπάν, η οποία λίγες εβδομάδες μετά την εξασφάλιση της
κυπριακής υπηκοότητας, εκπροσώπησε το νησί μας στη γυναικεία
κατηγορία. Η 21χρονη ηττήθηκε από την Σιλίν Ξου από την Κίνα με
2-1 σετ (3-6, 6-3, 3-6).

Η Ραλούκα Σερμπάν συμμετείχε στο Αυστραλιανό Όπεν, εκπροσωπώντας
για πρώτη φορά την Κύπρο.
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Ομαδική φωτογραφία όλων των βραβευθέντων ανά Ομοσπονδία.

H KOE βράβευσε τους κορυφαίους Έφηβους
και Νεάνιδες 2018
Γιώργος Κονιαράκης και Διαμάντω Ευριπίδου αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι
Οι κορυφαίοι
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), πραγματοποίησε
τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο την
«Τελετή Βράβευσης των Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων
2018». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν επίσης το
Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» στον καλύτερο άνδρα αθλητή
και την καλύτερη γυναίκα αθλήτρια της χρονιάς, που ήταν οι
Παύλος Κοντίδης και Διαμάντω Ευριπίδου αντίστοιχα.

H

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Ευ
Αγωνίζεσθαι», παρουσία του Συμβούλου του Προέδρου για
θέματα Αθλητισμού, του εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ελλάδας, του Προέδρου και Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, της Αντιπροέδρου του ΚΟΑ και πρώην Προέδρων
του Οργανισμού, Προέδρων και εκπροσώπων των Αθλητικών
Ομοσπονδιών, προπονητών, εκπροσώπων των χορηγών της
ΚΟΕ, ΟΠΑΠ Κύπρου (Διαχρονικός Χορηγός), RCB (Μέγας Χορηγός), CYTA και TOYOTA (Επίσημοι Χορηγοί), μελών των οικογενειών των αθλητών, και πλήθους φίλων του αθλητισμού.

Η επιλογή των καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων έγινε μέσα από τις
προτάσεις που έκαναν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Καλύτερος Έφηβος αναδείχτηκε ο αθλητής του Στίβου Γιώργος Κονιαράκης ο οποίος το 2018 κατέκτησε την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και την 1η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες
U23. Στη διάρκεια της χρονιάς πέτυχε διαδοχικά Παγκύπρια ρεκόρ. Με την επίδοση των 65.90μ. κατατάσσεται στην 3η θέση σε
Παγκόσμιο επίπεδο.
Καλύτερη Νεάνιδα αναδείχτηκε η Διαμάντω Ευρυπίδου η οποία
κατέκτησε έξι μετάλλια στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, εκ των
οποίων τα τέσσερα χρυσά, βοηθώντας καθοριστικά την Κύπρο να
πάρει θέση στην πρώτα 10άδα του πίνακα μεταλλίων.
Καλύτερος αθλητής ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε ο πετοσφαιριστής Σωτήρης Σιαπάνης και καλύτερη αθλήτρια η πετοσφαιρίστρια Γεωργία Σταυρινίδου.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ντίνος Μιχαηλίδης, στον χαιρετισμό του
ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η τελετή αποτελεί μια από τις
κορυφαίες εκδηλώσεις της ΚΟΕ, γιατί επιβραβεύεται όχι μόνο
η αριστεία, αλλά και η προσπάθεια και το ήθος των νεαρών
παιδιών που επέλεξαν τον αθλητισμό για να εκφράσουν την
ικανότητα, τη θέληση αλλά και τη βούληση τους να έχουν
ενεργό συμμετοχή στο ουσιαστικότερο και μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, από το οποίο μόνο οφέλη
μπορούν να αποκομίσουν».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγιναν τρεις ξεχωριστές βραβεύσεις. Τιμήθηκαν ο κ. Αντώνης Δράκος για την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ευαγόρας για τα 100 χρόνια δράσης και ο Ιστιοπλόος Τότης Ιορδάνους για την πράξη Fair Play σε αγώνα στην Αθήνα.
Ντίνος Μιχαηλίδης – Πρόεδρος ΚΟΕ
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Καίτη Λουκαΐδου Χατζηκυριάκου –
Αντιπρόεδρος ΚΟΑ

Βραβείο Fair Play: Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας (Γενικός
Γραμματέας ΚΟΕ), Σωκράτης Ιορδάνους (πατέρας αθλητή),
Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (Πρεσβευτής Fair Play)

Βράβευση ΓΣΕ: Ντίνος Μιχαηλίδης,
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης (Πρόεδρος ΓΣΕ)

Βράβευση Αντώνη Δράκου : Ντίνος Μιχαηλίδης,
Αντώνης Δράκος (τέως Πρόεδρος ΚΟΕΑΣ)

Βραβείο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στον Γιώργο Κονιαράκη:
Μαρία Παπαδοπούλου (θυγατέρα αείμνηστου Αντώνη
Παπαδόπουλου), Έλλη Ευαγγελίδου (μητέρα Γιώργου Κονιαράκη)

Βραβείο «Μαριάννα Ζαχαριάδη» στην Δάφνη Γεωργίου:
Λουκάς Ζαχαριάδης (πατέρας αείμνηστης Μαριάννας Ζαχαριάδη),
Ελένη Γεωργίου (μητέρα Δάφνης Γεωργίου)

Βραβείο «Πεύκιος Γεωργιάδης» στην Παναγιώτα Χαραλάμπους
(Σκοποβολή) : Στέφανος Γεωργιάδης (γιος αείμνηστου Πεύκιου
Γεωργιάδη), Παναγιώτα Χαραλάμπους

Καλύτεροι Έφηβοι Ομαδικών Αθλημάτων : Γιώργος Χρυσοστόμου
(Αντιπρόεδρος ΚΟΕ), Σωτήρης Σιαπάνης (Πετόσφαιρα), Γεωργία
Σταυρινίδου (Πετόσφαιρα)

Καλύτερος Έφηβος ο Γιώργος Κονιαράκης (Στίβος):
Καίτη Λουκαΐδου Χατζηκυριάκου (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ),
Έλλη Ευαγγελίδου (μητέρα Γιώργου Κονιαράκη)

Καλύτερη Νεάνιδα η Διαμάντω Ευρυπίδου (Ρυθμική Γυμναστική) :
Φοίβος Ζαχαριάδης (Σύμβουλος Προέδρου Δημοκρατίας για
θέματα Αθλητισμού), παρέλαβε εκ μέρους της αθλήτριας
ο Πρεσβευτής “Fair Play” Ηρόδοτος Γιωργαλλάς

Ο πλήρης κατάλογος των βραβευθέντων:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2018

Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» - Άνδρες στον Παύλο Κοντίδη :
Ντίνος Μιχαηλίδης (Πρόεδρος ΚΟΕ) – Παύλος Κοντίδης

1. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ

Γιώργος Κονιαράκης (Στίβος)

2. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ

Διαμάντω Ευριπίδου (Ρυθμική Γυμναστική)

3. ΕΠΑΘΛΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΒΟΥ

Γιώργος Κονιαράκης (Στίβος)

4. ΕΠΑΘΛΟ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Δάφνη Γεωργίου (Στίβος)

5. ΕΠΑΘΛΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΗΒΟ/ΝΕΑΝΙΔΑ
ΑΘΛΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ

Παναγιώτα Χαραλάμπους (Σκοποβολή)

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 2018
1. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΦΗΒΟΣ

Σωτήρης Σιαπάνης (Πετόσφαιρα)

2. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑΝΙΔΑ

Γεωργία Σταυρινίδου (Πετόσφαιρα)

«

»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙ∆ΗΣ 2018
1. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα)

2. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διαμάντω Ευριπίδου (Ρυθμική Γυμναστική)
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

ΑΘΛΗΜΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΕΦΗΒΟΣ

ΝΕΑΝΙ∆Α

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Κωνσταντίνος Κοσιής

Ελένη Λουκά

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ &

Γιώργος Άγγονας

Αναστασία Θεοχάρους

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ

Διαμάντω Ευριπίδου
Νικόλας Πιτυρής

Βερόνικα Αντρόποβα

WUSHU KUNG FU

Παύλος Σπίριτος

Εύα Παπαγεωργίου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Κωνσταντίνος Μιχαήλ

Νίκη Θεοδώρου

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τζόζεφ Ηλία

Γεωργία Αβραάμ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Φλωρεντία Λοϊζίδου

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Κωνσταντίνος Μιχαήλ

Μαριλένα Μακρή

ΚΑΝΟ

Σίμον Χριστοφή

Κυριακή Κωνσταντινίδου

ΚΑΡΑΤΕ

Μάρκος Τσαγγαράς Ζίγκας

Ελίνα Παπαγεωργίου

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Σταύρος Τζιρτζιπής

Αλεξάντρα Σιοκόλεβα

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Πέτρος Σταύρου

Στυλιάνα Αντωνιάδου

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

Γιώργος Ερωτοκρίτου

Αναστασία Ζιντσίδου

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Αλέξανδρος Ταλιώτης

--------------------------

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΕΣ

--------------------------

Τζιώτζια Ιζαμπέλλα Σέκη

ΠΑΛΗ

Νικόλας Χαραλάμπους

-----------------------

ΠΕΝΤΑΘΛΟ / ΔΙΑΘΛΟ

Νικόλας Ιωαννίδης

Αικατερίνη Πηλείδη

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Πέτρος Προκοπίδης

Δήμητρα Κουκουμά

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Γιώργος Βασιλείου

Κυριακή Χαραλάμπους

ΣΚΑΚΙ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

------------------------

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Πέτρος Εγγλεζούδης

Παναγιώτα Χαραλάμπους

ΣΚΟΥΟΣ

Χρίστος Λουκαϊδης

Παναγιώτα Νικολάου

ΣΤΙΒΟΣ

Γιώργος Κονιαράκης

Δάφνη Γεωργίου

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ανδρέας Χρίστου

------------------------

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Χαράλαμπος Παλουρτής

Άννα Μαρία Αντωνίου

ΤΖΟΥΝΤΟ

Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι

Κωνσταντίνα Αντωνίου

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Aνδρέας Καλαβάς

------------------------

ΤΡΙΑΘΛΟ

Παύλος Καλλής

Στυλιάνα Λυκούργου

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ

Γιώργος Κάκκουρας

Ανδριάνα Πιερή

ΓΚΟΛΦ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Γιώργος Τρετιακόβ

Έλενα Πηλακούτα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Σωτήρης Σιαπάνης

Γεωργία Σταυρινίδου

BEACH VOLLEY

Σωτήρης Σιαπάνης

Ντάρια Γκουσάροβα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανιήλ Παρούτης

Ελενα Αριστοδήμου

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Θεμιστοκλέους Γρηγόρης

-----------------------

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ανδρέας Παπαλαμπριανού

Γεωργία Κκαϊλα

BEACH HANDBALL

Αχιλλέας Γεωργίου

Αντωνία Αντωνίου

ΧΟΚΕΪ

Ορέστης Κάννας

-----------------------

Σκανάρετε εδώ για να δείτε όλες τις φωτογραφίες από την τελετή βραβεύσεων.
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Κατάμεστη η αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι»

Στιγµές από την τελετή βράβευσης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι τελευταίοι Κύπριοι που φόρεσαν
τη φανέλα της Ελλάδας σε Ολυµπιακούς
Λάμπρος Κεφάλας και Μαρούλα Λάμπρου εκπροσώπησαν την Ελλάδα το 1980 στη Μόσχα, τη στιγμή που η Κύπρος είχε ήδη κάνει το Ολυμπιακό της ντεμπούτο

Λίγες εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς, στους Βαλκανικούς, ο Λάμπρος Κεφάλας έτρεξε τα 100μ σε 10.35, που ήταν τότε η 2η κορυφαία Πανελλήνια επίδοση όλων των εποχών.

ο βράδυ της 19ης Ιουλίου 1980, η κυπριακή σημαία έκανε την
πρώτη της εμφάνιση σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων,
με τον τζουντόκα Κώστα Παπακώστα να είναι ο σημαιοφόρος
στο στάδιο Λένιν της Μόσχας. Όμως οι δεκατέσσερις εκπρόσωποι
της χώρας μας, δεν ήταν οι πρώτοι Κύπριοι αθλητές που εισήλθαν
εκείνο το βράδυ στο στάδιο. Με την πρώτη στη σειρά χώρα της παρέλασης, την Ελλάδα, παρέλασαν και δύο Κύπριοι, αφού ο κυπριακός στίβος υπαγόταν μέχρι το 1983 στον ΣΕΓΑΣ. Έτσι, η Μαρούλα
Λάμπρου και ο Λάμπρος Κεφάλας αποτέλεσαν τους δύο τελευταίους Κύπριους που φόρεσαν τη φανέλα της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς
Αγώνες.

Τ

Ο 26χρονος τότε Λάμπρος Κεφάλας του ΓΣΕ συμμετείχε στα 100μ,
ενώ η 27χρονη Μαρούλα Λάμπρου του ΓΣΟ, στο μήκος.

Η µάχη του Κεφάλα
Πρώτος χρονικά στη μάχη των Ολυμπιακών της Μόσχας ρίχτηκε ο
Λάμπρος Κεφάλας στα 100μ. Αν και υπέστη εξάρθρωση ώμου νωρίς το 1980, επανήλθε και λίγες εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς,
αγωνιζόμενος στους Βαλκανικούς Αγώνες, σημείωσε χρόνο 10.35,
που ήταν η 2η κορυφαία Πανελλήνια επίδοση όλων των εποχών, μετά το 10.22 του Παπαγεωργόπουλου από το 1972. Έτσι, οι προσδοκίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές.
Ο Κύπριος έτρεξε στις 24 Ιουλίου στον 1ο διάδρομο της 2ης προκριματικής σειράς και με χρόνο 10.70 πήρε τη 2η θέση (πίσω από
τον Ιταλό Πιέτρο Μενέα) και την πρόκριση, αφού περνούσαν οι τρεις
πρώτοι από κάθε σειρά. Λίγες ώρες μετά, στον προημιτελικό, ο Παραλιμνίτης σπρίντερ κλήθηκε να τρέξει στην 1η σειρά και στον 7ο
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Το 6.64μ που πέτυχε στο μήκος το 1979 η Μαρούλα Λάμπρου
ήταν επίδοση διεθνούς επιπέδου και ένα εντυπωσιακό Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες.

διάδρομο, όπου όμως τερμάτισε 8ος με επίδοση 10.62, μένοντας
εκτός συνέχειας.
Ακόμη και σήμερα, το 10.35 του Κεφάλα είναι η 20η κορυφαία επίδοση στην Ελλάδα στα 100μ., με το Πανελλήνιο ρεκόρ (του Άγγελου Παυλακάκη) να βρίσκεται στο 10.11 (όσο και το παγκύπριο του
Ζησιμίδη).

Έµεινε χαµηλά η Λάµπρου
Για την σπουδαία Λάμπρου-Τελώνη ήταν η 2η της Ολυμπιάδα, αφού
ήταν 17η στο μήκος το 1976 στο Μοντρεάλ, ενώ το 1988 στη Σεούλ, εκπροσωπώντας την Κύπρο, πήρε την 21η θέση.
Η επίδοση 6.64μ που πέτυχε τον Ιούνιο του 1979 στο Φάληρο ήταν
επίδοση διεθνούς επιπέδου και ένα εντυπωσιακό Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες. Σήμερα, η Λάμπρου
έχει την 11η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα στο
μήκος γυναικών με το 6.64μ., ενώ αν προσμετρούσε στη σχετική λίστα το εντυπωσιακό 6.80μ που σημείωσε το 1985 (το οποίο παραμένει Παγκύπριο ρεκόρ), θα είχε την 4η κορυφαία επίδοση όλων
των εποχών, πίσω μόνο από Νίκη Ξάνθου (7.03μ.), Βούλα Τσιαμήτα
(6.93μ.) και Πηγή Δεβετζή (6.83μ.).
Στις 30 Ιουλίου στον προκριματικό του μήκους στη Μόσχα, η Μαρούλα Λάμπρου ήταν άκυρη στο πρώτο άλμα, ενώ πέτυχε ένα χαμηλό 6.37μ στη 2η της προσπάθεια. Με μπόλικη πλέον πίεση, δεν
μπόρεσε να πλησιάσει το δικό της ρεκόρ στο 3ο και τελευταίο άλμα,
το οποίο ήταν και αυτό άκυρο. Με το 6.37μ έμεινε 15η στο σύνολο,
μένοντας εκτός τελικού, με την πρόκριση να κρίνεται στο 6.44μ…

Με δύο αθλητές η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Χειµερινό
Ολυµπιακό Φεστιβάλ Νέων
Το Σαράγεβο της Βοσνίας φιλοξενεί την πρώτη διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων μετά τους Ολυμπιακούς
του 1984 και τον πόλεμο που ακολούθησε

Υπάλληλοι του Δήμου του Σαράγεβο καθαρίζουν το λογότυπο των Χειμερινών Ολυμπιακών του 1984 από το χιόνι,
σε φωτογραφία της 17ης Ιανουαρίου 2019.

Ο «Groodvy», από τη λέξη «grudva»
που στα βοσνιακά και σέρβικα σημαίνει
«χιονόμπαλα» είναι η μασκότ των
Αγώνων του 2019.

πρώτη διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων του 2019 όπου
θα λάβει μέρος η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι το 14ο
Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη η τελετή έναρξης, με
την τελετή λήξης να πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 του μήνα.

H

νώσεις, έχοντας συμμετάσχει μεταξύ άλλων στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2014 και στους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το
2016. Η 4μελής κυπριακή αποστολή θα φτάσει το βράδυ της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου στο Σαράγεβο με ενδιάμεση στάση στη
Βιέννη.

Ενδιάμεσα, θα διεξαχθούν τα οκτώ αθλήματα του προγράμματος,
με την Κύπρο να εκπροσωπείται με δύο αθλητές σε ένα άθλημα, το
Αλπικό Σκι. Τα υπόλοιπα αθλήματα στο πρόγραμμα είναι Δίαθλο,
Καλλιτεχνικό πατινάζ, Κέρλινγκ, Πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας,
Σκι αντοχής, Χιονοσανίδα και Χόκεϊ επί πάγου.

Η διοργάνωση του 2019

4µελής κυπριακή αποστολή
Στο Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων δικαίωμα
συμμετοχής έχουν αθλητές κάτω των 18 ετών που προέρχονται από
τις πενήντα ευρωπαϊκές Ολυμπιακές επιτροπές. Η Κύπρος, η οποία
συμμετείχε σε όλες τις χειμερινές διοργανώσεις του Φεστιβάλ από
το εναρκτήριο του 1993, θα λάβει μέρος στο ένα από τα δύο χειμερινά σπορ που καλλιεργούνται στο νησί μας, το αλπικό σκι. Τη χώρα θα μας εκπροσωπήσουν η 16χρονη Γεωργία Επιφανίου και ο
17χρονος Στέφανος Τζον Πηλαβάκης. Προπονητής είναι ο κ. Βουκ
Ζίφκοβιτς και αρχηγός αποστολής ο κ. Δημήτρης Παπαθεοδότου, ο
οποίος διαθέτει αρκετή εμπειρία από μεγάλες χειμερινές διοργα-

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας / Ερζεγοβίνης, το Σαράγεβο και το Ανατολικό Σαράγεβο ήταν ορισμένοι αρχικά να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση πριν δύο χρόνια, όμως αντάλλαξαν με την τουρκική πόλη
του Ερζουρούμ. Το Σαράγεβο διοργάνωσε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, όμως ο πόλεμος που ακολούθησε άφησε την πόλη διαλυμένη και τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε αχρησία.
Όμως, τα τελευταία 15-20 χρόνια, με την ειρήνη να έχει εγκατασταθεί στη Βοσνία, η πόλη γνωρίζει άνθηση και σήμερα θεωρείται μία
από τις ασφαλέστερες στα Βαλκάνια. Ο χειμερινός τουρισμός έχει
αναπτυχθεί, ενώ αρκετά θέρετρα χιονοδρομιών υπάρχουν στα βουνά γύρω από την πόλη.
Οι αγώνες του 2019 θα φιλοξενηθούν από το Σαράγεβο και το Ανατολικό Σαράγεβο, δύο ξεχωριστές διοικητικά οντότητες -εντός της
ομοσπονδιακής δομής της Βοσνίας- όμως ουσιαστικά μία πόλη, χωρίς σύνορα και άλλους διαχωρισμούς.
Η τελετή έναρξης θα διεξαχθεί στο χωρητικότητας 35 χιλιάδων θεατών Ολυμπιακό στάδιο και η τελετή λήξης στο δημαρχείο του Ανατολικού Σαράγεβο. Τα αγωνίσματα σλάλομ και γιγαντιαίο σλάλομ
θα διεξαχθούν στο θέρετρο χιονοδρομιών Jahorina, που βρίσκεται
25 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας. Ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξένησε αγωνίσματα του 1984, όμως τα τελευταία χρόνια
έχει περάσει από ολοκληρωτικό λίφτινγκ.

Άποψη του κατάμεστου Ολυμπιακού σταδίου το 1984, κατά την τελετή
έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών.
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Νέος πρόεδρος του ΚΟΑ ο Ανδρέας Μιχαηλίδης
Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαθίδρυσης του νέου Δ.Σ. του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), με την σκυτάλη στην προεδρία να παραλαμβάνει από τον τέως πρόεδρο κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης. Το νέο 9μελές Δ.Σ. του ΚΟΑ, το οποίο διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτελείται από τους κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη (πρόεδρος), κα. Καίτη Χατζήκυριακου Λουκαΐδου (αντιπρόεδρος), κ.κ. Στέλιο Στυλιανού, Λεόντιο Τσιελεπό, Δώρα Κυριάκου, Ανδρόνικο Ανδρονίκου, Κωστάκη Κουκκουλλή, Αντρέα Μυλωνά, Παναγιώτη Τρισόκκα (μέλη). Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει το νέο Δ.Σ.
του ΚΟΑ και προσβλέπει σε συνέχιση της άριστης συνεργασίας με τον ΚΟΑ, με γνώμονα το καλό του κυπριακού αθλητισμού.

Έκοψε τη Βασιλόπιττα του 2019
Παρουσία σύσσωμης της αθλητικής ηγεσίας του τόπου η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, τη γιορτή για την «Κοπή της Βασιλόπιτας 2019». Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ησαΐας. Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος του ΠτΔ Φοίβος Ζαχαριάδης, ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Δημήτρης Λεοντής και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, και οι πρώην Προέδροι του ΚΟΑ,
Νίκος Καρτακούλλης και Πάμπος Στυλιανού. Παρόντες ήταν επίσης η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ
Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, Προέδροι, εκπρόσωποι και το προσωπικό των Αθλητικών
Ομοσπονδιών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
Την Πρεσβεία της Ελλάδας εκπροσώπησε ο Σύμβουλος της Πρεσβείας Χρίστος Καποδίστριας,
και το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης
Ελευθερία Χατζηστεφάνου, η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαρίνα
Στεργίδου και η Λειτουργός Μαριάννα Μεγαλέμου. Παρέστησαν επίσης ο Δήμαρχος Στροβόλου
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, το Μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Κύπρου Χαράλαμπος Χρίστου και εκπρόσωποι των υπολοίπων Χορηγών της ΚΟΕ, RCB Bank, CYTA
και ΤΟΥΟΤΑ, συνεργάτες, και πολλοί φίλοι του Αθλητισμού.
«Τυχερή Αθλητική Ομοσπονδία 2019» μέσα από την κλήρωση αναδείχθηκε η Ομοσπονδία Ράγκμπι, η οποία θα επιχορηγηθεί με συμβολική χρηματική εισφορά από την ΚΟΕ ύψους 250 ευρώ.

Η Πρέσβειρα της Πολωνίας στο Μέγαρο
Το Ολυμπιακό Μέγαρο επισκέφτηκε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου η πρέσβειρα της Πολωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία κα. Irena Lichnerowicz-Augustyn. Η εθιμοτυπική
επίσκεψη της εκπροσώπου της πολωνικής κυβέρνησης στο νησί μας έγινε στα πλαίσια της πρόσφατης (τον περασμένο Νοέμβριο) ανάληψης των καθηκόντων της. Η
κα. Lichnerowicz-Augustyn έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη. Κατά τη συνάντηση έγιναν και οι προκαταρτικές συζητήσεις για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας (PKOl) στην Κύπρο κ. Andrzej Krasnicki.

Αποφάσεις του Εκτελεστικού της ΚΟΕ

Συνεχίζονται οι δωρεές στη Βιβλιοθήκη

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, σε συνεδρία στις 14 Ιανουαρίου έλαβε διάφορες αποφάσεις: Το 8ο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre
de Coubertin” θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου και θα
έχει ως θέμα «Ο αθλητής πρότυπο μέσα από τα μάτια των μαθητών». Η Ημερίδα για τη Γυναίκα θα διοργανωθεί στις 20 Μαρτίου
και θα έχει ως βασικό θέμα «Η γυναίκα ως πρότυπο, υπό τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν και η συμβολή του
Αθλητισμού». Αποφασίστηκε η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Παιδιών στον
Αθλητισμό» του ΟΗΕ. Επιπλέον, το Ε.Σ. έτυχε πλήρους ενημέρωσης για τις φετινές διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων.

Με πρόθυμη ανταπόκριση και γενναιόδωρες συνεισφορές, η
υπό σύσταση Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη γίνεται ολοένα
και πιο πλούσια σε περιεχόμενο. Η ΚΟΕ εκφράζει προς όλους τις
θερμότερές της ευχαριστίες. Ορισμένοι από εκείνους που προέβησαν σε δωρεά είναι: Λούης Περεντός, Παρασκευάς Σαμάρας, Αναγέννηση Δερύνειας, Γιώργος Μιχαηλίδης, Ανδρέας Λαζανίτης, Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάντμιντον, Γιώργος Γιαπανάς, Γιώργος Μιτσίδης, Γιώργος Στεφανίδης, Σαλώμη Παπαδήμα
– Σοφοκλέους, Τάκης Μιχαήλ, Ζαχαρίας Κυριάκου.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙ∆ΟΥ
& ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΑΠΑΝΗΣ
Οι δύο κορυφαίοι αθλητές ομαδικών
αθλημάτων κάτω των 18 ετών στην
Κύπρο για το 2018, προέρχονται από το
άθλημα της πετόσφαιρας! Πρόκειται για
την Γεωργία Σταυρινίδου της Ανόρθωσης
και τον Σωτήρη Σιαπάνη της Νέας
Σαλαμίνας.«Στη φωτογραφία μαζί με το
μέλος του Ε.Σ. της ΚΟΕ και πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Μιχάλη
Κρασιά»

ι δύο κορυφαίοι αθλητές ομαδικών αθλημάτων κάτω των 18 ετών
στην Κύπρο για το 2018, προέρχονται από το άθλημα της πετόσφαιρας! Η Γεωργία Σταυρινίδου της Ανόρθωσης και ο Σωτήρης Σιαπάνης της Νέας Σαλαμίνας και της Εθνικής Μπιτς Βόλεϊ τιμήθηκαν στην
πρόσφατη Γιορτή Βράβευσης της ΚΟΕ για τους κορυφαίους έφηβους και
νεάνιδες του 2018.
Καλύτερη αθλήτρια ομαδικού αθλήματος αναδείχτηκε η Γεωργία Σταυρινίδου της Ανόρθωσης. Βοήθησε σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος α’ κατηγορίας Γυναικών 2017-2018. Είναι βασικό στέλεχος των
Εθνικών ομάδων Νεανίδων και Γυναικών. Ο Σωτήρης Σιαπάνης αγωνιζόμενος στη Νέα Σαλαμίνα, κατέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα Εφήβων
και την 3η θέση στο πρωτάθλημα Ανδρών 2017-18. Είναι βασικό στέλεχος
των Εθνικών ομάδων Εφήβων και Ανδρών. Διακρίνεται ιδιαίτερα και στο
Μπιτς Βόλεϊ με την εθνική.

O

Οι δύο αθλητές µίλησαν στα Ολυµπιακά Νέα:
Η 17χρονη Γεωργία Σταυρινίδου αναφέρθηκε αρχικά στην πορεία της στη
γυναικεία ομάδα της Ανόρθωσης: «Μπήκα για πρώτη φορά στα 14 μου,
που ήταν τεράστια τιμή για μένα. Ξεκίνησα νομίζοντας ότι απλά θα κάνω
προπόνηση, όμως από τα πρώτα παιχνίδια έγινα βασική. Δεν νιώθω να
υστερώ, παρά το νεαρό της ηλικίας μου, αλλά ήταν μια ευκαιρία που μου
την έδωσαν οι προπονητές και ήθελα να την αξιοποιήσω. Είμαι πολύ τυχερή που είχα τους προπονητές που είχα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν
εδώ που είμαι. Την κυρία Μάρω Νικολάου, τον κύριο Μιχάλη Φωτίου και
τον κύριο Αλεξάντερ Μπόσκοβιτς». Όσο για τη φετινή πορεία, λέει: «Η
Ανόρθωση είναι μια δεύτερη οικογένεια για εμένα. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είμαστε αήττητες, όμως το επίπεδο μας έγινε ακόμη καλύτερο απ΄
ότι στην αρχή της χρονιάς, αφού γίναμε περισσότερο ομάδα».
Το καλοκαίρι η Σταυρινίδου θα έχει μπόλικη δουλειά με τις Εθνικές: «Το
πρώτο μου τουρνουά με την Εθνική Γυναικών ήταν το 2017 σε τουρνουά
στο Λουξεμβούργο. Φέτος έχουμε τους ΑΜΚΕ στο Μαυροβούνιο και το

Women’s Silver European Volleyball League. Θέλαμε να ανεβάσουμε επίπεδο την Εθνική και να παίξουμε με ισχυρότερους αντιπάλους, γι΄ αυτό θα
παίξουμε σε εκείνη τη διοργάνωση».
Η επόμενη σεζόν θα βρει την Σταυρινίδου στην Ανόρθωση, με το καλοκαίρι του 2020 ακολούθως να της επιφυλάσσει τη μετάβαση της στις ΗΠΑ,
όπου θα σπουδάσει στο Duke στη Βόρεια Καρολίνα, αφού δεσμεύτηκε
προφορικά με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
Ο 18χρονος Σωτήρης Σιαπάνης καταφέρνει και μοιράζει τον αθλητικό του
χρόνο ανάμεσα στις δύο παραλλαγές του βόλεϊ, τη σάλα και την παραλία.
«Είναι πιο δύσκολο να βρεις άτομα να παίζουν μόνο μπιτς βόλεϊ και στο τέλος της χρονιάς το κάνουμε για να κρατάμε σε φόρμα, όμως με την εθνική
μπιτς βόλεϊ ασχολούμαστε σταθερά 4-5 άτομα». Όσο για τις διαφορές των
δύο, πέραν από τα φανερά, που είναι το γήπεδο και ο αριθμός των παικτών,
ο Σωτήρης εξηγεί: «Το γήπεδο είναι 8x8 μέτρα αντί 9x9 όπως τη σάλα, την
μπάλα της παραλίας είναι πιο δύσκολο να τη χειριστείς και είναι πιο αργός
ο ρυθμός, με ψηλές πάσες. Το μπιτς βόλεϊ συνδυάζεται περισσότερο με έξυπνο παιχνίδι παρά με δύναμη όπως τη σάλα. Προσωπικά, προτιμώ τη σάλα, μου αρέσει λίγο παραπάνω. Βέβαια και το μπιτς βόλεϊ μου αρέσει πολύ».
Το καλοκαίρι, ο Σιαπάνης θα είναι στο Μαυροβούνιο και στους ΑΜΚΕ, έχοντας επιλέξει να παίξει μπιτς βόλεϊ: «Συμφωνήσαμε με τον άλλο ακραίο, τον
Τζίμη Αποστόλου (σ.σ. της Αναγέννησης Δερύνειας), αν όλα πάνε καλά, να
παίξουμε ως δίδυμο στους ΑΜΚΕ. Παίξαμε και πέρσι μαζί σε αγώνες μικρών κρατών. Στους ΑΜΚΕ θέλουμε να πάμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε το χρυσό. Μετά, το καλοκαίρι θα πάμε σε διάφορα διεθνή τουρνουά».
Ο Σιαπάνης μίλησε για τη φετινή πορεία του στο πρωτάθλημα σάλας: «Με
τη Νέα Σαλαμίνα νιώθω ότι κάνω καλή χρονιά, αγωνιζόμενος για πρώτη
φορά ως ακραίος, όμως δυστυχώς ως ομάδα δεν πετύχαμε τους στόχους
μας, που είναι το σημαντικότερο». Ο 18χρονος Σιαπάνης τελειώνει το σχολείο και μετά την στρατιωτική θητεία, θα μεταβεί στις ΗΠΑ για σπουδές,
αφού δεσμεύτηκε προφορικά με το Ohio State.

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

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

