ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 22 κανονικές συνεδρίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΚΟΜ και 10 ειδικές συνεδριάσεις για το «Helvetia Cup».
Ξεφεύγοντας λίγο από τη συνηθισµένη πρακτική, θα επιχειρήσουµε πρώτα να φέρουµε στο
προσκήνιο µερικά από τα ουσιώδη ζητήµατα που συζητήθηκαν στην περσινή Συνέλευση, για
να υπάρξει µια ακολουθία που θα µας επιτρέψει να αξιολογήσουµε καλύτερα το έργο του
∆.Σ. σύµφωνα και µε τις επιταγές του ανώτατου οργάνου της Οµοσπονδίας µας, δηλαδή, της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Πρώτα µε τα αντιπροσωπευτικά µας συγκροτήµατα
Στην περσινή Γενική Συνέλευση έγινε ευµενής κριτική των αποτελεσµάτων των εθνικών µας
οµάδων στο εξωτερικό. Είναι γεγονός ότι η παρουσία µας στους διεθνείς αγώνες µας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί αποτελεί µέτρο της αγωνιστικής κατάστασης του αθλήµατος στον
τόπο µας. Για την ώρα, θα δούµε αδρά τα φετινά αποτελέσµατα των εθνικών µας
συγκροτηµάτων. Η χρονιά ξεκίνησε µε συµµετοχή στους αγώνες προβολής και προώθησης
του αθλήµατος για τους ΑΜΚΕ. Οι αγώνες έγιναν στη Μάλτα τον Ιούλιο 2004 και η Κύπρος
είχε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Τις λεπτοµέρειες θα τις δούµε αργότερα. Τον Οκτώβριο, όπως
πάντα διοργανώθηκε το ∆ιεθνές Κύπρου που περιλάµβανε µόνο ατοµικό τουρνουά. Τον
Ιανουάριο διοργανώσαµε µε επιτυχία στην Κύπρο το “Helvetia Cup” µε καλή αγωνιστική
παρουσία της εθνικής µας. Τέλος, τον περασµένο µήνα πήραµε µέρος στο Παγκόσµιο
Οµαδικό Πρωτάθληµα «Sudirman Cup» όπου παραδοσιακά είχαµε πολύ καλή παρουσία.
Αυτή τη φορά τα αποτελέσµατα µας δεν ήταν και τα καλύτερα ούτε και τα προσδοκώµενα,
αλλά φαίνεται να υπάρχει εξήγηση, την οποία επίσης θα δούµε αργότερα.
Άλλα θέµατα που ανέδειξε η περσινή ΕΓΣ
•

Παρατηρήθηκε πέρσι, ότι µερικά θέµατα, όπως αυτά παρουσιάζονται στα πρακτικά,
αναβάλλονται για πολύ καιρό. Αυτό είναι αλήθεια και καταβλήθηκαν προσπάθειες να
εκλείψει αυτό το φαινόµενο αλλά ορισµένα ζητήµατα των οποίων η λύση δεν
εξαρτάται από εµάς (για παράδειγµα το Olympic Solidarity) τα επαναφέρουµε
συνεχώς στο προσκήνιο για να µη ξεχαστούν ως θέµατα και για να είµαστε σε διαρκή
εγρήγορση για αντιµετώπισής τους όταν προκύψουν.

•

Λέχθηκε ότι το ∆.Σ. θα πρέπει να ενθαρρύνει την προώθηση του αθλήµατος στα
Σχολεία µε βοήθεια πέραν της παραχώρησης αθλητικού υλικού. Η παρατήρηση ήταν
βέβαια πολύ ορθή και βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουµε ότι κάτι
«κινείται» προς την ορθή κατεύθυνση. Μόλις πριν ένα µήνα είχαµε την επίδειξη του
αθλήµατός µας σε 300 µαθητές αρκετών σχολείων µε πολύ καλές εντυπώσεις. Πρέπει
να εκφράσουµε την εκτίµηση µας στην Ντιάνα Κνέκνα για τις πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ∆.Σ. θα προωθήσει κατά οργανωµένο τρόπο
αυτή την προσπάθεια µε τη στήριξη του Προέδρου της Οµοσπονδίας Σχολών Μέσης
Παιδείας.

•

Όπως και σε άλλες χρονιές έγινε ξανά κριτική, που ήταν απόλυτα δικαιολογηµένη,
σχετικά µε την ανεπαρκή προβολή στον τύπο. Εδώ και δύο µήνες περίπου το ζήτηµα
έχει αντιµετωπισθεί µε την ανάθεση της υπόθεσης προβολής σε επαγγελµατία
δηµοσιογράφο που παρουσιάζει το άθληµά µας, τόσο στα έντυπα µέσα όσο και στο
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ραδιόφωνο. Επίσης, βρίσκεται στα σκαριά ο εκσυγχρονισµός της ιστοσελίδας µας την
οποία τώρα θα αναλάβει συγκεκριµένο άτοµο έναντι αµοιβής.
•

Το θέµα της αντικατάστασης των χαλιών ορισµένων σωµατείων τέθηκε «επί
τάπητος». Είναι αλήθεια ότι αρκετά χαλιά «έφαγαν τα ψωµιά τους». Η ανάληψη της
οργάνωσης του “Helvetia Cup” µας βοήθησε να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα
µιας και πήραµε από τον ΚΟΑ 8 καινούργια χαλιά. Αυτές τις µέρες ορισµένα από
αυτά τα καινούργια χαλιά θα µεταφερθούν στα σωµατεία, ενώ 4 από αυτά βρίσκονται
ήδη στο πολυπροπονητήριο όπου προπονούνται τα εθνικά µας συγκροτήµατα. Σε
σχέση µε το πολυπροπονητήριο, µετά από µεγάλες µάχες καταφέραµε να
εξασφαλίσουµε µόνιµο χώρο και όχι κάποιες ώρες χρήσεις µόνο. Αυτό ήταν και το
καθολικό αίτηµα των εκπροσώπων στην περσινή Γενική Συνέλευση. Παραµένει
ακόµη σε εκκρεµότητα το θέµα της κλειστής αίθουσας του ΑΤΙ που τέθηκε από το
σωµατείο «Αετοί».

•

Σηµειώσαµε µε ευχαρίστηση την αναφορά για την ανέγερση ιδιόκτητης αίθουσας από
το «Intercollege» και προσβλέπουµε µελλοντικά στη διοργάνωση σε αυτήν την
αίθουσα κάποιου ∆ιεθνούς Αγώνα που θα αναλάβει η ΚΟΜ.

•

Θεωρούµε πολύ θετική την περσινή διοργάνωση από τον «Παρνασσό» και τους
«Αετούς» Καλοκαιρινής Σχολής για µικρούς αθλητές του σωµατείου και εκτιµούµε
την προσπάθεια του σωµατείου Παρνασσός να «ανοίξει» µελλοντικά τη Σχολή µε
συµµετοχή παιδιών και από άλλα σωµατεία.

•

Ζητήθηκε από την Οµοσπονδία όπως παραθέτει στην ΕΓΣ Σχέδιο ∆ράσης για τον
επόµενο χρόνο. Πιστεύουµε ότι και αυτή η εισήγηση αποτελεί αναβάθµιση του έργου
που παράγει η ΚΟΜ. Φέτος, λόγω κάποιων προβληµάτων µε την Τεχνική Επιτροπή,
δεν κατέστη δυνατό να ετοιµαστεί το Σχέδιο ∆ράσης. Ευελπιστούµε ότι τέτοια µέρα
σε ένα χρόνο θα έχουµε το Σχέδιο ∆ράσης για τον επόµενο χρόνο.

•

Σηµειώθηκε η έγνοια των εκπροσώπων για το ταµειακό έλλειµµα που εµφανίστηκε
πέρσι λόγω ορισµένων εξόδων που ήταν εκτός των σχεδιασµών. Έγινε µια καλή
προσπάθεια οικονοµικής περισυλλογής, χωρίς να επηρεάζονται οι δραστηριότητές
µας και όπως θα διαφανεί αργότερα από τον οικονοµικό απολογισµό η κατάσταση
είναι πολύ καλύτερη ενώ έχει ήδη κλείσει ο δεύτερος τραπεζικός λογαριασµός

«Helvetia Cup 2005»
Όπως γνωρίζετε η ΚΟΜ µε τη βοήθεια των µελών και φίλων της, διοργάνωσε το “Helvetia
Cup” στις 19-23 Ιανουαρίου 2005. Το πρωτάθληµα διεξήχθη στον Αγρό και σηµείωσε
µεγάλη επιτυχία από οργανωτικής σκοπιάς, αφού όλα κύλησαν οµαλά και οι προσκεκληµένοι
µας πέρασαν µια ευχάριστη εβδοµάδα στην Κύπρο σε ένα ειδυλλιακό τοπίο όπως είναι ο
Αγρός και σε ένα καινούργιο χώρο όπως είναι το στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης». Ο
Επιδιαιτητής του Τουρνουά έστειλε στην ΚΟΜ την πιο κάτω επιστολή:
Dear Mikis,
This is to thank you very much indeed for all your kindness and hospitality during my stay
in Cyprus as the referee of the Helvetia Cup 2005. It was a great pleasure to be in Cyprus
again - your home island is one of my favourite places of this world.
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The fine preparation and the team effort of the Organising Committee made my task an
easy one.
I was also very happy with Nicos' refereeing. We made a good team and I enjoyed working
in the Glafkos Cleridis Sport Hall with everyone involved.
Please convey my best thanks - also for all the kindness shown to Vera at her first
encounter with badminton - to your Committee.
Best regards
Torsten Berg, Ph.D., M.Sc., DESS
Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά για να δούµε το χρόνο που πέρασε
Η περίοδος που πέρασε
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, αλλά και σε ορισµένα προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά τη
διάρκεια της χρονιάς.
1.

Παραιτήσεις από το ∆Σ και Τ.Ε.: Η χρονιά ξεκίνησε «στραβά», µπορούµε να πούµε
µε δύο παραιτήσεις από την Τ.Ε. Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι Νικόλας Πίσσης
και Νίκος Βλαδιµήρου. Ο Νικόλας Πίσσης δήλωσε ότι είναι πάντα κοντά στην
Οµοσπονδία και θα βοηθήσει στη διοργάνωση του «Helvetia Cup» και οπουδήποτε
αλλού του ζητηθεί. Στη συνέχεια, παραιτήθηκε από το ∆.Σ και την Τ.Ε. ο Μάριος
Κυριάκου για προσωπικούς λόγους, ενώ και ο Μάριος έθεσε τον εαυτό του στη
διάθεση της Οµοσπονδίας. Μετά το «Helvetia» παραιτήθηκε από το ∆Σ ο Μάριος
Ιακώβου και λίγο αργότερα ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.

2.

Συµµετοχή στο Τουρνουά της Μάλτας: Ενόψει του Τουρνουά, κατόπιν προσπαθειών
του Σαββίνου Ιάσονος βρέθηκε στην Κύπρος για µια εβδοµάδα κορυφαίος Τσέχος
Αθλητής ο οποίος προπονήθηκε µε τους αθλητές µας. Η Οµάδας µας αποτελείτο
από: ∆.Κυπριανού, Χ. Χαραλάµπους, Κ. Κωνσταντίνου, Μ. Ιωάννου, Ε. Ιακώβου,
Μ. ∆ηµοσθένους στο οµαδικό και Ε. Κέντα, Α. Μιχαηλίδου και Σ. Ιάσονος στο
Ατοµικό, µε προπονητή τον Α. Λαζάρου. Το Τουρνουά διεξήχθη στις 9-11 Ιουλίου
και η οµάδα µας κατέκτησε την 1η θέση στο Οµαδικό, την 1η και 2η θέση στο Απλό
Ανδρών και τη 2η και 3η θέση στο Απλό Γυναικών. Η συµµετοχή στο Τουρνουά αυτό
θεωρήθηκε επιβεβληµένη κυρίως γιατί το Τουρνουά εντάχθηκε στα πλαίσια
προβολής και προώθησης του αθλήµατος στο αγωνιστικό πρόγραµµα των ΑΜΚΕ. Η
συµµετοχή µας στο Τουρνουά ήταν ένα παράδειγµα έκτακτης συµµετοχής σε αγώνες
όπου επωµισθήκαµε έξοδα που ήταν εκτός των σχεδιασµών. Το ∆.Σ. δεξιώθηκε την
αποστολή και βράβευσε τους 6 αθλητές και αθλήτριες µε συµβολικό χρηµατικό ποσό
αξίας £25 έκαστος. Η δεξίωση έγινε την Παρασκευή 10/9/04.

3.

Αµερικανική Ακαδηµία στη Λάρνακα: Έγιναν διαδοχικές συναντήσεις µε άτοµα της
Ακαδηµίας και η ΚΟΜ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην οργάνωση σωµατείου. Ενώ
στην αρχή η Ακαδηµία φαινόταν να είναι πολύ σοβαρή στην προώθηση του
ζητήµατος στη συνέχεια φάνηκε να αποµακρύνεται λίγο. Είχαµε ακόµη µια
συνάντηση µαζί τους πριν δύο µήνες περίπου και αναµένουµε στο ακουστικό για να
προωθήσουµε την υπόθεση.
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4.

Αγορά υλικού: Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης νέων σωµατείων µε υλικό η
ΚΟΜ προέβη στην αγορά ορισµένων ρακετών που διαµοιράστηκαν σε σωµατεία και
σε σχολεία όπου διδάσκεται το άθληµα. ∆όθηκαν επίσης ρακέτες σε σχολή για
παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

5.

Καλοκαιρινή Σχολή στη Λευκωσία: Η Σχολή τελικά έγινε µόνο στη Λευκωσία και
όχι στον Αγρό όπως είχε προγραµµατισθεί επειδή δεν ήταν διαθέσιµο το γήπεδο
«Γλαύκος Κληρίδης». Η Σχολή άρχισε στις 6/7/04 µε δύο κλιµάκια που έκαναν
καθηµερινά προπονήσεις πρωί και απόγευµα. ∆ίδαξε ο γνωστός µας Johnny
Pedersen.

6.

Συµµετοχή στην Καλοκαιρινή Σχολή της EBU: Με 3 αθλητές, Χρίστο Νικολαιδη,
Βάσο Βασιλείου και Μάριο Ποδηνά και µε συνοδό/προπονητή τον Εύανδρο
Βότση, συµµετείχαµε στην καλοκαιρινή σχολή της EBU τον Ιούλιο 2004.

7.

Το Σωµατείο Χαράλαµπος Πεττεµερίδης: Το σωµατείο αντιµετωπίζει προβλήµατα
που φαίνεται να υπάρχουν µέχρι σήµερα. Η ΚΟΜ προσέφερε φιλέ και ρακέτες σε
µια προσπάθεια αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος.

8.

Προπονητής: Στις 7 Οκτωβρίου Έφθασε στην Κύπρο ο Πολωνός προπονητής
Ρίτσιαρντ Μπόρεκ. Ο προπονητής ανέλαβε την ευθύνη όλων των εθνικών οµάδων
και οι προπονήσεις γίνονται τώρα καθηµερινά στο Πολυπροπονητήριο.

9.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 9 Οκτωβρίου: Το ∆Σ κατέθεσε εισήγηση που έγινε
αποδεκτή για την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισµών και των Ειδικών
Κανονισµών Πρωταθληµάτων. Πριν την ΕΓΣ έγινε προπαρασκευαστική εργασία µε
τη συµµετοχή των Σωµατείων που οδήγησε στην εισήγηση για τροποποίηση των
κανονισµών, ενώ κάποιες ασάφειες που έχουν προκύψει θα µελετηθούν µε στόχο την
περαιτέρω βελτίωση των κανονισµών. Επίσης, έγινε εκλογή για την αναπλήρωση της
κενωθείσας θέσης στο ∆.Σ. (παραίτηση Μάριου Κυριάκου) και εξελέγη ο Νίκος
Βλαδιµήρου. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Καταστατικό η Χ. Μιλτιάδου, ως
πρώτη επιλαχούσα µπορούσε να καταλάβει την κενωθείσα θέση πλην όµως, η ίδια
εξέφρασε αδυναµία για προσωπικούς λόγους. Το ∆. Σ. καταρτίστηκε σε σώµα ως
ακολούθως:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος
Μέλος
Μέλος

Μίκης Χατζηνεοφύτου
Αιµίλιος Ιωάννου
Μάριος Ιακώβου
Σαββίνος Ιάσονος
Νίκος Βλαδιµήρου
Ανδριάνα Μαλεκίδου
Ανδρέας Κωνσταντίνου

10. 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. Στις 21-24
Οκτωβρίου έγινε νέα συνάντηση και σ’ αυτή πήρε µέρος η Μαρία Ιωάννου και ο
Στέφανος Προεστός. Για καλύτερη ενηµέρωση σε σχέση µε το πρόγραµµα
παραθέτουµε σχετική αναφορά της Μαρίας Ιωάννου.
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EBYF (European Badminton Youth Forum) και η µετεξέλιξή του σε EBYN
(European Badminton Youth Network)
Το EBYF ως πρόγραµµα τερµατίστηκε τον Οκτώβρη του 2004 στο Forum που έγινε
στη Γερµανία (συµµετείχαν οι Στέφανος Προεστός και Μαρία Ιωάννου). Επειδή η
µέχρι τώρα δουλειά που έγινε στα Fora κρίθηκε και από τους ίδιους τους
συµµετέχοντες αλλά και από την EBU ως αξιόλογη συζητήθηκε το πώς θα µπορούσε
να συνεχιστεί ο θεσµός αυτός. Να σηµειωθεί κάπου εδώ ότι ο απώτερος στόχος του
EBYF ήταν και θα συνεχίσει να είναι η ανάπτυξη του Μπάτµιντον στην Ευρώπη.
Πιστεύεται ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό είναι µε τη συνεχή επικοινωνία των
αντιπροσώπων των ευρωπαϊκών χωρών έτσι που να γίνεται ανταλλαγή και συζήτηση
ιδεών, µε τις καλύτερες και πιο εφαρµόσιµες ιδέες τελικά να γίνονται εισηγήσεις
προς την EBU.
Η συνέχιση του EBYF θα επιτευχθεί µε τη µετονοµασία του σε EBYN. Ουσιαστικές
διαφορές στον τρόπο που θα λειτουργεί καθώς και στους στόχους του δεν θα
υπάρχουν. Η µόνη όµως καινοτοµία θα είναι η αλληλεπίδραση µε το συµβούλιο της
EBU µέσω µιας πενταµελούς οµάδας (Reference Group) που θα εκλέγεται από τα
µέλη του EBYN. Η πρώτη πενταµελής οµάδα εκλέχθηκε ήδη στη Γερµανία και
βασικός της στόχος ήταν να ενηµερώσει την EBU και τα υπόλοιπα µέλη της για τη
µετεξέλιξη του EBYF και για τη µελλοντική δράση του. Η EBU ήταν δεκτική στην
πρόταση που της έγινε από την πενταµελή οµάδα τόσο για τη µελλοντική δράση του
EBYN όσο και για την θέσπιση συνεχούς επικοινωνίας µεταξύ του Συµβουλίου και
της οµάδας για θέµατα που άπτονται της εξέλιξης και της ανάπτυξης του αθλήµατος
στην Ευρώπη. Η συνάντηση του Reference Group µε το συµβούλιο της EBU έγινε
κατά τη διάρκεια του Helvetia Cup 2005 στον Αγρό και µέλος της οµάδας ήταν και η
Μαρία Ιωάννου η οποία εξελέγη ως µέλος της πενταµελούς οµάδας στη Γερµανία.
Η επόµενη συνάντηση του EBYN θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόµενο
Οκτώβρη στο Βέλγιο και ένας αντιπρόσωπος από κάθε χώρα θα δικαιούται να λάβει
µέρος σε αυτήν. Περισσότερες πληροφορίες για την επόµενη συνάντηση θα έχουν οι
Οµοσπονδίες προσεχώς.
11. Σεµινάριο ∆ιαιτητών: Η ΚΟΜ συµµετείχε µε τον Ευάγγελο Ευαγγέλου σε σεµινάριο
για διαιτητές που οργάνωσε η EBU στις 6-10 Απριλίου.
12. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Πραγµατοποιήθηκε στις 22 – 24 Οκτωβρίου στην
αίθουσα αθλοπαιδιών του Παρνασσού. Έγινε µόνο Ατοµικό Τουρνουά λόγω της
οργάνωσης του «Helvetia Cup» από την Οµοσπονδία µας. Η συµµετοχή ήταν πολύ
καλή, τόσο σε αριθµούς όσο και σε ποιότητα αθλητών/αθλητριών. Τονίζουµε τη
συνεχιζόµενη συµµετοχή ατόµων από την Πορτογαλία, τη Σκοτία και την Ιρλανδία.
Φαίνεται ότι αυτές οι χώρες τείνουν να «παγιοποιήσουν» την παρουσία τους στο
∆ιεθνές µας που δείχνει να έχει πάρει µια εντυπωσιακά ανοδική πορεία την οποία
προσβλέπουµε να ενισχύσουµε στη συνέχεια. Με την ευκαιρία επιθυµούµε, για άλλη
µια φορά να εκφράσουµε την ευαρέσκειά µας στον Παρνασσό Στροβόλου για τη
συνεχιζόµενη στήριξη του ∆ιεθνούς µε την παραχώρηση της αίθουσας του. Στο
σηµείο αυτό να διατυπώσουµε και µια κριτική που αφορά τους διαιτητές µας οι
οποίοι καλούνται στο µέλλον να δώσουν πιο έντονα το παρών τους στο διεθνές
Κύπρου.
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13. Σύνθεση της νέας Τεχνικής Επιτροπής: Μετά την παραίτηση του Μάριου Κυριάκου,
το ∆.Σ διόρισε στην Τ.Ε. τους: Νίκο Βλαδιµήρου, Κυριάκο Ιορδάνους, Έλενα Κέντα.
14. «Helvetia Cup» 2005: ∆ιεξήχθη στις 19-23 Ιανουαρίου. Όπως όλοι γνωρίζετε, το
Τουρνουά σηµείωσε µεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και από την
πολύ σηµαντική οικονοµική πλευρά. Για την επιτυχία του Τουρνουά εργάστηκαν µε
αφοσίωση πολλά άτοµα, σχεδόν το σύνολο των φίλων του αθλήµατος στην Κύπρο.
Έγινε µια πραγµατική στρατολόγηση ατόµων που εργάστηκαν πολύ πρόθυµα και
µεθοδικά για να διεκπεραιώσουν ένα δύσκολο έργο. Οι εργασίες για το Τουρνουά
άρχισαν µε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής η οποία κλήθηκε στην 1η από
10 ειδικές συνεδριάσεις, στις 7 Ιουλίου 2004. Η Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά
µέχρι και την τελευταία µέρα του Τουρνουά παράγοντας εξαιρετικό έργο και θα ήταν
παράληψη, νοµίζουµε, αν δεν γινόταν ειδική ονοµαστική αναφορά στα µέλη της
Επιτροπής. Πέραν των µελών του ∆.Σ. της ΚΟΜ και της Τ.Ε. στην Οργανωτική
Επιτροπή εντάχθηκαν οι: Ηρόδοτος Σταυρίδης, Κώστας Λαζάρου, Μάριος
Κυριάκου και Νίκος Σιαµαρίας. Η Οργανωτική Επιτροπή στη συνέχεια
στελεχώθηκε από µια πλειάδα ατόµων που έφτασαν σχεδόν τα 100 άτοµα κατά την
εβδοµάδα του Τουρνουά. Σε όλα αυτά τα άτοµα εκφράζουµε τις ειλικρινείς µας
ευχαριστίες γιατί χωρίς αυτά δεν θα µπορούσαµε να οργανώσουµε το σηµαντικό
αυτό Τουρνουά στο επίπεδο που θέλαµε. Επίσης, επιθυµούµε για άλλη µια φορά να
ευχαριστήσουµε θερµά τις αρχές του Αγρού και τον κόσµο της κοινότητας για την
πολύπλευρη στήριξη του Τουρνουά καθώς και στο ∆ιευθυντή του ξενοδοχείου των
«Ρόδων» για τη φιλοξενία του και τη ζεστή ατµόσφαιρα που πρόσφερε σε όλους
όσους διέµεναν στο ξενοδοχείο. Να ευχαριστήσουµε επίσης όλους όσους βοήθησαν
στην εξασφάλιση χορηγών για το Τουρνουά. Οι χορηγοί, τους οποίους ευχαριστούµε
από καρδιάς για τη στήριξή τους ήταν οι: ΚΟΤ, ΑΗΚ, ΣΠΕ Στροβόλου,
Εργοληπτική εταιρεία Λ. Λοΐζου ltd, Pissis Signs, ΟΠΑΠ, Hellenic Bank, Φωτειάδης
∆ιανοµείς και Super Spor FM.
15. Βραβεύσεις αθλητών και δεξίωση της Οργανωτικής Επιτροπής του «Helvetia Cup»:
Έγιναν µε µεγάλη επιτυχία στις 10 Μαρτίου στο κέντρο «Βιοτεχνική» στην
Αγλαντζιά.
16. Εγκαίνια Πολυπροπονητηρίου: Έγιναν στις 18 Μαρτίου και η ΚΟΜ πήρε µέρος µε
πολυπληθή οµάδα ατόµων που παρουσίασαν το άθληµά µας στους
παρευρισκοµένους.
17. Πανευρωπαϊκό Ατοµικό Πρωτάθληµα U19: Συµµετείχαµε µε τους Βασίλη Βάσου,
Γιάννη Σοφοκλέους και ∆οµέτια Ιωάννου και συνοδό τον Οµοσπονδιακό
Προπονητή. Η πολύ δύσκολη κλήρωση δεν επέτρεψε σηµαντικές επιτυχίες. Το
Πρωτάθληµα διεξήχθη στις 23-27 Μαρτίου στην Ολλανδία.
18. Παραίτηση Μάριου Ιακώβου: Με επιστολή του προς το ∆Σ, ο Μάριος Ιακώβου
κοινοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΚΟΜ.
19. Παραίτηση Ανδρέα Κωνσταντίνου: Με επιστολή του προς το ∆Σ, ο Ανδρέας
Κωνσταντίνου κοινοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΚΟΜ.
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20. Νέος Γραµµατέας: Μετά την παραίτηση του Μάριου Ιακώβου, τη θέση του
Γραµµατέα ανέλαβε η Ανδριάνα Μαλεκίδου. Το ∆.Σ. ευχαρίστησε το Μάριο
Ιακώβου για τη σηµαντική προσφορά του στην Οµοσπονδία και προκήρυξε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση για να γίνουν εκλογές για την πλήρωση των δύο θέσεων στις 13
Απριλίου, πλην όµως επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση, αποφασίσθηκε όπως µείνουν
κενές οι δύο θέσεις µέχρι την Ετήσια ΓΣ όπου θα διεξαχθούν κανονικά και εκλογές
για το νέο ∆.Σ.
21. Τουρνουά µικρών ηλικιών στο Βέλγιο: Έγινε στις 25 – 29 Μαρτίου 2005 και σ’
αυτό πήραν µέρος 19 αθλητές/αθλήτριες και 4 συνοδοί καθώς και ο Οµοσπονδιακός
µας προπονητής. Τα αποτελέσµατα στις µικρές ηλικίες ήταν πολύ θετικά και, όπως
πάντα, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που συµµετείχαν αποκόµισαν πολύ καλές
εµπειρίες. Η νεαρή Αφροδίτη Χριστοδούλου κατέκτησε το Πρωτάθληµα στο ∆ιπλό
κάτω των 11 ετών. Έπαιξε µε Βελγίδα αθλήτρια. Στο Απλό έφτασε µέχρι και τους
ηµιτελικούς. Η ίδια αθλήτρια στο Μικτό, όπου έπαιξε µε το Γιώργο Νικολάου πάλι
έφτασε µέχρι τους ηµιτελικούς.
22. Συµµετοχή στην ΕΓΣ της EBU: Όπως πάντα η συµµετοχή µας υπήρξε ουσιαστική. Η
ΕΓΣ έγινε στις 16 Απριλίου στην Ολλανδία. Πιο κάτω παραθέτουµε σε συντοµία τα
σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και ορισµένες
αποφάσεις. Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν 33 χώρες και αναφέρθηκαν τα πιο κάτω: (α) Οι
Ολυµπιακοί της Αθήνας ήταν φανταστικοί (β) Θα γίνει αναθεώρηση και των 28
ολυµπιακών αθληµάτων (γ) Προσελήφθη και δεύτερος έµµισθος στην EBU (δ) Η
Yonex θα είναι επίσηµος χορηγός της EBU για τα επόµενα 4 χρόνια (ε) Η ιστοσελίδα
της EBU είχε ρεκόρ επισκέψεων (στ) Στο πρωτάθληµα «Europe Cup» πρέπει κάθε
δηλωµένος παίκτης να έχει αποδεδειγµένα αγωνιστεί τουλάχιστον µια φορά στα
εθνικά διασωµατειακά πρωταθλήµατα (ζ) Στα πρωταθλήµατα της EBU αν οι
συµµετέχοντες σε ένα αγώνισµα είναι λιγότεροι από 8 παίκτες/ζευγάρια, το
αγώνισµα µπορεί να ακυρώνεται (η) Αποφασίστηκε να ακυρωθεί το οµαδικό
πρωτάθληµα βετεράνων (θ) Η Αγγλική Οµοσπονδία εισηγήθηκε να διοργανώνεται
και πρωτάθληµα κάτω των 15 και 17 (ατοµικό), δεν λήφθηκε όµως απόφαση (ί)
Έγινε εισήγηση για διοργάνωση πρωταθληµάτων παραπληγικών. Τέλος, να
αναφέρουµε ότι η εισήγηση του Youth Forum που έγινε από τη Μαρία και δύο άλλες
αθλήτριες ήταν εξαιρετική και απέσπασε ευµενή σχόλια.
23. Sudirman Cup, 10-15 Μαΐου: Έγινε ήδη αναφορά στα όχι και τόσο καλά
αποτελέσµατά µας στο Παγκόσµιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Χάσαµε όλους τους
αγώνες που δώσαµε (4-1 από Λουξεµβούργο και Ιταλία και 3-1 από Τουρκία). Η
οµάδα µας είχε να αντιµετωπίσει ενδυναµωµένα συγκροτήµατα (δύο Ινδονήσιους το
Λουξεµβούργο και Κινέζα αθλήτρια η Ιταλία). Επίσης, πέραν της τραυµατισµένης
Μαρίας είχαµε και δύο σηµαντικές απουσίες στη σύνθεσή µας. Παράλληλα, πρέπει
να αναφερθεί ότι τα µέλη της αποστολής παραδέχτηκαν ότι δεν βρέθηκαν και στην
καλύτερη τους µέρα σ’ αυτούς τους αγώνες.
24. Πανεπιστηµιακοί Αγώνες Μπάτµιντον: Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΑ Ντίνος Παύλου µας
έχει ενηµερώσει σχετικά µε τα νέα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας
Πανεπιστηµιακών Αγώνων και ενδέχεται, τον προσεχή Οκτώβρη, ορισµένα
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, όπως το Πανεπιστήµιο Κύπρου και το Intercollege, να
συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα που θα γίνει στη Γερµανία, πάντοτε σε συνεργασία
µε την ΚΟΜ.
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25. ∆ιεθνής Αγώνας Βετεράνων: Έχει διευθετηθεί αγώνας µεταξύ Βρετανών βετεράνων
και των Κυπρίων βετεράνων. Ίσως γίνουν δύο συναντήσεις οι οποίες είναι
προγραµµατισµένες να γίνουν στις 21 και 25 Ιουνίου στη Λευκωσία και στον Αγρό.
26. Νέα Σωµατεία: Στις 14 Ιουνίου, η Ντιάνα Κνέκνα µε οµάδα αθλητών και αθλητριών
µας µετέβη στην Κυπερούντα όπου έγινε επίδειξη του αθλήµατος σε όλα τα παιδιά
του σχολείου. Φαίνεται ότι υπάρχει εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη του αθλήµατος
στην κοινότητα. Στις 25 Ιουνίου έγινε επίδειξη στην ίδια κοινότητα στο σωµατείο
«Εθνικός». Παρόµοιες προσπάθειες γίνονται και στον Αγρό και πιστεύουµε ότι
σύντοµα θα αναγγείλουµε καλά νέα.
27. Καλοκαιρινή Σχολή: Έγινε στις 19-25 Ιουνίου στον Αγρό. Πήραν µέρος 25 άτοµα.
28. Περιφερειακό Πρόγραµµα: Πρόκειται για προσπάθεια της Ελλάδας σε συνεργασία
µε την EBU. Θα γίνει στις 21-28 Ιουνίου και θα πάρουµε µέρος µε 6 άτοµα.
29. Συµµετοχή στο Πρόγραµµα της EPOF: Πρόκειται για πολύ σηµαντικό πρόγραµµα
στο οποίο συµµετέχει η αφρόκρεµα των νεαρών αθλητών της Ευρώπης και έχει
στόχο την προετοιµασία των αθλητών για να διεκδικήσουν θέση στους Ολυµπιακούς
2008 στο Πεκίνο. Συµµετέχουµε µε 2 άτοµα στο πρόγραµµα, τη Μαρία Ιωάννου και
το ∆ηµήτρη Κυπριανού. Πιο κάτω παραθέτουµε έκθεση της Μαρίας Ιωάννου για να
δώσουµε µια πλήρη εικόνα του προγράµµατος.
EPOF (1st Camp Finnish International Cup 2005)
Το πρώτο καµπ του EPOF έγινε µεταξύ 30 Μαρτίου και 3ης Απριλίου σε συνδυασµό
µε το Finnish International Cup 2005. Οι προπονητές που ανέλαβαν τις προπονήσεις
µας καθώς και την παρακολούθηση των παιγνιδιών µας κατά τη διάρκεια του
τουρνουά ήταν οι: Kristiina Danskanen (FIN), Johnny Askevig (DEN), Lars Folmer
Jensen (DEN). ∆εν γνωρίζουµε αν οι τρεις αυτοί προπονητές θα αποτελέσουν τους
µόνιµους ή τουλάχιστον τους βασικούς προπονητές της οµάδας αλλά στο παρόν
στάδιο ο υπεύθυνος προπονητής και για τους δύο παίκτες της Κύπρου είναι ο Lars
Folmer Jensen.
Το δεύτερο καµπ του EPOF θα γίνει στη Γερµανία (Müllheim) στις 16-22 Ιουλίου.
Στο καµπ θα γίνει και η τελική επιλογή των αθλητών που θα παραµείνουν στην
οµάδα για τον επόµενο χρόνο. Να σηµειωθεί όµως ότι η αξιολόγηση των αθλητών
θα είναι συνεχής. ∆ηλαδή ένας αθλητής που επιλέγεται και δεν σηµειώνει πρόοδο
βγαίνει εκτός οµάδας και αντικαθίσταται. ∆εν έγιναν σαφή τα κριτήρια µε τα οποία
θα γίνει η επιλογή τον Ιούλιο. Εντούτοις, τα βασικά σηµεία που τονίστηκαν στους
αθλητές κατά την πρώτη συνάντηση της οµάδας στην Φιλλανδία ήταν τα εξής: (1)
Οι παίκτες πρέπει να σηµειώνουν πρόοδο στο πέρασµα του χρόνου (η πρόοδος
καθορίζεται από τη θέση έκαστου παίκτη στην παγκόσµια κατάταξη), (2) οι παίκτες
πρέπει να συµµετέχουν σε όσα περισσότερα τουρνουά µπορούν και οφείλουν να
βρουν χορηγό που να τους χρηµατοδοτεί γι΄ αυτό το σκοπό (Ολυµπιακές Επιτροπές,
σπόνσορες, Οµοσπονδία ή/και Olympic Solidarity) (3) µετά από κάθε συνάντηση
της οµάδας οι προπονητές του EPOF σε συνεργασία µε τον προπονητή του παίκτη
θα συµφωνούν σε σηµεία που θα πρέπει να βελτιώσει ο παίκτης µέχρι το επόµενο
καµπ (4) κάθε καµπ αποτελεί αξιολόγηση (5) αναµένεται από τους παίκτες ότι θα
είναι σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία µε τους προπονητές του EPOF και πως
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θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν καλές συνθήκες προπόνησης έτσι που να τους
επιτρέπουν τη συνεχή τους βελτίωση.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Είχαµε ξανά 10 πρωταθλήµατα σε ∆ιασωµατειακό Επίπεδο. Τα αποτελέσµατα:
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΑΝ∆ΡΩΝ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ος
2 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ος
3 ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ος
4 ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
1
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
5 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ
1
ος
2
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
6 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
1ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ος
2
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
7 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
1ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ος
2
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
8 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ος
2
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
9 ∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ος
2
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
10 ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ος
2
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
Ως γενικό σχόλιο θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι ενώ η οργάνωση τόσων πολλών
πρωταθληµάτων παρουσιάζει προς τα έξω µια πολύ θετική εικόνα για την Οµοσπονδία µας,
εντούτοις, το βεβαρηµένο αγωνιστικό πρόγραµµα άρχισε, νοµίζουµε, να επιδρά ανασταλτικά
τόσο στους αθλητές, αθλήτριές και προπονητές µας όσο και στα άτοµα που είναι υπεύθυνα
για τη διεκπεραίωση αυτού του προγράµµατος. Πιστεύουµε ότι επέστη ο χρόνος να µελετηθεί
ξανά το θέµα και να κατατεθεί µια πρόταση που να αποφορτίζει όλους τους εµπλεκόµενους.
Ήδη, ζητήθηκε από τα Σωµατεία να καταθέσουν τις απόψεις τους και το ζήτηµα αυτό θα
απασχολήσει προσεχώς το νέο ∆Σ της ΚΟΜ.
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).
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Τουρνουά

ΑΑ

2004

2005

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

ΑΓ

2004

2005

Συµµετοχές
∆Α 2004
2005

∆Γ

2004

2005

∆Μ

2004

2005

24

25

9

9

11

11

5

6

9

11

21

24

13

10

10

11

6

5

10

11

30

34

26

23

14

16

13

11

17

23

37

52

17

24

18

14

8

12

17

23

9

7

2

4

5

4

2

2

4

5

Φαίνεται από τους αριθµούς ότι η συµµετοχή υπήρξε αρκετά ικανοποιητική ενώ συνεχίστηκε
και φέτος το φαινόµενο της µείωσης των συµµετοχών στις µεγαλύτερες ηλικίες. Όπως
αναφέρθηκε και πριν ένα χρόνο, αυτό δυνατό να εξηγείται από την νοοτροπία που
συντηρείται στους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι θεωρούν πως δεν αξίζει
τον κόπο να συµµετάσχουν σε ένα τουρνουά που θεωρητικά δεν διαθέτουν πιθανότητες
διάκρισης. Στις µικρότερες ηλικίες δεν παρουσιάζεται αυτή η τάση προφανώς γιατί δεν έχει
εµπεδωθεί η λανθασµένη νοοτροπία που αναφέραµε πιο πάνω. Ξανά, θα θέλαµε να
προβάλουµε την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν οι προπονητές των σωµατείων µας µέσα
στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΥΑΑ που για άλλη µια φορά συντόνισε µε επιτυχία ο
Αιµίλιος Ιωάννου. Αξιοσηµείωτη ήταν επίσης και η παρουσία των βετεράνων στο Εθνικό
Πρωτάθληµα. Οι βετεράνοι διάνθισαν το Πρωτάθληµα µε την αυξηµένη παρουσία τους αλλά
και µε τη µαχητικότητά τους και τα αµφίρροπα παιχνίδια που µας χάρισαν. Πιστεύουµε πως
το Πρωτάθληµα βετεράνων, καθώς όλο και περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες δρασκελούν
το κρίσιµο ηλικιακό σκαλοπάτι, θα αναβαθµίζεται και θα στεριώνει περισσότερο,
δηµιουργώντας ακόµη µια εστία ενδιαφέροντος για το άθληµά µας.
Τα σωµατεία, Αλπατρός, Μορφωτικός, Παρνασσός και Αετοί διοργάνωσαν µε επιτυχία τα
καθιερωµένα τους Τουρνουά. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των
Ατοµικών Τουρνουά.
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ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1

ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΟ

2

ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

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

∆ηµήτρης Κυπριανού
Σαββίνος Ιάσονος
Γιάννης Σοφοκλέους
Νικόλας Παναγιώτου
∆οµέτια Ιωάννου
Μαρίνα ∆ηµοσθένους
Μαρία Ιωάννου
Κατερίνα Πίσση
∆.Κυπριανού/Ν.Παναγιώτου
Σ.Ιάσονος/Α.Λαζάρου
Γ.Σοφοκλέους/Θ.Αναστασιάδης
Μ.Αργυρού/Απ.Αβρααµίδης
Μ.Ιωάννου/∆.Ιωάννου
Μ.∆ηµοσθένους/Ε.Κυπριανού
Αλ.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση
∆.Χ’’Γιάγκου/Στ.Χαραλάµπους
∆.Κυπριανού/Μ.∆ηµοσθένους
Ν.Παναγιώτου/Μ.Ιωάννου
Β.Βάσου/Αλ.Χρυσοστόµου
Θ.Αναστασιάδης/∆.Ιωάννου

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

Βασίλης Βάσου
Γιάννης Σοφοκλέους
Θωµάς Αναστασιάδης
Απόστολος Αβρααµίδης
∆οµέτια Ιωάννου
Αλέξια Χρυσοστόµου
Κατερίνα Πίσση
Έλενα Ποδινά
Θ.Αναστασιάδης/Γ.Σοφοκλέους
Σ.Χ’’Γιάγκου/Απ.Αβρααµίδης
Κ.Χρυσοστόµου/∆.Ποδινάς
Β.Βάσου/Μ.Ποδινάς
∆.Ιωάννου/Λ.Μιχαήλ
Αλ.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση
Ν.Ευθυµίου/Β.Χάµπα
Ν.Γεωργίου/Ελ.Βρακά
Σ.Χ’’Γιάγκου/∆.Ιωάννου
Γ.Σοφοκλέους/Λ.Μιχαήλ
Β.Βάσου/Αλ.Χρυσοστόµου
Θ.Αναστασιάδης/Κ.Πίσση
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3

ΑΠΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟ

4

ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

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

Ανδρέας Πέτρου
Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Σάββας Βασιλείου
Βαγγέλης Όθωνος
Αλέξια Χρυσοστόµου
Έµιλυ Αβρααµίδου
Κατερίνα Πίσση
Έλενα Ποδινά
Αν.Πέτρου/Χρ.Χριστοδούλου
Β.Όθωνος/Σ.Βασιλείου
Κ.Χρυσοστόµου/∆.Ποδινάς
Στ.Φιλίππου/Κ.∆ηµητρίου
Κ.Πίσση/Αλ.Χρυσοστόµου
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρααµίδου
Ν.Λουκά/Β.Χάµπα
Λ.Ζαχαράκη/Ι.Γουάϊτ
Σ.Βασιλείου/Μ.Αβρααµίδου
∆.Ποδινάς/Αλ.Χρυσοστόµου
Α.Πέτρου/Ε.Αβρααµίδου
Β.Όθωνος/Λ.Ζαχαράκη

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

Θωµάς Μιχαήλ
Κωνσταντίνος Σοφοκλέους
Φαίδων Τσαγγαρίδης
Ανδρέας Φράγκου
Έµιλυ Αβρααµίδου
Μαρία Αβρααµίδου
Στέλλα Κνέκνα
Λήδα Ζαχαράκη
Φ.Τσαγγαρίδης/Γ.Νικολάου
Θ.Μιχαήλ/Ν.Βασιλείου
Α.Φράγκου/Κ.Σοφοκλέους
Γ.Κούλας/Φ.Θεράποντος
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρααµίδου
Στ.Κνέκνα/Αφ.Χριστοδούλου
Χρ.Χαραλάµπους/Λ.Ζαχαράκη
Ε.Κυριάκου/Α.Χρυσοστόµου
Φ.Τσαγγαρίδης/Ε.Αβρααµίδου
Θ.Μιχαήλ/Στ.Κνέκνα
Κ.Σοφοκλέους/Λ.Ζαχαράκη
Γ.Νικολάου/Μ.Αβρααµίδου
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5

ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

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

Νίκος Ανδρέου
Κρίς Μήλιος
Γιάννος Κνέκνας
Πανίκος Χ’’Πέτρου
Μαρία Ιάσονος
Ανδριάνα Μαλεκίδου
Ν.Ανδρέου/Γ.Κνέκνας
Μ.Ιακώβου/Κρ.Μήλιος
Ανθ.Βαλιαντής/Στ.Χρυσοστόµου
Μ.Χ’’Νεοφύτου/Χρ.Ευριπίδου
Αµ.Κωνσταντίνου/∆.Ιωάννου
Μ.Ιάσονος/Ανδ.Μαλεκίδου
Κρ.Μήλιος/Μ.Ιάσονος
Ν.Ανδρέου/Αµ.Κωνσταντίνου
Γ.Κνέκνας/∆.Ιωάννου
Αιµ.Ιωάννου/Ανδ.Μαλεκίδου

Παραιτήσεις από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Τεχνική Επιτροπή
Επανερχόµαστε ξανά στο θέµα αυτό γιατί οι διαδοχικές παραιτήσεις µελών και των δύο
σωµάτων προκάλεσαν σηµαντική αναστάτωση στην Οµοσπονδία και στην εύρυθµη
λειτουργία της. Είναι αποδεκτό ότι η χρονιά που ανασκοπούµε υπήρξε από τις πιο δύσκολες
λόγω και της µεγάλης ευθύνης που επωµισθήκαµε για τη διοργάνωση ενός µεγάλου
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος. Επίσης, η διεκπεραίωση ενός φιλόδοξου αγωνιστικού
προγράµµατος που αποδεδειγµένα προκαλεί σωµατική και πνευµατική κούραση αποτελεί
κάθε χρόνο ένα πραγµατικό άθλο αν αναλογισθεί κανείς το περιορισµένο ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτουµε. Με τα πιο πάνω δεν εννοούµε ότι οι παραιτήσεις είναι απότοκο
µόνο της κούρασης και της απόγνωσης. Υπήρξαν και διαφορές ουσίας στα ζητήµατα
πολιτικής της Οµοσπονδίας που για ορισµένα άτοµα ξεπερνούσαν τις κόκκινες γραµµές.
Σεβαστές όλες οι ευαισθησίες και αποφάσεις. Θέλουµε να τονίσουµε ότι τελικά, όλοι
παραµένουµε φίλοι και ενταγµένοι στην υπόθεση υπηρέτησης του αθλήµατός µας, παρά τις
όποιες διαφωνίες µας οι τις κατά καιρούς «οικογενειακές» µας συγκρούσεις.
Επίλογος
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα αναλάβει τα ινία σε λίγο καλείται, µεταξύ άλλων, να
επεξεργαστεί ένα Πρόγραµµα ∆ράσης το οποίο θα δώσει το δικαίωµα στην ΚΟΜ να
λειτουργήσει πιο αποδοτικά και µε ευελιξία στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων. Πιστεύουµε
ακράδαντα ότι οι άνθρωποι του Μπάτµιντον έχουν ότι χρειάζεται για να αναβαθµίσουν
ποιοτικά τα διοικητικά της Οµοσπονδίας. Η διοίκηση αποτελεί ένα σηµαντικό κρίκο στη
διελκυστίνδα της επιτυχίας.
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