ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
Αγαπητοί αντιπρόσωποι και παρατηρητές των σωματείων μέλη της ΚΟΜ.
Η περίοδος που ανασκοπούμε σημαδεύτηκε από διάφορα γεγονότα, ορισμένα από τα οποία
ήταν θετικά για το άθλημά μας και είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της Ομοσπονδίας
τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στις ανώτατες αθλητικές αρχές του τόπου, αλλά υπήρξαν και
ορισμένα ζητήματα στα οποία αναλώθηκε παρά πολύ ενέργεια και χρόνος σε αντιπαραθέσεις,
πολλές φορές επί προσωπικού επιπέδου, ο οποίος θα μπορούσε να διατεθεί πολύ πιο
παραγωγικά για το άθλημα.
Στα θετικά, αναμφίβολα πρώτη θέση κερδίζουν οι επιτυχίες της Εθνικής κάτω των 17 ετών
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Νοέμβρη 2009 όπου καταφέραμε να πάρουμε την 9η
θέση στο Ομαδικό και την ένατη θέση στο Διπλό Ατομικό με τις Μαρία Αβρααμίδου και
Στέλλα Κνέκνα. Οι δύο αυτές αθλήτριες είχαν ακόμη μια μεγάλη επιτυχία όταν τον Απρίλη
2010 κέρδισαν το Τουρνουά ηλικιών του Βελγίου. Η Στέλλα κατέλαβε την Τρίτη θέση στο
απλό στο ίδιο τουρνουά. Μεγάλη επίσης ήταν και η επιτυχία των Αφροδίτη Χριστοδούλου
και Άντριας Χρυσοστόμου που κέρδισαν το Διπλό κάτω των 17 ετών στο Διεθνές Τουρνουά
του Ισραήλ τον περασμένο Μάρτιο.
Στα θετικά επίσης εντάσσεται η συνεχόμενη προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών
της Ομοσπονδίας, που βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, παρά την οικονομική κρίση που είχε
ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση ορισμένων χορηγιών όπως αυτή της ΟΠΑΠ και του
ΚΟΤ. Η χορηγία του ΚΟΑ ήταν αυξημένη και έφτασε τις €100.650,00 περίπου. Η αύξηση
της χορηγίας του ΚΟΑ δεν είναι τυχαία και μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας αυτής πρέπει να
χρεωθεί στην Οικονομική Επιτροπή που λειτούργησε άψογα κατά τη χρονιά που πέρασε,
ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε το δύσκολο ως εχθρικό περιβάλλον που δημιουργεί η οικονομική
κρίση και η τάση για περικοπές.
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Ομοσπονδία, σχεδόν από την πρώτη μέρα της
ανάληψης των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αφορούσαν επί μέρους
ζητήματα και διαφορές κυρίως στην οριοθέτηση βασικών στόχων της Ομοσπονδίας και
τρόπους υλοποίησής τους. Σ’ αυτή τη «διαμάχη» ενεπλάκηκαν και άτομα που δεν είναι μέλη
του Δ.Σ. αλλά ενεργά μέλη σωματείων. Αυτό, κατά βάση, δεν είναι κατακριτέο ή κακό, αλλά
πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια πιο κατάλληλη οδός, τόσο για
ενημέρωση όσο και για έκφραση απόψεων. Αντ’ αυτού, για μεγάλο χρονικό διάστημα,
κυριάρχησε η ανεπίσημη πληροφόρηση και η ακατάσχετη ψιθυρολογία, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος που τελικά επέφερε την παραίτηση δύο μελών του Δ.Σ.,
του Αντιπροέδρου Νίκου Βλαδιμήρου και του Μέλους, Χρυσόστομου Χρυσοστόμου. Η
Ανδριάνα Μαλεκίδου, ως πρώτη επιλαχούσα, ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου ενώ για τη
δεύτερη θέση προκηρύχθηκαν εκλογές που θα γίνουν σήμερα.
Φαινομενικά, οι αντιπαραθέσεις ξεκίνησαν με την αναβάθμιση από τον ΚΟΑ της Ντιάνας
Κνέκνα σε Τεχνικό Σύμβουλο/Γραφέα. Το ζήτημα αυτό, παρ’ όλες τις προστριβές που
δημιούργησε, τελικά αντιμετωπίσθηκε εποικοδομητικά και υπογράφηκε το σχετικό
συμβόλαιο και από τις δύο πλευρές. Το ζήτημα όμως που ταλαιπώρησε σε τεράστιο βαθμό
την Ομοσπονδία ήταν οι συνεχείς αμφισβητήσεις των αποφάσεών του Δ.Σ. και η αναγωγή
ζητημάτων ήσσονος σημασίας σε ζητήματα μείζονος σημασίας, για σκοπούς συντήρησης της
αντιπαράθεσης. Για παράδειγμα, η επιλογή ενός αθλητή και όχι άλλου για συμμετοχή σε
αποστολή, γίνεται αιτία έντονης αντιπαράθεσης και κατασπατάλησης πολύτιμου χρόνου και
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ενέργειας. Μετά, υπήρξαν και οι περιπτώσεις κακής πληροφόρησης γονιών αθλητών, γεγονός
που διαφάνηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχε το Δ.Σ. με γονιούς που προσήλθαν με
σφοδρά παράπονα από το Δ.Σ., για να διαφανεί τελικά ότι τίποτε από ότι νόμιζαν
ευσταθούσε, παρ’ όλο που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πείσαμε τους γονιούς αφού
είχαν πέσει θύματα παραπληροφόρησης.
Δεν θα αναφερθούμε περισσότερο σ’ αυτά τα ζητήματα για την ώρα αλλά είμαστε σίγουροι
ότι θα υπάρξουν τοποθετήσεις από μέλη του Δ.Σ. στη συνέχεια και θα ακολουθήσει
εποικοδομητική συζήτηση που θα χύσει άπλετο φως στα γεγονότα.
Το Δ. Σ. πιστεύει ότι κατά τους τελευταίους δύο μήνες περίπου, έχει επέλθει μια σχετική
ηρεμία στο χώρο του Δ. Σ. τουλάχιστον. Το ζητούμενο τώρα είναι η ηρεμία αυτή να καλύψει
όλο το χώρο του αθλήματός μας, για το καλό του αθλήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, το
Δ.Σ. άρχισε να συζητά διάφορα ζητήματα, όπως είναι οι στόχοι των εθνικών ομάδων, για να
είναι ξεκάθαροι και οι όροι εργοδότησης του Ομοσπονδιακού Προπονητή και να
αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Δημιουργήθηκε και θέμα προπονητή κατά την περίοδο που
ανασκοπούμε, κάτι ανάλογο με το θέμα που δημιουργήθηκε με άλλους Ομοσπονδιακούς
προπονητές που πέρασαν από την Ομοσπονδία. Αυτό έγκειται στην αμφισβήτηση του
προπονητή από μερίδα αθλητών και ίσως άλλων παραγόντων του αθλήματος. Επιβάλλεται η
Ομοσπονδία να βρει ένα επιστημονικό τρόπο αξιολόγησης του έργου του προπονητή έτσι που
να προστατεύεται και ο ίδιος, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των αθλητών και της
Ομοσπονδίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν προσπάθειες κατάρτισης ερωτηματολογίου
που θα απαντιέται από τους αθλητές για να μπορούν οι αθλητές να εκφράζουν την άποψή
τους με διαφάνεια, κατά τρόπο επίσημο και παραγωγικό, παρά σε κλειστούς κύκλους όπου η
άποψή τους δυνατό να γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο
και ξεκίνησε η διαδικασία συμπλήρωσής του από τους αθλητές των Εθνικών κλιμακίων.
Όμως, μετά από έντονες απόψεις που εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός προπονητής, σχετικά με τη
διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων, εγκαταλήφθηκε προσωρινά η προσπάθεια αυτή η οποία
όμως θα συνεχιστεί με την ετοιμασία νέου, ποιοτικά αναβαθμισμένου ερωτηματολογίου.
Σ’ αυτό το σημείο, να πάρουμε τα γεγονότα χρονολογικά για να δούμε πιο αναλυτικά τις
βασικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας κατά την περίοδο που ανασκοπούμε:
Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Στο χρόνο που ανασκοπούμε πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
και 2 έκτακτες για το Διεθνές Κύπρου, δηλαδή, περίπου μια συνεδρία κάθε 13 ημέρες.
1. Στην πρώτη του συνεδρίαση το Δ.Σ. που εξελέγη κατά την Ε.Γ.Σ. στις 27/06/09
καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Μίκης Χατζηνεοφύτου
Αντιπρόεδρος – Νίκος Βλαδιμήρου
Γραμματέας – Μιχάλης Χριστοδούλου
Ταμίας – Στάλω Νικολάου
Σύμβουλος – Μαρίνα Δημοσθένους (Πρόεδρος Τ.Ε.)
Σύμβουλος – Μάριος Ψηλογένης
Έφορος – Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
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2. Προβολή – Επιδείξεις: Συνεχίστηκαν και στην περίοδο που ανασκοπούμε οι επιδείξεις
του αθλήματος μας, κυρίως σε παιδιά του δημοτικού και γυμνασίων. Οι επιδείξεις
έγιναν όπως πάντα σε συνεργασία με την Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Μαρίνα Στεργίδου. Γίνονταν δύο επιδείξεις κάθε εβδομάδα στο
πολυπροπονητήριο, από τις 09.00 - 12.15 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης,
προγραμματίστηκαν τρία σεμινάρια για δασκάλους. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις
13 Οκτωβρίου και τα άλλα δύο στις 20 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Σ’
αυτό το σημείο να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στην Κατερίνα Κρασόβκα για τη
σημαντική της βοήθεια στις επιδείξεις. Η προβολή των δραστηριοτήτων της ΚΟΜ
στον τύπο συνεχίστηκε από το Μιχάλη Χριστοδούλου με επιτυχία. Αρκετή προβολή
είχαμε επίσης από το τηλεοπτικό κανάλι Cyprus Sport.
3. Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: Για τέταρτο 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.
Κατά την περσινή Γενική Συνέλευση, αλλά και μετά, υπήρξε εισήγηση για
αναβάθμιση της ιστοσελίδας και μετάβαση σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Παρ’ όλο
που η εισήγηση είναι απόλυτα αποδεκτή, το Δ.Σ. δεν προχώρησε προς υλοποίησή της
σ’ αυτό το στάδιο που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι. Η
διεύθυνση της ιστοσελίδας: http://www.cyprusbadminton.com
4. Καλοκαιρινή Σχολή: Οργανώθηκε κατά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου η
καθιερωμένη Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό από 27 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου
2009. Συμμετείχαν παιδιά από την Κύπρο και το Ισραήλ καθώς και προπονητής από
τη γειτονική χώρα.
5. Περιοδεύων Προπονητής COMEBA: Επισκέφθηκε την Κύπρο στις 29 Ιουνίου – 5
Ιουλίου. Γίνονταν καθημερινά διπλές προπονήσεις στο πολυπροπονητήριο με
συμμετοχή αθλητών ηλικιών 17 και 15.
6. Διεθνές Λιβάνου: Έγινε σε συνεργασία με την COMEBA. Πήραμε μέρος με δύο
αθλητές και ουσιαστικά δώσαμε μόνο συμβολικό παρών.
7. Διεθνές Τουρνουά Κύπρου: Έγινε με επιτυχία στο Πολυπροπονητήριο από 08 μέχρι
11 Οκτωβρίου, το 22ο Διεθνές Τουρνουά Κύπρου που εντάσσεται στα πλαίσια των
International Series. Ο ΚΟΤ επιχορήγησε με μειωμένο ποσό (€5.000,00 αντί
€8.000,00) το Διεθνές μας, στα πλαίσια περικοπών που κάνει ο Οργανισμός. Η
OΠAΠ επιχορήγησε το Τουρνουά με το ποσό των €2.000,00. Τα αποτελέσματα
μεταδίδονταν μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Η συμμετοχή ξένων
αθλητών ήταν αρκετά καλή και η χρησιμοποίηση για πρώτη φορά του
Πολυπροπονητηρίου κατέδειξε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του χώρου. Ο ίδιος
χώρος θα χρησιμοποιηθεί και φέτος.
8. Διεθνές Τουρνουά Τσεχίας: Με τέσσερις αθλητές πήραμε μέρος στο ατομικό αυτό
τουρνουά που έγινε στις 24 – 27 Σεπτεμβρίου. Λόγω του πολύ ψηλού επιπέδου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε επιτυχίες.
9. Μεσογειακοί Αγώνες: Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για ένταξη του Μπάτμιντον
στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων. Συμμετείχαμε σε
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αριμό συναντήσεων στην Ιταλία και Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση και ζητήσαμε
και την ενεργό αρωγή του Κου Κίκη Λαζαρίδη. Τελικά, ενημερωθήκαμε ότι το
Μπάτμιντον εντάσσεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων, από
το 2013. Ο Πρόεδρος των Μεσογειακών Αγώνων Αμάρ Αντάτι, έστειλε επιστολή στις
4 Νοεμβρίου στην BWF, στη BE και στον Πρόεδρο της ΒΕ, με την οποία ευχαριστεί
για την προσφορά για βοήθεια της Οργανωτικής Επιτροπής της Ελλάδας για το 2013.
Στις 5 Νοεμβρίου ο κος. Ερωτόκριτος ειδοποίησε τη Γραμματεία της COMEBA ότι η
Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων είναι έτοιμη να οργανώσει και το
Μπάτμιντον στους Μεσογειακούς 2013 (θα γίνουν στην Ελλάδα), δεδομένου ότι η
Οργανωτική Επιτροπή καταφέρει να αντιμετωπίσει όλες τις παραμέτρους για την
άρτια οργάνωση του αθλήματος. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν μας έχει ενημερώσει
ακόμη επίσημα για την παρουσία του Μπάτμιντον στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, παρά
το ότι έγινε κάποια επαφή και αναμένουμε απάντηση.
10. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17: Διεξήχθη στη Σλοβενία στις 7-15 Νοεμβρίου. H
ομάδα μας κατέλαβε την 9η θέση από 32 χώρες στην Ευρώπη με νίκες 3-2 επί
Ρουμανίας και Εσθονίας, ενώ ηττηθήκαμε από την Πολωνία 4-1. Επίσης οι αθλήτριες
μας Στέλλα Κνέκνα και Μαρία Αβρααμίδου κατέκτησαν την 9η θέση στα διπλά μετά
από εξαιρετική αγωνιστική παρουσία. Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος
συμμετείχαμε σε επιμορφωτικό σεμινάριο διοικητικών παραγόντων με το Μιχάλη
Χριστοδούλου που βρισκόταν με την αποστολή στη Σλοβενία. Το σεμινάριο ήταν
πολύ εποικοδομητικό και σ’ αυτό αναλύθηκαν τρόποι προσέγγισης και προσέλκυσης
χορηγών, ενώ αναπτύχθηκε από τη BE η πορεία και οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας για το άμεσο μέλλον.
11. Δεξίωση όλων των αθλητών που βοήθησαν στο Διεθνές Κύπρου: Έγινε σεμνή
δεξίωση στο Πολυπροπονητήριο στις 30.12.2009 στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι
αθλητές που βοήθησαν στην διοργάνωση του Διεθνούς Κύπρου 2009.
12. Βράβευση ΚΟΕ: H KOE βράβευσε στις 25 Ιανουαρίου τους καλύτερους έφηβους
αθλητές και αθλήτριες όλων των Ομοσπονδιών. Από την Ομοσπονδία μας
βραβεύθηκαν οι Στέλλα Kνέκνα και Γιώργος Nικολάου.
13. Βασιλόπιττα – βράβευση αθλητών: Η καθιερωμένη αυτή εκδήλωση έγινε στις
29.1.2010 στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΥ. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν άτομα από κάθε
σωματείο, οι προπονητές το Δ.Σ. και οι αθλητές που βραβεύθηκαν. Η ΚΟΜ
δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόμενους με γεύμα και ποτό. Ο χώρος, και αρκετά
εδέσματα, προσφέρθηκαν ευγενικά από το Μιχαλάκη Αντωνιάδη, ιδιοκτήτη του
ξενοδοχείου «ΑΣΤΥ».
14. Παγκύπριοι μαθητικοί αγώνες Μπάτμιντον: Οι αγώνες έγιναν για τρίτη συνεχή χρονιά
και όπως πέρσι, σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Έγιναν στον Αγρό στις 8.2.2010 με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και με τη βοήθεια της Μαρίνας Δημοσθένους
και Μάριου Κυριάκου από πλευράς της ΚΟΜ.
15. Europe Youth Olympic Qualifications: H Έλενα Kέντα συμμετείχε ως διαιτητής στο
Europe Youth Olympic Qualifications που έγινε στις 18 Mαρτίου μετά από
πρόσκληση της B.E.
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16. Διεθνές Τουρνουά Ηλικιών Ισραήλ, 13-14 Μαρτίου: Στο τουρνουά συμμετείχαμε με
τους 7 αθλητές: Οι αθλητές μας είχαν καλή παρουσία με πρώτη θέση στο διπλό U17
από τις Άντρεα Χρυσοστόμου και Αφροδίτη Χριστοδούλου, τρίτη θέση στο απλό από
τις ίδιες αθλήτριες και τρίτη θέση στο διπλό ανδρών με τους Νικόλα Ευσταθίου και
Αλέκο Zιντζίδη, ενώ ο Νικόλας ήταν τρίτος και στο απλό. Η Ανδριάνα Μαλεκίδου
συμμετείχε ως διαιτητής.
17. Διεθνές Τουρνουά Ιταλίας U19, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου: Συμμετείχε η A′ ομάδα με
τους Ανδρέα Φράγκου, Γιώργο Νικολάου, Στέλλα Kνέκνα και Μαρία Aβρααμίδου.
Συμμετείχε ως προπονητής - συνοδός ο Εύανδρος. Η Ανδριάνα Μαλεκίδου
συμμετείχε ως διαιτητής.
18. Παραίτηση μελών του Δ.Σ.: Ο Χρυσόστομος Χρυσοστόμου με επιστολή του υπέβαλε
παραίτηση από το Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους. Επίσης ο Νίκος Βλαδιμήρου
υπέβαλε προφορικά την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. χωρίς να διευκρινίσει
επακριβώς τους λόγους. Οι δύο παραιτήσεις έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. και
προτάθηκε στους δύο κατά σειράν επιλαχόντες, Ανδριάνα Μαλεκίδου και Γρηγόρη
Παρδάλη, για να τους αναπληρώσουν. Η Ανδριάνα αποδέχτηκε ενώ ο Γρηγόρης λόγω
άλλων υποχρεώσεων δήλωσε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Επειδή κατά την εκλογική
συνέλευση δεν υπήρχε τρίτος επιλαχόντας η θέση προκηρύχτηκε για αναπλήρωση
κατά την ετήσια Γ.Σ. στις 26 Ιουνίου που θα είναι και εκλογική, για μια θέση.
19. Τουρνουά ΟΛΒΕ 2010: Πολύ καλή για άλλη μια φορά ήταν η συμμετοχή μας στο
Βέλγιο (5-8 Απριλίου 2010). Διακρίθηκαν αρκετοί αθλητές μας με κορυφαία επίδοση
την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τις Μαρία και Στέλλα.
20. Σχέδιο Ταλέντων: Με βάση τα κριτήρια που θέτει ο KOA οι αθλήτριες Στέλλα
Kνέκνα και Mαρία Aβρααμίδου θα συμμετέχουν στο Σχέδιο Ταλέντων του KOA (B′
Κατηγορία) το οποίο περιλαμβάνει ασφάλεια και χρηματική αμοιβή για τους αθλητές
και τους προπονητές τους.
21. Ασφάλεια αθλητών: Γίνονται σκέψεις και ενέργειες για ασφάλιση όλων των αθλητών
μας που συμμετέχουν στα εθνικά ή προεθνικά κλιμάκια. Σύντομα θα έχουμε
συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα αυτό.
22. Ετήσιες βραβεύσεις: Η τελετή για τις ετήσιες βραβεύσεις έγινε με μεγάλη επιτυχία
στην καθολική σχεδόν παρουσία των βραβευμένων αθλητών την Παρασκευή 11
Ιουνίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
…………………………………………………………………………………………..
Διασωματειακά Πρωταθλήματα
Διεξήχθηκαν 5 πρωταθλήματα σε διασωματειακό επίπεδο. Tα αποτελέσματα πιο κάτω:
1 ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ος
2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2ος
ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
3 ΜΙΚΤΟ U19
1ος
2ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ος
4 ΜΙΚΤΟ U17
1
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
2ος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
5 ΜΙΚΤΟ U15
1ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2ος
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
2010

2009

ΑΓ
2010

2009

Συμμετοχές
ΔΑ 2009
2010

ΔΓ
2010

2009

ΔΜ

2009

2010

14
12
7
6
7
5
3
4
8
7
20
19
12
8
11
9
6
5
12
10
32
30
20
17
15
18
9
8
17
15
28
52
21
33
14
24
10
16
19
25
Παμπαίδων /Παγκορασ. U13
23
36
26
28
10
17
13
13
17
22
Παμπαίδων / Παγκορασ. U11
14
23
15
23
6
11
7
11
11
17
6
12
5
4
8
3
4
7
Βετεράνων A
2
4
2
3
Βετεράνων B
Φαίνεται από τους αριθμούς ότι η συμμετοχή, για άλλη μια φορά, υπήρξε ικανοποιητική μόνο
σε ορισμένες ηλικίες. Αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο σημείωσαν οι συμμετοχές
στα Τουρνουά Εφήβων/Νεάνιδων και Παίδων/Κορασίδων. Βέβαια, οι αριθμοί των
συμμετεχόντων αθλητών δεν προδίδουν οτιδήποτε σε σχέση με το επίπεδο. Σ’ αυτό λοιπόν
τον τομέα, είναι παραδεκτό ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση τόσο στην τεχνική όσο και στη
φυσική κατάσταση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε σχέση
με τους Άνδρες/Γυναίκες παρατηρείται μια απογοητευτική κατάσταση αφού ακόμη και οι
κορυφαίοι μας αθλητές δεν επιδεικνύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Το Δ.Σ. θα πρέπει να
εξετάσει σοβαρά το θέμα που προκύπτει και να ακούσει και τη γνώμη των αθλητών. Τα
σωματεία, Αλπατρός και Παρνασσός διοργάνωσαν με επιτυχία Ατομικά Τουρνουά. Πιο
κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ατομικών Τουρνουά της
Ομοσπονδίας.
Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων/Νεανίδων U19
Παίδων/Κορασίδων U17
Παίδων/Κορασίδων U15

1

ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΙΚΤΟ

ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος
Χάρης Χαραλάμπους
Βασίλης Βάσου
2ος
Νικόλας Παναγιώτου
3ος
Αντώνης Κ. Λαζάρου
3ος
η
1
Δομέτια Ιωάννου
2η
Στέλλα Κνέκνα
Άντρια Χρυσοστόμου
3η
Αφροδίτη Χριστοδούλου
3η
1οι
Χ.Χαραλάμπους/Α.Κ.Λαζάρου
2οι
Ν.Παναγιώτου/Ε.Βότσης
3οι
Θ.Αναστασιάδης/Στ.Φιλίππου
οι
Σ.Καζαντζής/Ν.Ευσταθίου
3
1ες
Δ.Ιωάννου/Στ.Κνέκνα
2ες
Ε.Αβρααμίδου/Μ.Αβρααμίδου
Α.Χριστοδούλου/Α.Χρυσοστόμου
3ες
οι
1
Χ.Χαραλάμπους/Στ.Κνέκνα
2οι
Θ.Αναστασιάδης/Δ.Ιωάννου
Ν.Παναγιώτου/Μ.Δημοσθένους
3οι
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Εθνικό κάτω των 19 ετών
2

ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 17 ετών
3

ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ

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

3οι

Α.Φράγκου/Α.Χρυσοστόμου

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

Ανδρέας Φράγκου
Γιώργος Νικολάου
Νικόλας Ευσταθίου
Σάββας Καζαντζής
Μαρία Αβρααμίδου
Στέλλα Κνέκνα
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Άντρια Χρυσοστόμου
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Α.Φράγκου/Ηλ.Νικολάου
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
Σ.Καζαντζής/Χρ.Τεμερέας
Στ.Κνέκνα/Μ.Αβρααμίδου
Α.Χρυσοστόμου/Α.Χριστοδούλου
Παν.Πολυκάρπου/Σ.Μιλτιάδους
Ε.Αβρααμίδου/Μ.Νικολάου
Γ.Αντωνίου/Στ.Κνέκνα
Γ.Νικολάου/Ε.Αβρααμίδου
Ηλ.Νικολάου/Μ.Νικολάου
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου

Κυριάκος Πίσσης
Σάββας Καζαντζής
Αλέκος Ζιντζίδης
Ηλίας Νικολάου
Στέλλα Κνέκνα
Μαρία Αβρααμίδου
Άντρια Χρυσοστόμου
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
Α.Ζιντζίδης/Κ.Πίσσης
Σ.Καζαντζής/Χρ.Τεμερέας
Στ.Κνέκνα/Μ.Αβρααμίδου
Αφ.Χριστοδούλου/Α.Χρυσοστόμου
Σ.Πινχάρη/Μαρία Νικολάου
Μ.Μαγίδου/Λ.Ζυμαρίδου
Γ.Αντωνίου/Στ.Κνέκνα
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου
Ηλ.Νικολάου/Α.Χρυσοστόμου
Σ.Καζαντζής/Α.Χριστοδούλου
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Εθνικό κάτω των 15 ετών:
4

ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ
Εθνικό κάτω των 13 ετών:
5 ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ

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

Γιώργος Νικολάου
Γιώργος Αντωνίου
Μιχάλης Κούλας
Κυριάκος Πίσσης
Στέφανη Πινχάρη
Μαρία Νικολάου
Έλενα Χριστοδούλου
Θεοδώρα Κυριάκου
Γ.Νικολάου/Ηλ.Νικολάου
Γ.Αντωνίου/Μ.Κούλας
Κ.Πίσσης/Στ.Νεοφύτου
Χρ.Σαράκης/Αν.Σωτηρίου
Μ.Νικολάου/Στ.Πινχάρη
Ε.Χριστοδούλου/Ε.Ψηλογένη
Μαρία Ελλήνα/Α.Κχατάπ
Θ.Κυριάκου/Γ.Ζαχαριάδη
Γ.Νικολάου/Ε.Χριστοδούλου
Γ.Αντωνίου/Στ.Πινχάρη
Ηλ.Νικολάου/Μ.Νικολάου
Αν.Σωτηρίου/Ε.Στυλιανού
Σταύρος Νεοφύτου
Φίλιππος Κνέκνας
Ανδρέας Ιωάννου
Μάριος Νεοφύτου
Στέφανη Πινχάρη
Βασιλεία Νεάρχου
Έλενα Χριστοδούλου
Μαρία Ελλήνα
Στ.Νεοφύτου/Μ.Νεοφύτου
Φ.Κνέκνας/Γ.Κωνσταντίνου
Α.Ιωάννου/Β.Θεμιστοκλέους
Λ.Κυπριανού/Κ.Τεϋλορ
Ελ.Χριστοδούλου/Στ.Πινχάρη
Σ.Ελλήνα/Στ.Κυπριανού
Δ.Χ’’Κωστή/Χ.Αντρονίκου
Β.Νεάρχου/Ε.Στυλιανού
Φ.Κνέκνας/Στ.Πινχάρη
Γ.Κωνσταντίνου/Ε.Χριστοδούλου
Α.Ιωάννου/Ε.Στυλιανού
Χρ.Ψηλογένης/Β.Νέαρχου
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Εθνικό κάτω των 11 ετών:
6 ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ U11

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

Μάριος Νεοφύτου
Ανδρέας Ιωάννου
Βασίλης Θεμιστοκλέους
Στέλιος Ιακώβου
΄Ελενα Χριστοδούλου
Αναστασία Ζιντζίδου
Κλεοπάτρα Κχατάπ
Σαββίνα Πολυκάρπου
Μ.Νεοφύτου/Ο.Πίσσης
Β.Θεμιστοκλέους/Σ.Ιακώβου
Α.Ιωάννου/Ντ.Κόκκινος
Χ.Ιωάννου/Χρ.Μιχαήλ
Ε.Χριστοδούλου/Ρ.Ευαγγέλου
Αν.Ζιντσίδου/Σ.Πολυκάρπου
Α.Ιωάννου/Μ.Λαζαρίδου
Θ.Χαραλάμπους/Κ.Τεϋλορ
Α.Ιωάννου/Ε.Χριστοδούλου
Μ.Νεοφύτου/Κ.Kchatap
Ο.Πίσσης/Ι.Πίσση
Ν.Κόκκινος/Ε.Κωνσταντίνου

Εθνικό Βετεράνων (Α):
1ος
Κρίς Μήλιος
ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Πανίκος Πούπας
2ος
ος
7
Ρειμοντ Πινχάρη
3
Μάριος Ιακώβου
3ος
1η
Μαρία Ιάσονος
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2η
Στέλλα Ευαγγέλου
η
Κωνσταντίνα Πάμπη
3
Άννα Μιλτιάδους
3η
1οι
Μ.Κυριάκου/Ε.Ευαγγέλου
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2οι
Κ.Μήλιος/Ν.Ανδρέου
οι
Μ.Ιακώβου/Λ.Αβρααμίδης
3
Π.Πούπας/Χρ.Ευριπίδου
3οι
1ες
Στ.Ευαγγέλου/Α.Μαλεκίδου
ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2ες
Δ.Ιωάννου/Α.Μιλτιάδους
Σ.Ψηλογένη/Κ.Πάμπη
3ες
3ες
1οι
Ε.Ευαγγέλου/Σ.Ευαγγέλου
ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2οι
Π.Πούπας/Μ.Ιάσονος
Π.Ελευθερίου/Α.Μαλεκίδου
3οι
Ρ.Πινχάρη/Δ.Ιωάννου
3οι
Εθνικό Βετεράνων (Β):
1ος
Ρέιμοντ Πινχάρη
8 ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
2ος
Πανίκος Χατζηπέτρου
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Επίλογος
Ένας θεσμός που συνεχίστηκε και κατά τη φετινή χρονιά με εξαιρετικά αποτελέσματα ήταν
τα Τουρνουά Μάστερς. Από την πρώτη χρονιά ο θεσμός αυτός αγκαλιάστηκε από τους
νεαρούς μας αθλητές και έδειξε να αντέχει στο χρόνο. Για άλλη μια φορά οφείλουμε να
απονέμουμε τα εύσημα στη Μαρίνα Δημοσθένους που ήταν η ψυχή του Τουρνουά και γενικά
στην Τεχνική Επιτροπή, για την επιτυχή ολοκλήρωση όχι μόνο των Τουρνουά Μάστερς αλλά
ενός φιλόδοξου, όπως πάντα, και κοπιώδους για τους οργανωτές, αγωνιστικού
προγράμματος.
Σε σχέση με τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν και συζητήθηκαν έντονα πολλές φορές
από τον κόσμο του αθλήματός μας, σκόπιμα δεν αναφερθήκαμε εκτεταμένα, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα εμποδίσουμε τη διαφάνεια με συσκότιση γύρω από αυτά τα θέματα. Είμαστε
σίγουροι ότι τα μέλη του Δ.Σ. που θα πάρουν το λόγο μετά θα μεταφέρουν τις εμπειρίες και
απόψεις τους μετά από μια καθόλα δύσκολη χρονιά, αλλά πάντα με τον υπέρτατο στόχο να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να επέλθει ηρεμία και να πάει μπροστά το άθλημα που
αγαπούμε και υπηρετούμε.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το Σχέδιο Δράσης για την προσεχή αθλητική χρονιά,
περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οργάνωση των γνωστών Διασωματειακών πρωταθλημάτων
Οργάνωση των γνωστών Ατομικών Πρωταθλημάτων
Διεθνές Κύπρου, 14-17 Οκτωβρίου 2010
Συμμετοχή στο Μικτό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 15-20 Φεβρουαρίου 2010
Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19, Απρίλιος 2010
Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 17, Νοέμβριος 2010
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
23/06/2010
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