ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

Εκ µέρους του ∆.Σ. της ΚΟΜ σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Κυπριακή Οµοσπονδίας Μπάτµιντον. Η περσινή Ε.
Γ. Σ. που έγινε στις 30 Ιουνίου, περιλάµβανε, όπως γνωρίζετε και
εκλογές, για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα
µέλη του ∆.Σ. που εξελέγησαν, στην πρώτη συνεδρία τους,
καταρτίστηκαν σε σώµα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Καταστατικού, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Μίκης Χατζηνεοφύτου
Αντιπρόεδρος: Αιµίλιος Ιωάννου
Γραµµατέας: Μάριος Ιακώβου
Ταµίας: Σαββίνος Ιάσονος
Έφορος: Ανδρέας Κωνσταντίνου
Μέλος: Νίκος Σιαµαρίας
Μέλος: Ανδριάνα Μαλεκίδου
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 28 συνεδρίες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή, περίπου µια συνεδρία κάθε 13 ηµέρες.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ∆.Σ. διόρισε µετά από διαβουλεύσεις, τη
∆ικαστική Επιτροπή καθώς και την Τεχνική Επιτροπή.
∆ικαστική Επιτροπή
Πρόεδρος: ∆ώρος Ζαβαλλής
Αντιπρόεδρος: Αντρέας Σοφοκλέους
Σύµβουλος: Μαρία Τσιαννή
Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Νίκος Σιαµαρίας
Γραµµατέας: Μάριος Κυριάκου
Μέλος: Νικόλας Πίσσης
Ο χρόνος που πέρασε
Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε µια χρονολογική «ενδοσκόπηση» της περιόδου
που πέρασε, ρίχνοντας µια κριτική µατιά σε όλες τις δραστηριότητες της ΚΟΜ
που, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, δεν ήταν λίγες.
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1. Συµµετοχή στην Ακαδηµία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας: Μετά από
πρόσκληση της IBF η Ντιάνα Κνέκνα πήρε µέρος στην Παγκόσµια
Ακαδηµία της ∆ιεθνούς Οργάνωσης που έγινε στην Νέα Ζηλανδία τον
περασµένο Αύγουστο και είχε διάρκεια δυο εβδοµάδες. Η εµπειρία που
απεκόµισε η Ντιάνα από τη συµµετοχή της ήταν κάτι περισσότερο από
πολύτιµη. Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι πάντοτε
ευπρόσδεκτες και θα τις κυνηγούµε µε περισσή διάθεση και σθένος. Η
συµµετοχή µας στην Παγκόσµια Ακαδηµία έγινε µέσω της Ακαδηµίας
Αθλητισµού του ΚΟΑ.
2. Ο Παρνασσός στο Europe Cup: Η οµάδα του Παρνασσού πήρε µέρος
στο Europe Cup που είναι Πανευρωπαϊκό ∆ιασωµατειακό Πρωτάθληµα
και έγινε στη Σουηδία το Σεπτέµβριο. Επίσης, οµάδα του Παρνασσού
αποτελούµενη από Παµπαίδες αθλητές και Παγκορασίδες αθλήτριες
συµµετείχε σε προπονητικό κάµπινγκ στην Ελλάδα ενώ, πολυµελής
οµάδα της Προόδου συµµετείχε σε προπονητικό κάµπινγκ στη
Βουλγαρία. Η ΚΟΜ στηρίζει αυτές τις ενέργειες γιατί βοηθούν στην
αναβάθµιση του επιπέδου του κυπριακού Μπάτµιντον.
3. Οµοσπονδιακός Προπονητής: Μετά την αναχώρηση της επί πέραν των
δυο ετών προπονήτριας της ΚΟΜ, Ντιάνας Κόλεβα, η ΚΟΜ διόρισε στη
θέση του Οµοσπονδιακού Προπονητή τον Κώστα Λαζάρου, για την
περίοδο 1/9/2001 – 30/4/2002. Η Οµοσπονδία βρίσκεται αυτή τη στιγµή
στο στάδιο της αξιολόγησης του προπονητικού έργου που επιτελέστηκε.
Ο προπονητής είχε και την ευθύνη της προετοιµασίας των Εθνικών
κλιµακίων σε αυτή την περίοδο. Ένα σοβαρό πρόβληµα που και φέτος
αντιµετωπίσαµε ήταν η εξασφάλιση αγωνιστικών χώρων για τις ανάγκες
των Εθνικών οµάδων και κλιµακίων. Η ΚΟΜ αισθάνεται την ανάγκη να
απευθύνει ένα θερµό ευχαριστώ στα σωµατεία που παραχώρησαν τις
αίθουσες τους ελπίζοντας πως στο πολύ σύντοµο µέλλον το πρόβληµα
θα αντιµετωπισθεί µε την αποπεράτωση του Πολυπροπονητηρίου του
ΚΟΑ.
4. Προπονητικό κάµπινγκ µε Συρία: Στις 19 Αυγούστου κατέφθασε
15µελείς αποστολή από τη Συρία αποτελούµενοι από έφηβους αθλητές
και νεανίδες αθλήτριες για προπονητικό κάµπινγκ µε δικούς µας αθλητές
και αθλήτριες των αντίστοιχων ηλικιών. Το κάµπινγκ διεξήχθη στα
γήπεδα του Παρνασσού. Η ΚΟΜ, για µια ακόµη φορά εκφράζει τις
θερµές ευχαριστίες της στον Παρνασσό για την ευγενική χειρονοµία να
παραχωρήσει δωρεάν το γήπεδό του για τις ανάγκες του κάµπινγκ. Η
Συριακή αποστολή συνοδευόταν και από τον νέο πρόεδρο της
Οµοσπονδίας ο οποίος και εκφράστηκε µε κολακευτικά λόγια για τη
φιλοξενία που έτυχε η αποστολή της Συρίας.
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5. Συνάντηση µε Επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής: Ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος είχαν συνάντηση µε τον Επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής στο
υπουργείο Παιδείας Κον Νεόφυτο Αρµεύτη στις 28 Αυγούστου.
Συζητήθηκαν τρόποι οργάνωσης σεµιναρίων για γυµναστές.
6. Συνάντηση µε Πρόεδρο ΚΟΑ: Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στις 4
Σεπτεµβρίου και σε αυτή παρευρέθηκαν οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
Ανδριάνα Μαλεκίδου. Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν το
Πολυπροπονητήριο, το ενδεχόµενο έγκρισης από τον ΚΟΑ διορισµού
Τεχνικού Συµβούλου στην Οµοσπονδία και το ζήτηµα που προέκυψε
από την πρόθεση του ΚΟΑ να ζητήσει από Σωµατεία που χρησιµοποιούν
κλειστές αίθουσες όπως καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για τον
ηλεκτρισµό. Από τη συζήτηση προέκυψε πως το Μπάτµιντον θα
ενταχθεί σίγουρα στο Πολυπροπονητήριο ενώ το θέµα του Τεχνικού
Συµβούλου θα εξαρτηθεί από την κατάταξή µας. Σχετικά µε τις κλειστές
αίθουσες, ο Κος Παπαχαραλάµπους εισηγήθηκε όπως ενσωµατώσουµε
το αίτηµα µας για να καλυφθούν τα ποσά που θα κληθούν να πληρώνουν
τα σωµατεία στον προϋπολογισµό.
7. Συνάντηση µε µέλη ∆ικαστικής Επιτροπής: Έγινε µια ανεπίσηµη και
πολύ εγκάρδια συνάντηση στις 14 Σεπτεµβρίου µε όλα τα µέλη της
∆ικαστικής. ∆όθηκε η ευκαιρία να γνωριστούµε καλύτερα και να
ενδυναµώσουµε τους δεσµούς φιλίας και αλληλοεκτίµησης.
8. Συνάντηση µε ΕΣΥΑΑ: Στις 19 Σεπτεµβρίου είχαµε συνάντηση µε τον
Ντίνο Μιχαηλίδη και την Κάλλη Χατζηιωσήφ κατά την οποία
συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν το ΕΣΥΑΑ. ∆εύτερη συνάντηση µε
ΕΣΥΑΑ πραγµατοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου και σε αυτή
οριοθετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του προγράµµατος στη φετινή
χρονιά και εγκρίθηκε η αποζηµίωση προς τους προπονητές των
σωµατείων και το συντονιστή του προγράµµατος.
9. ∆ιάσκεψη τύπου Alpha Bank: Παρευρεθήκαµε στη διάσκεψη τύπου που
έδωσε η Alpha Bank στο ξενοδοχείο Hilton στις 21 Σεπτεµβρίου µε θέµα
τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 στην Αθήνα.
10. Εκδήλωση «Ήθος και fair play»: Πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Forum από ΚΟΑ/ΟΠΑΠ στις 21 Σεπτεµβρίου.
11. Συµµετοχή στο Polonia Cup: Η οµάδα µας αποτελείτο από τους: Θ.
Αναστασιάδης, Μ. Αργυρού, Γ. Σοφοκλέους, Α. Αβρααµίδη, Μ.
Ιωάννου, Π. ∆ηµοσθένους, Ε. Ιακώβου και ∆. Ιωάννου.
Τα
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αποτελέσµατα: Ρωσία – Κύπρος 7-0, Κύπρος – Λιθουανία 4-3,
Κροατία – Κύπρος 5-2 και Βέλγιο – Κύπρος 5-2. Στην τελική κατάταξη
τερµατίσαµε στη δωδέκατη θέση σε σύνολο 21 χώρες. Η παρουσία µας
στο Πρωτάθληµα αυτό θα µπορούσε να ήταν εντυπωσιακή αν είχαµε στη
διάθεσή µας έστω και ένα αγόρι της κλάσης του ∆ηµήτρη ή του Χάρη,
που παρεµπιπτόντως αποκλείστηκαν, λόγω ορίου ηλικίας, για µερικούς
µήνες µόνο. Οι νεαροί αθλητές που πλαισίωσαν τις πολύ καλές µας
αθλήτριες, έπαιξαν φιλότιµα αλλά ήταν φανερό πως λόγω ηλικίας δεν
θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του Πρωταθλήµατος.
Χωρίς δισταγµό λέµε πως οι ίδιοι ακριβώς αθλητές µαζί µε άλλους
ανερχόµενους, θα είναι πλέον πανέτοιµοι σε δυο χρόνια, στο Polonia που
θα γίνει στην Ιρλανδία
12. 14ο ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Πραγµατοποιήθηκε στις 18 – 21
Οκτωβρίου στην αίθουσα αθλοπαιδιών του Παρνασσού. Στο Οµαδικό
Πρωτάθληµα η Κύπρος τερµάτισε στην 5η θέση ενώ καλύτερη παρουσία
είχαµε στο Ατοµικό µε τις Μαρία Ιωάννου και Ντιάνα Κνέκνα να
κερδίζουν το ∆ιπλό Γυναικών και τη Μαρία Ιωάννου να κερδίζει τον
τίτλο στο Μικτό µε ∆ανό παρτενέρ.
Υπήρξε διευρυµένη συµµετοχή στο Τουρνουά µας µε αθλητές από την
Αίγυπτο και την Ουγκάνδα να συµµετέχουν για πρώτη φορά. Είχαµε
επίσης συµµετοχή καλών αθλητών από το Ιράν και τρεις οµάδες από τη
∆ανία. Αισθητή ήταν όµως και η απουσία της Βουλγαρίας για τους
γνωστούς οικονοµικούς λόγους. Ελπίζουµε πως φέτος θα επανέλθει η
Βουλγαρία µετά και τις πολλές παραστάσεις που κάναµε προς κάθε
κατεύθυνση.
Η Εθνική µας οµάδα είχε µια πολύ καλή παρουσία µόνο στο ατοµικό
µέρος. Στο Οµαδικό οι διεθνείς µας δεν κατάφεραν να διακριθούν γι’
αυτό και ο τερµατισµός µας στην πολύ χαµηλή 5η θέση.
Φέτος αντιµετωπίσαµε οξύ πρόβληµα διαιτητών. Θα πρέπει να
µελετηθεί διεξοδικά το ζήτηµα αυτό και να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά.
13. Το Μπάτµιντον στα σχολεία: Η Τ. Ε. είχε την πρώτη επαφή µε
εκπαιδευτικούς στη Λεµεσό οι οποίοι εξέφρασαν ετοιµότητα να
παρακολουθήσουν προπονητικά σεµινάρια. Η συνάντηση έγινε στις 31
Οκτωβρίου και σε αυτή η ΚΟΜ παρέδωσε και σχετικό υλικό.
14. Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Πραγµατοποιήθηκε σε δυο φάσεις, στις 31
Οκτωβρίου και στις 7 Νοεµβρίου. Ασχολήθηκε µε αίτηση του

5
Intercollege για εγγραφή στην Οµοσπονδία η οποία και έγινε αποδεχτή,
υιοθέτηση του συστήµατος 5Χ7 στα πρωταθλήµατα της ΚΟΜ και
ανακήρυξη του Ρούλλη Σταυρίδη σε Επίτιµου Προέδρου της ΚΟΜ.
Επίσης, µετά από διεξοδική συζήτηση η Ε.Γ.Σ. αποφάσισε όπως τα
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα της ΚΟΜ να γίνονται όταν η συµµετοχή
των σωµατείων είναι 3 ή µεγαλύτερη.
15. Πρωτόκολλα: Πρόκειται για ένα πολύ καυτό θέµα που ενδιαφέρει
εξαιρετικά την Οµοσπονδία. Τριµελή αντιπροσωπία της ΚΟΜ είχε
συνάντηση στον ΚΟΑ µε τον υπεύθυνο για τα πρωτόκολλα στον
Οργανισµό, ∆ηµήτρη Αραούζο στις 2 Νοεµβρίου. Έγινε συζήτηση των
αναγκών της ΚΟΜ για το 2002. Τα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται
φέτος είναι εκείνα µε Ελλάδα, Βουλγαρία και Συρία.
16. Β' Εθνικό Αθλητικό Συµπόσιο: Πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου και
σε αυτό πήραν µέρος και οι προπονητές του ΕΣΥΑΑ.
17. Ε. Γ. Σ. της ΚΟΕ: Όπως πάντα συµµετείχαµε στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της ΚΟΕ. Πραγµατοποιήθηκε στις 22 Νοεµβρίου.
18. Βραβεύσεις της ΚΟΕ: Κατά τη διάρκεια της Ε. Γ. Σ. η ΚΟΕ βράβευσε
τους Νικόλα Παναγιώτου και Μαρία Ιωάννου ως τους καλύτερους
έφηβους αθλητές του 2000.
19. Σεµινάριο προπονητικής: Έγινε στις 17 Νοεµβρίου στο γήπεδο του
Παρνασσού και το παρακολούθησαν 4 γυµναστές, τρεις από Λευκωσία
και ένας από Λεµεσό. Το σεµινάριο οργανώθηκε από την Τ.Ε. της ΚΟΜ
και σε αυτό δίδαξε ο Κώστας Λαζάρου µε βοηθούς τους Αντώνη
Λαζάρου και Ντιάνα Κνέκνα. Η συµµετοχή θα ήταν καλύτερη αν το
Υπουργείο Παιδείας συµφωνούσε να γίνει το Σεµινάριο το πρωί αντί το
απόγευµα.
20. ∆ιεθνές Τουρνουά Αθήνας: Πραγµατοποιήθηκε στις 6-9 ∆εκεµβρίου.
Αρκετά καλή η παρουσία µας. Η Μαρία Ιωάννου πήρε τη δεύτερη θέση
στο Απλό Γυναικών και τη δεύτερη θέση στο Μικτό µε τον Αντώνη Κ.
Λαζάρου και το ∆ιπλό Γυναικών µε την Παναγιώτα ∆ηµοσθένους. Στο
Τουρνουά συµµετείχαν οι Αντώνης Κ. Λαζάρου, Νικόλας Παναγιώτου,
Μαρία Ιωάννου, Παναγιώτα ∆ηµοσθένους, Χάρης Χαραλάµπους και
Σαββίνος Ιάσονος.
21. Πρωτόκολλο µε Συρία: Στις 26 – 30 ∆εκεµβρίου, ανταποδώσαµε την
επίσκεψη των Σύρων στα πλαίσια υλοποίησης του πρωτοκόλλου.
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Συµµετείχαµε µε εφηβική οµάδα που προπονήθηκε εντατικά µε τους
καλύτερους Σύριους έφηβους αθλητές.
22. Βραβεύσεις: Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιτας έγινε στο
ξενοδοχείο ΑΣΤΥ στις 11 Ιανουαρίου. Παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του
ΚΟΑ κος Ανδρέας Παπαχαραλάµπους. Σε αυτό έγιναν και οι
καθιερωµένες βραβεύσεις των αρίστων. Βραβεύτηκαν οι 6 πρώτοι
αθλητές και οι 6 πρώτες αθλήτριες της περιόδου καθώς επίσης και οι δυο
πρώτοι αθλητές και αθλήτριες στις ηλικίες. Επίσης, ο Κώστας Λαζάρου
τιµήθηκε µε το βραβείο Meritorious της IBF και ο Ρούλλης Σταυρίδης
ανακηρύχθηκε και δηµοσίως σε Επίτιµο Πρόεδρο της ΚΟΜ, µετά τη
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας.
23. Προετοιµασία οµάδας Finlandia Cup στη ∆ανία: Ολόκληρη η οµάδα που
έχει επιλεγεί από τον Οµοσπονδιακό Προπονητή µετέβη στη ∆ανία για
εξειδικευµένη προετοιµασία στις 2 – 6 Ιανουαρίου. Προς αυτή την
κατεύθυνση εξαιρετική ήταν η βοήθεια των φίλων µας από τη ∆ανία.
24. Finlandia Cup: Έγινε στις 17 – 23 Ιανουαρίου στη Σλοβενία. Η οµάδα
µας αποτελείτο από: ∆ηµήτρη Κυπριανού, Χάρη Χαραλάµπους,
Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, Μαρία Ιωάννου, Παναγιώτα ∆ηµοσθένους
και Έλενα Ιακώβου. Τα αποτελέσµατα: Τσεχία-Κύπρος 3-2, ΙσλανδίαΚύπρος 3-2, Κροατία-Κύπρος 3-2, Αυστρία-Κύπρος 2-3, ΟυαλίαΚύπρος 2-3, Τουρκία-Κύπρος 2-3. Αναµφίβολα πρόκειται για εξαιρετικά
αποτελέσµατα που ανέβασαν πολύ ψηλά τις µετοχές της Κύπρου στην
Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, η Γραµµατέας της EBU Gisela Hoffman
δήλωσε πως στο Τουρνουά, όλες οι χώρες φοβούνταν την Κύπρο! Πολλά
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν για την αγωνιστική συµπεριφορά
της οµάδας µας σε σχέση µε την προετοιµασία που προηγήθηκε στη
∆ανία.
25. Επιχορήγηση ΚΟΜ: Στις 23 Ιανουαρίου συναντηθήκαµε µε το Γενικό
∆ιευθυντή του ΚΟΑ και µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του
Οργανισµού σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της ΚΟΜ για το 2002.
∆ιαφάνηκε πως ο Οργανισµός αναγνωρίζει και εκτιµά την πολύ σοβαρή
δουλειά που επιτελεί η Οµοσπονδία µας. Θεωρούν πως η ΚΟΜ θα
µπορούσε να κάνει περισσότερα σχετικά µε την προβολή της στα ΜΜΕ
και τη διάδοση του αθλήµατος σε άλλες πόλεις. Η παρουσία, για πρώτη
φορά, της οικονοµικής επιτροπής του ΚΟΑ, συνδέεται µε το γεγονός
πως το Μπάτµιντον είναι Ολυµπιακό άθληµα.
26. Εθελοντισµός: Συµµετοχή στο εργαστήρι της Ολυµπιακή Ακαδηµίας
Κύπρου µε θέµα τον εθελοντισµό που έγινε στις 26 Ιανουαρίου.
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27. Πολυπροπονητήριο: Συνάντηση µε το Γενικό ∆ιευθυντή του ΚΟΑ για το
Πολυπροπονητήριο. Ο κος Παπακώστας ζήτησε από την ΚΟΜ να
ετοιµάσει σχέδιο για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του Μπάτµιντον στο
Πολυπροπονητήριο. Η συνάντηση έγινε στις 28 Φεβρουαρίου.
28. Κατάθεση σχεδίου: Σε νέα συνάντηση µε το Γενικό ∆ιευθυντή στις 23
Μαρτίου κατατέθηκε το σχέδιο που ετοίµασε η Τ.Ε. για το
Πολυπροπονητήριο.
29. Πάρτι Μασκέ: Το µασκέ της ΚΟΜ δεν έγινε τελικά όπως
προγραµµατίστηκε και στη θέση του έγινε απλώς ένα πάρτι στο κέντρο
«Σκορπιός» στις 30 Μαρτίου που δυστυχώς δεν δικαίωσε τις προσδοκίες
των µελών µας που παρευρέθηκαν. Πήραν µέρος 95 άτοµα και η ΚΟΜ
είχε καθαρά έσοδα £675.00
30. Youth Forum: Η Μαρία Ιωάννου αντιπροσώπευσε την Κύπρο σε ένα
πρωτοποριακό πρόγραµµα της EBU που έχει στόχο την ανάπτυξη του
αθλήµατος µέσα από µια µεσοπρόθεσµη διαδικασία στην οποία
εµπλέκονται µόνο νέοι και ικανοί άνθρωποι του αθλήµατος υπό την
καθοδήγηση εµπείρων ατόµων της EBU. Η επιλογή της Μαρίας αποτελεί
µεγάλη τιµή για την ίδια, την ΚΟΜ και την Κύπρο εν γένει.
31. Συµµετοχή στην Ε.Γ.Σ. της EBU: Όπως πάντα η συµµετοχή µας υπήρξε
ουσιαστική. Η Ε.Γ.Σ. έγινε στις 13 Απριλίου στη Σουηδία. Η Γενική
Συνέλευση συζήτησε και την Ευρωπαϊκή άποψη για το scoring system.
Συµφωνήθηκε να υποστηριχθεί οµόφωνα από την Ευρώπη το σύστηµα
5x7 στη Γενική Συνέλευση της IBF.
32. ∆ιεθνές Τουρνουά στο Μπαχρέιν: Πήραµε για πρώτη φορά µέρος στο
Τουρνουά του Μπαχρέιν που έγινε στις 13 –18 Απριλίου. Συµµετείχαν οι
Νικόλας Πίσσης, Αντώνης Κ. Λαζάρου, Ντιάνα Κνέκνα και ∆οµέτια
Ιωάννου. Η Ντιάνα Κνέκνα τερµάτισε στη δεύτερη θέση στο Απλό
Γυναικών και µε τη ∆οµέτια Ιωάννου κέρδισε τον τίτλο στο ∆ιπλό
Γυναικών. Γενικά, όλοι οι αθλητές µας είχαν καλή παρουσία.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Φέτος σηµειώθηκε ρεκόρ πρωταθληµάτων. Για πρώτη φορά έγιναν όλα τα
πρωταθλήµατα, δηλαδή σύνολο 10, όπως φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω.
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Πρωτάθληµα
1 Ανδρών
2 Γυναικών
3 Μικτό Α/Γ
4 Μικτό Π/Κ
5 Μικτό Ε/Ν
6 Εφήβων
7 Παίδων
8 Κορασίδων
9 Νεανίδων
10 Μικτή Σκυταλοδροµία

Πρωταθλήτρια ∆ευτεραθλήτρια Συµµετοχές
Παρνασσός
Αλπατρός
5
Μορφωτικός
Παρνασσός
4
Παρνασσός
Αλπατρός
5
Μορφωτικός
Πρόοδος
6
Παρνασσός
Μορφωτικός
4
Παρνασσός
Αλπατρός
5
Μορφωτικός
Πρόοδος
6
Πρόοδος
Μορφωτικός
4
Παρνασσός
Μορφωτικός
3
Παρνασσός
Αλπατρός
4
Εθνικά Ατοµικά Τουρνουά

Με αρκετά καλούς αριθµούς συµµετοχής διεξήχθησαν όλα τα Ατοµικά
Τουρνουά. Οι συµµετοχές σε όλα τα ατοµικά τουρνουά παρουσιάζονται στον
πίνακα πιο κάτω.
Τουρνουά
Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων / Νεανίδων
Παίδων / Κορασίδων
Παµπαίδων / Παγκορασίδων
Βετεράνων

Α.Α.
39
32
43
47
9

Συµµετοχές
Α.Γ.
∆.Α.
∆.Γ.
19
19
10
15
16
7
30
21
15
31
21
15
4
4
2

∆.Μ.
20
15
26
26
4

Φαίνεται από τους αριθµούς ότι η συµµετοχή υπήρξε πολύ ικανοποιητική. Η
έντονη συµµετοχή στις πιο µικρές ηλικίες φανερώνει την εξαιρετική δουλειά
που επιτελούν οι προπονητές των σωµατείων µας µέσα στα πλαίσια του
προγράµµατος ΕΣΥΑΑ. Η δουλειά αυτή µάλιστα αντικατοπτρίζεται όχι µόνο
στους αριθµούς, αλλά και στο επίπεδο, όπου είναι εµφανέστατο ότι µεγάλος
αριθµός µικρών παιδιών έχουν δείξει πολύ ενθαρρυντικά σηµάδια για διάκριση
σε πιο ψηλά επίπεδα. Αυτό που χρειάζεται φυσικά τώρα είναι συνδυασµένες και
µεθοδευµένες προσπάθειες από πλευράς Οµοσπονδίας, έτσι που όλα αυτά τα
ταλέντα να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Οι νεαροί ταλαντούχοι
αθλητές και αθλήτριες µας αποτελούν το χρυσό απόθεµα του Κυπριακού
Μπάτµιντον και θα πρέπει να είµαστε πάντοτε πρόθυµοι να καθοδηγήσουµε τα
βήµατά τους µε σύνεση και φροντίδα για να τους δώσουµε όλα τα εχέγγυα να
φτάσουν εκεί που επιτάσσει το πηγαίο ταλέντο τους,
Τέλος, για σκοπούς σύγκρισης, πιο κάτω φαίνονται και οι αριθµοί της
προηγούµενης περιόδου.
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Συµµετοχές

Τουρνουά

Α.Α. Α.Γ. ∆.Α. ∆.Γ. ∆.Μ.
Ανδρών / Γυναικών

29

14

15

6

14

Εφήβων / Νεανίδων

31

11

15

5

11

Παίδων / Κορασίδων

54

23

27

11

18

Παµπαίδων / Παγκορασίδων

48

22

14

22

Βετεράνων

8

31

4

Μικρά σηµαντικά:
• Έξι αγόρια και 3 κορίτσια θα µεταβούν στο Τίρναβο στις 17 – 25 Ιουνίου,
ύστερα από πρόσκληση της Ελληνικής Οµοσπονδίας, για να
συµµετάσχουν σε προπονητικό κάµπινγκ.
• Μετά από την περσινή αποχή µας, επανερχόµαστε φέτος µε συµµετοχή
στο Summer School της EBU. Θα γίνει τον Ιούλιο στη ∆ανία.
• Έχει εκδηλωθεί µεγάλο ενδιαφέρον από Λεµεσό για οργάνωση
σωµατείου. Η Τ.Ε. θα κυνηγήσει το θέµα µε στόχο να προκύψει κάτι
καλό.
• Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από το Γυµνάσιο Σταυρού όπου και οι δυο
Γυµναστές του Γυµνασίου παρουσιάζονται έτοιµοι να εντάξουν το
Μπάτµιντον στο διδακτικό πρόγραµµα.
• Παρ’ όλο που τρέφαµε κάποιες κρυφές ελπίδες για συµµετοχή στους
Κοινοπολιτειακούς του Μάντσεστερ, τελικά η ΚΟΕ δεν ενέκρινε τη
συµµετοχή µας γιατί κατά την δική τους εκτίµηση δεν µπορούσαµε να
διεκδικήσουµε θέση στην οκτάδα.
• Φέτος, παρ’ όλη την προσπάθεια που κατεβάλαµε, αντιµετωπίσαµε οξύ
πρόβληµα ρευστότητας που επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι ο ΚΟΑ
καθυστέρησε σηµαντικά να καταβάλει µέρος της επιχορήγησης. Στο
πλαίσιο της οικονοµικής περισυλλογής που ακολουθήσαµε, απουσιάσαµε
φέτος από τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Thomas και Uber Cup.
∆.Σ. ΚΟΜ
12/06/2002

