ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Φτάσαµε αισίως στο τέλος του 21ου χρόνου λειτουργίας της
Κυπριακής Οµοσπονδίας Μπάτµιντον, µιας περιόδου στην οποία το
άθληµα γνώρισε αρκετές επιτυχίες σε πολλούς τοµείς ενώ σε άλλους
παραµένουν ακόµη περιθώρια για βελτίωση. Σήµερα, όµως,
ανασκοπούµε το χρόνο που πέρασε. Ισως θα ήταν ωφέλιµη και µια
ανασκόπηση για το συνολικό έργο της Οµοσπονδίας, κάτι που
µπορεί να γίνει στα πλαίσια µιας άλλης ευκαιρίας.
Στην περσινή αντίστοιχη Γενική Συνέλευση κυριάρχησαν τρία θέµατα µε
κυριότερο εκείνο του πολυπροπονητηρίου. Η έγνοια όλων µας για εξασφάλιση
µόνιµης θέσης στο πολυπροπονητήριο ήταν απόλυτα δικαιολογηµένη,
λαµβανοµένης υπόψη και της παλιάς εµπειρίας µας από υποσχέσεις που
δόθηκαν για άλλους χώρους. Στο χρόνο που πέρασε και µέχρι σήµερα ακόµη, το
∆.Σ. αφιέρωσε και αφιερώνει πολύ χρόνο για το θέµα αυτό που βρίσκεται
µόνιµα στην ηµερησία διάταξη. Η κατασκευή του πολυπροπονητηρίου
βρίσκεται τώρα προς το τέλος και αναµένεται η αποπεράτωσή του στο τέλος
του επόµενου µήνα. Όλες οι ενδείξεις είναι πως το Μπάτµιντον θα έχει το δικό
του χώρο και µπορούµε µε βεβαιότητα να θεωρήσουµε ότι το ζήτηµα έχει
κριθεί. Για να γίνει αυτό, το ∆.Σ. εργάστηκε µεθοδικά και συστηµατικά προς
όλες τις προσφερόµενες κατευθύνσεις µε τα ανάλογα θετικά αποτελέσµατα.
Ένα δεύτερο θέµα που απασχόλησε έντονα την περσινή Γενική Συνέλευση ήταν
τα κρούσµατα ανάρµοστης συµπεριφοράς που παρατηρήθηκαν από ορισµένα
νεαρά κυρίως άτοµα του χώρου µας. Η ΚΟΜ αντιµετώπισε το θέµα µε µεγάλη
αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα, ανταποκρινόµενη και στο αίσθηµα
που εκφράστηκε από του αντιπροσώπους. Ταυτόχρονα, το θέµα
αντιµετωπίστηκε και παιδαγωγικά και βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση
σήµερα να µεταφέρουµε το µήνυµα ότι η φετινή χρονιά κύλησε οµαλά χωρίς
κανένα σοβαρό επεισόδιο ή συµπεριφορά που να εκθέτει τα µέλη µας και την
ίδια την Οµοσπονδία. Σε όλες τις εξόδους – που δεν ήταν λίγες – τα άτοµα του
Μπάτµιντον τίµησαν τον εαυτό τους, το άθληµα τους και την πατρίδα τους, µε
τη συµπεριφορά τους και όχι µόνο, όπως θα δούµε αργότερα.
Το τρίτο ζήτηµα που απέσπασε αρκετό χρόνο της Γενικής Συνέλευσης ήταν η
προβολή του αθλήµατος, ιδιαίτερα µέσα από τον ηµερήσιο τύπο. ∆υστυχώς, δεν
καταφέραµε ακόµη να βρούµε τη χρυσή τοµή σ’ αυτό το θέµα, αλλά θα πρέπει
να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ριζική αντιµετώπιση του.

Απολογισµός 2003

1

Να επιστρέψουµε τώρα στην ανασκόπηση του χρόνου που πέρασε. Σ’ αυτή την
περίοδο πραγµατοποιήθηκαν 29 συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
δηλαδή, περίπου µια συνεδρία κάθε 12 περίπου ηµέρες.
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.
1. Προπονητικό Κάµπινγκ στη Λάρισα: Τέλη Ιουνίου του 2002, 11 αθλητές
και αθλήτριες µας µε συνοδό/προπονητή το Σαββίνο Ιάσονος,
συµµετείχαν σε προπονητικό κάµπινγκ στη Λάρισα, µετά από
πρόσκληση της Ελληνικής οµοσπονδίας.
2. Summer School της EBU: Με 3 αθλητές, Απόστολο, Θωµά και ∆οµέτια
και µε συνοδό τον Κρις Μήλιο, συµµετείχαµε στην καλοκαιρινή σχολή
της EBU τον Ιούλιο 2003.
3. Οµοσπονδιακός Προπονητής: Το ∆.Σ. της ΚΟΜ, αξιολογώντας τις
υπηρεσίες του Οµοσπονδιακού προπονητή κατά την προηγούµενη
περίοδο, πρότεινε στον Κώστα Λαζάρου όπως συνεχίσει και για την
περίοδο 2002-2003 γεγονός που έγινε αποδεκτό από τον προπονητή. Στη
συνέχεια, ο Κώστας Λαζάρου πληροφόρησε το ∆Σ ότι για καθαρά
προσωπικούς λόγους αδυνατούσε να συνεχίσει και η ΚΟΜ, λόγω
στενότητας χρόνου, εισηγήθηκε στο Brian Christensen όπως αναλάβει
την οµάδα µας στο ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου για το 2002, γεγονός που
έγινε αποδεκτό. Μετά το Τουρνουά, η ΚΟΜ προκήρυξε τη θέση του
Οµοσπονδιακού προπονητή µε τελικό αποτέλεσµα να προσληφθεί ο
Νικόλας Πίσσης.
4. ∆ιεθνές Τουρνουά Ελλάδας: Το διεθνές Τουρνουά Ελλάδας αποτέλεσε
την πρώτη έξοδο µας για επίσηµους αγώνες εξωτερικού για την νέα
περίοδο. ∆ιεξήχθη στις 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεµβρίου. Συµµετείχαµε
µε πολυµελή οµάδα και η επιτυχία ήρθε στο ∆ιπλό Γυναικών όπου οι
Ντιάνα Κνέκνα και Μαρία Ιωάννου έφθασαν µέχρι και τον τελικό. Στο
Απλό Γυναικών η Ντιάνα και η Μαρία έφθασαν µέχρι τους ηµιτελικούς.
Στο Τουρνουά πήραν µέρος πολύ καλοί αθλητές από αρκετές χώρες.
5. Γενική Συνέλευση της COMEBA: Επρόκειτο να διεξαχθεί στις 5
Οκτωβρίου στο Παλέρµο Ιταλίας και η ΚΟΜ αποφάσισε να
αντιπροσωπευθεί µε την Ανδριάνα Μαλεκίδου. Την τελευταία στιγµή
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αναβλήθηκε και η COMEBA παραµένει δυστυχώς σε λανθάνουσα
κατάσταση ενώ οι Ιταλοί φίλοι µας δεν φαίνονται έτοιµοι για σηµαντική
αναβάθµιση, τουλάχιστο προς το παρόν.
6. ∆ιεθνές Τουρνουά Βουλγαρίας: Στις 18 – 22 Σεπτεµβρίου πήραµε µέρος
στο ∆ιεθνές Τουρνουά Βουλγαρίας. ∆εν είχαµε αξιόλογες διακρίσεις
γιατί το Τουρνουά ήταν πολύ ψηλού επιπέδου.
7. Σεµινάριο διαιτησίας: Στο πλαίσιο του διεθνούς Τουρνουά Βουλγαρίας
διεξήχθη και σεµινάριο διαιτησίας που εντασσόταν στο Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα της EBU για τις Βαλκανικές χώρες. Η ΚΟΜ συµµετείχε µε
τις ∆ήµητρα Ιωάννου και Ανδριάνα Μαλεκίδου.
8. European Youth Forum: Το πρόγραµµα αυτό 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. Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο
Πρόγραµµα είναι η Μαρία Ιωάννου. Στη συνάντηση που έγινε στις 10 –
15 Οκτωβρίου στη Στοκχόλµη συµµετείχε και ο Στέφανος Προεστός. Το
Forum που θα γινόταν τον Απρίλη αναβλήθηκε για αργότερα.
9. Αγορά νέων στολών για τις Εθνικές Οµάδες: Η ΚΟΜ υλοποίησε ένα από
τους πιο παλιούς της στόχους για αγορά κοινής αγωνιστικής στολής για
όλες τις εθνικές οµάδες. Οι στολές αγοράσθηκαν από την εταιρεία Yiang
Yiang που εδρεύει στη Μαλαισία
και περιλαµβάνουν φανέλα,
παντελονάκι και κάλτσες.
10. Σεµινάριο ∆ιαιτησίας: Αποτελείτο από δύο σκέλη. Στις 13 – 14
Σεπτεµβρίου έγινε µε µεγάλη επιτυχία σεµινάριο για αρχάριους
διαιτητές από τον Νίκο Σιαµαρία. Στις 26 – 28 Σεπτεµβρίου,
πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο ανώτερου επιπέδου από το Mojmir Hnilica
το οποίο παρακολούθησαν 10 άτοµα.
11. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Πραγµατοποιήθηκε στις 17 – 20 Οκτωβρίου
στην αίθουσα αθλοπαιδιών του Παρνασσού. Η ΚΟΜ επιθυµεί για άλλη
µια φορά να εκφράσει ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στον Παρνασσό για
την παραχώρηση της αίθουσας του, γεγονός που προσδίδει επιπρόσθετο
κύρος στο ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου. Στο Οµαδικό Πρωτάθληµα η
Κύπρος τερµάτισε στην 3η θέση σε αντίθεση µε την 5η του
προηγούµενου χρόνου. Στο Ατοµικό οι Μαρία Ιωάννου και Ντιάνα
Κνέκνα κέρδισαν το ∆ιπλό Γυναικών ενώ ο Νικόλας Πίσσης που έπαιξε
µε την Κατερίνα Κρασιόβκαγια (Κάσκα) έφτασε µέχρι και τον τελικό.
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Στην Τρίτη θέση είχαµε την Ντιάνα στο Απλό, τον Εύανδρο Βότση στο
∆ιπλό Ανδρών και τους Εύανδρο και Ντιάνα στο Μικτό.
Η συµµετοχή στο Τουρνουά µας ήταν αρκετά καλή, µε αθλητές από την
Πολωνία να συµµετέχουν για πρώτη φορά (εξαίρεση την Κάσκα που
διαµένει στην Κύπρο) και παρουσία Ρώσων αθλητών µετά από πολλά
χρόνια. Ευχάριστο γεγονός αποτέλεσε η παρουσία για δεύτερη συνεχή
χρονιά της Αιγύπτου που αυτή τη φορά έπαιξε και στο Οµαδικό
Πρωτάθληµα και η συµµετοχή της Ουγκάντας επίσης για δεύτερη
συνεχή χρονιά. Για πρώτη φορά, απουσίαζαν οι ∆ανοί αθλητές από το
Τουρνουά αλλά η απουσία τους οφειλόταν σε πρακτικούς λόγους, όπως
µας είπαν, και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η παρουσία τους στο
φετινό Τουρνουά. Σηµειώνεται επίσης και η επανεµφάνιση της
Βουλγαρίας που τήρησε αποχή από το περσινό Τουρνουά.
Το Τουρνουά επιχορήγησε η µπύρα ΚΕΟ µε έπαθλα και τις φανέλες των
εποπτών. Για πρώτη φορά στο Τουρνουά είχαµε την παρουσία ατόµων
του Συνδέσµου Εποπτών Γραµµών Αγγλίας. Η παρουσία τους µπορούµε
να πούµε ότι έλυσε σε µεγάλο βαθµό το µόνιµο πρόβληµα που είχαµε µε
τους επόπτες γραµµών. Θα γίνει προσπάθεια για να εξασφαλίσουµε και
φέτος τις υπηρεσίες τους. Εκεί που έχουµε ακόµη πρόβληµα είναι µε
τους διαιτητές και ίσως θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την παρουσία
περισσότερων ξένων φιλοξενούµενών µας.
Τονίζεται επίσης και η παρουσία του Ούγγρου επιδιαιτητή Lajos Czanda
ο οποίος αυτή τη φορά προσέτρεξε για να µας βοηθήσει ως επιδιαιτητής
του Τουρνουά.
12. Σεµινάριο Προπονητικής: ∆ιεξήχθη στις 28 ∆εκεµβρίου – 4 Ιανουαρίου
από το ∆ανό Johnny Pedersen. Ουσιαστικά έγιναν δύο σεµινάρια, ένα
για αρχάριους και το άλλο για προχωρηµένους προπονητές.
13. Βραβεύσεις: Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιτας έγινε στο
ξενοδοχείο ΑΣΤΥ στις 3 Ιανουαρίου. 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.
14. Helvetia Cup: Έγινε στις 15 – 19 Ιανουαρίου στην Πορτογαλλία. Η
οµάδα µας αποτελείτο από: Σαββίνο Ιάσονος, Αντώνη Κ. Λαζάρου,
Νικόλα Παναγιώτου, Μαρία Ιωάννου, Ντιάνα Κνέκνα και ∆οµέτια
Ιωάννου. Τα αποτελέσµατα: Κύπρος - Φαρόε 5-0, Κύπρος - Ελβετία 0-5,
Κύπρος - Σλοβενία 0-5, Κύπρος - Ουγγαρία 1-4, Κύπρος - Ελλάδα 3-2,
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Κύπρος – Ιρλανδία 0-3. Πρόκειται για αρκετά καλά αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν παρά και την απουσία των στρατιωτών-αθλητών µας. Οι
διεθνείς µας έπαιξαν σύµφωνα µε τις δυνατότητες τους. Στην τελική
κατάταξη πήραµε την 14η θέση σε σύνολο 19 χωρών.
15. Φόρος τιµής: Με απόφασή του, στη Συνεδρία της 31ης Ιανουαρίου 2003,
το ∆.Σ. αποφάσισε να αναρτηθεί στα γραφεία της ΚΟΜ η φωτογραφία
του αδικοχαµένου αθλητή της ΚΟΜ Μιχάλη Σιακαλλή.
16. Sudirman Cup: Έγινε στις 18 – 23 Μαρτίου στην Ολλανδία. Η οµάδα
µας αποτελείτο από: Αντώνη Κ. Λαζάρου, Χάρη Χαραλάµπους,
∆ηµήτρη Κυπριανού, Κωνσταντίνος Θ. Κωνσταντίνου, Μαρία Ιωάννου,
Ντιάνα Κνέκνα και Έλενα Ιάσονος. Τα αποτελέσµατα: Κύπρος Λετονία 5-0, Κύπρος - Λουξεµβούργο 3-2, Κύπρος - Ουγγαρία 2-3,
Κύπρος - Ελλάδα 3-2. Πρόκειται για πολύ καλά αποτελέσµατα που
έφεραν την Κύπρο στην τρίτη θέση στον όµιλο. Αν κερδίζαµε την
Ουγγαρία θα διεκδικούσαµε την πρώτη θέση στον όµιλο και άνοδο στον
πιο πάνω όµιλο στους επόµενους παγκόσµιους αγώνες.
17. Πανευρωπαϊκό Ατοµικό Πρωτάθληµα Εφήβων/Νεάνιδων 12-19
Απριλίου 2003: Πήραµε µέρος µε τέσσερα άτοµα, τη Μαρία Ιωάννου, το
∆ηµήτρη Κυπριανού, το Χάρη Χαραλάµπους και τη ∆οµέτια Ιωάννου.
Τα καλύτερα αποτελέσµατα είχαµε στο ∆ιπλό Μικτό όπου οι ∆ηµήτρης
και Μαρία κέρδισαν διαδοχικά Ουκρανούς και Ρουµάνους αντιπάλους
και πέρασαν πανηγυρικά στους 16 καλύτερους στην Ευρώπη. Στη
συνέχεια έχασαν από ∆ανούς. Αρκετά καλή και η παρουσία µας στο
∆ιπλό Εφήβων όπου οι ∆ηµήτρης και Χάρης πέρασαν στο δεύτερο γύρο
µε νίκη επί Αυστριακών αντιπάλων.
18. Τουρνουά µικρών ηλικιών στο Βέλγιο: Έγινε στις 19 – 21 Απριλίου
2003 και σ’ αυτό πήραν µέρος 11 νεαροί αθλητές και αθλήτριες.
Επιτυχίες σηµειώθηκαν από τη ∆οµέτια Ιωάννου, το Θωµά
Αναστασιάδη, το Γιάννη Σοφοκλέους και τη νεαρή Αίµιλη Αβρααµίδη.
19. Συµµετοχή στην Ε.Γ.Σ. της EBU: Όπως πάντα η συµµετοχή µας υπήρξε
ουσιαστική. Η Ε.Γ.Σ. έγινε στις 13 Απριλίου στη ∆ανία. Πιο κάτω
παραθέτουµε σε συντοµία τα σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν τη
Γενική Συνέλευση
Α) Η εταιρεία RUTAC κήρυξε πτώχευση και έτσι χάθηκε ένα σηµαντικό
µέρος των εσόδων της Ένωσης. Η εταιρεία αυτή χορηγούσε το σιρκουί.
Β) Οι Πανευρωπαϊκοί βετεράνων που ήταν προγραµµατισµένοι να γίνουν
στην Ουαλία αναβλήθηκαν γιατί σε κάθε κατηγορία δήλωσαν συµµετοχή
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µόνο 5 χώρες αντί του ελάχιστου αριθµού των 8 όπως προνοεί ο
κανονισµός.
Γ) Από το 2004 στη Γενεύη θα ισχύουν οι αλλαγές στους κανονισµούς των
Πανευρωπαϊκών Οµαδικών Πρωταθληµάτων. Εισάγεται σύστηµα
σύµφωνα µε το οποίο κάθε οµάδα που συµµετέχει έχει τη δυνατότητα να
κερδίσει το πρωτάθληµα. Κάθε οµάδα θα αγωνίζεται σε 5 αγώνες αντί σε
4 και το πρωτάθληµα θα διαρκεί µια ηµέρα περισσότερο.
∆) Συζητήθηκε η ιδέα να διαχωριστούν τα οµαδικά από τα ατοµικά
πρωταθλήµατα. Για τα εφηβικά πρωταθλήµατα η ιδέα δεν βρήκε απήχηση
ενώ η γενική Συνέλευση δεν διαβλέπει αλλαγή για τα πρωταθλήµατα
ανδρών/γυναικών στα επόµενα χρόνια τουλάχιστον.
Ε) Ο γνωστός µας Mojmir Hnilica εξελέγη στη θέση του Αξιωµατούχου
Γηπέδων. Έχει παραιτηθεί από τη θέση του ∆ιευθυντή των Events, θέση
που πήρε ο Peter Tarcala.
Στ) Έγινε συζήτηση ενόψει της Γενική Συνέλευσης της IBF που θα γίνει
στο Birmingham στις 27 Ιουλίου (νέα ηµεροµηνία). Ο Πρόεδρος της EBU
ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρή κρίση στην IBF. Ειδικά, εντοπίστηκε σοβαρό
πρόβληµα µε το Γραµµατέα της Ασιατικής Οµοσπονδίας Punch Gunaland
ο οποίος διακρίνεται για την ανεντιµότητά του, όπως ελέχθη. Όσον αφορά
τις εκλογές, για τις δύο θέσεις Αντιπροέδρων υπάρχουν 4 υποψήφιοι. Η
Ευρώπη προτρέπεται να ψηφίσει συγκεκριµένο άτοµο το όνοµα του
οποίου θα αποφασιστεί σε συνάντηση που θα γίνει στο Μπέρµιγχαµ λίγο
πριν την Γενική Συνέλευση. Τέθηκε και ζήτηµα Ολυµπιακών αγώνων. Οι
χώρες µέλη της IBF έχουν φτάσει τις 154 από τις 58 πού ήταν πριν την
ένταξη στο Ολυµπιακό πρόγραµµα. Μετά την Αθήνα, θα γίνει ανασκόπηση
του στάτους των αθληµάτων και των επί µέρους, δηλαδή το Μικτό ∆ιπλό
στην περίπτωση του αθλήµατος µας. Το Μπάτµιντον κατέχει σήµερα την
26η θέση σε σύνολο 28 Ολυµπιακών αθληµάτων. Υπάρχουν ήδη σκέψεις
για µείωση του αριθµού των Ολυµπιακών αθληµάτων και επικρατεί
σκεπτικισµός αναφορικά µε την προβολή του αθλήµατος στην Αθήνα λόγω
του ότι το Μπάτµιντον είναι σχετικά νέο άθληµα στην Ελλάδα. Για το
2008 η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, ελέω Κίνας. Ακόµη ένα
µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι 42% των µελών της IOC είναι από
την Ευρώπη. Πρέπει να προσπαθήσουµε να επηρεάσουµε όλους όσους
µπορούµε. Επίσης, τίθεται θέµα µεταφοράς των γραφείων της IBF στη
Σιγκαπούρη. Η εισήγησή µας θα είναι να γίνει η µεταφορά, αν επιβάλλεται
να γίνει, όχι στην Ασία αλλά στη Λοζάννη. Τέλος, σχετικά µε τις αλλαγές
στο Sudirman, υπάρχουν διισταµένες απόψεις. Η Αυστραλία εισηγείται να
παραµείνει το σύστηµα ως έχει.
20. Αγορά στολών διαιτητών: Η ΚΟΜ έχει προβεί στην αγορά των ειδικών
στολών για διαιτητές και επιδιαιτητές.
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21. Ηµερίδα ΕΣΥΑΑ: Πήραµε µέρος µε µεγάλη επιτυχία στην ηµερίδα του
ΕΣΥΑΑ στις 24 Μαΐου µε αρκετά νεαρά άτοµα που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα.
22. Η ΚΟΜ τιµά τους Νικόλα Πίσση και Ντιάνα Κνέκνα: Σε µια σεµνή
τελετή, το ∆.Σ. της ΚΟΜ τίµησε τους αποχωρήσαντες από την ενεργό
δράση (εθνική οµάδα) αθλητές της Οµοσπονδίας, Νικόλα Πίσση και
Ντιάνα Κνέκνα.
23. Το Μπάτµιντον στα σχολεία: Έγινε σηµαντική προσπάθεια προώθησης
του αθλήµατος στα σχολεία. Το Μπάτµιντον εντάχθηκε στο πρόγραµµα
γυµναστικής του Β’ Λυκείου Κύκκου και προς αυτή την κατεύθυνση η
ΚΟΜ προσέφερε φτερά και ρακέτες. Οριστικά πλέον το άθληµα
εντάσσεται στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Πρόκειται για
επιστροφή στην κοιτίδα του αφού, όπως είναι γνωστό, το Μπάτµιντον
ξεκίνησε από το ΑΤΙ. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε σκληρά η
Μαρία Ιάσονος και µπορούµε να πούµε πως η επιτυχής κατάληξη του
θέµατος οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη Μαρία.
24. Η Ολυµπιακή οµάδα της Μεγάλης Βρετανίας: Βρισκόµαστε σε συνεχή
επαφή µε το γενικό υπεύθυνο της ολυµπιακής Οµάδας της Μεγάλης
Βρετανίας που θα κάνει την προετοιµασία της στην Κύπρο για τους
Ολυµπιακούς της Αθήνας, το Lars Sologub, ο οποίος µας πληροφόρησε
πως είναι στη διάθεσή µας για ότι βοήθεια χρειαστούµε.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Όπως και πέρσι, φέτος είχαµε ξανά 10 πρωταθλήµατα σε διασωµατειακό
επίπεδο. Όλα τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
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
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Πρωταθλήτρια

Παρνασσός
Μορφωτικός
Παρνασσός
Πρόοδος
Μορφωτικός
Αλπατρός
Μορφωτικός
Πρόοδος
Μορφωτικός
Παρνασσός

7

∆ευτεραθλήτρια

Αλπατρός
Παρνασσός
Μορφωτικός
Αλπατρός
Πρόοδος
Μορφωτικός
Πρόοδος
Παρνασσός
Παρνασσός
Αλπατρός

Συµµετοχές

5(5)
4(4)
5(5)
6(6)
4(4)
5(5)
5(6)
3(4)
3(3)
6(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 (για σκοπούς σύγκρισης παρουσιάζονται και οι περσινές
συµµετοχές).
Συµµετοχές

Τουρνουά
Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων / Νεανίδων
Παίδων / Κορασίδων
Παµπαίδων /
Παγκορασίδων
Βετεράνων

ΑΑ

2002

ΑΓ

2002

32
24
40
34

39

19

47

11
10
22
28

11

9

4

32
43

∆Α

2002

19

31

15
12
18
16

4

6

15
30

∆Γ

2002

10

21

6
5
10
14

4

3

16
21

∆Μ 2002
20

15

10
10
20
27

2

6

4

7
15

15
26
26

Φαίνεται από τους αριθµούς ότι η συµµετοχή υπήρξε αρκετά ικανοποιητική ενώ
παρουσιάζεται κάποια µείωση στις µεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό εξηγείται από
την νοοτροπία που συντηρείται στους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες οι
οποίοι θεωρούν πως δεν αξίζει τον κόπο να συµµετέχουν σε τουρνουά που
θεωρητικά δεν διαθέτουν πιθανότητες διάκρισης. Η έντονη συµµετοχή των
αθλητών και των αθλητριών στις µικρές ηλικίες φανερώνει για άλλη µια φορά
την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν οι προπονητές των σωµατείων µας µέσα
στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΥΑΑ.
Επίλογος
Μετά από πολλές και συντονισµένες προσπάθειες που άρχισαν πριν αρκετό
καιρό, η IBF έχει αποδεχθεί το αίτηµά µας για αποστολή προπονητή στην
Κύπρο για κάποιο χρονικό διάστηµα. Η IBF θα καταβάλει το µισθό του και η
ΚΟΜ τα έξοδα διαµονής, διατροφής και διακίνησης.
Μέσα στον Ιούλιο θα πραγµατοποιηθεί και η καλοκαιρινή σχολή που στοχεύει
τα άτοµα της ηλικίας του Polonia Cup. Στις 7 – 12 Ιουλίου η σχολή θα
πραγµατοποιηθεί στη Λευκωσία και στις 13 – 19 στον Αγρό.
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