ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε πέρσι στις 28 Ιουνίου, διεξήχθηκαν εκλογές
για τις εφτά θέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΜ και τα άτοµα που εκλέγηκαν
καταρτίσθηκαν σε σώµα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Μίκης Χατζηνεοφύτου
Αντιπρόεδρος: Αιµίλιος Ιωάννου
Γραµµατέας: Μάριος Ιακώβου
Ταµίας: Σαββίνος Ιάσονος
Έφορος: Μάριος Κυριάκου
Σύµβουλος: Ανδρέας Κωνσταντίνου (µε ειδικά καθήκοντα Εφόρου Εθνικών Οµάδων)
Σύµβουλος: Ανδριάνα Μαλεκίδου
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 34 συνεδρίες (έξι περισσότερες από την
αντίστοιχη περσινή χρονιά) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή, περίπου µια συνεδρία
κάθε 11 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: Μάριος Κυριάκου
Γραµµατέας: Νίκος Βλαδιµήρου
Μέλος: Νικόλας Πίσσης
Ελεγκτικό Γραφείο
Το ∆.Σ. µε εξουσιοδότηση της προηγούµενης Γ.Σ. διόρισε ξανά το Ελεγκτικό Γραφείο
Ιωάννου, Θεοδούλου and Co. Η ΚΟΜ δεξιώθηκε τα µέλη της ∆ικαστικής Επιτροπής και
αντιπρόσωπο του Ελεγκτικού Γραφείου µε στόχο την αλληλογνωριµία και διατήρηση καλών
και στενών σχέσεων.
Γενικά
Προτού αναφερθούµε αναλυτικά στο χρόνο που πέρασε επιθυµούµε να εξάρουµε πρώτα απ’
όλα τη συµπεριφορά των αθλητών και αθλητριών µας σε όλες τις εξόδους των εθνικών µας
οµάδων και άλλων αποστολών. Πριν δύο χρόνια η ΕΓΣ άκουσε µε πολλή ανησυχία για
ορισµένα κρούσµατα ανάρµοστης συµπεριφοράς που παρατηρήθηκαν από νεαρά κυρίως
άτοµα του χώρου µας. Είµαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πληροφορήσουµε τη ΓΣ ότι και
φέτος, όπως και πέρσι, η παρουσία των ατόµων του χώρου µας, ήταν άψογη από όλες τις
απόψεις. Ο λόγος που γίνεται ξανά αναφορά σ’ αυτό το θέµα είναι γιατί το ∆Σ γνωρίζει τις
δικαιολογηµένες ευαισθησίες των αντιπροσώπων γύρω από θέµατα πειθαρχίας και γιατί παρά
την απουσία οποιουδήποτε προβλήµατος, θεωρούµε ότι ο εφησυχασµός δεν έχει θέση στους
προγραµµατισµούς µας.
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Επίσης, το µέγα θέµα που αναδείξαµε ως κυρίαρχο στις δύο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις,
το θέµα του Πολυπροπονητηρίου, βρίσκεται επί τέλους στην τελική ευθεία και φαίνεται ότι
το άθληµά µας θα αποκτήσει τη θέση που του ανήκει µε καθηµερινές ώρες στο νέο χώρο που
ελπίζουµε να ανοίξει εντός των προσεχών ηµερών. Για να φτάσουµε µέχρι εδώ έγιναν
αγωνιώδεις και κοπιώδεις προσπάθειες από όλα τα µέλη του ∆Σ και κυρίως από τον Αιµίλιο
Ιωάννου που παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις. Αν όλα πάνε καλά και σύµφωνα µε τα
µέχρι σήµερα δεδοµένα, το Μπάτµιντον θα έχει καθηµερινά τη χρήση του
Πολυπροπονητηρίου για δύο ώρες. Βέβαια, ούτε και εδώ έχει θέση ο εφησυχασµός γι’ αυτό
και µέχρι την τελευταία στιγµή θα έχουµε τα µάτια και τα αυτιά µας ανοικτά έτσι που να µη
βρεθούµε µπροστά από δυσάρεστες καταστάσεις την τελευταία στιγµή.
Ο στόχος που θέσαµε για διοργάνωση ενός µεγάλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος έχει
υλοποιηθεί. Η ΕΒU µας έχει εµπιστευθεί µε τη διοργάνωση του “Helvetia Cup” στις 19-23
Ιανουαρίου 2005. Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στον Αγρό και ευελπιστούµε σε µια
διοργάνωση που θα είναι άψογη από όλες τις απόψεις. Έχουµε και τον κόσµο και την
τεχνογνωσία αλλά και την πείρα για να διοργανώσουµε ένα Τουρνουά για το οποίο όλοι θα
µιλούν και θα αποτελεί το σηµείο αναφοράς για άλλες χώρες. Με την ευκαιρία, το ∆.Σ.
απευθύνει έκκληση προς όλα τα σωµατεία, µέλη και φίλους του αθλήµατος, όπως βοηθήσουν
ενεργητικά για να οργανώσουµε όλοι µαζί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Τουρνουά.
Ένα τέταρτο θέµα που αναδεικνύεται αυτές ακριβώς τις µέρες και είναι δυστυχώς πολύ
δυσάρεστο, αφορά στη µειωµένη – για πρώτη χρονιά από ιδρύσεως της ΚΟΜ – χορηγία του
κράτους. Σε σχέση µε την περσινή επιχορήγηση του ΚΟΑ η φετινή θα είναι µειωµένη κατά
έξι περίπου χιλιάδες λίρες. Αν λάβουµε υπόψη ότι στους σχεδιασµούς µας υπολογίζαµε µια
λογική αύξηση της τάξης των τεσσάρων χιλιάδων λιρών, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο, η
φετινή χορηγία του κράτους είναι ουσιαστικά µειωµένη κατά δέκα χιλιάδες λίρες. Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, η απόφαση του Οργανισµού για το ύψος της επιχορήγησης λήφθηκε
πολύ καθυστερηµένα και πολύ µετά την ολοκλήρωση των σχεδιασµών µας και ακριβώς µετά
το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2003-2004. Ο λόγος για την µείωση, σύµφωνα µε τον
ΚΟΑ, είναι το έλλειµµα που παρουσιάζει ο Οργανισµός της τάξης του µισού περίπου
εκατοµµυρίου λιρών. Οι ενδείξεις είναι ότι οι περικοπές θα συνεχιστούν και του χρόνου και
οπωσδήποτε το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να µονοπωλήσει σχεδόν τις έγνοιες του ∆Σ για να
βρεθούν οι εκείνες οι λύσεις που θα αποτρέψουν την αναστροφή της ανοδικής πορείας του
αθλήµατός µας. Μπροστά σ’ αυτά τα δεδοµένα και εν’ όψη του Helvetia θα πρέπει να γίνει
µια δυναµική προσπάθεια προς την κατεύθυνση εξασφάλισης χορηγών. Η βοήθεια όλων είναι
ευπρόσδεκτη.
Η περίοδος 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.

Σεµινάριο προπονητικής: ∆ιοργανώθηκε στις 29 Ιουνίου µε εισηγητή το Lars
Sologub, γενικό υπεύθυνο της Βρετανικής Ολυµπιακής οµάδας.

2.

Summer School της EBU: Με 2 αθλητές, Έλενα Ιακώβου και Γιάννη Σοφοκλέους
και µε µία συνοδό / προπονήτρια, την Έλενα Κέντα, συµµετείχαµε στην καλοκαιρινή
σχολή της EBU τον Ιούλιο 2003.
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3.

4.

Καλοκαιρινή Σχολή: Με εισηγητή το Jens Thogersen οργανώθηκε Καλοκαιρινή
Σχολή από 7 έως 19 Ιουλίου, στη Λευκωσία και στον Αγρό. Στη Λευκωσία
συµµετείχαν 29 άτοµα και στον Αγρό 20. Το ΕΣΥΑΑ επιχορήγησε τη Σχολή µε 600
λίρες.
Προπονητικό Κάµπινγκ στη Βουλγαρία: Έγινε από 28 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου.
Την αποστολή, που αποτελείτο από τους Θωµά Αναστασιάδη, Απόστολο
Αβρααµίδη, Κατερίνα και Μαργαρίτα Πίσση, συνόδεψε η Μαρία Ιωάννου.

5.

Ακαδηµία IBF στη Βουλγαρία: Συµµετείχε ο Σαββίνος Ιάσονος και σύµφωνα µε την
έκθεσή του η Ακαδηµία ήταν πολύ ψηλού επιπέδου και ο ίδιος επωφελήθηκε πάρα
πολύ από τη συµµετοχή του.

6.

Οµοσπονδιακός Προπονητής: Το ∆.Σ. της ΚΟΜ, έθεσε από πολύ νωρίς θέµα
Οµοσπονδιακού προπονητή και προέβη σε διάφορες ενέργειες προς αυτή την
κατεύθυνση, µε αγγελίες τόσο στην ιστοσελίδα της ΚΟΜ όσο και στην ιστοσελίδα
της EBU. Είχαµε αρκετή ανταπόκριση, κυρίως από προπονητές της Ινδίας και των
Ανατολικών χωρών. Μετά την αξιολόγηση που έγινε καταλήξαµε σε Πολωνό
προπονητή εγνωσµένης αξίας, το Richard Borek, ο οποίος είναι ο προπονητής της
Ολυµπιακής οµάδας της Πολωνίας και ο οποίος καταφθάνει στην Κύπρο στις 6
Οκτωβρίου για να αναλάβει τις Εθνικές µας οµάδες. Η περίοδος που ανασκοπούµε
καλύφθηκε προπονητικά από τους Νικόλα Πίσση και Σαββίνο Ιάσονος, ενώ για τους
µήνες Ιούνιο – Σεπτέµβριο, τρία κλιµάκια θα προπονούνται από τους Α.Κ. Λαζάρου,
Σ. Ιάσονος και Κ. Μήλιο. Η µη εργοδόηση ξένου προπονητή για την περίοδο 20032004 οφείλεται κυρίως στην απουσία κατάλληλων χώρων και την απουσία
ενδιαφέροντος από κατάλληλους προπονητές.

7.

∆ιεθνές Τουρνουά Ελλάδας: Το διεθνές Τουρνουά Ελλάδας αποτέλεσε την πρώτη
έξοδο µας για επίσηµους αγώνες εξωτερικού για την νέα περίοδο. ∆ιεξήχθη στις 28 –
31 Αυγούστου. Συµµετείχαµε µε πολυµελή οµάδα (12 άτοµα) µε βάση το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΚΟΑ. και η επιτυχία ήρθε στο ∆ιπλό Γυναικών όπου
οι Μαρία Ιωάννου και Έλενα Ιάσονος έφθασαν µέχρι και τον τελικό όπου έχασαν
από Ρουµάνες αθλήτριες. Στο Απλό Γυναικών η Μαρία έφθασε µέχρι τους
ηµιτελικούς. Στο Τουρνουά πήραν µέρος πολύ καλοί αθλητές από αρκετές χώρες.

8.

∆ιεθνές Τουρνουά Βουλγαρίας: Συµµετείχαµε µε µόνο δύο αθλητές, τους ∆ηµήτρη
και Χάρη µε προπονητή / συνοδό την Ντιάνα Κνέκνα. Το Τουρνουά έγινε το
Σεπτέµβρη και η συµµετοχή µας έγινε στα πλαίσια αθλητικού κρατικού
πρωτοκόλλου.

9.

Σεµινάριο Επιδιαιτησίας: Η ΚΟΜ συµµετείχε µε το Νίκο Βλαδιµήρου. Το Σεµινάριο
ήταν πολύ ψηλού επιπέδου και έγινε στις 19-21 Σεπτεµβρίου στην Αυστρία.

10. Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Το ∆.Σ. κάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27
Σεπτεµβρίου για τροποποίηση των Ειδικών Κανονισµών Πρωταθληµάτων. Έγινε
αρκετή προπαρασκευαστική εργασία µε τη συµµετοχή των Σωµατείων που οδήγησε
στην τροποποίηση των κανονισµών, ενώ κάποιες ασάφειες που έχουν προκύψει θα
µελετηθούν µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση των κανονισµών.
11. European Youth Forum: Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη του
αθλήµατος µέσα από µια µεσοπρόθεσµη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται µόνο
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νέοι και ικανοί άνθρωποι του αθλήµατος υπό την καθοδήγηση εµπείρων ατόµων της
EBU. Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Πρόγραµµα είναι η Μαρία Ιωάννου, ενώ στο
Forum που έγινε στη Σουηδία στις 9-12 Οκτωβρίου 2003 συµµετείχε και ο Στέφανος
Προεστός. Το πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά και η Μαρία Ιωάννου επιλέγηκε να
προσφωνήσει την ΕΓΣ της ΕΒU κάτι που έκανε µε µεγάλη επιτυχία τον Απρίλιο
2004, αποσπώντας ευµενή σχόλια από όλους.
12. Polonia Cup: Έγινε στις 1 - 5 Οκτωβρίου στην Ιρλανδία. Η οµάδα µας αποτελείτο
από: Γιάννη Σοφοκλέους, Θωµά Αναστασιάδη, Απόστολο Αβρααµίδη, Βασίλη
Βάσου, Έλενα Ιακώβου, Άννα Μιχαηλίδου, Κατερίνα Πίσση και Νάντια Ευθυµίου.
Τα αποτελέσµατα: Κύπρος – Ρωσία 0-7, Κύπρος - Ουαλία 5-2, Κύπρος - Αυστρία 07, Κύπρος - Εσθονία 0-7, Κύπρος - Τουρκία 1-6. Τελικά η Κύπρος τερµάτισε στη 12η
θέση σε σύνολο 18 χωρών. Πριν δύο χρόνια, στο ίδιο Τουρνουά είχαµε πάρει την 14η
θέση σε σύνολο 19 χωρών. Γενικά, τα αποτελέσµατα µπορούσαν να ήταν καλύτερα
αλλά η οµάδα µας στα κορίτσια ειδικά ήταν πολύ νεανική και άπειρη.
13. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Πραγµατοποιήθηκε στις 15 – 19 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 στη 2η θέση σε αντίθεση µε
την 3η του προηγούµενου χρόνου. Στο Ατοµικό, οι Μαρία Ιωάννου και Κατερίνα
Κρασόβσκα έφθασαν µέχρι και τον τελικό του ∆ιπλού Γυναικών ενώ η Μαρία
τερµάτισε στην τρίτη θέση του Απλού Γυναικών. Σπουδαία εµφάνιση είχε ο
∆ηµήτρης Κυπριανού µε νίκες επί Βούλγαρου και Ισραηλίτη αθλητή, προτού χάσει
από ισπανό αθλητή, µετά όµως από σοβαρό τραυµατισµό του στον νικηφόρο αγώνα
κατά του ισραηλίτη πρωταθλητή. Το Τουρνουά ήταν το µαζικότερο που έγινε µέχρι
σήµερα µε τη συµµετοχή 8 χωρών στο οµαδικό και 17 στο ατοµικό. Στο ατοµικό
είχαµε για πρώτη φορά και συµµετοχή Τουρκοκυπρίων αθλητών και αθλητριών. Για
πρώτη φορά επίσης συµµετείχαν άτοµα από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την
Ουαλία, την Ρουµανία και την Ιρλανδία.
Στο προηγούµενο Τουρνουά απουσίασαν για πρώτη φορά οι ∆ανοί και στον περσινό
απολογισµό το ∆.Σ. ανέφερε επί λέξη: «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». Έτσι και έγινε. Οι ∆ανοί επέστρεψαν δριµύτεροι και µάλιστα µε τρεις
οµάδες, η µια εκ των οποίων πολύ ψηλού επιπέδου και η οποία βέβαια κέρδισε και
τον τίτλο.
Η οµάδα του Συνδέσµου Εποπτών Γραµµών Αγγλίας έδωσε και πάλι το παρόν της.
Η παρουσία τους έλυσε σε µεγάλο βαθµό το µόνιµο πρόβληµα που έχουµε µε τους
επόπτες γραµµών.
14. Βραβεύσεις: Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιτας έγινε στο ξενοδοχείο ΑΣΤΥ
στις 4 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.
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15. Finlandia Cup: Έγινε στις 20 – 25 Ιανουαρίου στην Αυστρία. Η οµάδα µας
αποτελείτο από: Θωµά Αναστασιάδη, Απόστολο Αβρααµίδη, Μάριο Λοϊζίδη, ,
Μαρία Ιωάννου, ∆οµέτια Ιωάννου και Έλενα Ιακώβου. Τα αποτελέσµατα: Κύπρος Αυστρία 3-2, Κύπρος - Εσθονία 2-3, Κύπρος - Ουαλία 2-3, Κύπρος - Νορβηγία 3-2,
Κύπρος – Ιρλανδία 2-3. Η Κύπρος κατετάγη στη 17η θέση από 25 χώρες, µια θέση
που την αδικεί πολύ δεδοµένου ότι η Αυστρία, την οποία νικήσαµε, κατετάγη τελικά
3η ενώ διεκδίκησε και θέση στην τριάδα και στα µετάλλια. Είναι γεγονός πως όλα τα
παιχνίδια της Κύπρου κρίνονταν στο Μικτό, αφού οι Μαρία, ∆οµέτια και Έλενα
ήταν ακαταµάχητες και αποτελούσαν το φόβο και τρόµο των αντιπάλων. Σύµφωνα
και µε την οµολογία του προπονητή Σαββίνου Ιάσονος, µια καλύτερη προετοιµασία
στο µικτό ίσως να έκανε τη διαφορά. Η πραγµατικότητα είναι ότι βρεθήκαµε µια
µόλις ανάσα για να κάνουµε το µεγάλο µπαµ στην Ευρώπη.
16. Olympic Forum της EBU: Η EBU µας πληροφόρησε ότι ο περιοδεύων προπονητής
της, εντόπισε τη Μαρία Ιωάννου στο «Finlandia Cup» ως νεαρή ταλαντούχα
αθλήτρια και εισηγήθηκε όπως η Μαρία κάνει αίτηση για συµµετοχή στο ειδικό
πρόγραµµα που έχει ως στόχο την προετοιµασία αθλητών και αθλητριών για τους
ολυµπιακούς του 2008. Η αίτηση της Μαρίας υποβλήθηκε στην EBU µαζί µε αίτηση
από το ∆ηµήτρη Κυπριανού. Πρόσφατα πληροφορηθήκαµε ότι έχει γίνει προεπιλογή
και η Μαρία έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα και ότι ο ∆ηµήτρης δυνατό να ενταχθεί σε
µια δεύτερη οµάδα.
17. Thomas & Uber Cups: Έγιναν στις 10-15 Φεβρουαρίου στη Σλοβακία. Τα
αποτελέσµατα: Thomas Cup: Κύπρος - Σλοβακία 2-3, Κύπρος - Πολωνία 0-5,
Κύπρος - Ισλανδία 0-5 Uber Cup: Κύπρος – Τσεχία 0-5, Κύπρος – Φιλανδία 0-5,
Κύπρος – Βουλγαρία 0-5. Γίνεται αντιληπτό ότι η κλήρωση των αγώνων αυτών είναι
τέτοια που δεν αφήνει πολλά περιθώρια διάκρισης αφού οι «µικρές» χώρες
εντάσσονται στους οµίλους των ισχυρών χωρών. Στους αγώνες αυτούς συµµετείχε
ως βοηθός επιδιαιτητής ο Νίκος Βλαδιµήρου και ως διαιτητής ο Ευάγγελος
Ευαγγέλου.
18. Umpire Course: Με την Ανδριάνα Μαλεκίδη, η ΚΟΜ συµµετείχε τον Μάρτιο σε
σχολή διαιτητών που έγινε στην Κροατία και οργανώθηκε από την EBU.
19. Τουρνουά µικρών ηλικιών στο Βέλγιο: Έγινε στις 19 – 21 Απριλίου 2004 και σ’
αυτό πήραν µέρος 10 νεαροί αθλητές και αθλήτριες και 3 συνοδοί / προπονητές.
Επιτυχίες σηµειώθηκαν από τη Μαρία Αβρααµίδου και Στέλλα Κνέκνα στο ∆ιπλό,
και τη Μαρία Αβρααµίδη και Τόµας Μιχαήλ στο Μικτό. Οι πιο πάνω αθλητές και
αθλήτριες πήραν την τρίτη θέση.
20. Συµµετοχή στην Ε.Γ.Σ. της EBU: Όπως πάντα η συµµετοχή µας υπήρξε ουσιαστική.
Η Ε.Γ.Σ. έγινε στις 17 Απριλίου στην Ελβετία. Πιο κάτω παραθέτουµε σε συντοµία
τα σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και ορισµένες
αποφάσεις.
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ΕΓΣ EBU
Η EBU, από το Σάββατο 17/4/2004, έχει νέο Πρόεδρο τον οποίο εξέλεξε η Ετήσια Γενική
Συνέλευση. Ο νέος Πρόεδρος είναι ο ∆ανός Tom Bacher ο οποίος ήταν ο µοναδικός υποψήφιος
και στη ψηφοφορία πήρε 33 ψήφους έναντι 13 εναντίον και µίας αποχής. Στη Γενική
Συνέλευση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι 47 χωρών µελών της Ένωσης, γεγονός που
αποτελεί ρεκόρ συµµετοχής.
Άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
1. Η συνδροµή των µελών στην Ένωση αυξήθηκε στα 190 Ευρώ.
2. Απέρριψε πρόταση του Συµβουλίου για διαγραφή του κανονισµού F8 που προνοεί ότι
άτοµα που εργοδοτούνται από την Ένωση να µη µπορούν να εκλεγούν σε οργανικές θέσεις
της Ένωσης.
3. Ενέκρινε εισαγωγή κανονισµών για δηµιουργία Επίτιµων Αντιπροέδρων.
4. Εγκρίθηκαν τα sanction fees για το Thomas και Uber Cup, ως ακολούθως:
Sanction fee Euro 2 000
Entry fee 1 team Euro 300
Entry fee 2 teams Euro 400
Υπενθυµίζεται ότι η EBU αναλαµβάνει τη διοργάνωση των πιο πάνω πρωταθληµάτων, για
την Ευρώπη.
5. Έχουν γίνει αλλαγές στους κανονισµούς των ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων (10.2 Appendix
I). Πιο συγκεκριµένα, η Οµοσπονδία που αναλαµβάνει τη διοργάνωση Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήµατος, καλύπτει τα έξοδα του Επιδιαιτητή, του Βοηθού Επιδιαιτητή και των
άλλων µελών του Committee of Management για:
-- ∆ιαµονή και καθηµερινή χορηγία αντιµισθίας
-- Το µεταφορικό κόστος ή 250 Ευρώ κατά άτοµο αν αυτό είναι το ελάχιστο κόστος
-- Για τους διαιτητές, η Οµοσπονδία καλύπτει τη διαµονή ή χορηγεί καθηµερινή αντιµισθία
6. Σε σχέση µε τη στολή των αθλητών, αποφασίστηκε όπως στους ευρωπαϊκούς αγώνες, από
τους προηµιτελικούς και µετά, οι αντίπαλοι αθλητές φορούν διαφορετική στολή.
7. Για το Helvetia Cup και το Finlandia Cup υιοθετήθηκε η πρόταση όπως την τελική φάση, ο
κάθε αγώνας να τερµατίζεται όταν κρίνεται το αποτέλεσµα. ΄Όµως, για το Finlandia Cup, ο
κανονισµός αυτός δεν θα ισχύει πλέον.
8. Για το Europe Cup έχει προταθεί όπως αυτό διεξάγεται τον Ιούνιο.
9. Για όλα τα πρωταθλήµατα που οργανώνει η EBU έχει αποφασισθεί όπως η σύνθεση της
κάθε οµάδας να παραδίδεται στον Επιδιαιτητή τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη του
αγώνα.
10. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Jos Nouwt (Ολλανδία) δεν κατάφερε να επανεκλεγεί παρόλο
ότι ήταν ο µοναδικός υποψήφιος. Πήρε µόνο 16 ψήφους και καταψηφίστηκε από 30
αντιπροσώπους. Φαίνεται ότι µέτρησε η αντίθεση του στην υποψηφιότητα του Tom Bacher,
που ήταν πολύ έντονη και η άποψη των αντιπροσώπων ότι δεν θα µπορούσε να εργαστεί
εποικοδοµικά σε ένα Συµβούλιο υπό το Tom Bacher.
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11. Για τη θέση του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης επανεξελέγη η Jadwiga Slawska-Szalewicz
(Πολωνία) µε 28 ψήφους υπέρ έναντι 18 ψήφους που πήρε η ανθυποψήφιά της Έµη Φούντα
(Ελλάδα) την οποία πρότεινε η ΚΟΜ.
12. Σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας, έγινε ισχυρή προτροπή
όπως αντιπροσωπευθούν όλες οι χώρες. Ήδη διευθετήθηκε συνάντηση των ευρωπαίων
αντιπροσώπων την παραµονή της συνέλευσης (8 Μαΐου) για να χαραχθεί κοινή Ευρωπαϊκή
πολιτική.
13. Έγινε παρουσίαση της εργασίας του European Youth Forum η οποία απέσπασε πολύ
κολακευτικά σχόλια. Οι παρουσιαστές ήταν δύο, ένας από τη Σουηδία και η Μαρία Ιωάννου.
Η Μαρία ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στα καθήκοντα της και τίµησε µε την παρουσία της όχι
µόνο τον εαυτό της αλλά και την Κύπρο.
21. 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. Ελπίζουµε ότι σύντοµα θα έχουµε καλά νέα και από τη Λάρνακα όπου
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Αµερικάνικη Ακαδηµία. Επίσης, η Αγγλική
Σχολή έχει ζητήσει εξοπλισµό για την νέα περίοδο ενώ, η Μαρία Ιωάννου
επισκέφθηκε αρκετά σχολεία για επίδειξη του αθλήµατος εν’ όψη των Ολυµπιακών
Αγώνων. Αναφέρουµε επίσης ότι στο Πανεπιστήµιο Κύπρου έχει δηµιουργηθεί
Όµιλος Μπάτµιντον.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Όπως και πέρσι, φέτος είχαµε ξανά 10 πρωταθλήµατα σε διασωµατειακό επίπεδο. Όλα τα
αποτελέσµατα φαίνονται πιο κάτω:
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΑΝ∆ΡΩΝ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος
2ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
3 ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
4 ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
1ος
2ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
5 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ
1ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
6 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
1ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
7 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
1ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
8 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
2ος
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
9 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
2ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
10 ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
2ος
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
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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).
Τουρνουά

ΑΑ

2003

2004

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

Βετεράνων

25
24
34
52
7

2003

ΑΓ
2004

32
24
40
34
11

9
10
23
24
4

Συµµετοχές
∆Α 2003
2004

11
10
22
28
4

11
11
16
14
4

∆Γ

2003

2004

15
12
18
16
6

6
5
11
12
2

∆Μ

2003

2004

6
5
10
14
3

11
11
23
23
5

10
10
20
27
6

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 που συντόνισε µε επιτυχία για
άλλη µια χρονιά ο Αιµίλιος Ιωάννου. Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η αθρόα συµµετοχή των
Παµπαίδων στο Τουρνουά της ηλικίας τους.
Τα σωµατεία, Αλπατρός, Μορφωτικός, Παρνασσός και Αετοί διοργάνωσαν µε επιτυχία τα
καθιερωµένα τους Τουρνουά. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των
Ατοµικών Τουρνουά.
1

ΑΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος
∆ηµήτρης Κυπριανού
2ος
Χάρης Χαραλάµπους
ος
3
Αντώνης Κ. Λαζάρου
3ος
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
1η
Έλενα Ιακώβου
2η
Έλενα Κέντα
3η
Μαρία Ιωάννου
3η
Έλενα Ιάσονος
οι
1
∆.Κυπριανού/Κ.Κων/νου
2οι
Χ.Χαραλάµπους/Α.Κ.Λαζάρου
οι
3
Γ.Σοφοκλέους/Θ.Αναστασιάδης
3οι
Ν.Παναγιώτου/Σ.Ιάσονος
ες
1
Μ.Ιωάννου/∆.Ιωάννου
2ες
Ε.Κέντα/Μ.∆ηµοσθένους
ες
3
∆.Χ’’Γιάγκου/Α.Μιχαηλίδου
3ες
Ε.Ιακώβου/Ε.Ιάσονος
οι
1
Κ.Κων/νου/∆οµ.Ιωάννου
2οι
Χ.Χαραλάµπους/Μ.Ιωάννου
οι
3
Ν.Παναγιώτου/Ε.Ιακώβου
3οι
∆.Κυπριανού/Μ.∆ηµοσθένους
8

2

ΑΠΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

3

ΑΠΛΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ
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1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Θωµάς Αναστασιάδης
Απόστολος Αβρααµίδης
Βασίλης Βάσου
Γιάννης Σοφοκλέους
Μαρία Ιωάννου
Έλενα Ιακώβου
Νάντια Ευθυµίου
Άννα Μιχαηλίδου
Χ.Χαραλάµπους/Γ.Σοφοκλέους
Θ.Αναστασιάδης/Σ.Χ’’Γιάγκου
Β.Βάσου/Μ.Ποδινάς
Μ.Αργυρού/Απ.Αβρααµίδης
Μ.Ιωάννου/∆.Ιωάννου
Ε.Ιακώβου/Α.Μιχαηλίδου
Ν.Ευθυµίου/Ελ.Νικολάου
Χ.Χαραλάµπους/Μ.Ιωάννου
Θ.Αναστασιάδης/∆.Ιωάννου
Σ.Χ’’Γιάγκου/Ελ.Νικολάου
Μ.Αργυρού/Ε.Ιακώβου

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Βασίλης Βάσου
Χρίστος Νικολαϊδης
Ζήνωνας Χαραλάµπους
Ανδρέας Πέτρου
Άννα Μιχαηλίδου
Αλέξια Χρυσοστόµου
Ελένη Νικολάου
Νάντια Ευθυµίου
Β.Βάσου/Α.Πέτρου
Β.Όθωνος/Σ.Βασιλίου
Ερ.Χαραλάµπους/Μ.Μιχαήλ
Ζ.Χαραλάµπους/Χρ.Νικολαϊδης
Α.Μιχαηλίδου/Ε.Αβρααµίδου
Κ.Πίσση/Αλ.Χρυσοστόµου
Ε.Ποδινά/Μ.Πίσση
Ν.Ευθυµίου/Ελ.Νικολάου
Β.Όθωνος/Α.Μιχαηλίδου
Β.Βάσου/Κ.Πίσση
Ζ.Χαραλάµπους/Ελ.Νικολάου
Α.Πέτρου/Μ.Αβρααµίδου
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4

ΑΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

5

ΑΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ/ΒΕΤ

ΑΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤ

∆ΙΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΒΕΤ

∆ΙΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤ

ΜΙΚΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
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1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Χριστόδουλος Χριστοδούλου
∆ηµήτρης Ποδινάς
Θωµάς Μιχαήλ
Γιώργος Αντωνιάδης
Κατερίνα Πίσση
Αλεξία Χρυσοστόµου
Έµιλυ Αβρααµίδου
Στέλλα Κνέκνα
Χρ.Χριστοδούλου/Γ.Αντωνίου
∆.Ποδινάς/Μ.Κωνσταντίνου
Θ.Μιχαήλ/Ν.Βασιλείου
Χρ.Μιχαηλίδης/Φ.Τσαγγαρίδης
Κ.Πίσση/Αλ.Χρυσοστόµου
Στ.Κνέκνα/Λ.Μιχαήλ
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρααµίδου
Χ.Χαραλάµπους/Α.Χριστοδούλου
Χρ.Χριστοδούλου/Κ.Πίσση
∆.Ποδινάς/Αλ.Χρυσοστόµου
Γ.Αντωνιάδης/Λ.Μιχαήλ
Φ.Τσαγγαρίδης/Ε.Αβρααµίδου

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Μάριος Ιακώβου
Άθως Σιακαλλής
Πανίκος Χ’’Πέτρου
Ανθούλης Βαλιαντής
Μαρία Ιάσονος
∆ήµητρα Ιωάννου
Ανδριάνα Μαλεκίδου
Άννα Μιλτιάδου
Α.Σιακαλλής/Αιµ.Ιωάννου
Γ.Κνέκνας/Μ.Ιακώβου
Ν.Λαζάρου/Π.Χ’’Πέτρου
Α.Βαλιαντής/Λ.Αβρααµίδης
Μ.Ιάσονος/Α.Μαλεκίδου
∆.Ιωάννου/Μ.Αυγουστή
Μ.Ιακώβου/Μ.Ιάσονος
Α.Σιακαλλής/Α.Μαλεκίδου
Ν.Λαζάρου/Α.Μιλτιάδου
Π.Χ’’Πέτρου/∆.Ιωάννου
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Θέµα Τεχνικής Επιτροπής
Ένα θέµα που απασχόλησε πολύ το ∆.Σ. ήταν οι σχέσεις Τ.Ε. και ∆.Σ. που αφέθηκαν να
φθάσουν σε σηµείο που δηµιουργούσε προστριβές µεταξύ των µελών των δύο αυτών
ζωτικών σωµάτων της ΚΟΜ. Επιστέγασµα αυτής της ανεπιθύµητης κατάστασης ήταν η
υποβολή παραίτησης από τα µέλη της Τ.Ε. Νικόλα Πίσση και Νίκου Βλαδιµήρου. Σε
απανωτές και πολύωρες συναντήσεις των µερών επιχειρήθηκε να βρεθεί και να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. ∆ιαφάνηκε πως όλα τα προβλήµατα δηµιουργούνται από την
απουσία διαλόγου και δηµιουργικής συζήτησης και κατανόησης των θέσεων και απόψεων
των άλλων. Συµφωνήθηκε ότι τα ζητήµατα στο µέλλον θα αντιµετωπίζονται µε διαφάνεια και
καλόπιστα και το ∆.Σ. θα δίνει προτεραιότητα στα θέµατα της Τ.Ε. για να µη δηµιουργείται
όγκος εργασίας. Τα δύο σώµατα θα έχουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν ενεργούν µε αγαστή
συνεργασία και οι πλευρές κατανόησαν αυτό το σηµαντικό ζήτηµα. Ο Νικόλας Πίσσης
επέµενε στην παραίτησή αλλά τόνισε ότι θα είναι πάντα στη διάθεση της επιτροπής όποτε
χρειαστεί η βοήθειά του. Στη θέση του διορίστηκε ο Αιµίλιος Ιωάννου που έχει να επιδείξει
ευδόκιµη δράση στην Τ.Ε. Ο Νίκος Βλαδιµήρου συνεχίζει στην Τ.Ε.
Επίλογος
Μέσα στον Ιούλιο θα πραγµατοποιηθεί η Καλοκαιρινή Σχολή στα πλαίσια του Southern
Europe Project. Στη Σχολή θα διδάξει ο ∆ανός Johnny Pedersen ο οποίος έχει επισκεφθεί και
στο παρελθόν την Κύπρο και είναι εγνωσµένης αξίας.
Στις αρχές του Ιουλίου η Εθνική µας οµάδα θα πάρει µέρος σε 5εθνή τουρνουά στη Μάλτα.
Το Τουρνουά γίνεται µε στόχο την προβολή του αθλήµατος για ένταξη στο πρόγραµµα των
Αγώνων των Μικρών χωρών της Ευρώπης. Ευελπιστούµε σε µια πρωταγωνιστική παρουσία.

Απολογισµός 2004
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