ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
Προτού παραθέσουμε και εξετάσουμε αναλυτικά το έργο που επιτέλεσε το ΔΣ της
Ομοσπονδίας κατά την περίοδο που ανασκοπούμε, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε σε τρία
βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο και που σηματοδότησαν κατά
κάποιο τρόπο την περίοδο αυτή.
(α) Η διεύρυνση της βάσης του αθλήματός μας συνεχίζεται. Πέρσι είχαμε την ένταξη των δύο
σωματείων, Κοσμόπολις Λεμεσού και ΔΑΣ Παλιομετόχου. Φέτος, είμαστε έτοιμοι να
δεχτούμε ακόμη δύο σωματεία. Το ένα είναι από την Πάφο και ακούει το όνομα
«Ατρόμητος» Γεροσκήπου. Πρόκειται για ιστορικό σωματείο της επαρχίας που έβαλε κάτω
από τη σκέπη του την όλο και διευρυνόμενη ομάδα των ατόμων που ασχολούνται με το
Μπάτμιντον στην Πάφο. Να σημειωθεί πως σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο και το
εντυπωσιακό κλειστό γυμναστήριο που οικοδομείται στη Γεροσκήπου και το οποίο θα
στεγάσει και το Μπάτμιντον. Η ομάδα των ανθρώπων του Μπάτμιντον στην Πάφο έδωσε
ισχυρά δείγματα γραφής κατά τη φετινή χρονιά, στέλνοντας συμμετοχές στη μακρινή
Λευκωσία και αλλού όπου διοργανώνονταν τουρνουά ή αγώνες. Είναι ισχυρή η πεποίθησή
μας ότι το άθλημα έχει μέλλον στην Πάφο αφού στελεχώνεται από ικανά και σοβαρά στελέχη
που αγαπούν και γνοιάζονται για το άθλημά μας. Η ΚΟΜ, θα συνεχίζει να βοηθά και να
στηρίζει το νέο σωματείο στα πρώτα του βήματα, όπως έγινε και με τα άλλα νεοσύστατα
σωματεία, γιατί τα σωματεία αποτελούν το αίμα που ρέει στις φλέβες της Ομοσπονδίας και
αποτελούν το λόγο ύπαρξης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον.
Επίσης, το νέο σωματείο στην περιοχή Λατσιών «Ευ Ζειν» άρχισε να καλλιεργεί
συστηματικά το Μπάτμιντον με τρεις προπονήσεις κάθε εβδομάδα. Το σωματείο φαίνεται να
βαδίζει προς την ορθή κατεύθυνση αφού και αθλητές διαθέτει αλλά και τα κατάλληλα άτομα
που θα βοηθήσουν στην παγίωση και θεμελίωσή του. Η υποδομή επίσης είναι εξαιρετική, γι
αυτό και οι προσδοκίες πρέπει να θεωρούνται πολύ καλές. Συγκεκριμένα, διαθέτει εξαιρετική
κλειστή αίθουσα στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 8 γήπεδα.
Με την έναρξη της νέας περιόδου, θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπους για διεύρυνση του
αθλήματος και προς την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου χωρίς να ξεφεύγουμε από την
αρχή «όχι σωματεία μαϊμούδες».
(β) Εδώ και δύο χρόνια ένα σημαντικό μέρος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καταπιάνεται
με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Αυτό είναι φυσικό βέβαια, αλλά υπήρξε και μια αδήριτη
ανάγκη να μας απασχολήσει το ζήτημα αυτό επειδή, στα τελευταία τρία χρόνια, ενώ
αυξήθηκαν σημαντικά οι υποχρεώσεις μας, η κρατική χορηγία παρουσίαζε μια σημαντική
μειωτική τάση που μας έκανε να κινηθούμε σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που σοβούσε και απειλούσε να τινάξει τα θεμέλια
της Ομοσπονδίας και ότι καταφέραμε να πετύχουμε μέχρι σήμερα.
Πέρσι καθορίζαμε ένα σοβαρό στόχο, αυτό του απόλυτου νοικοκυρέματος των οικονομικών
μας, καθώς η επιχορήγηση του ΚΟΑ έπαιρνε μια καθοδική πορεία η οποία απειλούσε άμεσα
πλέον όλους τους προγραμματισμούς μας. Πέρσι, θυμίζουμε, υπήρξε αποκοπή από τη
χορηγία μας ενός ποσού του ύψους των 8 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχούσε στο 10% περίπου
της χορηγίας. Για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρέθηκε η
Ομοσπονδία, προχωρήσαμε πέρσι στη σύσταση Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από
τους Μίκη Χατζηνεοφύτου, Αιμίλιο Ιωάννου και Στάλω Νικολάου, η οποία μελέτησε την
κατάσταση και εισηγήθηκε πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της, όπως αποχή από
ορισμένους αγώνες του εξωτερικού. Παράλληλα, η επιτροπή αυτή επιφορτίσθηκε και με το
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σοβαρό καθήκον της εξυγίανσης των οικονομικών της Ομοσπονδίας, δηλαδή, την πρακτική
εφαρμογή των νόμων του ισοζυγισμού σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά της χορηγίας του ΚΟΑ,
γεγονός που θα μας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τις οικονομικές μας
δυνατότητες και να αποφασίζουμε με γνώμονα αυτές τις δυνατότητες για κάθε ζήτημα που
τίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο μετά την εξυγίανση των
οικονομικών της Ομοσπονδίας αφορά τη συνεχή τριβή με τον ΚΟΑ που πλέον ελέγχει
εξονυχιστικά τον τρόπο που η κάθε Ομοσπονδία χειρίζεται τη χορηγία του Οργανισμού και
αποδεσμεύει ποσά μόνο αφού ικανοποιηθεί ότι όλοι οι λογαριασμοί έγιναν σύμφωνα με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει ο ΚΟΑ. Δηλαδή, η εξυγίανση των οικονομικών μας
ζητημάτων, πέραν του ότι μας βοηθά να χειριζόμαστε σωστά την καθημερινότητα, υπηρετεί
και απλοποιεί τις συναλλαγές μας με τον ΚΟΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή που συστάθηκε για να μελετήσει, να αξιολογήσει και να διορθώσει
όλα τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, εργάστηκε
σκληρά και ακούραστα και τελικά πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Νοιώθω την ανάγκη
να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην Ταμία της Ομοσπονδίας Στάλω Νικολάου και στον
Αντιπρόεδρο Αιμίλιο Ιωάννου για το έργο που επιτέλεσαν. Αυτά τα δύο στελέχη της
Ομοσπονδίας χρεώνονται με μια μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ως αποτέλεσμα του έργου
που επιτέλεσε η Επιτροπή, μπορούμε να έχουμε, ανά πάσα στιγμή, την πραγματική εικόνα
της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας, γεγονός που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε
αποφάσεις, αβίαστα, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Όπως λέχθηκε και πριν, το ύψος της χορηγίας του κράτους υπήρξε ένα άλλο μείζον θέμα που
έπρεπε να αντιμετωπισθεί. Η Οικονομική Επιτροπή ανέλαβε δράση και για το ύψος της
χορηγίας. Έγιναν τρεις χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο και άλλους Λειτουργούς του
ΚΟΑ. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον ΚΟΑ για την ανάγκη αναβάθμισης της ετήσιας
χορηγίας προς την ΚΟΜ. Τεκμηριώσαμε τις απόψεις μας και ζητήσαμε από τον Οργανισμό,
όχι χαριστική αντιμετώπιση, αλλά αντιμετώπιση των αιτημάτων μας στη βάση της συνολικής
εικόνας που είχε μπροστά του ο Οργανισμός για την Ομοσπονδία μας. Θέσαμε εσωτερικό
στόχο να πετύχουμε αύξηση της χορηγία κατά 10% περίπου. Στις αρχές του χρόνου ο ΚΟΑ
μας ειδοποίησε ότι η χορηγία του 2009, αυξάνεται σε σχέση με το 2008, κατά 23%! Να
σημειώσουμε ότι σ’ αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και 7.000,00 ευρώ το οποίο πήραμε από
τον ΚΟΑ για να εξοφλήσουμε μέρος δανείου που κάναμε σε εμπορική τράπεζα για να
αντιμετωπίσουμε έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν από απρόβλεπτες περικοπές του ΚΟΑ
κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Επίσης, μετά από διαχρονικές προσπάθειες της ΚΟΜ και
με πυξίδα την διακηρυγμένη πρακτική του ΚΟΑ να επιβραβεύει τα ενεργά σωματεία (αυτά
που συμμετέχουν στα εθνικά διασωματειακά πρωταθλήματα), το ύψος της χορηγίας του
Οργανισμού προς τα σωματεία αυτά ανέβηκε κατακόρυφα. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε
διεξοδικά με την ηγεσία του ΚΟΑ αφορούσε τα κεφάλαια «εγκεκριμένο προσωπικό» και
«προπονητής». Όπως όλες οι Ομοσπονδίες έτσι και εμείς αντιμετωπίζουμε διαχρονικό
πρόβλημα ισοζυγισμού των δύο αυτών κεφαλαίων επειδή, εξ ανάγκης, ξοδεύουμε
περισσότερα από ότι δίνει η χορηγία. Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ πρότεινε την
αναβάθμιση της Γραφέα σε Τεχνικό Σύμβουλο, γεγονός που θα έχει την ανάλογη αύξηση στο
κεφάλαιο. Το ζήτημα του ισολογισμού των κεφαλαίων δεν αντιμετωπίζεται οριστικά με αυτό
το μέτρο αλλά απλώς βελτιώνεται. Ο ΚΟΑ αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, γιατί όπως έχουμε
πει το αντιμετωπίζουν όλες οι Ομοσπονδίες, και ο Οργανισμός, στην προσπάθεια του να το
αντιμετωπίσει, διέταξε έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να βρεθεί η καλύτερη λύση.
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Επί του θέματος, θα ακούσετε περισσότερα στον Οικονομικό απολογισμό που θα καταθέσει η
Ταμίας σε λίγο.
(γ) Το τελευταίο ζήτημα που πιστεύουμε ότι ήταν σημαδιακό στο χρόνο που ανασκοπούμε,
αφορά στην αλλαγή του Ομοσπονδιακού Προπονητή. Επειδή ακούστηκαν και ελέχθησαν
πολλά και το θέμα αυτό απασχόλησε κατά καιρούς ολόκληρη την οικογένεια του
Μπάτμιντον, θα ήθελα, σε συντομία, να καταθέσω και στη Γενική Συνέλευση τα γεγονότα
όπως αυτά καταγράφηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας.
(i) Αρκετό καιρό πριν την αποδέσμευση του Ομοσπονδιακού προπονητή Ρίτσιαρντ
Μπόρεκ, ακούγονταν παράπονα για τον προπονητή από διάφορα άτομα του χώρου,
προπονητές, αθλητές και παράγοντες σωματείων.
(ii) Πριν τα Χριστούγεννα 2008, έφτασαν στην Ομοσπονδία και γραπτά σημειώματα από
άτομα του χώρου στα οποία γινόταν και παράθεση λόγων για αποδέσμευση του
προπονητή.
(iii) Δημιουργήθηκε μια ιδιάζουσα κατάσταση που είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο αλλά και
συνέπειες στο άθλημά μας, η οποία έπρεπε να αντιμετωπισθεί το ταχύτερο για να
επέλθει ηρεμία στο χώρο, που σαν μικρός που είναι, δεν μπορεί να ταλανίζεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υποστούμε ανεπανόρθωτη ζημιά.
(iv) Ο Πρόεδρος της ΚΟΜ συγκάλεσε συνάντηση των προπονητών όλων των σωματείων
για να εκφραστούν και να ακουστούν απόψεις σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και
δημοκρατίας. Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν διιστάμενες, αλλά οι πλειοψηφία των
προπονητών ήταν επικριτική.
(v) Το Δεκέμβριο 2008, ο Πρόεδρος είχε προσωπική συνάντηση με τον προπονητή στον
οποίο εξέθεσε τις απόψεις που εκφράστηκαν σε όλα τα επίπεδα. Στη συνάντηση,
διαφάνηκε ότι ο προπονητής είχε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο
εργαζόταν με τους αθλητές και ο οποίος δεν μπορούσε να αλλάξει ή να
διαφοροποιηθεί, σύμφωνα με τον προπονητή. Τονίζω αυτό το σημείο επειδή αυτό
υπήρξε ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν από τους επικριτές του προπονητή.
(vi) Στην τελευταία συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο για το 2008, αποφάσισε να
αποδεσμεύσει το Ρίτσιαρντ και να διορίσει στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή
τον Εύανδρο Βότση. Την απόφαση στήριξαν πέντε άτομα του Διοικητικού
Συμβουλίου ενώ δύο άτομα τήρησαν αποχή.
Για ορισμένους, η αποδέσμευση του Ρίτσιαρντ θωρήθηκε ως μια λανθασμένη ενέργεια, ιδίως
η χρονική περίοδος που έγινε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ρίτσιαρντ είναι ένας πολύπειρος
προπονητής με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του. Η κατάσταση, όμως, που
δημιουργήθηκε μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς απαιτούσε να ληφθεί απόφαση που θα
αποκαθιστούσε την ηρεμία στο χώρο του Μπάτμιντον.
...................................................................................................................................................
Να πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά για να δούμε πιο αναλυτικά τις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας κατά την περίοδο που ανασκοπούμε:
.......................................................................................................................................................
Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Στο χρόνο που ανασκοπούμε πραγματοποιήθηκαν 17 συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
και 3 έκτακτες για το Διεθνές Κύπρου, δηλαδή, περίπου μια συνεδρία κάθε 20 ημέρες.
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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: Συνεχίστηκαν και στην περίοδο που ανασκοπούμε οι
επιδείξεις του αθλήματος μας, κυρίως σε παιδιά του δημοτικού και γυμνασίων. Οι
επιδείξεις έγιναν από την Ντιάνα Κνέκνα. 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.

Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: Για τρίτο χρόνο λειτουργεί η ανανεωμένη ιστοσελίδα
της Ομοσπονδίας που δίνει πολλές πληροφορίες γύρω από το άθλημά μας και την
οργάνωσή του στην Κύπρο. Πρόκειται για μια ποιοτική ιστοσελίδα την οποία
επισκέπτονται πολλοί φίλοι του αθλήματος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα Κύπριου μόνιμου κάτοικου της
Αγγλίας του οποίου η νεαρή κόρη ασχολείται με το Μπάτμιντον. Από την ιστοσελίδα
έμαθε ότι υπάρχει Μπάτμιντον στην Κύπρο και κατά την επίσκεψη της οικογένειας
στην Κύπρο το Πάσχα, η νεαρή Κλέρ είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αρκετές
προπονήσεις των κλιμακίων. Κατά την περσινή Γενική Συνέλευση υπήρξε εισήγηση
για αναβάθμιση της ιστοσελίδας και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά
της ομοσπονδίας. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας: http://www.cyprusbadminton.com

3.

Καλοκαιρινή Σχολή: Οργανώθηκε Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό από 27 Ιουλίου
μέχρι 2 Αυγούστου 2008. Συμμετείχαν παιδιά από Κύπρο και Ελλάδα. Aπό την
Eλλάδα πήραν μέρος μέρος 5 αθλητές, 4 αθλήτριες και ένας συνοδός. Aπό την
Kύπρο είχαμε 2 ομάδες. Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί ήταν 100 Eυρώ. H
Kαλοκαιρινή Σχολή στοίχισε στην ΚΟΜ 4.282,76 ευρώ.

4.

Regional Project: Το Regional Project πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πρεσόφ της
Σλοβακίας από τις 25-31 Αυγούστου (ηλικίες κάτω των 19 χρόνων), περιελάμβανε
προπονήσεις και τουρνουά με αγώνες. Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν,
μετέβηκαν στη συνέχεια στην Πολωνία για προπονήσεις. Συνοδοί ήταν οι Στάλω
Nικολάου και Λεόντιος Aβρααμίδης Tο κόστος της αποστολής ήταν 10.385,34 ευρώ.

5.

Καλοκαιρινή Σχολή στην Ελλάδα: Η Καλοκαιρινή Σχολή στην Ελλάδα έγινε στη
Θεσσαλονίκη από 25 μέχρι 31 Αυγούστου. Συνοδοί ήταν οι Στάλω Nικολάου και
Mαρίνα Δημοσθένους. H αποστολή στοίχισε 3.530,63 Ευρώ.

6.

Περιοδεύων προπονητής COMEBA: Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι
προπονήσεις του περιοδεύοντα προπονητή που έφθασε στην Κύπρο μέσω COMEBA,
για άτομα κάτω των 16 ετών. Η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη λόγω απουσίας
πολλών αθλητών σε σχολές στο εξωτερικό.

7.

Διεθνές Τουρνουά Κύπρου: Έγινε με επιτυχία στο γήπεδο του Παρνασσού από 09
μέχρι 12 Οκτωβρίου, το 21 Διεθνές Τουρνουά Κύπρου που εντάσσεται στα
International Series. Ο ΚΟΤ ενέκρινε το ποσό των 8000 Ευρώ σαν επιχορήγηση για
το Διεθνές Κύπρου 2008. O OΠAΠ επιχορήγησε το Τουρνουά με το ποσό των 3000
ευρώ. Η συγκομιδή από χορηγούς κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική. Τα
αποτελέσματα μεταδίδονταν μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.
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8.

Διδακτικό – επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Κύπρου:
Βασικά έγιναν 3 σεμινάρια (α) Για Κύπριους Διαιτητές (β) Σεμινάριο διαιτησίας της
BE με τη συμμετοχή ξένων διαιτητών και μόνο τεσσάρων Κυπρίων Διαιτητών (γ)
Σεμινάριο προπονητών. Tα σεμινάρια εγκρίθηκαν από τον KOA και επιχορηγήθηκαν
με το ποσό των 2000 ευρώ το καθένα.

9.

Φτερά: Μας προτάθηκε η γνωστή εταιρεία SOTX για χορηγός της ΚΟΜ. Μετά από
συνεννόηση με την εταιρεία υπογράφηκε συμβόλαιο συνεργασίας που προνοεί:
Παραχώρηση 1200 δωδεκάδων φτερών στη μισή τιμή και δωρεάν προμήθεια των
στολών των διεθνών αθλητών μας για το Διεθνές Kύπρου, το Διεθνές Eλλάδας και
για τα πρωταθλήματα της BE, U17 και U19. Nα τοποθετηθεί το λογότυπο της SOTX
στην ιστοσελίδα μας. H SOTX να αναφέρεται ως ο πρώτος χορηγός του Διεθνούς
Kύπρου 2008 το οποίο θα μετονομασθεί σε SOTX Cyprus International 2008. Tο
λογότυπο της SOTX να αναγράφεται στις επιστολογραφία της KOM. Στο Διεθνές
Kύπρου άνθρωπος της εταιρείας θα δημιουργήσει κατάστημα πωλήσεως ειδών
SOTX. Η συμφωνία για προμήθεια φτερών σε χαμηλή τιμή ήταν ωφέλιμη και για τα
σωματεία μας που έκαναν παραγγελίες και έφεραν φτερά σε τιμές περίπου 5 ευρώ τη
δωδεκάδα. Η ποιότητα των φτερών ήταν καλή μόνο για τα φτερά πρώτης
κατηγορίας. Δυστυχώς τα ρούχα που μας έστειλαν δεν ήταν ικανοποιητικά για τους
διεθνής μας. Ουσιαστικά παραχωρήθηκαν σε νεαρότερους αθλητές των κλιμακίων.

10. Σκυταλοδρομία: Τα Παγκύπρια Διασωματειακά Πρωταθλήματα ξεκίνησαν όπως
πάντα με τη Μικτή Σκυταλοδρομία που έγινε στο γήπεδο Κωνσταντινουπόλεως στις
25/10/08. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Παρνασσός και ακολούθησαν Πρόοδος, Αετοί
– ΑΤΙ και Αλπατρός. Η παρουσία τεσσάρων μόνων ομάδων θεωρείται μη
ικανοποιητική γι αυτό τον πολύ παλιό θεσμό που χρονολογείται από το 1986.
11. Μεσογειακοί αγώνες: Στους Mεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στην Πεσκάρα
(Ιταλίας) από 26 Iουνίου - 5 Iουλίου 2009 θα γίνει προσπάθεια για να παρουσιαστεί
το Μπάτμιντον ως άθλημα επίδειξης, 1-2 ημέρες πριν από το κανονικό πρόγραμμα
και αναμένεται να έχει τον ίδιο βαθμό τηλεθέασης με τα αθλήματα του κανονικού
προγράμματος. Αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, λόγω των πολλών πολιτικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική ιταλική οργανωτική επιτροπή, τότε οι
προσπάθειες θα επικεντρωθούν στους επόμενους αγώνες του 2013, σε Bόλο –
Λάρισα, με τελικό στόχο την ένταξη του αθλήματος στο κανονικό πρόγραμμα. Για το
σκοπό αυτό διευθετήθηκε συνάντηση με τον Αλγερινό πρόεδρο της οργανωτικής
επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων κ. Oμάρ Aτάτι στις 26 Οκτωβρίου στο Αλγέρι.
Στη συνάντηση συμμετείχε η Ανδριάνα Μαλεκίδη. Φαίνεται ότι η απόφαση για
συμπερίληψη του Mπάτμιντον στους Mεσογειακούς αγώνες Bόλος - Λάρισα 2014,
αυτή θα λήφθεί στις αρχές Oκτωβρίου.
12. BWF Referees Workshop: Στα πλαίσια του Διεθνούς τουρνουά της Σκωτίας, 21-22
Nοεμβρίου 2008, διεξήχθη σεμινάριο για επιδιαιτητές και σε αυτό προσκλήθηκε ο
Nίκος Bλαδιμήρου. Ο Nίκος συμμετείχε με δωρεάν εισιτήριο από τις Kυπριακές
Aερογραμμές στα πλαίσια της συμφωνίας που έχουμε με την εταιρεία.
13. Συνάντηση με αξιωματούχους του KOA: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού Δρα Νίκο Καρτακούλλη είχε αντιπροσωπεία της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον αποτελούμενη από τους Μίκη
Χατζηνεοφύτου, Αιμίλιο Ιωάννου και Στάλω Νικολάου, την Παρασκευή 24
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Οκτωβρίου. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Κος Κώστας Παπακώστας,
Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, ο Κος Φίλιππος Σοφοκλέους, πρώτος
Λειτουργός και ο Κος Πάρης Αβρααμίδης, Λειτουργός Α’ του οργανισμού. Ο ΚΟΑ
ενημερώθηκε για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό Μπάτμιντον
και έγινε συζήτηση για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Ο Γενικός Διευθυντής του
ΚΟΑ έδωσε τα εύσημα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον για τον
συγκροτημένο τρόπο που λειτουργεί και τόνισε πως ο Οργανισμός αναγνωρίζει την
εξαιρετική προσπάθεια που έκανε και κάνει η ΚΟΜ για αποκέντρωση του
Μπάτμιντον και διασπορά του σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, με τη δημιουργία
σωματείων στη Λεμεσό, Κυπερούντα, Παλιομέτοχο και Πάφο. Πιστεύουμε ότι η
συνάντηση αυτή και οι άλλες που ακολούθησαν, έθεσαν τη βάση για τη σημαντική
αύξηση της χορηγίας μας από τον ΚΟΑ, επειδή καταφέραμε να τεκμηριώσουμε τις
απόψεις μας. Σ΄ αυτή τη συνάντηση έγινε και η επιτυχής διαβούλευση για την
αύξηση της χορηγίας προς τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στα διασωματειακά
πρωταθλήματα της ΚΟΜ.
14. Bράβευση των καλύτερων αθλητών 2008 – Kόψιμο Bασιλόπιτας: Η τελετή
βράβευσης των καλύτερων αθλητών και αθλητριών για το 2008 έγινε στο Oλυμπιακό
Mέγαρο στις 12 Iανουαρίου 2009.
15. Διαιτητές: Ο Νίκος Βλαδιμήρου και η Έλενα Κέντα συμμετείχαν στο Europe Cup
2008.H Mαρίνα Δημοσθένους συμμετείχε ως διαιτητής στο διεθνές της Eλλάδας. Oι
Έλενα Kέντα και Mάριος Kυριάκου έλαβαν μέρος στο Πανευρωπαϊκό κάτω των 19
χρόνων στο Mιλάνο. Οι Μάριος Κυριάκου και Έλενα Κέντα αναβαθμίστηκαν σε BE
Accredited Umpires μετά από αξιολόγηση που έγινε στο σεμινάριο διαιτησίας που
έγινε στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά μας. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος διαθέτει 3
τέτοιους διαιτητές. Αξίζει να αναφερθεί η πρόσκληση που πήρε ο Νίκος Βλαδιμήρου
για συμμετοχή στο Super Series του Παρισιού (προσκλήθηκαν μόνο 3 άτομα από
όλη την Ευρώπη) όπου θα αξιολογηθεί με προοπτική να γίνει επιδιαιτητής της BWF.
Παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν στολές για τους διαιτητές οι οποίοι θα
προμηθευτούν και με 2 φανέλες έκαστος. Όλοι οι εν ενεργεία διαιτητές θα πάρουν
από ένα μακρομάνικο πόλο.
16. Παγκύπριοι μαθητικοί αγώνες Μπάτμιντον: Οι αγώνες έγιναν για δεύτερη συνεχή
χρονιά και όπως πέρσι, σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Έγιναν στον Αγρό στις
2.2.2009 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και με τη βοήθεια της ΚΟΜ.
17. Μικτό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Η Κύπρος συμμετείχε στο Μικτό
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας στις 10-15
Φεβρουαρίου 2009. Κληρωθήκαμε σε πολύ δυνατό όμιλο (Γαλλία, Ελβετία,
Πορτογαλία) αλλά η συμμετοχή μας υπήρξε ουσιαστική.
18. OLVE 2009: Πολύ καλή για άλλη μια φορά ήταν οι συμμετοχή μας στο Βέλγιο (1113 Απριλίου 209). Διακρίθηκαν αρκετοί αθλητές μας και ο τελικός απολογισμός των
δύο τρίτων θέσεων μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερος επειδή τα παιχνίδια κρίθηκαν
στις λεπτομέρειες.
19. COMEBA: τα πλάισια της Γ.Σ. της BWF στην Kίνα έγινε συνάντηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της COMEBA. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος η Kύπρος, η
Iταλία, η Γαλλία, η Mάλτα, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Aίγυπτος, το Mαρόκκο και ο
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Λίβανος, ενω ο εκπρόσωπος της Iσπανίας, λόγω άλλης υποχρέωσης δεn μπόρεσε να
συμμετάσχει αλλά eνημερώθηκε για τις εργασίες του Δ.Σ. O Λίβανος ανέλαβε τη
διοργάνωση ανοιχτού τουρνουά με αγώνες απλών και μεικτού. Tο τουρνουά θα γίνει
στη Bυρητό από 24-27 Σεμπεμβρίου 2009. Στα πλαίσια του τουρνουά θα γίνει και
σεμινάριο για προπονητές. Η Κύπρος ανέλαβε δέσμευση για διοργάνωση τουρνουά
το Φεβράρη ή Mάρτη του 2010.
20. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πανεπιστημίων: Η ομάδα Μπάτμιντον του
Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Πρωτάθλημα που έγινε στην Ελβετία.. Στην ομάδα του Πανεπιστημίου συμμετέχουν
οι αθλητές Βασίλης Βάσου, Μαρίνος Αργυρού, Δομέτια Ιωάννου και Μαρία
Ιωάννου. Προπονήτρια της ομάδας η Ντιάνα Κνέκνα.
21. Βραβεύσεις των καλύτερων αθλητών της χρονιάς: Έγιναν με μεγάλη επιτυχία στις 9
Ιουνίου 2009. Παρουσιάστηκε οπτικό υλικό (ευχαριστίες στο Λεόντιο) και μετά το
πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε
η απονομή του ειδικού επάθλου της BWF στο Νίκο Σιαμαρία.
22. Τουρνουά Μάστερ: Ο θεσμός συνεχίστηκε και κατά τη φετινή χρονιά με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Από την πρώτη χρονιά ο θεσμός αυτός αγκαλιάστηκε από τους
νεαρούς μας αθλητές και έδειξε να αντέχει στο χρόνο. Σ΄ αυτό το σημείο οφείλουμε
να απονέμουμε τα εύσημα στην Τεχνική Επιτροπή και στον Πρόεδρό της, Μάριο
Κυριάκου, για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου αγωνιστικού προγράμματος.
23. Συνάντηση με Τουρκοκύπριους: Στις 22 Μαρτίου 2009 έγινε η πρώτη συνάντηση με
τους Τουρκοκύπριους. Η ιδέα για αυτή τη συνάντηση ανήκεις τον Αντιπρόεδρο της
ΚΟΜ Αιμίλιο Ιωάννου που μπορεί να θεωρηθεί ο πνευματικός πατέρας της
εκδήλωσης. Η πρόταση του Αντιπροέδρου τέθηκε σε συνάντηση με τα σωματεία και
έγινε αποδεκτή. Oι αγώνες έγιναν σε κλειστό Γυμναστήριο στην κατεχόμενη
Λευκωσία. Συμμετείχαν 24 αθλητές από τα σωματεία Aετοί, Aλπατρός, ΔAΣ,
Mορφωτικός, Παρνασσός, Πρόοδος. Tο κλίμα τον αγώνων ήταν καλό, η φιλοξενία
πολύ καλή και τηρήθηκε απόλυτα η σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν, δηλαδή να
μην αναγράφονται πουθενά στο γήπεδο ή στις στολές οποιαδήποτε σύμβολα ή
συνθήματα. Η παρουσίαση του γεγονότος στα MME έγινε ξεχωριστά και στις
φανέλλες εμφανίστηκε ειδικό λογότυπο που ετοίμασε η Ομοσπονδία μας.
Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να γίνει στο γήπεδο του Παρνασσού στο
Στρόβολο, το Σάββατο 9 Mαίου, 2009. Aποφασίστηκε να προσφερθεί στους αθλητές
από μία φανέλλα, ενα καπελάκι με το λογότυπο των αγώνων και φαγητό σε
ανταπόδωση της φιλοξενίας που έτυχε η αποστολή μας στην πρώτη συνάντηση. Η
δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι αθλητές των
ηλικιών μέχρι 16 χρόνων είχαν την ευκαιρία πέρα από τους αγώνες να γνωριστούν με
τους αθλητές της άλλης κοινότητας και να κτίσουν φιλίες και γέφυρες επικοινωνίας.
Επειδή όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στην εκδήλωση είναι μαθητές, το
Τουρνουά εντάχθηκε στο στόχο της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, «καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης,
αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο
την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας».
Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 60 παιδιά και από τις δύο κοινότητες με αγώνες διπλού
των καλύτερων Ελληνοκυπρίων με αντίπαλους Τουρκοκύπριους ενώ στο φινάλε
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έγιναν αγώνες μεικτοί με τα ζευγάρια να αποτελούνται από ένα Τουρκοκύπριο και
ένα Ελληνοκύπριο αθλητή.
Διασωματειακά Πρωταθλήματα
Διεξήχθηκαν 5 πρωταθλήματα σε διασωματειακό επίπεδο. Όλα τα αποτελέσματα φαίνονται
πιο κάτω:

1
2
3
4
5

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
1ος
Παρνασσός Στροβόλου
2ος
Αλπατρός ‘83
ος
ΜΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1
Παρνασσός Στροβόλου
2ος
Αλπατρός ‘83
ΜΙΚΤΟ U19
1ος
Πρόοδος Καϊμακλίου
2ος
Αετοί - ΑΤΙ
ος
Πρόοδος Καϊμακλίου
ΜΙΚΤΟ U17
1
2ος
Μορφωτικός Έγκωμης
ΜΙΚΤΟ U15
1ος
Πρόοδος Καϊμακλίου
ος
2
Αετοί - ΑΤΙ
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 2009

ΑΑ

2008

2009

Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων/Νεανίδων U19
Παίδων/Κορασίδων U17
Παίδων/Κορασίδων U15
Παμπαίδων /Παγκορασ. U13
Παμπαίδων / Παγκορασ. U11

Βετεράνων A
Βετεράνων B

12
20
30
39
38
23
12
4

ΑΓ

2008

2009

15
16
33
49
44
34
10
3

6
8
17
33
28
23
5
-

Συμμετοχές
ΔΑ 2008
2009

10
19
16
22
14
6
-

5
9
18
24
17
11
8
2

ΔΓ

2008

2009

7
8
16
22
21
16
5
2

4
5
8
16
13
11
3
-

ΔΜ

2008

2009

5
8
14
10
7
3
-

7
10
15
25
22
17
7
3

5
9
17
25
21
13
7
-

Φαίνεται από τους αριθμούς ότι η συμμετοχή, για άλλη μια φορά, υπήρξε ικανοποιητική στις
μικρές ηλικίες ενώ συνεχίζει να παρουσιάζεται κάποια μείωση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο
ένοχος για τη μειωμένη συμμετοχή πάλι εντοπίζεται 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. 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

ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος
Βασίλης Βάσου
ος
Χάρης Χαραλάμπους
2
ος
ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
Νικόλας Παναγιώτου
3
ος
Αντώνης Κ. Λαζάρου
3
η
1
Στέλλα Κνέκνα
Μαρία Αβρααμίδου
2η
Έμιλυ Αβρααμίδου
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3η
η
Χριστιάνα Χαραλάμπους
3
οι
Χ.Χαραλάμπους/Α.Κ.Λαζάρου
1
οι
Ν.Παναγιώτου/Β.Βάσου
2
Α.Αβρααμίδης/Σ.Καζαντζής
3οι
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
3οι
Α.Φράγκου/Κ.Μιχαηλάς
ες
1
Μ.Ιωάννου/Στ.Κνέκνα
ες
Ε.Αβρααμίδου/Μ.Αβρααμίδου
2
ες
Μ.Ιάσονος/Χρ.Χαραλάμπους
ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3
Π.Πολυκάρπου/Μ.Πινχάρη
3ες
οι
1
Β.Βάσου/Μ.Ιωάννου
οι
Χ.Χαραλάμπους/Στ.Κνέκνα
2
οι
Α.Αβρααμίδης/Μ.Αβρααμίδου
ΜΙΚΤΟ
3
οι
Ν.Παναγιώτου/Ε.Αβρααμίδου
3

Εθνικό κάτω των 19 ετών:
1ος
Γιώργος Νικολάου
ος
Μιχάλης Κούλας
2
ος
Ανδρέας Φράγκου
2 ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
3
ος
Νικόλας Ευσταθίου
3
η
Στέλλα Κνέκνα
1
Μαρία Αβρααμίδου
2η
η
Έμιλη Αβρααμίδου
3
ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
η
3
Αφροδίτη Χριστοδούλου
οι
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
1
οι
Α.Φράγκου/Σ.Καζαντζής
2
Δημ.Ελευθερίου/Μιχ.Ιακώβου
ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
3οι
οι
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
3
ες
Ε.Αβρααμίδου/Μ.Αβρααμίδου
1
ες
Χρ.Χαραλάμπους/Α.Χρι/λου
2
ες
Στ.Κνέκνα/Παν.Πολυκάρπου
3
ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
3ες
Α.Χρυσοστόμου/Μ.Χρ/μου
οι
1
Γ.Αντωνίου/Στ.Κνέκνα
οι
Μ.Κούλας/Αφ.Χριστοδούλου
2
οι
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου
ΜΙΚΤΟ
3
οι
Α.Φράγκου/Α.Χρυσοστόμου
3
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Εθνικό κάτω των 17 ετών:
Γιώργος Νικολάου
1ος
ος
2
Νικόλας Ευσταθίου
ος
Ανδρέας Φράγκου
3
3 ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
ος
3
Σάββας Καζαντζής
Στέλλα Κνέκνα
1η
2η
Μαρία Αβρααμίδου
η
3
ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Έμιλη Αβρααμίδου
η
3
Αφροδίτη Χριστοδούλου
οι
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
1
Α.Φράγκου/Σ.Καζαντζής
2οι
οι
3
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
οι
3
Α.Ζιντζίδης/Α.Κωνσταντίνου
ες
Ε.Αβρααμίδου/Μ.Αβρααμίδου
1
ες
Χρ.Χαραλάμπους/Α.Χρι/λου
2
ες
3
Στ.Κνέκνα/Μ.Πινχάρη
ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
3ες
Α.Χρυσοστόμου/Μ.Νικολ
Γ.Αντωνίου/Στ.Κνέκνα
1οι
οι
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου
2
οι
Α.Φράγκου/Α.Χρυσοστόμου
ΜΙΚΤΟ
3
οι
3
Γ.Νικολάου/Ε.Αβρααμίδου
Εθνικό κάτω των 15 ετών:
Γιώργος Νικολάου
1ος
ος
Νικόλας Ευσταθίου
2
ος
Ηλίας Νικολάου
3
4 ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ
ος
3
Μιχάλης Κούλας
η
Αντρια Χρυσοστόμου
1
Αφροδίτη Χριστοδούλου
2η
η
Άρτεμης Ζέρβα
ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3
η
3
Παναγιώτα Μάντη
οι
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
1
οι
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
2
3οι
Φ.Κνέκνας/Α.Κωνσταντίνου
ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ
οι
3
Ηλ.Νικολάου/Κ.Πίσσης
ες
Αφ.Χριστοδούλου/Α.Χρ/μου
1
ες
Μ.Νικολάου/Στ.Πινχάρη
2
ες
Θ.Κυριάκου/Μ.Μαγίδου
ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3
ες
3
Αγ.Πιπερίδου/Λητώ Ζιμαρίδου
Γ.Νικολάου/Α.Χρυσοστόμου
1οι
Ν.Ευσταθίου/Παν.Μάντη
2οι
οι
3
Γ.Αντωνίου/Στ.Πινχάρη
ΜΙΚΤΟ
οι
3
Μ.Κούλας/Αφ.Χριστοδούλου
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Εθνικό κάτω των 13 ετών:
1ος Ηλίας Νικολάου
2ος Κυριάκος Πίσσης
3ος Αντώνης Σωτηρίου
5 ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
3ος Χριστόφορος Σαράκης
Στέφανη Πινχάρη
1η
η
2
Θεοδώρα Κυριάκου
η
ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 3
Έλενα Χριστοδούλου
η
3
Ελένη Ψηλογένη
οι
Η.Νικολάου/Χρ.Τεμερέας
1
2οι Χρ.Σαράκης/Α.Σωτηρίου
3οι Σ.Χαραλάμπους/Μ.Νεοφύτου
ΔΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
3οι Φ.Κνέκνας/Α.Κωνσταντίνου
1ες Ελ.Χριστοδούλου/Στ.Πινχάρη
2ες Β.Νέαρχου/Ελ.Στυλιανού
ΔΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 3ες Ελ.Ψηλογένη/Δημ.Χ’’Κωστή
3ες Μαρ.Αγγελίδου/Θ.Κυριάκου
1οι Η.Νικολάου/Ελ.Χριστοδούλου
2οι Φ.Κνέκνας/Στ.Πινχάρη
ΜΙΚΤΟ
3οι Α.Σωτηρίου/Ε.Στυλιανού
3οι Χρ.Τεμερέας/Β.Νέαρχου
Εθνικό κάτω των 11 ετών:
1ος Σταύρος Νεοφύτου
2ος Μάριος Νεοφύτου
3ος Βασίλης Θεμιστοκλέους
6 ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
3ος Ανδρέας Ιωάννου
΄Ελενα Χριστοδούλου
1η
Δήμητρα Χ’’Κωστή
2η
η
Χριστίνα Κουπή
ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3
η
3
Σαββίνα Πολυκάρπου
οι
Στ.Νεοφύτου/Μ.Νεοφύτου
1
οι
Β.Θεμιστοκλέους/Α.Ιωάννου
2
3οι
Γ.Κωνσταντίνου/Χρ.Γεωργάκη
ΔΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
οι
3
Μ.Ιωάννου/Παν.Μάντη
ες
Δημ.Χ’’Κωστή/Ελ.Χριστοδούλου
1
ες
Χρ.Κουπή/Κάλια Αχιλέα
2
ες
Αν.Ζιντσίδου/Ι.Πίσση
ΔΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 3
ες
3
Εμ.Κωνσταντίνου/Κατ.Αδάμου
Αν.Ιωάννου/Ελ.Χριστοδούλου
1οι
Μ.Νεοφύτου/Αν.Kchatap
2οι
οι
3
Στ.Νεοφύτου/Σ.Πολυκάρπου
ΜΙΚΤΟ
οι
3
Κ.Τεϋλορ/Δημ.Χ’’Κωστή
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Εθνικό Βετεράνων (Α):
1ος Κρίς Μήλιος
2ος Πανίκος Πούπας
ΑΠΛΟ
3ος Ρειμοντ Πινχάρη
7 ΑΝΔΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
3ος Μάριος Ιακώβου
Μαρία Ιάσονος
1η
η
ΑΠΛΟ
2
Στέλλα Ευαγγέλου
η
3
ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κωνσταντίνα Πάμπη
η
3
Άννα Μιλτιάδους
οι
Μ.Κυριάκου/Ε.Ευαγγέλου
1
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
2οι Κ.Μήλιος/Ν.Ανδρέου
3οι Μ.Ιακώβου/Λ.Αβρααμίδης
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
3οι Π.Πούπας/Χρ.Ευριπίδου
1ες Στ.Ευαγγέλου/Α.Μαλεκίδου
ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ες Δ.Ιωάννου/Α.Μιλτιάδους
3ες Σ.Ψηλογένη/Κ.Πάμπη
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
3ες
οι
Ε.Ευαγγέλου/Στ.Ευαγγέλου
1
οι
Π.Πούπας/Μ.Ιάσονος
ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2
οι
Π.Ελευθερίου/Α.Μαλεκίδου
3
οι
3
Ρ.Πινχάρη/Δ.Ιωάννου
Εθνικό Βετεράνων (Β):
1ος Ρειμοντ Πινχάρη
ΑΠΛΟ
2ος Ανθούλης Βαλιαντής
3ος Πανίκος Χ’’Πέτρου
8 ΑΝΔΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
3ος Μιχάλης Χασαπόπουλος
1η
----ΑΠΛΟ
2η
η
ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 3
3η
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
1οι Ρ.Πινχάρη/Ανθ.Βαλιαντής
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2οι Π.Χ’’Πέτρου/Μ.Χασαπόπουλος
3οι
3οι
1ες
ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ες
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
3ες
3ες
1οι Α.Βαλιαντής/Μ.Ιάσονος
ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2οι Π.Χ’’Πέτρου/Αννα Κονή
3οι Μ.Χασαπόπουλος/Α.Μαλεκίδου
3οι
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Επίλογος
Αναφέραμε ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτήθηκε από τα τρία ζητήματα που αναπτύχθηκαν
σε κάποια έκταση στην αρχή αυτού του απολογισμού. Θα ήταν παράλειψη μας να μην
αναφερθούμε σε άλλα αξιοσημείωτα ζητήματα όπως είναι η αξιόλογη δουλειά που
επιτελείται από τα σωματεία μέλη της ΚΟΜ. Τα σωματεία αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα
του Κυπριακού Μπάτμιντον και είναι αυτά που τροφοδοτούν τα εθνικά κλιμάκια με αθλητές
και αθλήτριες. Είναι τα σωματεία που αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα η οποία ελκύει
πλήθος νεαρών ατόμων στο άθλημά μας.
Τα σωματεία μας υπάρχουν και λειτουργούν επειδή διαθέτουν ακούραστους υπηρέτες του
αθλήματος. Πιστεύουμε ότι επήλθε ο χρόνος για να αναγνωριστούν οι προσπάθειες των
πρωτοπόρων σκαπανέων, αυτών που έβαλαν το Μπάτμιντον στον αθλητικό χάρτη της
Κύπρου και συνεχίζουν ακόμη να προσφέρουν στα σωματεία τους και συνεπώς στο άθλημα
ευρύτερα.
Εισηγούμαι, το νέο Δ.Σ. που θα αναλάβει τα ηνία της ΚΟΜ τα επόμενα δύο χρόνια, να
μελετήσει τρόπους επιβράβευσης αυτών των ατόμων, στα πλαίσια μιας πανηγυρικής
εκδήλωσης.
Τέλος, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε απόφαση
προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για σύσταση Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Ο λόγος της
μη υλοποίησης της απόφασης αυτής που υποστηρίχθηκε ομόφωνα, ίσως να οφείλεται στην
έλλειψη ικανών στελεχών σε μια σχετικά μικρή Ομοσπονδία όπως είναι η δική μας.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το Σχέδιο Δράσης για την προσεχή αθλητική χρονιά,
περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Οργάνωση των γνωστών Διασωματειακών πρωταθλημάτων
Οργάνωση των γνωστών Ατομικών Πρωταθλημάτων
Συμμετοχή στο Τουρνουά Λιβάνου, 24-27 Σεμπεμβρίου 2009
Διεθνές Κύπρου, 08-11 Οκτωβρίου 2009
Συμμετοχή στο Polonia Cup, 7-15 Νοεμβρίου 2009
Συμμετοχή στο Μικτό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 16-21 Φεβρουαρίου 2010
Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 12-18 Απριλίου 2010
Συμμετοχή στο Μεσογειακό Κύπελλο, Μάρτιος 2009, στην Κύπρο
Συμμετοχή στο Τουρνουά ηλικιών στο Βέλγιο, Απρίλιος 2009

Το πιο πάνω Σχέδιο Δράσης υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα και με τις οικονομικές
δυνατότητες της Ομοσπονδίας.
Δ.Σ. ΚΟΜ
03/06/2009
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