ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Αγαπητοί Αντιπρόσωποι και Παρατηρητές των σωματείων μέλη της ΚΟΜ.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας συμπίπτει με την κάθοδο στην Κύπρο
κορυφαίου ξένου προπονητή ο οποίος έχει ήδη αναλάβει τα Εθνικά Κλιμάκια και τις
προπονήσεις τους. Η άφιξη του Ίργουαν Σίαχ στην Κύπρο σηματοδοτεί την απαρχή μιας
σημαντικής προσπάθειας αναβάθμισης του αθλήματος μας. Όλοι μας επωμιζόμαστε τώρα το
σοβαρότατο καθήκον να σταθούμε πλάι στον προπονητή και τους αθλητές μας, στα εύκολα
και στα δύσκολα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε «τα καλά κόποις κτώνται». Οι αθλητές μας
κλήθηκαν ήδη να δουλέψουν σε πρωτόγνωρους ρυθμούς, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα του προπονητή που στοχεύει σε σημαντική άνοδο του επιπέδου τους. Η
ανταπόκριση των αθλητών μας είναι συγκινητική. Με διπλές, καθημερινές προπονήσεις,
ξεκίνησε ήδη το σμίλευμα του νέου αθλητή και της νέας αθλήτριας που θα μπορούμε
σύντομα να καμαρώνουμε στα γήπεδά μας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Δεν
έχουμε καμιά αμφιβολία πως στην Κύπρο υπάρχει το ταλέντο και η θέληση για ποιοτική
αναβάθμιση και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν και η βασική
διαπίστωση του Δ.Σ. που οδήγησε στην εξασφάλιση, για πρώτη φορά από τη σύσταση της
Ομοσπονδίας, προπονητή αυτού του επιπέδου.
Το Δ.Σ της ΚΟΜ ψάχθηκε πολύ, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο και ένα είδος ενδοσκόπησης,
μέχρι να καταλήξει στην εργοδότηση ξένου ποιοτικού προπονητή. Στα πλαίσια αυτού του
«ψαξίματος» συζητήσαμε διεξοδικά και τους στόχους που οφείλουμε να έχουμε ως
Ομοσπονδία για τα εθνικά μας κλιμάκια. Πιο κάτω παραθέτουμε έγγραφο που εγκρίθηκε από
το Δ.Σ. της ΚΟΜ σχετικά με τους στόχους της Ομοσπονδίας:
Το Δ.Σ. της ΚΟΜ, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή, τον Τεχνικό Σύμβουλο
και την Οικονομική Επιτροπή επεξεργάζεται στόχους, μακροπρόθεσμους,
βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό
επίπεδο, για τη βάση αλλά και για την κορυφή. Η βάση αφορά στο σύνολο των
ενταγμένων σε σωματεία αθλητών μελών της ΚΟΜ, ενώ η κορυφή καταλαμβάνεται
από τους καλύτερους και πλέον ταλαντούχους αθλητές.
Σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο θα επιλέγονται ταλαντούχοι αθλητές που έχουν τις
δυνατότητες και τη διάθεση να φτάσουν ψηλά. Για τους αθλητές αυτούς, ο εκάστοτε
Ομοσπονδιακό Προπονητής θα ετοιμάζει ειδικό πρόγραμμα προπόνησης,
εκγύμνασης, διατροφής, και ψυχολογικής στήριξης (σε συνεργασία με ειδικούς
αναφορικά με τη διατροφή και ψυχολογική στήριξη). Οι αθλητές που επιλέγονται για
συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ήδη ποιοτικοί αθλητές αλλά στο
πρόγραμμα θα εντάσσονται και οι ανερχόμενοι, νεαροί αθλητές.
Ο ύψιστος στόχος είναι ο κάθε αθλητής που εντάσσεται στο πρόγραμμα να φτάνει
στο αποκορύφωμα των δυνατοτήτων του και προς αυτή την κατεύθυνση θα στοχεύει
το ειδικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, αθλητές μπορεί να
προστίθενται ή να αφαιρούνται από το πρόγραμμα.
Απολογισμός Δ.Σ. ΚΟΜ 2011
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Η ΚΟΜ καθηκόντως υποχρεούται να ετοιμάζει κατάλληλα τους αθλητές κορυφής για
να ανταπεξέλθουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διεθνείς υποχρεώσεις τους.
Η προετοιμασία των αθλητών κορυφής απαιτεί πολλές θυσίες και από τους ίδιους
τους αθλητές, αφού μπροστά τους θα βρουν την αφρόκρεμα των αθλητών των άλλων
χωρών. Η εξαντλητική προπόνηση και η ψυχολογική στήριξη αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη του προπονητικού καθεστώτος που εφαρμόζεται για τους
αθλητές κορυφής. Αυτά και άλλα χαρακτηριστικά δημιουργούν αυτό που ονομάζεται
«ποιοτική προπόνηση» η οποία μπορεί μόνο να ασκηθεί από τον εκάστοτε
Ομοσπονδιακό Προπονητή που διαθέτει πείρα εργασίας σ’ αυτό το επίπεδο.
Στην Κύπρο, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Αυτές αφορούν:
1. Στο οικονομικό
2. Στην απουσία επαγγελματισμού
3. Στο ωφέλιμο ωράριο προπόνησης
Ο εκάστοτε Ομοσπονδιακός Προπονητής καλείται να προσφέρει ποιοτική προπόνηση
για να πλησιαστούν οι στόχοι, πάντα στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου. Το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές στην Κύπρο καθορίζει επίσης το
ιδιότυπο πρόγραμμα στήριξης των αθλητών κορυφής που θα εφαρμοστεί σε σχέση
ιδιαίτερα και με την ποσοτική και ποιοτική ετοιμασία των αθλητών.
Η ΚΟΜ θα παραχωρήσει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται ο αθλητής κορυφής
για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ως εκ τούτου, η ΚΟΜ μπορεί να
έχει και απαιτήσεις από τους αθλητές κορυφής να αποδίδουν στο μέγιστο των
δυνατοτήτων τους. Η παρουσία Κυπρίων αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή ακόμη
και σε ψηλές θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες πρέπει να αποτελεί τον πρώτο στόχο
της Ομοσπονδίας και η υλοποίησή του στόχου αυτού θα πρέπει να ευρίσκεται στο
επίκεντρο των σχεδιασμών της Ομοσπονδίας.
Ποιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά, ορισμένα εφόδια που χρειάζεται ο αθλητής
κορυφής και δύναται να παραχωρήσει η Ομοσπονδία:
*
*
*
*
*
*

Δυνατότητα συνεχούς, ποιοτικής προπόνησης
Δυνατότητα επιπρόσθετης προπόνησης ακόμη και ατομικής
Συμμετοχή σε προπονητικά κάμπινγκ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Συμμετοχή σε Διεθνή Τουρνουά, Ομαδικά και Ατομικά
Ιατροφαρμακευτική στήριξη
Ψυχολογική στήριξη
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον κρίνεται και από το βαθμό παροχής των πιο
πάνω (ενδεχομένως και άλλων) εφοδίων. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος
δεν μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται
μετά από πάροδο τουλάχιστον τριών χρόνων ή και περισσότερων ακόμη.
Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί εξαντλητική ανάλυση των στόχων της Ομοσπονδίας
αλλά είναι ένα περίγραμμα της κατεύθυνσης στην οποία κινείται η Ομοσπονδία. Η
Τεχνική Επιτροπή και ο Τεχνικός Σύμβουλος επωμίζονται με το καθήκον της
επεξεργασίας του προγράμματος που θα κινείται στη βάση των γενικών στόχων που
τίθενται στο έγγραφο αυτό. Οι τελικές εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής και του
Τεχνικού Συμβούλου επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελεί
υποχρέωση του Ομοσπονδιακού Προπονητή η υλοποίησή του.
Στη βάση αυτού του εγγράφου και αφού αφουγκραστήκαμε προσεκτικά τις απόψεις των
σωματείων μελών μας (έγινε ειδική σύσκεψη με τους Προέδρους των σωματείων προς αυτή
την κατεύθυνση) καθορίσαμε ως άμεση προτεραιότητα την εργοδότηση ικανού
Ομοσπονδιακού Προπονητή. Η υλοποίηση αυτής της απόφασης δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Κατ’ αρχή, έπρεπε να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για να καλυφθούν οι αυξημένες πλέον
οικονομικές ανάγκες. Με τη βοήθεια του ΚΟΑ, που αναγνώρισε την ανάγκη παρουσίας
ικανού προπονητή για τα εθνικά κλιμάκια, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στα κεφάλαια
της χορηγίας του Οργανισμού και με σχετική ευκολία καλύψαμε το ποσό που θεωρούμε ότι
απαιτείται για την εργοδότηση του προπονητή. Στη συνέχεια έγινε προκήρυξη της θέσης και
τελικά πήραμε 28 αιτήσεις, 27 από ξένους προπονητές και 1 από Κύπριο προπονητή. Η
αξιολόγηση δεν ήταν εύκολη υπόθεση αφού μεταξύ των προπονητών που ενδιαφέρθηκαν
υπήρχαν ορισμένα ηχηρά ονόματα. Τελικά, αποφασίσαμε να δώσουμε τη θέση στον
Ινδονήσιο Ίργουαν Σίαχ, ο οποίος υπήρξε και κορυφαίος στον κόσμο αθλητής με πολλές
περγαμηνές και νίκες επί παγκοσμίων πρωταθλητών όπως τον Κινέζο Λι Νταν και το Δανό
Πήτερ Γκέητ. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια διατηρούσε δική του Ακαδημία στην Ουαλία. Ο
Προπονητής μας θα έχει επίσης την ευθύνη της επιμόρφωσης των Κυπρίων προπονητών
αλλά και την παρακολούθηση των σωματείων μας με διορθωτικές επεμβάσεις εκεί και όπου
χρειάζεται, καθώς και λόγο στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο.
Μια άλλη εξέλιξη που χρήζει ξεχωριστής αναφοράς είναι η εγγραφή αθλητών μας για πρώτη
φορά στο Αθλητικό Σχολείο. Μέσα από το πρόγραμμα και τη στήριξη που παρέχει το
Αθλητικό Σχολείο, πιστεύουμε ότι οι αθλητές μας θα επωφεληθούν τα μέγιστα και ότι στα
επόμενα χρόνια και άλλοι αθλητές μας θα ακολουθήσουν τα αχνάρια τους.
Η προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών της Ομοσπονδίας συνεχίστηκε με
αμείωτους ρυθμούς και κατά τη χρονιά που ανασκοπούμε. Ο ΚΟΑ, αναγνωρίζοντας και τη
σωστή δουλειά που κάνουμε και παρά την οικονομική κρίση και τις καθολικές περικοπές που
έκανε για όλες τις Ομοσπονδίες, ενέκρινε χορηγία 95,950.00 ευρώ για το 2011. Δυστυχώς,
για φέτος τουλάχιστον, ο ΚΟΤ μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να χορηγήσει του Διεθνές μας
Τουρνουά αλλά είναι ευχάριστο που η ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να χορηγεί του Διεθνές. Γίνονται
προσπάθειες για εξασφάλιση και άλλων χορηγών, όπως είναι η CYTA και η ΑΗΚ.
Κατά την περσινή Γενική Συνέλευση μιλήσαμε για ορισμένα προβλήματα που ταλάνισαν την
Ομοσπονδία και τα οποία πολλές φορές μας ανάγκαζαν να στρέφουμε την προσοχή μας
μακριά από τους βασικούς μας στόχους και επιδιώξεις. Χωρίς αμφιβολία, η κατάσταση αυτή
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δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του αθλήματός μας. Λόγω τον
προστριβών, όπως λέχθηκε και πέρσι, δύο άτομα παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. και τη θέση τους
ανάλαβαν οι Ανδριάνα Μαλεκίδου ως πρώτη επιλαχούσα και ο Κωνσταντίνος Μιχαηλάς,
ύστερα από εκλογή που διεξήχθη κατά την περσινή Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς, η
κατάσταση και κατά τη φετινή χρονιά δεν ήταν η καλύτερη αφού δεν εξέλειπαν οι
αντιπαραθέσεις. Δέκα ημέρες πριν το Διεθνές Τουρνουά Κύπρου, παραιτήθηκε ο Βοηθός
Επιδιαιτητή, Νίκος Βλαδιμήρου αναγκάζοντάς μας να κάνουμε απεγνωσμένες προσπάθειες
στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες άλλου Βοηθού Επιδιαιτητή, γεγονός που
καταφέραμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Η ενέργεια του Νίκου να εγκαταλείψει το Διεθνές την τελευταία στιγμή, καθώς και ορισμένα
άλλα περιστατικά στα οποία πρωτοστάτησε, ανάγκασε τον Πρόεδρο να πληροφορήσει την
Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι ο Νίκος Βλαδιμήρου δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με την
ΚΟΜ. Η διατήρηση καλών σχέσεων με την οικία Ομοσπονδία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση
για να ανατίθενται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία επιδιαιτησίες σε Διεθνή Τουρνουά. Στη
συνέχεια, και αφού ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη σχέση του Νίκου με την
Ομοσπονδία, τα μέλη του Δ.Σ. επικύρωσαν ομόφωνα την διαπίστωση ότι ο Νίκος δεν
βρίσκεται σε καλή σχέση με την ΚΟΜ. Κατά τους τελευταίους δύο μήνες, ο Νίκος
Βλαδιμήρου, ζητά επίμονα όπως η Ομοσπονδία αναθεωρήσει την απόφασή της και προς αυτή
την κατεύθυνση είχαμε και συνάντηση μαζί του, τόσο το Δ.Σ. όσο και Πρόεδρος προσωπικά.
Το απερχόμενο Δ.Σ. δεν κατάφερε να συζητήσει και να αποφασίσει στο αίτημα του Νίκου,
βασικά επειδή σε όλες τις συνεδριάσεις που έγιναν κατά τον τελευταίο μήνα απουσίαζαν
αρκετά μέλη του Δ.Σ. Το νέο Συμβούλιο που θα αναλάβει τα ηνία σήμερα θα πρέπει να
εξετάσει τάχιστα το ζήτημα αυτό και να πάρει οριστική απόφαση για την οποία περιμένει
γνωστοποίηση και η Διεθνής Ομοσπονδία.
Επίσης, κατά την περσινή Γενική Συνέλευση λέχθηκε ότι προς το τέλος της χρονιάς
παρατηρήθηκε μια σχετική ηρεμία και πως, η διαμόρφωση των στόχων της Ομοσπονδίας
δυνατό να κατευθύνει καλύτερα τη δράση μας και τις ενέργειες μας αφού αυτές θα γίνονταν
προς την κατεύθυνση της υλοποίησης στόχων που εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ.
Μπορείτε να αντιληφτείτε τώρα γιατί ενσωματώθηκαν οι στόχοι σ’ αυτό το έγγραφο. Οι
στόχοι, που δεν είναι ούτε και μπορούν να είναι στατικοί, αποτελούν πλέον τον πολικό μας
αστέρα. Καθοδηγούν όλες τις ενέργειες και πράξεις της Ομοσπονδίας και οι συζητήσεις που
θα γίνονται, για να είναι παραγωγικές, θα πρέπει να αφορούν στην καλύτερη υλοποίηση των
στόχων. Νομίζω έχουμε ενηλικιωθεί πλέον και οι προσωπικές μας υποθέσεις και
αντιπαραθέσεις δεν πρέπει να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος του χρόνου των συζητήσεων
κατά τις συνεδρίες του Δ.Σ. Θα έλεγα, πως ο χρόνος των συνεδριάσεων είναι υπέρ πολύτιμος
και από τώρα και στο εξής θα αναλώνεται για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του
αθλήματος μας και υπεράνω όλων, των αθλητών μας, για τους οποίους υπάρχουμε ως
Ομοσπονδία και υπηρετούμε μόνο τα συμφέροντά τους.
Μια άλλη πτυχή που θέλω να θίξω είναι αυτή της διασποράς του αθλήματος σε όλες τις
επαρχίες. Η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
Με μεγάλη ευχαρίστηση βλέπουμε τα νέα σωματεία στην Πάφο, Λεμεσό, Κοκκινοτριμιθιά
και Κυπερούντα να ανασυντάσσονται, να διευρύνονται και να προχωρούν μπροστά. Δειλά,
δειλά άρχισαν να στέλνουν αθλητές στα Παγκύπρια Ατομικά Πρωταθλήματα και μάλιστα να
έχουν και επιτυχίες. Η περίοδος που έρχεται θα αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως για την περαιτέρω
ανάπτυξη των νέων σωματείων της περιφέρειας. Η ΚΟΜ θα παίξει κεντρικό ρόλος σ’ αυτή
την προσπάθεια και αν χρειαστεί θα κάνει και υπερβάσεις για να βοηθήσει τα σωματεία αυτά
και άλλα που δυνατό να εμφανιστούν.
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Σ’ αυτό το σημείο, είθισται να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των σημαντικών
γεγονότων της χροιάς που ανασκοπούμε. Θα σταχυολογήσουμε ορισμένα από τα βασικά
γεγονότα.
•

Συμμετείχαμε στην Καλοκαιρινή Σχολή (12 – 24 Ιουλίου) της ΒΕ με τις αθλήτριες
Στέλλα Kνέκνα και Μαρία Aβρααμίδου. Ο Θωμάς Αναστασιάδης συμμετείχε ως
προπονητής.

•

Έγινε η καθιερωμένη Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό στις 23/8/10 – 29/08/10.
Συμμετείχε και ομάδα πέντε παιδιών από το Ισραήλ με τον προπονητή τους.

•

Επισκέφθηκε την Κύπρο ο περιοδεύον προπονητής της COMEBA Tζον Φίτσκεσιερ.
O προπονητής πραγματοποίησε πρωινές και απογευματινές προπονήσεις από 27
Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου.

•

Έγινε με επιτυχία στο Πολυπροπονητήριο από 08 μέχρι 11 Οκτωβρίου, το 23ο
Διεθνές Τουρνουά Κύπρου που εντάσσεται στα πλαίσια των International Series. Τα
αποτελέσματα μεταδίδονταν μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Η
συμμετοχή ξένων αθλητών ήταν πολύ καλή και η παρουσία αθλητών από χώρες όπως
τη μακρινή Ινδονησία έδωσε περισσότερο κύρος στο Τουρνουά μας.

•

Στο Διεθνές Τουρνουά U19 της Πορτογαλίας (3-5 Δεκεμβρίου 2010 ) συμμετείχαμε
με τους Aνδρέας Φράγκου, Σάββα Kαζαντζή, Στέλλα Kνέκνα και Mαρία
Aβρααμίδου.

•

Στο Διεθνές Τουρνουά της Ιταλίας (14-17 Δεκεμβρίου, 2010) έλαβαν μέρος οι
Νικόλας Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Mιχαηλάς, Δομέτια Ιωάννου και Στέλλα
Kνέκνα.

•

Στο Τουρνουά επιπέδων από 4-6 Δεκεμβρίου στο Oβιδέο (Ισπανία) συμμετείχαν οι
αθλήτριες Άντρεα Χρυσοστόμου, Αφροδίτη Χριστοδούλου, Στέφανι Πινχάρι και οι
αθλητές Kυριάκος Πίσσης, Γιώργος Νικολάου και Ηλίας Νικολάου.

•

Το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας και οι βραβεύσεις των καλύτερων αθλητών
του 2010 έγιναν στις 28 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΥ».

•

Διεξήχθη έλεγχος της ΚΟΜ από ανεξάρτητο Oργανισμό. Ο έλεγχος ήταν οικονομικός
και διαχειριστικός Έγινε προφορική ενημέρωση της ΚΟΜ από ομάδα του
Οργανισμού που έκανε τον έλεγχο αλλά ακόμη δεν μας έχει σταλεί το επίσημο
πόρισμα.
Οι Ελεγκτές σημείωσαν ότι η γενική εικόνα της ΚΟΜ είναι θετική. Βρήκαν επαρκή
την αρχειοθέτηση στοιχείων και σωστή πρακτική στα λογιστικά. Έκαναν τις πιο κάτω
παρατηρήσεις:
1. Πρέπει να κρατούνται πρακτικά από τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές.
Τουλάχιστον να καταγράφονται οι αποφάσεις.
2. Να πληρωθεί η κενή θέση στην Τεχνική Επιτροπή.
3. Τα πρακτικά του Δ.Σ. να υπογράφονται από δύο άτομα.
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4. Πάντα να γίνεται αναφορά στα πρακτικά ότι εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.
5. Να μην στέλλονται τα πρακτικά στα σωματεία.
6. Τα κίνητρα των αθλητών να μην καταχωρούνται στο Κεφάλαιο «Λειτουργικά
Έξοδα».
7. Κάθε εξουσιοδότηση για πληρωμή να φαίνεται στα πρακτικά.
8. Η ΚΟΜ να καταγράψει την πολιτική της όσον αφορά στις πληρωμές, π.χ. πότε
πάμε για προσφορές.
9. Τα ονόματα των αθλητών που επιλέγονται για διεθνείς αγώνες να φαίνονται στα
πρακτικά.
10. Για την επιλογή αθλητών για διεθνείς αγώνες να γίνεται τεκμηρίωση από το Δ.Σ.
11. Σχετικά με τις προσφορές για αεροπορικά εισιτήρια γίνεται σύσταση όπως
καταγραφή η συμφωνία που έχουμε με το «Top Kinisis» για καθυστερημένες
πληρωμές (terms and conditions).
12. Όταν κάποιος δεν ταξιδεύσει να ζητούμε επιστροφή του φόρου του ναύλου.
13. Στο μπλοκ επιταγών να μην υπάρχουν προ υπογραμμένες επιταγές.
14. Να εισαχθεί ο όρος «πρωτόκολλα» στο λογιστικό «σεντόνι».
15. Πρόσβαση στο Γραφείο της Ομοσπονδίας να έχουν μόνο δύο άτομα, μέλη του
Δ.Σ.
16. Να εισαχθούν κωδικοί ασφαλείας στον Υπολογιστή.
17. Στο συμβόλαιο του Τεχνικού Συμβούλου να φαίνεται ο μηνιαίος μισθός αντί του
ετήσιου.
18. Να γίνεται πάντα προκήρυξη της θέσης του Ομοσπονδιακού προπονητή.
19. Να υπάρχει Συμβόλαιο με τον εκάστοτε Ομοσπονδιακό Προπονητή.
•

Οι καθιερωμένοι πλέον Μαθητικοί Αγώνες έγιναν στο Λευκόθεο στις 27 Ιανουαρίου
2011 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

•

Στις 8 Φεβρουαρίου 2011έγιναν οι βραβεύσεις της ΚΟΕ για τον καλύτερο έφηβο και
την καλύτερη νεανίδα αθλήτρια. Βραβεύθηκαν οι Γιώργος Νικολάου και Στέλλα
Κνέκνα.

•

Από τη ΒΕ μας προσφέρθηκαν σε μορφή χορηγίας 50 δωδεκάδες φτερά.

•

Πήραμε μέρος στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Μικτού ομαδικού που έγιναν
Άμστερνταμ της Ολλανδίας από 15-20 Φεβρουαρίου 2011 με τους αθλητές Νικόλα
Παναγιώτου, Δημήτρη Κυπριανού, Στέλλα Κνέκνα και Δομέτια Ιωάννου. Η ομάδα
μας έχασε και στους τρεις αγώνες που έδωσε με σκορ 5-0, 5-0 και 4-1 αφού
κληρώθηκε σε ένα δυνατό όμιλο. Ξεχώρισε η νίκη της Στέλλας επί της πρωταθλήτριας
Ουαλίας.

•

Συμμετείχαμε στο Διεθνές Τουρνουά U19 στη Σεβίλλη (25-27 Φεβρουαρίου με τις
αθλήτριες μας Στέλλα Κνέκνα και Μαρία Αβρααμίδου που κατάκτησαν 5η θέση στο
διπλό.

•

Με τους Ανδρέα Φράγκου, Γιώργο Νικολάου, Νικόλα Ευσταθίου, Στέλλα Κνέκνα,
Μαρία Αβρααμίδου και Άντρεα Χρυσοστόμου συμμετείχαμε στο Τουρνουά Ηλικιών
του Ισραήλ στις 11-13 Μαρτίου 2011. Στο Τουρνουά συμμετείχαν ακόμη 11 αθλητές
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μας και λόγω τεράστιου μεγέθους της Κυπριακής αποστολής επιστρατεύθηκε και ο
Αντώνης Λαζάρου που συμμετείχε ως προπονητής. Οι αθλητές μας κατέκτησαν 10
συνολικά μετάλλια με πολύ καλά αποτελέσματα.
•

Πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Βάνταα της Φιλανδίας το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Νέων (U19) από 15-19 Απριλίου 2011 Ομαδικό και από 19-24
Απριλίου, Ατομικό. Στο ομαδικό αγωνιστήκαμε με αντιπάλους την Αγγλία, Κροατία,
Ρουμανία και χάσαμε όλα τα παιγνίδια. Στο ατομικό οι αθλητές μας κληρώθηκαν με
πολύ καλύτερους αντιπάλους και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν αρκετά στο
Τουρνουά.

•

Μειωμένη σε σχέση με άλλα χρόνια ήταν η παρουσία μας στο Τουρνουά ΟΛΒΕ 2011.
Συμμετείχαν οι αθλήτριες Ελένη Ψηλογένη, Στέφανη Πινχάρι και ………

•

Διοργανώθηκε με επιτυχία το 1ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πανεπιστήμιων στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

•

Με τη Ντιάνα Κνέκνα πήραμε μέρος σε σεμινάριο προπονητών που διοργάνωσε η ΒΕ
στη Σερβία. Η Ντιάνα θα μεταφέρει στους Κύπριους προπονητές τις γνώσεις και τις
εμπειρίες που απεκόμισε. Στο σεμινάριο έγιναν μαθήματα σε θέματα τεχνικής και
τακτικής. Αναμένεται να αποσταλεί υλικό από την Β.Ε. για να κάνει η ίδια τα
σεμινάρια στους προπονητές στην Κύπρο.

…………………………………………………………………………………………………...
Διασωματειακά Πρωταθλήματα
Διεξήχθηκαν 4 πρωταθλήματα σε διασωματειακό επίπεδο. Tα αποτελέσματα πιο κάτω:
1 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ος
2
ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2 ΜΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ος
2
ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
3 ΜΙΚΤΟ U19
1ος
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ος
2
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
4 ΜΙΚΤΟ U17
1ος
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ος
2
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Τουρνουά 2009

Εθνικά Ατομικά Τουρνουά
Συμμετοχές
ΑΑ 2010 ΑΓ 2010 ΔΑ 2010
2011

Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων/Νεανίδων U19
Παίδων/Κορασίδων U17
Παίδων/Κορασίδων U15
Παμπ. /Παγκορ. U13
Παμπ. / Παγκορ. U11
Βετεράνων A
Βετεράνων B

15
19
29
29
28
18
6
-

2011

14
20
32
28
23
14
6
2

7
14
18
17
24
15
-

2011

7
12
20
21
26
15
-

9
9
12
14
13
9
4
-

ΔΓ

2010

2011

7
11
15
14
10
6
4
-

4
7
9
7
10
8
-

ΔΜ

2010

2011

3
6
9
10
13
7
-

8
8
15
15
18
13
3
-

8
12
17
19
17
11
4
-
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ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

1ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΜΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2ος
1ος

ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΜΙΚΤΟ U19

2ος
1ος

ΑΛΠΑΤΡΟΣ ’83 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ U17

2ος
1ος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

2ος

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

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

Χάρης Χαραλάμπους
Νικόλας Παναγιώτου
Αντώνης Κ. Λαζάρου
Ανδρέας Φράγκου
Στέλλα Κνέκνα
Άντρια Χρυσοστόμου
Μαρία Αβρααμίδου
Λητώ Ζημαρίδη
Χ.Χαραλάμπους/Α.Κ.Λαζάρου
Α.Φράκου/Ε.Βότσης
Γ.Αντωνίου/Σ.Χ΄΄Γιάγκου
Α.Ζιντζίδης/Ν.Παναγιώτου
Στ.Κνέκνα/Μ.Αβρααμίδου
Αφ.Χριστοδούλου/Α.Χρυσοστόμου
Μ.Δημοσθένους/Σ.Μιλτιάδους
Λ.Ζημαρίδη/Μ.Νικολάου
Χ.Χαραλάμπους/Στ.Κνέκνα
Α.Φράγκου/Α.Χρυσοστόμου
Σ.Καζαντζής/Μ.Νικολάου
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου

1

2

3

4
ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
1
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 19 ετών:
ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
2
ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

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

Ανδρέας Φράγκου
Σάββας Καζαντζής
Ηλίας Νικολάου
Νικόλας Ευσταθίου
Στέλλα Κνέκνα
Άντρια Χρυσοστόμου
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Μαρία Αβρααμίδου
Σ.Καζαντζής/Ν.Ευσταθίου
Γ.Αντωνίου/Ηλ.Νικολάου
Χρ.Σαράκης/Χρ.Τεμερέας
Κ.Σοφοκλέους/Α.Φράγκου
Στ.Κνέκνα/Μ.Αβρααμίδου
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ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 17 ετών:
ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ
3
ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 15 ετών:
ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ
4
ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 13 ετών:

2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Α.Χρυσοστόμου/Α.Χριστοδούλου
Στ.Πινχάρη/Μ.Νικολάου
Σ.Ελίνα/Ε.Κχατάπ
Γ.Αντωνίου/Στ.Κνέκνα
Ν.Ευσταθίου/Μ.Αβρααμίδου
Σ.Καζαντζής/Αφ.Χριστοδούλου
Α.Φράγκου/Α.Χρυσοστόμου

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

Ηλίας Νικολάου
Γιώργος Νικολάου
Κυριάκος Πίσσης
Γιώργος Αντωνίου
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Άντρια Χρυσοστόμου
Στέφανη Πινχάρη
Μαρία Νικολάου
Γ.Νικολάου/Ν.Ευσταθίου
Γ.Αντωνίου/Ηλ.Νικολάου
Στ.Νεοφύτου/Κ.Πίσσης
Χρ.Σαράκης/Χρ.Τεμερέας
Αφ.Χριστοδούλου/Α.Χρυσοστόμου
Σ.Πινχάρη/Σ.Μηλτιάδους
Β.Νεάρχου/Ελ.Στυλιανού
Θ.Κυριάκου/Ελ.Ψηλογένη
Γ.Νικολάου/Α.Χρυσοστόμου
Ν.Ευσταθίου/Αφ.Χριστοδούλου
Γ.Αντωνίου/Ελ.Χριστοδούλου
Ηλ.Νικολάου/Στ.Πινχάρη

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

Κυριάκος Πίσσης
Ηλίας Νικολάου
Σταύρος Νεοφύτου
Χρίστος Τεμερέας
Στέφανη Πινχάρη
Έλενα Χριστοδούλου
Θεοδώρα Κυριάκου
Αναστασία Κχατάπ
Ηλ.Νικολάου/Χρ.Τεμερέας
Κ.Πίσσης/Στ.Νεοφύτου
Φ.Κνέκνας/Αν.Κωνσταντίνου
Χρ.Σαράκης/Αντ. Σωτηρίου
Ελ.Χριστοδούλου/Στ.Πινχάρη
Μαρία Ελίνα/Α.Κχατάπ
Θ.Κυριάκου/Ελ.Ψηλογένη
Β.Νεάρχου/Ελ.Στυλιανού
Ηλ.Νικολάου/Στ.Πινχάρη
Χρ.Τεμερέας/Ελ.Χριστοδούλου
Κ.Πίσσης/Σ.Ελίνα
Χρ.Σαράκης/Β.Νεάρχου
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ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
5
ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΜΙΚΤΟ

Εθνικό κάτω των 11 ετών:
ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
6
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

Σταύρος Νεοφύτου
Μάριος Νεοφύτου
Στέλιος Ιακώβου
Κωνσταντίνος Τεϋλορ
Έλενα Χριστοδούλου
Μαρία Ελίνα
Αναστασία Κχατάπ
Αναστασία Ζιντσίδου
Στ.Νεοφύτου/Μ.Νεοφύτου
Λ.Κυπριανού/Κ.Τεϋλορ
Β.Νεοπτόλεμος/Στ.Ιακώβου
Γ.Κωνσταντίνου/Λ.Γεωργιάδης
Μ.Ελίνα/Α.Κχατάπ
Ρ.Ευαγγέλου/Ελ.Χριστοδούλου
Κλ.Κχατάπ/Ι.Πίσση
Ν.Δημητρίου/Δ.Χ’’Κωστή
Στ.Νεοφύτου/Μ.Ελίνα
Γ.Κωνσταντίνου/Ελ.Χριστοδούλου
Μ.Νεοφύτου/Αν.Κχατάπ
Στ.Ιακώβου/Ρ.Ευαγγέλου

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

Ορέστης Πίσσης
Στέλιος Ιακώβου
Μιχάλης Στυλιανού
Χρίστος Μιχαήλ
Κλεοπάτρα Κχατάπ
Αναστασία Ζιντσίδου
Στέφανη Φράγκου
Ιωάννα Πίσση
Χρ.Μιχαήλ/Ο.Πίσσης
Σ.Χ’’Κωστής/Στ.Ιακώβου
Χ.Οικονομίδης/Μ.Στυλιανού
Π.Αντωνιάδης/Π.Κραμάνος
Αν.Ζιντσίδου/Ρ.Ευαγγέλου
Κ.Κχατάπ/Ι.Πίσση
Μ.Λαζάρου/Ε.Χ’’Σολωμού
Α.Παπα/βίου/Στ.Φράγκου
Χρ.Μιχαήλ/Κ.Κχατάπ
Ο.Πίσσης/Ι.Πίσση
Στ.Ιακώβου/Ρ.Ευαγγέλου
Α.Ηλία/Α.Ζιντσίδου
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Εθνικό Βετεράνων:
ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
7
ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1ος
2ος
3ος
3ος
1οι
2οι
3οι
3οι
1οι
2οι
3οι

Ευάγγελος Ευαγγέλου
Νίκος Ανδρέου
Κρίς Μήλιος
Μάριος Κυριάκου
Κ.Μήλιος/Ν.Ανδρέου
Χ.Ελευθερίου/Ρ.Πινχάρη
Μ.Κυριάκου/Ε.Ευαγγέλου
Λ.Αβρααμίδης/Π.Χ’’Πέτρου
Ε.Ευαγγέλου/Στ.Ευαγγέλου
Ρ.Πινχάρη/Α.Κονή
Μ.Κυριάκου/Α.Μαλεκίδου

Επίλογος
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες για ένταξη του Μπάτμιντον στο επίσημο αγωνιστικό
πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων αυτό κατέστη δυνατό, όπως αναφέραμε και στην
περσινή Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς η Ελλάδα που είχε αναλάβει να οργανώσει τους
αγώνες το 2013 πληροφόρησε την Οργανωτική Επιτροπή ότι δεν μπορεί πλέον να αναλάβει
τη διοργάνωση των αγώνων και αυτή ανατέθηκαν στην Τουρκία. Έτσι. Οι Μεσογειακοί 2013
θα γίνουν στη Μερσίνα της Τουρκίας και σ’ αυτούς θα περιλαμβάνεται και το Μπάτμιντον. Η
ΚΟΕ μας πληροφόρησε ότι σε περίπτωση που μπορούμε να διεκδικήσουμε θέση στην εξάδα
η ομάδα μας θα είναι στους αγώνες.
Η Ισλανδία, που θα φιλοξενήσει τους επόμενους ΑΜΚΕ σε δύο χρόνια, ειδοποίησε τις χώρες
μέλη των Αγώνων Μικρών Κρατών ότι προτίθεται να εντάξει και το Μπάτμιντον στο
αγωνιστικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ευχάριστα νέα για την Ομοσπονδία και τους αθλητές
μας και προσδοκούμε σε μια πρωταγωνιστική παρουσία στους αγώνες αυτούς.
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, 27-30 Οκτωβρίου 2011
Συμμετοχή στο Τουρνουά Ηλικιών του Ισραήλ
Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 17-21 Απριλίου 2011 στη Σουηδία
Συμμετοχή στο Τουρνουά ηλικιών στο Βέλγιο, Απρίλιος 2011
Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 17, Νοέμβριος 2011

Το πιο πάνω Σχέδιο Δράσης υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα και με τις οικονομικές
δυνατότητες της Ομοσπονδίας.
Δ.Σ. ΚΟΜ
11/06/2011
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