ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε πέρσι στις 29 Ιουνίου, διεξήχθησαν εκλογές
για τις επτά 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: Ανδριάνα Μαλεκίδου
Ταµίας: Σαββίνος Ιάσονος, µε ειδικά καθήκοντα (έφορος Εθνικών Οµάδων)
Έφορος: Νίκος Βλαδιµήρου
Σύµβουλος: Ανδρέας Κωνσταντίνου
Σύµβουλος: Άθως Σιακαλλής
Ο Άθως Σιακαλλής δεν παρουσιάστηκε στην 1η Συνεδρία (ούτε ήταν παρών στη Γενική
Συνέλευση) γι’ αυτό και υπήρχε ένα ερωτηµατικό για το κατά πόσο θα συµµετείχε στο νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τελικά απώλεσε τη θέση του στο ∆.Σ. γιατί δεν παρευρέθηκε στις
πρώτες τρεις συνεδριάσεις, όπως ορίζει το Καταστατικό. Είχε γίνει και προσωπική επαφή µε
τον Άθω στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν µπορούσε να συµµετέχει. Καθορίστηκε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση την 1/10/05 στην οποία στη θέση του Συµβούλου εκλέγηκε ο Μιχάλης
Χριστοδούλου
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: Αιµίλιος Ιωάννου
Γραµµατέας: Έλενα Κέντα, µε ειδικά καθήκοντα (αλληλογραφία, ταυτότητες, δελτία υγείας,
κατατάξεις)
Μέλος: Έλενα Ιάσονος, µε ειδικά καθήκοντα (βαθµολογίες, κατάταξη σωµατείων)
Συνεργάτης: Μάριος Κυριάκου, που για µια ακόµη χρονιά ανάλαβε το συντονισµό των
διασωµατειακών πρωταθληµάτων.
Ελεγκτικό Γραφείο
Το ∆.Σ. µε εξουσιοδότηση της προηγούµενης Γ.Σ. διόρισε ξανά το Ελεγκτικό Γραφείο
Ιωάννου, Θεοδούλου and Co.
Συνεδριάσεις ∆.Σ.
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 26 συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
δηλαδή, περίπου µια συνεδρία κάθε 14 ηµέρες.
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Η περίοδος που πέρασε
Πιο κάτω παραθέτουµε µια χρονολογική ενδοσκόπηση της περιόδου που πέρασε, ρίχνοντας
µια κριτική µατιά στις κυριότερες δραστηριότητες της ΚΟΜ.
1.

Συµµετοχή στο Europe Cup 2005: Η συµµετοχή µας έγινε σε επίπεδο διαιτητών. Ο
Κυριάκος Ιορδάνου αντιπροσώπευσε επάξια την ΚΟΜ στις 15-19 Ιουνίου.

2.

Καλοκαιρινή Σχολή: Οργανώθηκε Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό από 19 έως 25
Ιουλίου. Συµµετείχαν 24 άτοµα. ∆ίδαξε ο Οµοσπονδιακό Προπονητή.

3.

Συνάντηση µε οµάδα Βετεράνων από Αγγλία: Έγιναν δύο συναντήσεις. Η πρώτη
έγινε στη Λευκωσία στις 21 Ιουλίου και η δεύτερη στον Αγρό στις 25 Ιουλίου. Και οι
δύο συναντήσεις ήταν πολύ πετυχηµένες ειδικά για τους βετεράνους µας που είχαν
την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους στο γήπεδο.

4.

Νέα ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας: Μετά από πολλές προσπάθειες δηµιουργήθηκε
και δηµοσιεύθηκε στον κυβερνοχώρο η νέα ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας. Πρόκειται
για επαγγελµατική έκδοση που καλύπτει πλέον όλες τις ανάγκες µας. Υπεύθυνη για
την ενηµέρωση της ιστοσελίδας είναι η Μπετίνα Λαζάρου. Η διεύθυνση της
ιστοσελίδας: http://www.cyprusbadminton.com.cy

5.

Συνάντηση µε ΚΟΕ για Κοινοπολιτειακούς Αγώνες: Τον Οκτώβριο έγινε συνάντηση
µε την ΚΟΕ για να διερευνηθεί η δυνατότητα συµµετοχής µας στους
Κοινοπολιτειακούς. Η ΚΟΕ έθεσε ως όριο τη δυνατότητα εξασφάλισης θέσης στην
οκτάδα. Επιχειρηµατολογήσαµε ότι στο Οµαδικό, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
προηγούµενων Κοινοπολιτειακών, θα µπορούσαµε να κυνηγήσουµε θέση από 8 – 12.
Στο Ατοµικό, υποστηρίξαµε ότι η συµµετοχή µας θα κριθεί από την κλήρωση.
Τελικά, ο Τεχνικός Σύµβουλος της ΚΟΕ αποφάσισε τη µη συµµετοχή του αθλήµατός
µας.

6.

Helexpo Thessaloniki World Grand Prix: ∆ιεξήχθη στις 28 Σεπτεµβρίου – 2
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και σ’ αυτό πήραν µέρος οι ∆. Κυπριανού, Χ.
Χαραλάµπους, Σ. Ιάσονος, Μ. Ιωάννου, ∆. Ιωάννου και Ε. Ιακώβου. Το Grand Prix
µοίραζε US$ 50 000. Πήραν µέρος πολλοί αθλητές και αθλήτριες από την Ευρώπη
και την Ασία, πολύ ψηλών προδιαγραφών. Η Μ. Ιωάννου έφτασε µέχρι και την
προηµιτελική φάση µετά από εξαιρετική προσπάθεια, για να αποκλειστεί στη
συνέχεια από τη Γερµανίδα πρωταθλήτρια. Στο δεύτερο γύρο πέρασαν οι Σ.
Ιάσονος/∆. Ιωάννου και Χ. Χαραλάµπους/Ε. Ιακώβου στο Μικτό.

7.

∆ιεθνές Τουρνουά Βουλγαρίας: Συµµετείχαµε µε 7 αθλητές/αθλήτριες, τους
∆ηµήτρη Κυπριανού, Σαββίνο Ιάσονος, Βασίλη Βάσου, Απόστολο Αβρααµίδη,
Μαρία Ιωάννου, ∆οµέτια Ιωάννου και Έλενα Ιακώβου. Το Τουρνουά έγινε στις 1318 Σεπτεµβρίου και η συµµετοχή µας εντάχθηκε στα πλαίσια αθλητικού κρατικού
πρωτοκόλλου. Το Τουρνουά ήταν αναβαθµισµένο και για πρώτη φορά µοίραζε
χρηµατικά έπαθλα στους νικητές. Λόγω του πολύ ψηλού επιπέδου αθλητών και
αθλητριών που πήραν µέρος, όλοι οι άνδρες µας αποκλείστηκαν στο Απλό από τον
πρώτο γύρο. Οι ∆ηµήτρης Κυπριανού και Σαββίνος Ιάσονος κατάφεραν να περάσουν
στο δεύτερο γύρο του ∆ιπλού Ανδρών. Οι γυναίκες, όµως, είχαν εξαιρετική
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παρουσία. Η Μαρία Ιωάννου έφτασε µέχρι τους 8 στο Απλό ενώ στο ∆ιπλό οι Μαρία
και ∆οµέτια έφτασαν µέχρι και τους ηµιτελικούς. Πολύ καλή ήταν η παρουσία του
∆ηµήτρη Κυπριανού και Μαρίας Ιωάννου που έφτασαν µέχρι τους 8 στο Μικτό.
8.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Το ∆.Σ. κάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η
Οκτωβρίου 2005 όπου και έγινε η πλήρωση της θέσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

9.

Polonia Cup: Έγινε στις 21-25 Σεπτεµβρίου στη Τσεχία και η οµάδα µας αποτελείτο
από πολύ νεαρούς αθλητές και αθλήτριες που αγωνίζονταν για πρώτη φορά σ’ αυτό
το επίπεδο. Όπως ήταν φυσικό και αναµενόµενο δεν µπορέσαµε να κερδίσουµε
κανένα από τους αντιπάλους µας αφού η κλήρωση µας έφερε στον πιο δυνατό όµιλο.
Όµως, σε ατοµικό επίπεδο είχαµε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα από τον Ανδρέα
Πέτρου, το Χριστόδουλο Χριστοδούλου και τις Αλεξία Χρυσοστόµου και Έµιλη
Αβρααµίδου.

10. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Πραγµατοποιήθηκε στις 13 – 16 Οκτωβρίου στην
αίθουσα αθλοπαιδιών του Παρνασσού. Υπήρξε µειωµένη συµµετοχή χωρών και
αθλητών. Αυτό οφείλεται βασικά στην µεταολυµπιακή περίοδο και είναι ένα
φαινόµενο που παρατηρείται σταθερά την εποµένη χρονιά των Ολυµπιακών. Στο
Οµαδικό είχαµε µόνο τρεις συµµετοχές, την Κύπρο, το Ισραήλ και την οµάδα της
Κοπεγχάγης. Για να µπορέσουµε να οργανώσουµε το Οµαδικό χρησιµοποιήσαµε τις
φιλικές µας σχέσεις µε την Οµοσπονδία του Ισραήλ η οποία κατάφερε να στείλει
οµάδα την τελευταία στιγµή. Η Κύπρος κέρδισε το Ισραήλ και έχασε από την πολύ
δυνατή οµάδα της Κοπεγχάγης. Στο Ατοµικό, η Μαρία Ιωάννου έχασε στον τελικό
από ∆ανέζα αθλήτρια ενώ την ίδια τύχη είχε η Μαρία µε τη ∆οµέτια στο ∆ιπλό
Γυναικών. Τέλος, στο ∆ιπλό Μικτό, οι ∆ηµήτρης Κυπριανού και Μαρία Ιωάννου
έχασαν στον τελικό από ∆ανούς αντιπάλους.
11. Φτερά: Στη συνεδρία του στις 14 Νοεµβρίου, το ∆.Σ. αποφάσισε να παραχωρήσει
δωρεάν φτερά στα σωµατεία.
12. Βραβεύσεις ΚΟΕ: Η ΚΟΕ βράβευσε τους καλύτερους αθλητές µας, Μαρία Ιωάννου,
Χάρη Χαραλάµπους και Θωµά Αναστασιάδη.
13. Σεµινάριο ∆ιαιτησίας: Έγινε στις 3 ∆εκεµβρίου από τον Νίκο Βλαδιµήρου στο
ξενοδοχείο «ΑΣΤΥ» µε τη συµµετοχή 8 ατόµων.
14. Αίτηση για νέο σωµατείο: Παραλήφθηκε επιστολή από τον Εθνικό Κυπερούντας για
ένταξη στην ΚΟΜ.
15. Βραβεύσεις/οδοιπορικά: Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιτας έγινε στο
ξενοδοχείο «ΑΣΤΥ» στις 5 Ιανουαρίου. Σε αυτό έγιναν και οι καθιερωµένες
βραβεύσεις των άριστων αθλητών και αθλητριών. Βραβεύτηκαν οι 6 πρώτοι αθλητές
και οι 6 πρώτες αθλήτριες της περιόδου καθώς επίσης και οι δυο πρώτοι αθλητές και
αθλήτριες στις ηλικίες. Συνολικά, µε τα οδοιπορικά, δαπανήθηκε ποσό £3.971,00
16. Finlandia Cup: Έγινε στις 18 – 22 Ιανουαρίου στη Σλοβακία. Η οµάδα µας
αποτελείτο από: Βασίλη Βασου, Χρίστο Νικολαίδη, Γιάννη Σοφοκλέους, Έλενα
Ποδηνά, Έµιλυ Αβρααµίδου και Μαρία Αβρααµίδου. Η Κύπρος συµµετείχε στον
τρίτο όµιλο µε Ελβετία, Ιρλανδία και Λευκορωσία. Η οµάδα µας δεν κατάφερε να
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ανταποκριθεί στις ανάγκες του οµίλου ενώ σε αγώνα κατάταξης για την 17η και 18η
θέση έχασε και από την Ισλανδία. Τελικά καταλάβαµε την 18η θέση από 19 χώρες.
Τα αποτελέσµατα της οµάδας µας ήταν πολύ απογοητευτικά, ιδιαίτερα αν κρίνουµε
ότι στο αντίστοιχο Τουρνουά πριν δύο χρόνια η Κύπρος ήταν από τις χώρες που
πρωταγωνίστησαν. Βέβαια, η εξήγηση υπάρχει και αφορά βασικά στην παρουσία
πολύ νεαρών κοριτσιών (η Έλενα Ιακώβου δεν µπόρεσε να συµµετάσχει λόγω
εξετάσεων, ενώ απούσες ήταν και οι κατερίνα Πίσση και Αλεξία Χρισοστόµου που
είχαν καλή παρουσία στο Polonia Cup) που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ εναντίον
µεγαλύτερων σε ηλικία και πιο έµπειρων αθλητριών. Τα αγόρια είχαν σχετικά καλή
παρουσία σε ατοµικό επίπεδο. Για παράδειγµα, Ο Βάσος Βάσου πέτυχε δύο νίκες επί
πολύ δυνατών αντιπάλων.
17. Thomas & Uber Cups: Έγιναν στις 14-19 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Συµµετείχαν οι Σαββίνος Ιάσονος, ∆ηµήτρης Κυπριανού, Χρίστος Νικολαΐδης,
Μαρία Ιωάννου, ∆οµέτια Ιωάννου, Έλενα Ιακώβου και Αλεξία Χρυσοστόµου. Τα
αποτελέσµατα: Thomas Cup: Κύπρος - Ουαλία 1-4, Κύπρος - Αυστρία 0-5, Κύπρος
- Σκοτία 0-5 Uber Cup: Κύπρος – Αγγλία 0-5, Κύπρος – Βουλγαρία 1-4, Κύπρος –
Τσεχία 1-4. Η κλήρωση των αγώνων αυτών είναι τέτοια που δεν αφήνει πολλά
περιθώρια διάκρισης αφού οι «µικρές» χώρες εντάσσονται στους οµίλους των
ισχυρών χωρών. Παρά ταύτα, ήταν η καλύτερη µας παρουσία σ’ αυτούς τους αγώνες
αφού πετύχαµε ορισµένες πολύ σηµαντικές νίκες (Μαρία και ∆οµέτια επί των
Βουλγάρων και Τσέχων αθλητριών που παραδοσιακά είναι πολύ δυνατές και του
∆ηµήτρη επί του Ουαλού αθλητή). Στους αγώνες αυτούς συµµετείχε ως βοηθός
επιδιαιτητής ο Νίκος Βλαδιµήρου και ως διαιτητής ο Ευάγγελος Ευαγγέλου.
18. Τουρνουά µικρών ηλικιών στο Βέλγιο: Έγινε στις 13 – 18 Απριλίου 2006 και σ’
αυτό πήραν µέρος 12 συνολικά άτοµα. Εκτιµάται ότι ήταν η καλύτερη σε
αποτελέσµατα συµµετοχή σε ατοµικό επίπεδο. Σχεδόν όλοι οι αθλητές µας
κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στους οµίλους τους και πέρασαν στη φάση του
αυτόµατου αποκλεισµού. Στο ∆ιπλό κάτω των 11, το δίδυµο Γιώργου και Ηλία
Νικολάου έφτασαν µέχρι και τον τελικό. Η Στέλλα Κνέκνα µπήκε στην τετράδα και
η Αφροδίτη Χριστοδούλου στη δεκαεξάδα στο Απλό κάτω των 13. Το δίδυµο
Μαρίας Αβρααµίδου και Χριστιάνας Χαραλάµπους πέρασε στην τετράδα στο ∆ιπλό
κάτω των 13 ενώ ο Θωµάς Μιχαήλ είχε ανάλογα αποτελέσµατα. Οι νεαροί, Γιώργος
Αντωνίου, Νικόλας Ευσταθίου και Φοίβος Θεράποντος έφησαν καλές εντυπώσεις
παρά την απειρία τους, ενώ οι Χριστόδουλος Χριστοδούλου και Έµιλυ Αβρααµίδου
πέτυχαν ωραίες νίκες και έχασαν µε µικρή διαφορά από τους αντιπάλους τους σε
καθοριστικά παιχνίδια.
19. Επιτροπή ∆ιαιτησίας: Τον Απρίλιο καταρτίστηκε Επιτροπή ∆ιαιτησίας που
απαρτίζεται από τους Νίκο Βλαδιµήρου, ∆ήµητρα Ιωάννου και Κυριάκο Ιορδάνου.
Προηγήθηκαν συναντήσεις και εισηγήσεις των διαιτητών. Η Επιτροπή έχει πιάσει
δουλειά και ήδη έχει κάνει συγκεκριµένες εισηγήσεις στο ∆.Σ. της ΚΟΜ.
20. Σεµινάριο ∆ιαιτητών: Έγινε από τον Νίκο Βλαδιµήρου στις 10 Μαΐου. Συµµετείχαν
8 διαιτητές.
21. Συµµετοχή στην Ε.Γ.Σ. της EBU: Όπως πάντα η συµµετοχή µας υπήρξε ουσιαστική.
Η Ε.Γ.Σ. έγινε στις 8 Απριλίου στην Ολλανδία. Σ’ αυτή αποφασίστηκε όπως αλλάξει
η ονοµασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπάτµιντον σε Μπάτµιντον Ευρώπη (ΒΕ).
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∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Όπως και πέρσι, φέτος είχαµε ξανά 10 πρωταθλήµατα σε διασωµατειακό επίπεδο. Όλα τα
αποτελέσµατα φαίνονται πιο κάτω:
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΛΠΑΤΡΟΣ ‘83

2

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

3

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1ος
2ος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

4

ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

5

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

1ος
2ος

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

6

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

7

ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

8

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ

1ος
2ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ

9

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

1ος
2ος

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
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ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

1ος
2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

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

2005

2006

Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων / Νεανίδων
Παίδων / Κορασίδων
Παµπαίδων / Παγκορασίδων
Παµπαίδων / Παγκορασ. U11

Βετεράνων
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13
27
40
40
23
8

2005

ΑΓ
2006

24
21
30
37
9

6
13
26
20
10
0

2006

9
13
26
17
2

5

Συµµετοχές
∆Α 2005
7
12
17
16
9
7

∆Γ

2005

2006

11
10
14
18
5

3
6
13
10
5
0

∆Μ

2005

2006

5
6
13
8
2

6
13
25
14
7
4

9
10
17
17
4

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. Για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε Ατοµικό
Τουρνουά Παµπαίδων/Παγκορασίδων κάτω των 11 ετών. Τα σωµατεία, Αλπατρός,
Μορφωτικός και Παρνασσός διοργάνωσαν µε επιτυχία τα καθιερωµένα τους Τουρνουά.
Πρόθεση για διοργάνωση Τουρνουά εκδηλώθηκε και από τους Αετούς-ΑΤΙ αλλά υπήρξε
σοβαρό πρόβληµα εξασφάλισης γηπέδου. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα
αποτελέσµατα των Ατοµικών Τουρνουά της Οµοσπονδίας.
ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1

ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

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
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∆ηµήτρης Κυπριανού
Σαββίνος Ιάσονος
Βασίλης Βάσου
Γιάννης Σοφοκλέους
∆οµέτια Ιωάννου
Μαρία Ιωάννου
Έλενα Ποδινά
Μαρίνα ∆ηµοσθένους
∆.Κυπριανού/Ν.Παναγιώτου
Γ.Σοφοκλέους/Α.Λαζάρου
Απ.Αβρααµίδης/Μ.Αργυρού
Α.Αδάµου/Ι.Πέτρου
Μ.Ιωάννου/∆.Ιωάννου
Μ.∆ηµοσθένους/Ε.Ποδινά
∆ηµ.Χ’’Γιάγκου/Ελ.Νικολάου
∆.Κυπριανού/Μ.∆ηµοσθένους
Ν.Παναγιώτου/Μ.Ιωάννου
Απ.Αβρααµίδης/∆.Χ’’Γιάγκου
Γ.Σοφοκλέους/∆.Ιωάννου

2

ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟ

3

ΑΠΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙ∆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
1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Βασίλης Βάσου
Γιάννης Σοφοκλέους
Χρίστος Νικολαϊδης
Ανδρέας Πέτρου
Κατερίνα Πίσση
Αλεξία Χρυσοστόµου
Έµιλυ Αβρααµίδου
Έλενα Ποδινά
Χρ.Νικολαϊδης/Χρ.Χριστοδούλου
Α.Αδάµου/Σ.Βασιλείου
Κ.Χρυσοστόµου/∆.Ποδινάς
Β.Βάσου/Μ.Ποδινάς
Α.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση
Λ.Μιχαήλ/Ελ.Νικολάου
Ε.Αβρααµίδου/Ν.Ευθυµίου
Ε.Ποδινά/Α.Χριστοδουλίδου
Γ.Σοφοκλέους/Λ.Μιχαήλ
Β.Βάσου/Α.Χρυσοστόµου
Απ.Αβρααµίδης/Ε.Αβρααµίδου
Χρ.Νικολαϊδης/Ν.Ευθυµίου
Ανδρέας Πέτρου
Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Γιώργος Αντωνιάδης
Στέλιος Φιλίππου
Αλεξία Χρυσοστόµου
Στέλλα Κνέκνα
Κατερίνα Πίσση
Έµιλυ Αβρααµίδου
Α.Πέτρου/Χρ.Χριστοδούλου
Γ.Αντωνιάδης/Γ.Κούλας
Θ.Μιχαήλ/Αλ.Κόνναρης
∆.Ποδινάς/Κ.Χρυσοστόµου
Αλ.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση
Στ.Κνέκνα/Λ.Μιχαήλ
Ν.Ευθυµίου/Ν.Λουκά
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρααµίδου
Χρ.Χριστοδούλου/Στ.Κνέκνα
Στ.Φιλίππου/Λ.Μιχαήλ
Α.Πέτρου/Ε.Αβρααµίδου
Γ.Αντωνιάδης/Ν.Ευθυµίου
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4

ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟ

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

Θωµάς Μιχαήλ
Νίκος Βασιλείου
Μιχάλης Κούλας
Γιώργος Νικολάου
Μαρία Αβρααµίδου
Στέλλα Κνέκνα
Χριστιάνα Χαραλάµπους
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Θ.Μιχαήλ/Ν.Βασιλείου
Στ.Ευθυµίου/Μ.Κούλας
Γ.Αντωνίου/Ηλ.Νικολάου
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Στ.Κνέκνα/Αφ.Χριστοδούλου
Μ.Αβρααµίδου/Χρ.Χαραλάµπους
Ν.Λουκά/Α.Χρυσοστόµου
Α.Σκέττου/Κ.Αλουπού
Θ.Μιχαήλ/Στ.Κνέκνα
Γ.Νικολάου/Μ.Αβρααµίδου
Ν.Βασιλείου/Αφ.Χριστοδούλου
Σ.Ευθυµίου/Χρ.Χαραλάµπους

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

Κρίς Μήλιος
Νίκος Ανδρέου
Γιάννος Κνέκνας
Πανίκος Πούπας
Κ.Μήλιος/Μ.Ιακώβου
Ν.Ανδρέου/Γ.Κνέκνας
Π.Χ’’Πέτρου/Λ.Αβρααµίδης
R.Pinhey/Α.Βαλιαντής
Κ.Μήλιος/Μ.Ιάσονος
Ν.Ανδρέου/∆.Ιωάννου
R.Pinhey/Akon
Π.Χ’’Πέτρου/Monica

Επίλογος
Στον περσινό απολογισµό του ∆.Σ. γράφαµε τα πιο κάτω:
«Λέχθηκε πέρσι 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».
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Βρισκόµαστε σήµερα στην ευχάριστη θέση να αναφέρουµε στη Γενική Συνέλευση ότι
κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι στο διάστηµα που µεσολάβησε από την περσινή Γενική
Συνέλευση. Σε σχέση µε το θέµα αυτό επικρατεί πολύ µεγάλη αισιοδοξία και ευφορία
µπορούµε να πούµε στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καθώς βλέπουµε ένα από τα διαχρονικά
ζητήµατα που αναδεικνύεται κάθε χρόνο, να οδεύει προς την σωστή κατεύθυνση
αντιµετώπισής του. Η προσπάθειά µας θα ενταθεί ακόµη περισσότερο φέτος γιατί έχουµε µια
πραγµατικά σπουδαία ευκαιρία να κάνουµε το άθληµά µας ευρύτερα γνωστό αλλά και να
διευρύνουµε και τη βάση του. Πιστεύουµε ότι η ΚΟΜ θα πρέπει να συνεχίσει τη δυναµική
εµπλοκή της και να ενισχύσει όλες τις προσπάθειες που γίνονται σήµερα σε πολλά σχολεία
για την οργανική ένταξη του αθλήµατός µας στο πρόγραµµά τους.
Εδώ και αρκετούς µήνες η Οµοσπονδία έχει εµπλακεί σε µια µνηµειώδη προσπάθεια για την
υλοποίηση του βασικού αυτού στόχου που είχαµε θέσει από τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης
του Μπάτµιντον στο Κυπριακό αθλητικό στερέωµα. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται µε
αµείωτη ένταση και αφορά την ένταξη του αθλήµατος σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία των
επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αµµοχώστου. Όλα γίνονται σε
αγαστή συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα µε την Επιθεωρήτρια Φυσικής
Αγωγής στο Υπουργείο, Κα Μαρίνα Στεργίδου. Σηµαντική είναι η προσφορά της Ντιάνας
Κνέκνα η οποία έχει αναλάβει το επίπονο και επίµονο έργο της παρουσίασης του Μπάτµιντον
σε εκατοντάδες παιδιά που παρελαύνουν σχεδόν καθηµερινά από το Πολυπροπονητήριο,
όπως και σε άλλα παιδιά µε συνεχείς επιδείξεις στις ίδιες τις κοινότητές τους, σχεδόν σ’ όλες
τις επαρχίες της Κύπρου. Στην προσπάθεια αυτή συµµετέχει επίσης και η Λαϊκή Τράπεζα που
έχει επιχορηγήσει το Υπουργείο µε ένα σηµαντικό ποσό.
Βασικά, στο χώρο του Πολυπροπονητηρίου προσέρχονται οµάδες παιδιών (των 20 ατόµων
κατ’ οµάδα) που έχουν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν επτά διαφορετικά αθλήµατα. Μετά από
µια σύντοµη ενηµέρωση για το άθληµα, τα παιδιά τοποθετούνται στα γήπεδα και αρχίζουν να
παίζουν. Η καταπληκτική πλειοψηφία των παιδιών έρχεται σε επαφή µε το άθληµα για πρώτη
φορά. Αποτέλεσµα αυτής της πρώτης επαφής είναι να αναπτύξουν µια ξεχωριστή σχέση µε
το Μπάτµιντον και να δηλώνουν ότι θα ήθελαν πολύ να ασχοληθούν µε το άθληµά µας.
Βέβαια, το πρόβληµα της µη ύπαρξης υποδοµής στα σχολεία είναι καταλυτικό, αλλά όχι
ανυπέρβλητο. Άµεση λύση έδωσαν τα λεγόµενα “School Sets” που φέραµε φέτος για τις
ανάγκες των επιδείξεων. Τόσο µεγάλη ήταν η ζήτηση που αναγκαστήκαµε να παραγγείλουµε
άλλα εκατό για να καλύψουµε τις ανάγκες αρκετών σχολείων που έκαναν παραγγελία.
Υπάρχει ανάγκη για πολύ περισσότερα σετ αλλά οι κατασκευαστές δεν µπορούσαν να
προσφέρουν περισσότερα για την ώρα. Τα 65 από τα 100 θα αγοραστούν από το Υπουργείο
και θα διανεµηθούν στα σχολεία που παρακολούθησαν τις επιδείξεις, ενώ τα υπόλοιπα θα τα
διαθέσει η Οµοσπονδία στα σχολεία που έκαναν παραγγελία κατ’ ευθείαν στην Οµοσπονδία.
Υπενθυµίζουµε ότι το κάθε set αποτελείται από δύο στύλους, ένα φιλέ, τέσσερις ρακέτες και
4 πλαστικά φτερά. Πέραν από τα “School Sets” η Οµοσπονδία έχει παραγγείλει και ένα
σηµαντικό αριθµό ρακετών τις οποίες θα δώσει δωρεάν στα σχολεία, καθώς επίσης και
πλαστικά φτερά.
Πιστεύουµε ότι ήταν καθήκον και υποχρέωσή µας να συµβάλουµε και να συνδράµουµε την
προσπάθεια αυτή, που πέραν του ότι κάνει επί τέλους το άθληµά µας ευρύτερα γνωστό, µας
δίνει τη δυνατότητα να µεγαλώσουµε τη δεξαµενή από όπου αντλούµε ταλέντα. Ήδη, από τις
επιδείξεις έχει διαφανεί ότι ορισµένα παιδιά είναι γεννηµένα για το άθληµά µας και ασφαλώς
ευελπιστούµε να τους δώσουµε πλέον όλα τα εφόδια για την ανέλιξή τους.
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Ενδεικτικό της δυναµικής που επικρατεί αυτή τη στιγµή είναι και η µεγάλη επιτυχία που
σηµείωσε το σεµινάριο για νέους προπονητές που οργάνωσε η Οµοσπονδία τον περασµένο
µήνα και στο οποίο για άλλη µια φορά δίδαξε ο Κώστας Λαζάρου και τον οποίο
ευχαριστούµε θερµά για την προσφορά του. Ενώ άλλες φορές δυσκολευόµαστε να
εξασφαλίσουµε τη συµµετοχή µερικών µόνο προπονητών, αυτή τη φορά αναγκαστήκαµε να
αρνηθούµε συµµετοχές γιατί στο δεδοµένο χώρο ήταν πρακτικά αδύνατο να δεχτούµε πέραν
των 30 ατόµων. Οι 20 περίπου από τους 30 που παρακολούθησαν το σεµινάριο ήταν
δάσκαλοι σε ∆ηµοτικά Σχολεία. Στο πολύ σύντοµο µέλλον, θα γίνει προσπάθεια επανάληψης
του σεµιναρίου για άλλους 15 δασκάλους που δήλωσαν πρόθεση να συµµετάσχουν αλλά για
διάφορους λόγους η συµµετοχή τους δεν κατέστη δυνατό να πραγµατοποιηθεί.
Ως αποτέλεσµα αυτής της κινητικότητας έχουµε σήµερα µπροστά µας την αίτηση για ένταξη
στους κόλπους της ΚΟΜ του Σωµατείου της Κυπερούντας, ενώ γίνονται τώρα και
διαβουλεύσεις για την ένταξη της Αναγέννησης ∆ερύνειας, του Ελληνισµού Ακακίου, του
Περιφερειακού Κέντρου Αγίας Βαρβάρας και του Περιφερειακού Κέντρου Παλιοµετόχου.
Γίνεται αντιληπτό ότι για να αντιµετωπιστεί αυτό το προτοφανές ενδιαφέρον για το άθληµά
µας, απαιτείται η καθολική στήριξη από τον ΚΟΑ καθώς και η πολύπλευρη αρωγή του
Οργανισµού. Ήδη, η ΚΟΜ έχει καταθέσει τις ανάγκες σε υλικό για τα επόµενα τρία χρόνια
και προσβλέπουµε σε θετική ανταπόκριση του ΚΟΑ.
Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη που πρέπει να τονιστεί είναι η αναβάθµιση του ∆ιεθνούς
Τουρνουά µας το οποίο έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό circuit και τώρα προσφέρει €3000
στους νικητές. Η αναβάθµιση αυτή προσφέρει πρόσθετο κύρος στο Τουρνουά µας και το
µετατρέπει σε σταθµό για τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αγωνιστούν για συγκοµιδή
βαθµών και µια θέση στους Ολυµπιακούς του Πεκίνου 2008.
Σε σχέση µε τους Ολυµπιακούς, η αθλήτριά µας Μαρία Ιωάννου έχει επιδοθεί σε µια
αγωνιώδη και κοπιώδη προσπάθεια για να πάρει εισιτήριο συµµετοχής στους Ολυµπιακούς.
Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε συνεργασία µε τον οµοσπονδιακό Προπονητή, την EBU και
ιδιώτες χορηγούς, όπως το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Έγκωµης, αλλά ελπίζουµε να βρούµε
ανταπόκριση και από τον ΚΟΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητήσαµε από τον Τεχνικό
Σύµβουλο της ΚΟΕ όπως εισηγηθεί στον ΚΟΑ τη συµπερίληψη της Μαρίας στην
προολυµπιακή οµάδα της Κύπρου. Το ζήτηµα τέθηκε στον ΚΟΑ και αναµένουµε την
απόφαση. Σήµερα, η Μαρία βρίσκεται στην 76η θέση της παγκόσµιας κατάταξης και µε αυτά
τα δεδοµένα έχει το εισιτήριο στο χέρι. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στην 33η θέση ανάµεσα στις
αθλήτριες που διεκδικούν Ολυµπιακό εισιτήριο, ενώ στους Ολυµπιακούς θα συµµετάσχουν
38 µόνο αθλήτριες. Πιστεύουµε ότι µε τη συµµετοχή της σε καλά επιλεγµένα Τουρνουά, η
Μαρία µπορεί να διατηρηθεί στην προνοµιούχα οµάδα των 38 αθλητριών.
Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη είναι η προσπάθεια που γίνεται, µε τη δική µας ενεργητική
συµµετοχή, για την ανασύσταση της COMEBA. Ήδη παρευρεθήκαµε σε δύο συναντήσεις
και τον προσεχή Ιούλιο θα γίνει και η έγκριση του Καταστατικού στα πλαίσια συνέλευσης
που θα γίνει στο Μαρόκο. Ευελπιστούµε βάσιµα ότι η Κύπρος θα αντιπροσωπεύεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της COMEBA. Επίσης, το ετήσιο πρωτάθληµα που θα οργανώνει η
COMEBA προσφέρει στην Οµοσπονδία µας την ευκαιρία να κινηθεί σ’ ένα ενδιάµεσο χώρο
όπου θα µπορούµε να αντιµετωπίζουµε αρκετές χώρες του δικού µας επιπέδου.
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Να τονίσουµε επίσης την παρουσία του Νίκου Βλαδιµήρου ως βοηθού επιδιαιτητή στο
Thomas και Uber Cup καθώς και την παρουσία του Ευάγγελου Ευαγγέλου ως διαιτητή στο
ίδιο Τουρνουά.
Μέσα στον Ιούλιο θα πραγµατοποιηθεί η Καλοκαιρινή Σχολή της ΒΕ και σ’ αυτή
συµµετέχουµε µε 4 αθλητές και 2 προπονητές. Θα γίνει επίσης και η καθιερωµένη
Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό στην οποία θα πάρουν µέρος 33 άτοµα. Η σχολή θα γ’ινει
στις 16-22 Ιουλίου.
Στις 16-19 Αυγούστου θα διεξαχθεί το ∆ιεθνές τουρνουά της Συρίας. Έχουµε προσκληθεί και
ανάλογα µε τις οικονοµικές µας δυνατότητες θα αποφασίσουµε τη συµµετοχή µας.
Οφείλουµε να ενηµερώσουµε επίσης τη Γενική Συνέλευση ότι ο ΚΟΑ προχώρησε να χρεώσει
µε σηµαντικά ποσά τη χρήση των αιθουσών του Πολυπροπονητηρίου. Επειδή κάνουµε
καθηµερινή χρήση του Πολυπροπονητηρίου η εξέλιξη αυτή µας θορύβησε γιατί ουσιαστικά
βγαίνουµε έξω από τους προγραµµατισµούς µας. Με δικές µας προσπάθειες, κατόπιν πολλών
επαφών και συνάντησης µε τον Πρόεδρο και άλλους αξιωµατούχους του ΚΟΑ πήραµε την
υπόσχεση ότι µελλοντικά δεν θα χρεώνονται οι Εθνικές Οµάδες που θα χρησιµοποιούν το
Πολυπροπονητήριο.
Τέλος, να αναφέρουµε ότι συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις των εθνικών κλιµακίων. Η
παρουσία στις µικρές ηλικίες υπήρξε πολύ ικανοποιητική. ∆ηµιουργήθηκε όµως πρόβληµα
µε τις παρουσίες των µεγαλύτερων ηλικιών το οποίο αντιµετωπίσαµε θετικά. Έγιναν
συναντήσεις και συζητήσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους και σήµερα µπορούµε να πούµε
ότι η παρουσία στις προπονήσεις είναι πολύ καλή. Από φέτος εισήχθη και ο θεσµός του
αρχηγού της Εθνικής οµάδας. Οι αθλητές και αθλήτριες της Εθνικής Οµάδας επέλεξαν τον
Νικόλα Παναγιώτου αρχηγό, ο οποίος πήρε το ρόλο του πολύ ζεστά και έχει ήδη προχωρήσει
στη διατύπωση εισηγήσεων.
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, το Σχέδιο ∆ράσης για την προσεχή αθλητική χρονιά,
περιλαµβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Οργάνωση των γνωστών ∆ιασωµατειακών πρωταθληµάτων
Οργάνωση των γνωστών Ατοµικών Πρωταθληµάτων
Συµµετοχή στο ∆ιεθνές Συρίας 16-19 Αυγούστου 2006
Συµµετοχή στο ∆ιεθνές Βουλγαρίας, 14-17 Σεπτεµβρίου 2006
∆ιεθνές Κύπρου, 12-15 Οκτωβρίου 2006
Συµµετοχή στο Helexpo Grand Pri, 12-17 ∆εκεµβρίου 2006
Συµµετοχή στο Helvetia Cup, Ιανουάριος 2007
Συµµετοχή στο Polonia Cup, 2007
Συµµετοχή στο Sudirman Cup, Φεβρουάριος 2007

Το πιο πάνω Σχέδιο ∆ράσης υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα και µε τις οικονοµικές
δυνατότητες της Οµοσπονδίας.
∆.Σ. ΚΟΜ
08/06/2006
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