ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
Η χρονιά την οποία ανασκοπούµε υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική. Το άθληµά µας έχει φτάσει
σε όλα τα µήκη και πλάτη της Κύπρου. Αυτή τη στιγµή παίζεται σε όλες τις επαρχίες και σε
πολλά σχολεία σε παγκύπρια κλίµακα, ακόµη και στο Γυµνάσιο του κατεχόµενου
Ριζοκαρπάσου. Η προσπάθεια που ξεκινήσαµε πέρσι για διάδοση του αθλήµατος συνεχίστηκε
και φέτος µε ακόµη πιο εντατικούς ρυθµούς. ∆ύο νέα σωµατεία θα ενταχθούν σήµερα στη
δύναµη της Οµοσπονδίας ενώ άλλα δύο βρίσκονται στα σκαριά. Τα σωµατεία µας στεγάζουν
δεκάδες αθλητές και αθλήτριες η πλειοψηφία των οποίων είναι νέα παιδιά που παρουσιάζουν
µια παθολογική, σχεδόν, αγάπη για το άθληµα. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη του αθλήµατός µας
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν τα σωµατεία και στις
συντονισµένες προσπάθειες της Οµοσπονδίας και των Επιτροπών της.
Στο θέµα αυτό θα επανέλθουµε στη συνέχεια. Να πάρουµε πρώτα τα πράγµατα µε τη σειρά:
Συνεδριάσεις ∆.Σ.
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 29 συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
(ορισµένες από τις οποίες ήταν έκτακτες και αφορούσαν ειδικά θέµατα όπως για παράδειγµα
το οικονοµικό), δηλαδή, περίπου µια συνεδρία κάθε 12 ηµέρες.
Η περίοδος που πέρασε
Πιο κάτω παραθέτουµε µια χρονολογική ενδοσκόπηση της περιόδου που πέρασε, ρίχνοντας
κριτική µατιά στις κυριότερες δραστηριότητες της ΚΟΜ.
1.

Προβολή / Επιδείξεις: Κατά την περίοδο που ανασκοπούµε έγιναν 38 επιδείξεις του
αθλήµατος σε παιδιά του δηµοτικού κατ’ εξοχή. Οι επιδείξεις έγιναν από την Ντιάνα
Κνέκνα µε τη βοήθεια αθλητών και αθλητριών της Οµοσπονδίας. Κύριο
χαρακτηριστικό των επιδείξεων υπήρξε ο ενθουσιασµός των παιδιών για το
Μπάτµιντον και η ετοιµότητά τους να ασχοληθούν µε το άθληµα σε συστηµατική
βάση.

2.

Καλοκαιρινή Σχολή: Οργανώθηκε Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό από 16 έως 22
Ιουλίου. Συµµετείχαν 24 άτοµα. ∆ίδαξε ο Οµοσπονδιακός Προπονητής.

3.

Συνάντηση µε οµάδες Μπάτµιντον από Αγγλία: Μετά από αρκετά χρόνια, είχαµε τον
Απρίλιο επίσκεψη από την οµάδα του σχολείου Darlington της Αγγλίας. Η αγγλική
οµάδα φιλοξενήθηκε από το ΘΟΙ Κυπερούντας και την Οµοσπονδία. Επίσης, πριν
µια εβδοµάδα, έγιναν συναντήσεις µε οµάδες του γνωστού αγγλικού σωµατείου
Wimbledon. Το σωµατείο αυτό φέρεται έτοιµο να προσκαλέσει Κύπριους αθλητές
στο Τουρνουά του που γίνεται κάθε Ιούλιο στην Αγγλία.

4.

Ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας: Εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα της
Οµοσπονδίας που δίνει πολλές πληροφορίες γύρω από το άθληµά µας και την
οργάνωσή του στην Κύπρο. Πρόκειται για µια ποιοτική ιστοσελίδα η οποία
επισκέπτεται από πολλούς φίλους του αθλήµατος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας: http://www.cyprusbadminton.com
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5.

Επανασύσταση της COMEBA: ∆έκα Μεσογειακές χώρες, µεταξύ των οποίων και η
Κύπρος, παρευρέθηκαν σε ειδική συνάντηση στις 29 Ιουλίου 2006 στη Ρώµη η οποία
οδήγησε στην επανασύσταση της Συνοµοσπονδίας Μπάτµιντον των Μεσογειακών
χωρών. Η Συνοµοσπονδία είχε περιπέσει σε κατάσταση ανυπαρξίας λόγω απραξίας
κυρίως της Ιταλικής Οµοσπονδίας. Ο νέος Πρόεδρος της Ιταλικής Οµοσπονδίας είναι
εξαιρετικά δραστήριος και έχει βάλει την COMEBA ως µια σηµαντική του
προτεραιότητα. Η Κύπρος συµµετέχει στο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
COMEBA µε την Ανδριάνα Μαλεκίδου (ταµίας) καθώς επίσης έχει και την προεδρία
στην Επιτροπή Ανάπτυξης.

6.

Καλοκαιρινή σχολή της ΒΕ: ∆ιεξήχθη στις 8-15 Ιουλίου στη Γερµανία και σ’ αυτή
συµµετείχαµε µε 4 άτοµα.

7.

Πανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα: Συµµετείχαµε µε 3 αθλητές/αθλήτριες, τους Μαρίνο
Αργυρού, Μαρία Ιωάννου και ∆οµέτια Ιωάννου και συνοδό την Έλενα Κέντα. Το
Πρωτάθληµα έγινε στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας και σ’ αυτό πήραν µέρος
φοιτητές πανεπιστηµίων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν µέλη των εθνικών
οµάδων των χωρών τους. Την καλύτερη παρουσία είχαν οι Μαρία και ∆οµέτια
Ιωάννου στο ∆ιπλό Γυναικών οι οποίες έφτασαν µέχρι και τα ηµιτελικά. Έχασαν από
το ζευγάρι που τελικά κέρδισε το πρωτάθληµα.

8.

Μετακίνηση γραφείου: Τελικά, και µετά από µακροετή παραµονή στα παλιά γραφεία
της ΚΟΕ, η Κυπριακή Οµοσπονδία Μπάτµιντον στεγάζεται από τις 20 Σεπτεµβρίου
2006 στο νέο οίκηµα της ΚΟΕ, το Ολυµπιακό Μέγαρο. Η νέα διεύθυνση της
Οµοσπονδίας είναι:
Αµφιπόλεως 21, P.O.B. 23931, 1687 Λευκωσία. Τηλ.: 22 449868, Φαξ: 22 449869

9.

Περιφερειακό Πρόγραµµα (Regional Project): Πήραµε µέρος στο Περιφερειακό
Πρόγραµµα της ΒΕ που έγινε στη Λιβαδειά (Ελλάδα) στις 28/8 – 5/9 2006, µε 4
αθλητές, 4 αθλήτριες, συνοδό και προπονητή.

10. Σεµινάριο Επιδιαιτησίας: Έγινε στην Κοπεγχάγη στις 7 – 10 Σεπτεµβρίου.
Συµµετείχαµε µε την Ανδριάνα Μαλεκίδου.
11. Ενδεχόµενη αλλαγή στη δοµή της ΒΕ: Πήραµε µέρος στη συζήτηση που έγινε στην
Κοπεγχάγη στις 18 – 20 Αυγούστου που είχε ως στόχο να γίνει προβληµατισµός για
το ενδεχόµενο της αλλαγής της δοµής της ΒΕ στη βάση του διαχωρισµού των χωρών
µελών σε περιφερειακούς οµίλους. Η επιτροπή που συνήλθε και συζήτησε το θέµα
δεν κατέληξε σε απόφαση για αλλαγή της δοµής της ΒΕ ούτε και εισηγήθηκε κάτι
τέτοιο στο ∆.Σ. της ΒΕ.
12. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Με τη συµµετοχή αθλητών και αθλητριών από 20
διαφορετικές χώρες πραγµατοποιήθηκε στις 12 – 15 Οκτωβρίου 2006 στην αίθουσα
αθλοπαιδιών του Παρνασσού το αναβαθµισµένο 19ο ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου. Για
πρώτη φορά στην ιστορία του το Τουρνουά περιλάµβανε µόνο αγώνες ατοµικού
επιπέδου και µοίραζε χρηµατικά έπαθλα στους νικητές. Με αυτή τη µορφή το
Τουρνουά θα συνεχιστεί για τα επόµενα τρία τουλάχιστον χρόνια. Στο φετινό
Τουρνουά αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη συµµετοχή αθλητών και αθλητριών καθώς
µπαίνουµε ήδη στην ολυµπιακή χρονιά και το κυνήγι µιας θέσης στο Ολυµπιακό
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ταµπλό γίνεται όλο και πιο έντονο. Ανάλογα ποιοτική θα είναι και η παρουσία των
αθλητών και αθλητριών. Μέγας χορηγός του Τουρνουά ήταν ο Κυπριακός
Οργανισµός Τουρισµού ο οποίος χορηγεί και το φετινό ∆ιεθνές.
13. Σεµινάρια Προπονητικής για δασκάλους: ∆ιοργανώθηκαν ως ακολούθως:
Ηµεροµηνία
18 Οκτωβρίου
25 Οκτωβρίου
01 Νοεµβρίου
08 Νοεµβρίου

Επαρχία
Αµµόχωστος
Λευκωσία
Λάρνακα
Λευκωσία

Αριθµός δασκάλων
40 δάσκαλοι
70 δάσκαλο
50 δάσκαλοι
78 δάσκαλοι

Γίνεται αντιληπτό ότι οι αριθµοί των δασκάλων που ανταποκρίθηκαν ήταν πολύ
µεγάλος. Ο ζήλος µε τον οποίο εργάστηκαν στα σεµινάρια µεταφέρθηκε, πιστεύουµε,
και στα σχολεία και έτσι εξηγείται και η µεγάλη ανάπτυξη του αθλήµατός µας στα
δηµοτικά σχολεία. Η ΚΟΜ ευχαριστεί θερµά την Ντιάνα Κνέκνα και την οµάδα της
για το έργο που έχει επιτελέσει αναφορικά µε τα σεµινάρια
14. Οργάνωση της Καλοκαιρινής Σχολής της ΒΕ στην Κύπρο: Η ΚΟΜ ετοίµασε
λεπτοµερέστατη µελέτη σχετικά µε την πρόθεσή µας να διοργανώσουµε την
Καλοκαιρινή Σχολή της ΒΕ στην Κύπρο. Το ∆.Σ. της ΒΕ µας ενηµέρωσε ότι
εγκρίθηκε η πρόταση της Τσεχίας για τη διοργάνωση της Σχολής το 2007 γι’ αυτό
και θα σκεφτούµε να υποβάλουµε ίσως ξανά την πρότασή µας στο µέλλον.
15. Βραβεύσεις ΚΟΕ: Η ΚΟΕ βράβευσε τους καλύτερους έφηβους αθλητές µας, Βασίλη
Βάσου και Αλεξία Χρυσοστόµου.
16. Νέα Σωµατεία: Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δύο νέα σωµατεία έχουν υποβάλει
αίτηση για ένταξη στη δύναµη της Οµοσπονδίας. Πρόκειται για το σωµατείο «∆ΑΣ»
Παλιοµετόχου και το σωµατείο «Κοσµόπολις» Τραχωνίου. Στον Αγρό λειτουργεί
ήδη ΑΓΟ και υπάρχει καλή προοπτική στο πολύ σύντοµο µέλλον να οργανωθεί
σωµατείο.
17. Hellas Victor International: Το Τουρνουά έγινε στις 20 – 24 ∆εκεµβρίου και πήραµε
µέρος µε 5 αθλητές/τριες, συνοδό και προπονητή. Στο ∆ιπλό Μικτό οι ∆ηµήτρης
Κυπριανού και ∆οµέτια Ιωάννου έχασαν στον τελικό ενώ την ίδια τύχη είχαν οι
Μαρία και ∆οµέτια Ιωάννου στο ∆ιπλό Γυναικών σε ένα πολύ κλειστό αγώνα (2117, 21-19).
18. Helvetia Cup: Έγινε στις 17 – 21 Ιανουαρίου στην Ισλανδία. Η οµάδα µας
αποτελείτο από 5 αθλητές/τριες, προπονητή και συνοδό: Η Κύπρος αντιµετώπισε
στην πρώτη φάση τις: Ισπανία (1-4), Νορβηγία (2-3) και Ιρλανδία (1-4). Στη δεύτερη
φάση αντιµετωπίσαµε τις: Κροατία (1-4) και Ισραήλ (3-1). Οι ήττες της οµάδας µας
δεν ήταν συντριπτικές αφού πολλά παιχνίδια ήταν πάρα πολύ κλειστά. Για
παράδειγµα, ο αγώνας µε την Νορβηγία χάθηκε από καθαρή ατυχία. Πολύ καλή ήταν
η παρουσία της Μαρίας Ιωάννου µε 3 νίκες (Νορβηγία, Ιρλανδία, Κροατία) στο
Απλό Γυναικών και Μαρίας και ∆οµέτιας Ιωάννου στο ∆ιπλό Γυναικών µε 2 νίκες
(Ισπανία, Νορβηγία). Η Ανδριάνα Μαλεκίδου συµµετείχε ως διαιτητής.
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19. Βραβεύσεις/οδοιπορικά: Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιτας έγινε στο
ξενοδοχείο «ΑΣΤΥ» στις 25 Ιανουαρίου. Σ’ 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.
20. Κοινωνικό έργο: Σε συνεργασία µε την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας και τον
ΚΕΝΘΕΑ, η ΚΟΜ διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα «Πρόληψη των ουσιών
εξάρτησης».
21. Τουρνουά ΘΟΙ Κυπερούντας: ∆ιεξήχθη στις 13-14 Ιανουαρίου 2007 στην
Κυπερούντα µε τη βοήθεια της Τ.Ε. της ΚΟΜ. Πήραν µέρος 74 νεαροί αθλητές και
αθλήτριες. Ήταν το πρώτο Τουρνουά που οργανώθηκε στην Κυπερούντα και η
επιτυχία που σηµείωσε σφραγίζει και τη συνέχισή του ως ετήσιος θεσµός.
22. Τουρνουά Αγρού: ∆ιεξήχθη τον Απρίλιο και σ’ αυτό πήρε µέρος µεγάλος αριθµός
αθλητών και αθλητριών κυρίως από τα νέα σωµατεία.
23. Τουρνουά ηλικιών στο Βέλγιο: Έγινε στις 06 – 10 Απριλίου 2007 και σ’ αυτό
πήραµε µέρος µε πολυµελή οµάδα. Μετά το περσινό Τουρνουά εκτιµήσαµε ότι ήταν
η καλύτερη συµµετοχή σε αποτελέσµατα, σε ατοµικό επίπεδο. Τότε, σχεδόν όλοι οι
αθλητές µας κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στους οµίλους τους και πέρασαν στη
φάση του αυτόµατου αποκλεισµού. Φέτος πήγαµε ακόµη καλύτερα αφού είχαµε
συµµετοχή σε δύο τελικούς µε το Βασίλη Βάσου να κερδίζει το Τουρνουά στον
Απλό Εφήβων (U19) και µαζί µε το Χρίστο Νικολαΐδη να καταλαµβάνει τη δεύτερη
θέση στο ∆ιπλό Εφήβων. Πολύ καλή ήταν επίσης η παρουσία της Στέλλας Κνέκνα,
και των νεαρών Ηλία Νικολάου και Κυριάκο Πίσση. Για τον επόµενο χρόνο θα γίνει
προσπάθεια συµµετοχής µας και στο Οµαδικό Τουρνουά αλλά θα πρέπει να γίνεται
προσεκτικότερη επιλογή των ατόµων που θα συµµετάσχουν λόγω του ψηλού
επιπέδου του Τουρνουά.
24. Σεµινάρια προπονητικής σε καθηγητές Μέσης:
Ηµεροµηνία
21 Φεβρουαρίου
26 Φεβρουαρίου
27 Φεβρουαρίου
28 Φεβρουαρίου

Επαρχία
Λεµεσός
Λευκωσία
Λάρνακα
Πάφος

Αριθµός καθηγητών
150
80
60
60

Ξανά γίνεται αντιληπτό ότι οι αριθµοί των καθηγητών που ανταποκρίθηκαν ήταν
εξαιρετικά µεγάλοι.
25. Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΚΟΑ: Έγινε στις 2 Μαρτίου 2007. Επιδιώξαµε τη
συνάντηση για να θέσουµε ενώπιον του ∆.Σ. του ΚΟΑ και του Προέδρου του
προσωπικά το µέγα οικονοµικό ζήτηµα που αντιµετωπίζαµε µετά που ο ΚΟΑ
µείωσε, αυθαίρετα κατά την άποψη µας, τη χορηγία προς την ΚΟΜ κατά 10 σχεδόν
χιλιάδες λίρες και την προοπτική να παραµείνει η χορηγία µας σε χαµηλά επίπεδα για
το 2007. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ έδειξε κατανόηση γιατί παρουσιάσαµε αδιάσειστα
στοιχεία υπέρ της υπόθεσής µας και καταφέραµε να πετύχουµε η χορηγία µας για το
2007 να ξεπεράσει τις 47 χιλιάδες λίρες.
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26. ∆ιεθνές Τουρνουά Ισραήλ: Έγινε στις 26 – 28 Απριλίου και σ’ αυτό πήραν µέρος οι
Μαρία και ∆οµέτια Ιωάννου. Οι αθλήτριές µας έπαιξαν µόνο στο Απλό όπου
αποκλείστηκαν νωρίς λόγω της παρουσίας αθλητριών πολύ ψηλού επιπέδου. Οι
αθλήτριες µας µετέβηκαν στο Ισραήλ µε δικά τους έξοδα. Οι διοργανωτές άφησαν
εκτός το ∆ιπλό Γυναικών λόγω µη ικανοποιητικής συµµετοχής αθλητριών.
27. Sudirman Cup: Πρόκειται για το Παγκόσµιο Οµαδικό Πρωτάθληµα το οποίο έγινε
στη Σκοτία στις 13 – 17 Ιουνίου. Πήγαµε µε µόνο δύο άνδρες και δύο γυναίκες
(λόγω οικονοµικού) και αυτό µας στέρησε την ευκαιρία να πετύχουµε καλύτερα
αποτελέσµατα. Κληρωθήκαµε σε δύσκολο όµιλο εναντίον χωρών που παραδοσιακά
είναι ισχυρές στο άθληµα. Πρώτος αντίπαλος ήταν η Ισλανδία που µόλις πριν 5
µήνες είχε κερδίσει το Helvetia Cup. Ο ∆ηµήτρης Κυπριανού έκανε σπουδαίο
ξεκίνηµα κερδίζοντας τον Ισλανδό πρωταθλητή σχετικά εύκολα. Η συνέχεια όµως
δεν ήταν η αναµενόµενη λόγω ατυχίας στο ∆ιπλό Ανδρών αλλά κυρίως λόγω αρκετά
σοβαρού τραυµατισµού της Μαρίας Ιωάννου. Χάσαµε τελικά 4-1 από την Ισλανδία
όπως και από το Βέλγιο µε 5-0. Στη συνέχεια αντιµετωπίσαµε τη Λευκορωσία όπου
ο ∆ηµήτρης Κυπριανού έδωσε το προβάδισµα στην Κύπρο αλλά τελικά µείναµε
µόνο στη µία νίκη παρά τη µεγάλη προσπάθεια στο ∆ιπλό Ανδρών και στο ∆ιπλό
Γυναικών. Στον τελευταίο αγώνα αντιµετωπίσαµε τη Λετονία την οποία κερδίσαµε
σχετικά εύκολα µε 3-1. Η εντύπωση που κυριάρχησε ήταν ότι χωρίς τον
τραυµατισµό της Μαρίας οι αγώνες µε την Ισλανδία και τη Λευκορωσία θα
µπορούσαν να είχαν ευτυχέστερο τέλος για την Κύπρο. Ένα άλλο βασικό
συµπέρασµα που βγήκε αβίαστα ήταν ότι η συµµετοχή µας σε τέτοιου είδους
Τουρνουά θα πρέπει να είναι πλήρης. Η µη συµµετοχή ίσως να είναι καλύτερη λύση
παρά η συµµετοχή µε κολοβή οµάδα.
28. Σεµινάριο Προπονητικής Α΄ επιπέδου: Πραγµατοποιήθηκε στις 16-17 Ιουνίου.
∆ίδαξε ο Κώστας Λαζάρου και σ’ αυτό πήραν µέρος 16 άτοµα.
29. Περιφερειακό Πρόγραµµα (Regional Project) 2007: ∆ιεξήχθη στη Θήβα στις 24 – 30
Ιουνίου. Πήραµε µέρος µε 8 άτοµα και 2 προπονητές.
30. Certified Referee: Ο Νίκος Βλαδιµήρου έχει εγκριθεί ως Certified Referee.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Όπως και πέρσι, φέτος είχαµε ξανά 10 πρωταθλήµατα σε διασωµατειακό επίπεδο. Όλα τα
αποτελέσµατα φαίνονται πιο κάτω:
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1

2

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΑΝ∆ΡΩΝ
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1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

2ος

ΑΛΠΑΤΡΟΣ ‘83

1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

5

3

4

5

6

7

8
9

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

10 ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

2ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

1ος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

2ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

1ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

2ος

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

2ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

2ος

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

1ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

2ος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ

1ος

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

2ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

1ος

ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ

2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

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

2006

2007

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

Βετεράνων
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16
28
51
54
38
9

13
27
40
40
23
8

ΑΓ

Συµµετοχές
2006 ∆Α 2006

∆Γ

2007

2007

2007

16
18
21
14
3

6
13
26
20
10
0

8
9
22
25
16
4

7
12
17
16
9
7

8
9
10
6
2

2006

∆Μ

2006

2007

3
6
13
10
5
0

4
16
17
20
12
6

6
13
25
14
7
4

6

Φαίνεται από τους αριθµούς ότι η συµµετοχή υπήρξε ικανοποιητική στις µικρές ηλικίες ενώ
συνεχίζει να παρουσιάζεται κάποια µείωση στις µεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή τη φορά ο ένοχος
για τη µειωµένη συµµετοχή πρέπει να αναζητηθεί στον κανονισµό, που δεν επιτρέπει σε
άτοµα µικρότερων ηλικιών (πχ U16) να συµµετάσχουν στο Πρωτάθληµα Ανδρών/Γυναικών.
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
Παίδων/Κορασίδων, Παµπαίδων/Παγκορασίδων και Παµπαίδων/Παγκορασίδων (U11) στα
Τουρνουά της ηλικίας τους. Οι αριθµοί στους Παµπαίδες και Παγκορασίδες αποτελούν ρεκόρ
από την ίδρυση της Οµοσπονδίας ενώ ο συνολικός αριθµός των συµµετοχών σε όλα τα
Τουρνουά είναι επίσης ρεκόρ από την ίδρυση της Οµοσπονδίας. Ίσως οι αριθµοί να ήταν
ακόµη µεγαλύτεροι αν οι σχολικές εξετάσεις δεν µετακινούνταν πιο µπροστά. Ένα άλλο
χαρακτηρηστικό των φετινών Τουρνουά ήταν η παντελής απουσία walk over, δηλαδή, όλοι οι
αγώνες διεξήχθηκαν κανονικά και σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Τα σωµατεία, Αλπατρός, Παρνασσός και Αετοί-ΑΤΙ διοργάνωσαν µε επιτυχία Ατοµικά
Τουρνουά. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των Ατοµικών Τουρνουά
της Οµοσπονδίας.
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1

ΑΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

2

ΑΠΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος
∆ηµήτρης Κυπριανού
2ος
Βασίλης Βάσου
ος
3
Γιάννης Σοφοκλέους
3ος
Απόστολος Αβρααµίδης
η
1
2η
η
3
3η
1οι
∆.Κυπριανού/Ν.Παναγιώτου
2οι
Α.Κ.Λαζάρου/Γ.Σοφοκλέους
3οι
Β.Βάσου/Μ.Ποδινάς
οι
3
Μ.Κυριάκου/Α.Λ.Λαζάρου
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
∆.Κυπριανού/Μ.Ιωάννου
οι
Γ.Σοφοκλέους/∆.Ιωάννου
2
3οι
Π.Σιαλλή/Ελ.Νικολάου
οι
3
Κ.∆ηµητρίου/∆.Χ’’Γιάγκου
1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Χρίστος Νικολαϊδης
Βασίλης Βάσου
Ανδρέας Πέτρου
Χριστόδουλος Χριστ/λου
Στέλλα Κνέκνα
Αλεξία Χρυσοστόµου
Έµιλη Αβρααµίδου
Έλενα Ποδινά
Χρ.Νικολαϊδης/Χρ.Χρ/λου
Β.Βάσου/Αν.Πέτρου
Α.Φράγκου/∆.Ποδινάς
Ν.Βασιλείου/Θ.Μιχαήλ
Λ.Μιχαήλ/Στ.Κνέκνα
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρ/δυο
Α.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση
Ν.Ευθυµίου/Χ.Χαραλάµπους
Β.Βάσου/Κ.Πίσση
Χ.Νικολαϊδης/Λ.Μιχαήλ
∆.Ποδινά/Ε.Ποδινά
Α.Πέτρου/Α.Μιχαηλίδου
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3

ΑΠΛΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

4

ΑΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆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

Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Θώµας Μιχαήλ
Γιώργος Αντωνιάδης
Νικόλας Ευσταθίου
Στέλλα Κνέκνα
Αλεξία Χρυσοστόµου
Μαρία Αβρααµίδου
Έµιλη Αβρααµίδου
Χρ.Χριστοδούλου/Γ.Αντωνιάδης
Θ.Μιχαήλ/Ν.Βασιλείου
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Μιχαηλίδης/Καζαντζίης
Κ.Πίσση/Αλ.Χρυσοστόµου
Στ.Κνέκνα/Αφ.Χριστοδούλου
Μ.Χρυσοστόµου/Α.Χρυσοστόµου
Ε.Αβρααµίδου/Μ.Αβρααµίδου
Χρ.Χριστοδούλου/Στ.Κνέκνα
∆.Ποδινάς/Κ.Πίσση
Α.Φράγκου/Εµ.Αβρααµίδου
Θ.Μιχαήλ/Λ.Μιχαήλ

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

Μιχάλης Κούλας
Νικόλας Ευσταθίου
Γιώργος Νικολάου
Κυριάκος Πίσσης
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Άντρεα Χρυσοστόµου
Παναγιώτα Μάντη
Νικολέτα Λουκά
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Μ.Κούλας/Γ.Αντωνίου
Ηλ.Νικολάου/Κ.Πίσσης
Α.Σωτηρίου/Α.Αντωνίου
Αφ.Χριστοδούλου/Ν.Λουκά
Α.Χρυσοστόµου/Π.Μάντη
Λ.Ξενοφώντος/Μ.Νικολάου
Στ.Πινχάρη/Μ.Κατσαρού
Ν.Ευσταθίου/Α.Χρυσοστόµου
Γ.Νικολάου/Ν.Λουκά
Μ.Κούλας/Αφ.Χριστοδούλου
Ηλ.Νικολάου/Π.Μάντη
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4 ΑΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ U11

ΑΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ U11

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ U11

∆ΙΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ U11

ΜΙΚΤΟΣ U11

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

5 ΑΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

∆ΙΠΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Κυριάκος Πίσσης
Ηλίας Νικολάου
Φίλιππος Κνέκνας
Στέφανος Ευριπίδου
Στέφανη Πινχάρη
Έλενα Χριστοδούλου
Παναγιώτα Κιµήτρη
Έλενη Ψηλογένη
Κ.Πίσσης/Ηλ.Νικολάου
Αν.Σωτηρίου/Α.Ιωάννου
Φ.Κνέκνας/Στ.Ευριπίδου
Χρ.Σαράκης/Αδ.Αντωνίου
Στ.Πινχάρη/Θ.Κυριάκου
Ε.Ιακώβου/Ε.Ψηλογένη
Μ.Αγγελίδου/Χρ.Ανδρονίκου
Ελ.Χριστοδούλου/Π.Κιµήτρη
Ηλ.Νικολάου/Ελ.Χριστοδούλου
Φ.Κνέκνας/Στ.Πινχάρη
Κ.Ευαγγέλου/Θ.Κυριάκου
Α.Σωτηρίου/Β.Νέαρχου
1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Κρίς Μήλιος
Νίκος Ανδρέου
Raymond Pinhary
Γιάννος Κνέκνας
Μαρία Ιάσονος
Ντίνα Καληµέρη
Μόνικα Κασιώτου
Κρ.Μήλιος/Μ.Ιακώβου
Γ.Κνέκνας/Ν.Ανδρέου
Γ.Οικονοµίδης/Μ.Ψηλογένης
R.Pinhary/Π.Χ’’Πέτρου
Μ.Κασιώτου/Α.Κωνσταντίνου
Μ.Ιάσονος/Ντ.Καληµέρη
Ν.Ανδρέου/∆.Ιωάννου
Κρ.Μήλιος/Μ.Ιάσονος
Γ.Ερωτοκρίτου/Ντ.Καληµέρη
R.Pinhary/Α.Κωνσταντίνου

Επίλογος
Αναφέραµε στην αρχή αυτού του απολογισµού ότι η φετινή χρονιά υπήρξε έντονα
αποδοτική. Το Κυπριακό Μπάτµιντον γνωρίζει ιστορικές στιγµές καθώς βλέπουµε ένα από τα
διαχρονικά ζητήµατα που αναδεικνύεται κάθε χρόνο, να οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση
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οριστικής αντιµετώπισής του. Το άθληµά µας έχει σήµερα φίλους σε όλη την επικράτεια του
νησιού µας. Το άθληµά µας έχει γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό και ο αριθµός των ατόµων
που ασχολούνται µε το Μπάτµιντον σηµειώνει ραγδαία άνοδο. Προβλέπουµε ότι η ανοδική
αυτή πορεία θα συνεχιστεί και στον χρόνο που έρχεται. Η φετινή προβολή του αθλήµατός
µέσω του έντυπου τύπου υπήρξε ικανοποιητική χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Μιχάλη
Χριστοδούλου ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το πολύ σηµαντικό έργο. Χρειάζονται να γίνουν
πολλά ακόµη για να πάρουµε και το µερίδιο που αξίζει στο άθληµά µας και τηλεοπτικά.
Πριν µια βδοµάδα έγινε η τελετή βράβευσης. Η τελετή έγινε στο Ολυµπιακό Μέγαρο και
πήρε πανηγυρική µορφή µε τη συµµετοχή αρκετών προσκεκληµένων. Το νέο ∆.Σ. θα
αξιολογήσει την τελετή σ’ αυτή τη νέα της µορφή µε στόχο να την καθιερώσει.
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.

Οργάνωση των γνωστών ∆ιασωµατειακών πρωταθληµάτων
Οργάνωση των γνωστών Ατοµικών Πρωταθληµάτων
∆ιεθνές Κύπρου, 11-14 Οκτωβρίου 2007
Συµµετοχή στο Polonia Cup, Οκτώβριος 2007
Συµµετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα U19, Ιανουάριος 2008
Συµµετοχή στο Thomas and Uber Cup, Φεβρουάριος 2008
Συµµετοχή στο Μεσογειακό Κύπελου, Μάρτιος 2008
Συµµετοχή στο Τουρνουά ηλικιών στο Βέλγιο, Απρίλιος 2008

Το πιο πάνω Σχέδιο ∆ράσης υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα και µε τις οικονοµικές
δυνατότητες της Οµοσπονδίας.
∆.Σ. ΚΟΜ
18/06/2007
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