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Από τις καλύτερες χρονιές
στην ιστορία του Συλλόγου
Η φετινή αγωνιστική δράση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ήταν μια από
τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του! Ο ΓΣΠ
είχε νίκες στα Μάτσεια (Άνδρες και Γυναίκες),
στους Παγκύπριους (Άνδρες), στους Παγκύπριους Δρόμους Επί Ανωμάλου Εδάφους,
ενώ οι αθλητές του ΓΣΠ στις διεθνείς διοργανώσεις είχαν μεγάλη συνεισφορά στις κυπριακές επιτυχίες, όπως τα έξι χρυσά, τέσσερα
αργυρά και δύο χάλκινα στους Αγώνες Μικρών Κρατών. Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος
κατάφερε φέτος να ανεβεί κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, με τη σημαντική συνεισφορά σε βαθμούς που έδωσαν
οι αθλητές του ΓΣΠ στους αγώνες που έγιναν
τον Ιούνιο στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.
Τεράστια σημασία για το Σύλλογο έχουν
τα μετάλλια που κέρδισαν οι νεαρές
αθλήτριες Λεοντία Καλλένου και Μερόπη Παναγιώτου στους Κοινοπολιτειακούς Νέων και στους 11ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου Νέων. Οι δύο αθλήτριες εξαργύρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την καλή αγωνιστική κατάσταση που
είχαν φέτος.
Αξιοσημείωτα είναι τα παγκύπρια ρεκόρ
των Πέτρου Σοφιανού, Μιχάλη Κολοκοτρώνη και Μιχάλη Κλατσιά!
Πέντε αθλητές του ΓΣΠ βρίσκονταν, το
Σεπτέμβριο, στις λίστες με τους καλύτερους 30 αθλητές της Ευρώπης των ανάλογων κατηγοριών και αθλημάτων.

Σελίδες 4-6
To Νοέμβριο,
συμπληρώνονται 94
χρόνια από τη γέννηση του
μεγάλου Κύπριου αθλητή
Περικλή Δημητρίου, ενώ
τον Οκτώβριο 24 χρόνια
από το θάνατό του.

Σελίδα 2

Το άλμα που χάρισε το αργυρό
μετάλλιο στη Λεοντία Καλλένου.

Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣΠ
Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα
18:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική
Συνέλευση του ΓΣΠ.
Θέματα
α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης
β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που
Γνωριμία με το
νεαρό αθλητή
Ανδρέα Μισάρα,
από την Κένυα,
που προπονείται
με τον ΓΣΠ.

Σελίδα 3

έληξε και πόρισμα των ελεγκτών
γ) Παρατηρήσεις πάνω στη λογοδοσία
και συζήτηση πάνω σ’ αυτές
δ) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών
του Συλλόγου.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη
και αν είναι παρόντα.
Από τις πρώτες μέρες της έκρηξης
στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, ο
ΓΣΠ αποφάσισε σε συνεργασία
με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια
και Ολυμπιακό να λειτουργεί σε
όλους τους αγώνες αποκλειστικά με
γεννήτρια.

Σελίδα 6

γνωρίστε τους αθλητές μας
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Παλιές δόξες

Περικλής Δημητρίου
Ο Περικλής Δημητρίου συνέδεσε το όνομά
του με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το
τζόκινγκ στην Κύπρο. Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1914 στην Καλλέπεια της επαρχίας
Πάφου. Ήταν νυμφευμένος με την Παναγιώτα Μιχαηλούδη από την Αμμόχωστο. Διατηρούσε καφενείο στην οδό Περικλέους, στην
παλιά πόλη της Λευκωσίας, και αυτό που
μαρτυρούν όλοι όσοι τον θυμούνται είναι η
πραότητα του χαρακτήρα του.
Ο Περικλής Δημητρίου πέθανε τρέχοντας
–κυριολεκτικά– τον Οκτώβρη του 1987.
Ήταν δύο φορές Παγκυπριονίκης στο Μαραθώνιο, το 1961 και το 1966.
Στα 73 του χρόνια, ο Περικλής συνέχιζε να
αθλείται και να γυμνάζεται καθημερινά.
Γράφτηκε αθλητής στον ΓΣΠ και την ΕΝΑΔ
Αγίου Δομετίου το 1944. Πήρε μέρος στους
Α΄ Παγκύπριους Παναγροτικούς Αγώνες στο
ΓΣΠ με τα χρώματα της ΕΝΑΔ στα αγωνίσματα των 400, 800, 1500 και 5000 μέτρων.
Το 1948, άρχισε να οργανώνεται στην Κύπρο ο ημιμαραθώνιος 20 χιλιομέτρων, στον
οποίο ο Περικλής πάντοτε έδινε το παρόν
του. Σημείωσε τις ακόλουθες επιτυχίες στο
αγώνισμα του μαραθωνίου:

Το 1958 τερμάτισε τρίτος, το 1961 πήρε την
πρώτη θέση, ενώ το 1966 τερμάτισε πρώτος
στο Μαραθώνιο της Κερύνειας. Το 1969, εκπροσώπησε την Κύπρο στο Διεθνή Μαραθώνιο Αθηνών (κατατάγηκε 4ος). Σε διάστημα
μιας εβδομάδας έλαβε μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες στο ΓΣΠ όπου τερμάτισε δεύτερος. Πήρε ακόμα μέρος στους Παγκύπριους Μαραθώνιους: 1982, 1983, 1985-1987.
Το 1987 πήρε την 11η θέση, άλλα κατατάγηκε πρώτος ανάμεσα στους βετεράνους
αθλητές. Συμμετείχε στο Διεθνή Μαραθώνιο
Μονάχου το 1983 (3ος), το 1984 (2ος) και το
1985 (5ος). Στο Μαραθώνιο αυτό λαμβάνουν
μέρος γύρω στους 15.000 δρομείς από όλο
τον κόσμο (Οι θέσεις που πήρε ο Περικλής
ήταν μεταξύ των βετεράνων).
Το 1974, στους Πανδωδεκανήσιους Αγώνες
Ποδηλασίας στη Ρόδο κατατάγηκε τρίτος,
εκπροσωπώντας την Κύπρο.
Άλλα αθλήματα που λάμβανε μέρος ήταν:
πένταθλο, δέκαθλο, σκυταλοδρομίες, 400μ.,
800μ., 1500μ., 5000μ.
Το αθλητικό Σωματείο «Περικλής Δημητρίου» (www.periclis.com.cy) απαθανάτισε το
όνομά του θρυλικού Κύπριου αθλητή.

Ο Περικλής Δημητρίου εν δράσει (η φωτογραφία
είναι από το λεύκωμα «Χρυσοί Παγκυπριονίκες»
της ΚΟΕΑΣ).
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γνωρίστε τους αθλητές μας
Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Ανδρέας Μισάρα: Ο αθλητής
με τον επιβλητικό διασκελισμό
n Αγώνισμα: 800μ.-1500μ.
n Ημερομηνία γεννήσεως: 7 Ιουλίου
1994
n Τόπος γεννήσεως: Κένυα
n Προπονητής: Μάριος Πατσαλίδης
n Ατομική επίδοση: 1.53.24, 4.00.07
n Σπουδές/εργασία: Μαθητής Λυκείου
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: Το 2011,
πέτυχε επίδοση αγώνων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων στα 800μ.
με 1.55.14 και στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες Λυκείων έφερε χρόνο 4.01.51 στα 1500μ. Στα «Βενιζέλεια»
κατέλαβε την τρίτη θέση στα 1500μ.
με 4.08.05. Κατά το 2010, είχε πρωτεία στους Παγκύπριους Διασυλλογικούς Ανώμαλους Δρόμους στα 3000μ.
Παίδων, στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Στίβου στα 1500μ., στους Παγκύπριους Μαθητικούς Στίβου στα
1500μ., στους Παγκύπριους Εφηβικούς στα 1500μ., στους Παγκύπριους
Παίδων στα 800μ. με 1.55.03 (ρεκόρ
αγώνων), στους Παγκύπριους Παίδων
στα 1500μ., στη Συνάντηση ΕλλάδαςΚύπρου στα 800μ. και στη Συνάντηση
Ελλάδας-Κύπρου στα 1500μ.
n	Επόμενος αγωνιστικός στόχος: 1η
νίκη στους Πανελλήνιους Μαθητικούς
Στίβου, νέα ατομικά ρεκόρ και αν πολιτογραφηθεί Κύπριος να συμμετάσχει
και να διακριθεί σε διεθνείς αγώνες με
τα χρώματα της Κύπρου.

Φέροντας στο αίμα του γονίδια της γνωστής
αφρικανικής φυλής των Μασάι, η οποία έδωσε πολύ μεγάλα αστέρια του αθλητισμού
στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, ο νεαρός αθλητής Ανδρέας Μισάρα από την Κένυα προπονείται με τον ΓΣΠ τα τελευταία
τρία χρόνια, σημειώνοντας πολύ καλά αποτελέσματα. Μαθητής ακόμα του Λυκείου,
ο Ανδρέας θεωρείται ανερχόμενο ταλέντο,
κάτι που μαρτυρούν τα θετικά αποτελέσμα-

Γεννημένος πρωταθλητής
«Η πρώτη φορά που είδα τον Ανδρέα να τρέχει ήταν στο ΓΣΠ,
το Σεπτέμβριο του 2009. Τότε προπονητής του ήταν ο συνάδελφος Κ. Χατζηνικολάου. Με εντυπωσίασε ο επιβλητικός διασκελισμός και το όμορφο τρέξιμό του. Δύο μήνες αργότερα, ο Ανδρέας ενσωματώθηκε στην ομάδα μου. Από την πρώτη στιγμή έκλεψε τις καρδιές όλων στην ομάδα τόσο με το
αστείρευτο χιούμορ του όσο και με την απλότητα και το ήθος
του.
Είναι αγαπητός σε όλους και αυτό τον βοηθά πολύ στην ανέλιξή του. Είναι γεννημένος για πρωταθλητής και εάν η Πολιτεία καταφέρει τελικά να τον πολιτογραφήσει ως Κύπριο, είμαι σίγουρος πως οι διεθνείς διακρίσεις θα είναι αρκετές».
Μάριος Πατσαλίδης
Προπονητής στίβου ΓΣΠ

τα που είχε το 2010 και το 2011.
Ξεκίνησε να αθλείται το 2009, απλώς και
μόνο για να περνά όμορφα και ευχάριστα
τον ελεύθερό του χρόνο, έχοντας όμως στο
υποσυνείδητό του τα κατορθώματα των μεγάλων Κενυατών πρωταθλητών στους δρόμους ημιαντοχής.
Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Αρκετά χιλιόμετρα τρέξιμο, ασκήσεις τεχνικής και δυναμικής, και κατά τις αγωνιστικές
περιόδους, προπονήσεις τακτικής.
Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο και από
πότε είσαι αθλητής του ΓΣΠ;
Από το 2003 εγκαταστάθηκα μαζί με την οικογένειά μου στην Κύπρο και από το 2009 είμαι επίσημα αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια».
Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω όλους τους Κενυάτες δρομείς,
κυρίως όμως έχω ως πρότυπά μου τον
David Lekuta Rudisha (γεννήθηκε το 1988
και ανήκει στη φυλή Μασάι!), που είναι
παγκόσμιος πρωταθλητής στα 800μ., τον
Silas Kiplagat (γεννήθηκε το 1989) που
τρέχει 1500μ. και τον πρώην παγκόσμιο
πρωταθλητή Henry Rono (μεσουρανούσε
στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80).
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Από τις καλύτερες χρονιές στην
Με μετάλλια για τον ΓΣΠ, αλλά και την Κύπρο,
καθώς και με νέα παγκύπρια ρεκόρ και επιδόσεις
συνέχισαν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο οι αθλητές του ΓΣΠ, ολοκληρώνοντας
με μεγάλη επιτυχία τη φετινή σεζόν.
Φανερά ενθουσιασμένος, ο έφορος Αθλητισμού
Στίβου και Σταδίου του ΓΣΠ, κ. Ντίνος Μιχαηλίδης,
μας δήλωσε ότι «φέτος η αγωνιστική δράση του
Συλλόγου ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες στην
ιστορία του, πάντα όμως συγκρίνοντας μέσα στα
πλαίσια της διαφορετικότητας της κάθε εποχής».
Ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε ότι ο ΓΣΠ πέτυχε τους στόχους του, τόσο τους αγωνιστικούς όσο και τους
παιδαγωγικούς.
Όπως μας ανέφερε «φέτος οι εν ενεργεία αθλητές
και αθλήτριες του Συλλόγου ήταν γύρω στους
500, αριθμός που θεωρείται πολύ μεγάλος για τα
κυπριακά δεδομένα. Οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες».
Ο έφορος του ΓΣΠ τόνισε τις νίκες που είχε ο ΓΣΠ
στα Μάτσεια (Άνδρες και Γυναίκες), στους Παγκύπριους (Άνδρες), στους Παγκύπριους Δρόμους
Επί Ανωμάλου Εδάφους, όμως στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά των αθλητών του ΓΣΠ στις
διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα έξι χρυσά, τέσσερα αργυρά και δύο χάλκινα στους Αγώνες Μικρών Κρατών. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Κύπρος
κατάφερε φέτος να ανεβεί κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, με τη σημαντική συνεισφορά σε βαθμούς που έδωσαν οι αθλητές του
ΓΣΠ στους αγώνες που έγιναν τον Ιούνιο στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Μάλιστα, θεωρεί ότι «τόσο η
Κύπρος όσο και ο ΓΣΠ θα είχαν ακόμα καλύτερα
συνολικά αποτελέσματα αν δεν υπήρχαν οι τραυ-

To φετινό καλοκαίρι, η Μερόπη Παναγιώτου έθεσε γερές βάσεις για την
αθλητική της καριέρα. Στη φωτογραφία, μαζί με τις Καλλιόπη Κοντούρη
(αριστερά) και Δήμητρα Θεοχάρους (δεξιά).

ματισμοί πρωταθλητών του Συλλόγου όπως της
Στέλλας Χριστοφόρου και της Μαριάννας Ζαχαριάδη».
Ο κ. Μιχαηλίδης εκτιμά ότι τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στην καλή υποδομή του Συλλόγου,
και στη πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τους
προπονητές και το διοικητικό προσωπικό του
ΓΣΠ, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κοινοπολιτειακοί Νέων: Χρυσό
για τη Λεοντία, χάλκινο για τη Μερόπη
Καλύτερο κλείσιμο δεν θα μπορούσε να είχε η σεζόν για τον ΓΣΠ, αλλά κυρίως για τις αθλήτριές του

Λεοντία Καλλένου και Μερόπη Παναγιώτου, που
πραγματικά φέτος έλαμψαν τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό!
Στους 4ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων, που
διεξήχθησαν από τις 7 μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου
στο νησί Isle of Man (βρίσκεται μεταξύ Αγγλίας και
Ιρλανδίας) η Κύπρος, συμμετέχοντας με 11 αθλητές, πήρε την 11η θέση, με τρία χρυσά και τρία
χάλκινα μετάλλια.
Η Λεοντία και η Μερόπη, που κράτησαν τα
φώτα της δημοσιότητας πάνω τους το φετινό
καλοκαίρι, δήλωσαν παρούσες και στο Isle of
Man. H Καλλένου έφτασε επιτέλους και στο χρυ-

ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΕΝΟΥ

Πρωτιά ΓΣΠ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων
Την 1η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων, με 122
βαθμούς, κατέλαβε ο ΓΣΠ, ενώ στο Πρωτάθλημα Κορασίδων
κατετάγη 2ος με 118 βαθμούς. Τα Πρωταθλήματα διοργανώθηκαν από τον ΓΣΠ και διεξήχθησαν στις 14 και 15 Ιουλίου
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ. Σ’
αυτά ξεχώρισαν οι επιδόσεις αγώνων που πέτυχαν οι αθλητές του ΓΣΠ, Ανδρέας Μισάρα και Λεοντία Καλλένου.
Ο Μισάρα, με χρόνο 1.55.14, κέρδισε τη κούρσα στα 800μ.
και η Καλλένου, με άλμα 1.78μ., πήρε την 1η θέση στο ύψος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγώνες διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί η χρήση προβολέων, για εξοικονόμηση ενέργειας, μετά την έκρηξη στο Μαρί
που κατέστρεψε τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της ΑΗΚ. Το
γεγονός αυτό δυσκόλεψε τις προσπάθειες των αθλητών, οι
οποίοι αγωνίστηκαν κάτω από δυνατό ήλιο και ψηλές θερμοκρασίες.
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Η Λεοντία Καλλένου, ο προπονητής της Λουκάς Καλογήρου (αριστερά) και ο πρόεδρος
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ουράνιος Ιωαννίδης, αμέσως μετά την απονομή
του χρυσού μεταλλίου στην αθλήτρια του ΓΣΠ στους Κοινοπολιτειακούς.

ρεπορτάζ

ν ιστορία του ΓΣΠ
σό στο άλμα εις ύψος, ενώ η Παναγιώτου, παρά
το ότι ήταν πολύ κουρασμένη από τους συνεχόμενους αγώνες, κατάφερε σε άλλη μια διοργάνωση να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας το
χάλκινο μετάλλιο στα 1500μ. Ο Στέλιος Καζακαίος, επηρεάστηκε από τις άσχημες καιρικές συνθήκες και έμεινε πίσω από την επίδοσή του στη
σφυροβολία (5ος).
Ο προπονητής της Καλλένου, Λουκάς Καλογήρου, που συνόδευσε την αποστολή του στίβου
δήλωσε: «Από την παρουσία του στίβου είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Κατακτήσαμε δύο
μετάλλια, με την Καλλένου και την Παναγιώτου,
αν και πιστεύαμε ότι θα φτάναμε και σε ένα τρίτο με τον Καζακαίο. Ειδικότερα για τη Λεοντία,
που δουλεύουμε μαζί αρκετό καιρό, πετύχαμε
τους στόχους μας κατά το ήμισυ. Ο στόχος του
χρυσού επετεύχθη, αλλά θέλαμε αυτό να έρθει
και με μια νέα επίδοση. Έχουμε άλλα δύο χρόνια για να κάνουμε το ρεκόρ Νεανίδων και πιστεύω θα τα καταφέρουμε»!

Τραπεζούντα: Αργυρό για
τη Λεοντία, χάλκινο για τη Μερόπη
Την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση εξαργύρωσε με το αργυρό μετάλλιο
που κέρδισε στην Τραπεζούντα, στους
11ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου
Νέων (24-29 Ιουλίου), η 17χρονη αθλήτρια του ΓΣΠ, Λεοντία Καλλένου. Η
αθλήτρια του ύψους, με άλμα 1.79μ.,
έδειξε ότι έχει μεγάλες προοπτικές.
Σε δηλώσεις της, η Λεοντία ανέφερε
ότι προετοιμάστηκε πολύ καλά για
τους συγκεκριμένους αγώνες τονίζοντας ότι ήθελε πάρα πολύ
το μετάλλιο στην Τραπεζούντα. Η Λεοντία ευχαρίστησε τον προπονητή
της, Λουκά Καλογήρου.
Στον ίδιο καλό ρυθμό με τη Λεοντία
δούλεψε και η Μερόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ, στην Τουρκία, αφού
κατάφερε με χρόνο 4.29.13 να
καταλάβει την τρίτη θέση στα
1500μ. Ο χρόνος αυτός είναι και
ατομική επίδοση για τη Μερόπη.
Η κυπριακή αποστολή στην
Τραπεζούντα αποτελείτο από
16 αθλητές. Τα μετάλλια της
Καλλένου και της Παναγιώτου
ήταν τα μοναδικά που κέρδισε
η Κύπρος. Η Μερόπη στα
800μ. κατέλαβε την
5η θέση.

TOP 30

Αθλητές του ΓΣΠ στην
κατάταξη της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Στίβου
Ο Στέλιος
Καζακαίος.

Νέο ρεκόρ ο Σοφιανός
Κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε, τον
Ιούλιο, ο ΓΣΠ και η ΚΟΕΑΣ, ο αθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Σοφιανός κατέρριψε –για δεύτερη φορά φέτος– το παγκύπριο ρεκόρ Ανδρών στη σφυροβολία. Ο Σοφιανός πραγματοποίησε βολή 66.26 μέτρων, στην έκτη του προσπάθεια.
Στα «Μάτσεια», τον περασμένο Μάιο, ο Σοφιανός είχε καταρρίψει το προηγούμενο παγκύπριο
ρεκόρ (το οποίο κατείχε και πάλι ο ίδιος), με βολή
65.42μ.
Στην ίδια ημερίδα, ο Απόστολος Παρέλλης του
ΓΣΠ σημείωσε στη δισκοβολία την καλύτερη επίδοση για το 2011, με 61.03μ., η Φλωρεντία Κάππα πήρε την πρώτη θέση στη σφαιροβολία με
14.58μ., ο Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους πήρε
την πρώτη θέση στη σφαιροβολία με 14.58μ.,
και ο Μιχάλης Κακότας στον ακοντισμό την
πρώτη θέση με 59.18μ.

Νέο ρεκόρ ο Κολοκοτρώνης
Ο Μιχάλης Κολοκοτρώνης του ΓΣΠ
κατέρριψε τρεις φορές φέτος το
παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23
χρόνων στη σφυροβολία! Η τελευταία φορά ήταν στις 23 Ιουλίου
στη Διεθνή Συνάντηση Ρίψεων στη
Νικήτη Χαλκιδικής, με βολή 65.93μ.
(πήρε την 6η θέση). Στις 28 Μαΐου,
στα «Ηράκλεια», είχε ρίξει 64.61μ.,
ενώ στις 14 Μαΐου στην Τρίπολη
είχε ρίξει 62.42μ.
Ο Κολοκοτρώνης σπουδάζει στην
Αθήνα και προπονείται με τον Κώστα Δρακόπουλο.
Ο Πέτρος Σοφιανός, στη σφυροβολία, στη Νικήτη, κατετάγη 7ος
με βολή 64.49μ. Στη σφαιροβολία Γυναικών, η Φλωρεντία
Κάππα του ΓΣΠ, πήρε την τέταρτη θέση με βολή 14.30μ.

Νέο ρεκόρ ο Κλατσιάς
Ο Απόστολος
Παρέλλης.

Παγκύπριο ρεκόρ Εφήβων
στη δισκοβολία πέτυχε ο Μιχά-

Στη λίστα των 30 καλύτερων αθλητών
της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου,
σε διάφορα αγωνίσματα, που καταρτίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις
κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών, Κάτω
των 23 και Παίδων/Κορασίδων (Junior)
βρέθηκαν αθλητές του ΓΣΠ. Συγκεκριμένα, στη λίστα για τους αθλητές Κάτω
των 23 ετών, περιλαμβάνεται ο Νίκανδρος Στυλιανού του ΓΣΠ, στο επί κοντώ, που βρίσκεται στη 16η θέση.
Ο Μιχάλης Κολοκοτρώνης είναι στην
28η θέση, στις ηλικίες Κάτω των 23,
στη σφυροβολία.
Στην 6η θέση των Ευρωπαίων αθλητών, στην ηλικία Παίδων, στη δισκοβολία 1.75kg, βρίσκεται ο Μιχάλης
Κλατσιάς. Στη δισκοβολία ο Κλατσιάς
είναι στην 8η θέση.
Στην 11η θέση των Ευρωπαίων
αθλητών, στην ηλικία Παίδων, στη
σφαιροβολία, βρίσκεται ο Απόστολος
Τσακκιστός. Ο ίδιος αθλητής βρίσκεται και στην 20ή θέση, στην ηλικία
Παίδων, στη σφαιροβολία 6kg.
Στην 27η θέση των Ευρωπαίων
αθλητριών, στην ηλικία Κορασίδων,
στα 3000μ. στιπλ, είναι η Στέλλα
Χριστοφόρου, με το χρόνο 10.40.79
που πέτυχε τον περασμένο Απρίλιο (σε
πανεπιστημιακούς αγώνες στις ΗΠΑ).
λης Κλατσιάς στο 21ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Εφήβων-Νεανίδων, που έγινε τον Ιούλιο στο Ταλίν
της Εσθονίας. Ο Κλατσιάς με τη βολή στα 61.22μ.
πέτυχε παράλληλα και μια από τις μεγαλύτερες
διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο Εφήβων. Η
βολή αυτή έδωσε στον Κλατσιά την 4η θέση. Το
προηγούμενο παγκύπριο ρεκόρ στη δισκοβολία
το κατείχε ο ίδιος αθλητής από τον περασμένο
Μάιο (60.87μ.).

Σταθερά πάνω από
τα 60 μέτρα ο Παρέλλης
Βολή 60.83 μέτρων πέτυχε στα 27α Βαρδινογιάννεια, που διεξήχθησαν στις 13 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, ο δισκοβόλος του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης. Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ κατέχει το παγκύπριο ρεκόρ στο άθλημα με 61.92μ.
Στα Βαρδινογιάννεια, στη σφυροβολία, ο Πέτρος
Σοφιανός κατετάγη 6ος με βολή 62.75μ. και ο Άνθος Χριστοφίδης, στα 200μ., κατετάγη 4ος με χρό➤
νο 12.57.
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Πανελλήνιοι

Από τη
συμμετοχή
της Στέλλας
Χριστοφόρου
στους ΑΜΚΕ.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες που έγιναν στις 29
και 30 Ιουλίου έλαβαν μέρος 15 Κύπριοι αθλητές. Από τους αθλητές του ΓΣΠ, ο Νίκανδρος
Στυλιανού, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση στο επί κοντώ (5.30μ.), πήρε
την 3η θέση. Την ίδια θέση πήρε και η Φλωρεντία Κάππα στη σφαιροβολία με 14.28μ. (στη
σφυροβολία ήταν 7η με 43.20). Ο Μιχάλης Κολοκοτρώνης στη σφυροβολία κατετάγη 5ος
με 64.58μ., ενώ η Ελπίδα Χριστοδουλίδου, στα
5000μ., πήρε την 7η θέση με 17.05.94. Για την
Ελπίδα, ο χρόνος αυτός αποτελεί ατομική επίδοση.

7ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
κάτω των 17 χρόνων
Τρεις αθλητές του ΓΣΠ εκπροσώπησαν την Κύπρο στο 7ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των
17 χρόνων που έγινε τον Ιούλιο στη Λίλλη της
Γαλλίας. Η Λεοντία Καλλένου στο ύψος, που
αποκλείστηκε από τον τελικό αφού έμεινε στο
1.72μ., η Μερόπη Παναγιώτου στα 1500μ., που
αποκλείστηκε από τον τελικό φέρνοντας χρόνο 4.32.82, και ο Στέλιος Καζακαίος στη σφυροβολία.

Πανεπιστημιάδα
Δύο αθλητές του ΓΣΠ, από τους έξι που περιλάμβανε η κυπριακή αποστολή στην Πανεπιστημιάδα της Κίνας τον Αύγουστο, πέτυχαν τις
καλύτερες επιδόσεις. Πρόκειται για τους Νίκανδρο Στυλιανού στο επί κοντώ, που πήρε την 5η
θέση με 5.35μ., και τον Απόστολο Παρέλλη που
πήρε την 6η θέση στη δισκοβολία με 61.44μ.

Τραυματίας η Χριστοφόρου
Εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει μέχρι το

Νοέμβριο η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στα 800μ.,
1500μ. και 3000μ., Στέλλα Χριστοφόρου, μετά
από τραυματισμό της το καλοκαίρι.
Η Στέλλα, που τον Απρίλιο είχε καταρρίψει τα
παγκύπρια ρεκόρ Νεανίδων και Γυναικών στα
3000μ. στιπλ, ενώ το Μάιο και Ιούνιο εκπροσώπησε την Κύπρο στους Αγώνες Μικρών Κρα-

Τοποθέτηση ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης αθλητικών
αγώνων και εισιτηρίων
Ο ΓΣΠ, σε συνεργασία με τα τρία Σωματεία που έχουν ως έδρα τους το ποδοσφαιρικό Στάδιο ΓΣΠ –ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυμπιακό– αποφάσισαν την
τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αθλητικών αγώνων
και εισιτηρίων. Το σύστημα αποτελείται από:
1. Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης και
διαχείρισης εισιτηρίων
2. Αυτόματο και ηλεκτρονικό έλεγχο
εισόδων με turnstiles (περιστρεφόμενες θύρες)
3. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
4. Διασύνδεση των πιο πάνω με κάρτα εισόδου.
Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης
προσφορών, αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΓΣΠ, του ΑΠΟΕΛ,
της Ομόνοιας και του Ολυμπιακού,
η οποία έχει προχωρήσει σε ανοικτή
πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκήρυξη προσφορών και συναντήσεις με
όλους τους προσφοροδότες για παρουσίαση των συστημάτων τους. Οι
προσφορές θα αξιολογηθούν και από
ειδικό εμπειρογνώμονα από τη Μεγάλη Βρετανία.
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τών Ευρώπης κερδίζοντας αργυρό μετάλλιο
στα 800μ., υποχρεώθηκε να μείνει εκτός γηπέδων πάνω από τρεις μήνες.
Η Στέλλα σπουδάζει στη Γεωργία των ΗΠΑ, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις και
μόλις έχει αρχίσει το δεύτερο έτος των σπουδών της.

Εντός των προσεχών εβδομάδων, θα
επιλεγεί η εταιρεία και θα αρχίσουν
άμεσα οι εργασίες εγκατάστασης του
συστήματος. Υπολογίζεται το σύστημα να είναι σε πλήρη λειτουργία με το
τέλος του 2011.
Υπενθυμίζουμε πως η πολιτεία είχε δεσμευτεί ενώπιον της Βουλής, μέσω του
ΚΟΑ, να επιχορηγήσει το έργο, αλλά δυστυχώς εδώ και τρία χρόνια –παρά τις
πολιτικές υποσχέσεις σε δημόσιους διαλόγους– ουδέποτε ο ΚΟΑ προχώρησε
στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του.
Λόγω της αναγκαιότητας του έργου
–η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της βίας– ο
ΓΣΠ και τα τρία Σωματεία της Λευκωσίας αποφάσισαν να προχωρήσουν
τάχιστα στην εγκατάσταση, έστω κι
αν αυτό θα τους επιβαρύνει με σημαντικό κόστος. Το κόστος υπολογίζεται
στις €900.000 και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΓΣΠ, το ΑΠΟΕΛ, την
Ομόνοια και τον Ολυμπιακό.
Ο ΓΣΠ και τα Σωματεία ευελπιστούν
πως έστω και καθυστερημένα ο ΚΟΑ
θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά
τους.

Ευρωπαϊκό Συνθέτων
Στις 2 και 3 Ιουλίου, ο Σάββας Σάββα του ΓΣΠ
συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων. Ο Σάββας κατέλαβε τη
16η θέση με 5.894 βαθμούς. Το Πρωτάθλημα
έγινε στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΓΣΠ

Εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας
Αποκλειστικά με γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτει τις ανάγκες του σε ηλεκτρισμό
το Στάδιο ΓΣΠ, κατά
τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων.
Από τις πρώτες μέρες
της έκρηξης στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, ο
ΓΣΠ αποφάσισε σε συνεργασία με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια
και Ολυμπιακό να λειτουργεί σε όλους τους αγώνες αποκλειστικά με γεννήτρια, για να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην όλη προσπάθεια εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ΓΣΠ διαβεβαίωσε την ΑΗΚ ότι θα χρησιμοποιηθεί η
παροχή από το ηλεκτρικό σύστημά της μόνο σε περίπτωση βλάβης στη γεννήτρια του Σταδίου. Πρέπει να
τονιστεί ότι η ΑΗΚ διαβεβαίωσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του προβλήματος, τον ΓΣΠ ότι θα του
παρέχει απρόσκοπτα ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο ΓΣΠ ευχαρίστησε δημόσια τόσο την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου όσο και τα Σωματεία για τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια εφαρμογής
ενεργειακής πολιτικής, που θα βοηθήσει στη δύσκολη εποχή που διανύουμε.

θέματα

Έργα συντήρησης

Ποδόσφαιρο… στο Allegra!

Συντήρηση αρμών κερκίδων
Ύστερα από 12 χρόνια λειτουργίας του αθλητικού κέντρου
του ΓΣΠ, έχει παρατηρηθεί η ανάγκη συντήρησης των αρμών των κερκίδων, αφού λόγω των καιρικών συνθηκών και
της συστολής και διαστολής των κερκίδων, οι αρμοί έχουν
φθαρεί. Έχει γίνει μελέτη από τους μηχανικούς του ΓΣΠ και
άρχισαν ήδη οι εργασίες.
Επιδιόρθωση τσιμέντων στα πέταλα
Λόγω των συνεχόμενων καταστροφών και βανδαλισμών
στις καρέκλες της Νότιας και Βόρειας Κερκίδας, το τσιμέντο
έχει υποστεί χαλάρωση με αποτέλεσμα οι καρέκλες πλέον να μην μπορούν να στερεωθούν. Έχουν τοποθετηθεί και
αφαιρεθεί τόσες πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ώστε
στα σημεία της αρχικής τοποθέτησής τους το τσιμέντο πλέον δεν μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της καρέκλας. Έχει
κατά καιρούς τοποθετηθεί ειδικό υλικό για ενδυνάμωση,
αλλά ούτε και αυτό στάθηκε αρκετό να αντέξει στις συνθήκες χρήσης του χώρου από τους οπαδούς των ομάδων. Οι
μηχανικοί του ΓΣΠ έχουν επιθεωρήσει τους χώρους και θα
αρχίσουν τάχιστα τη συντήρηση. Ακολούθως, θα επανατοποθετηθούν οι καρέκλες. Το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΓΣΠ.
Δημιουργία προνομιούχων θέσεων
Ύστερα από σχετικό αίτημα των τριών Σωματείων που
έχουν ως έδρα τους το Στάδιο ΓΣΠ, ο Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια» θα προχωρήσει στην αναβάθμιση των τμημάτων 106-107, 204-205 και 206, στη Δυτική Κερκίδα, με
σκοπό οι ομάδες να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες θέασης στους αγώνες τους. Θα τοποθετηθεί ειδικό γυαλί για
να προστατευτούν και να ξεχωρίσουν τα τμήματα αυτά και
θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενες καρέκλες με άλλες καλύτερης ποιότητας. Οι περίπου 900 θέσεις θα θεωρούνται,
πλέον, προνομιακές και θα υπάρχει η αντίστοιχη αύξηση
στην τιμή των εισιτηρίων διαρκείας από τις ομάδες. Το κόστος υπολογίζεται στις €90.000 και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΓΣΠ.

Τα καλύτερα σχόλια έλαβε το
ξενοδοχείο Allegra του ΓΣΠ από
τις ποδοσφαιρικές ομάδες που
το χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που
πέρασε.
Το ΑΠΟΕΛ έμεινε στο Allegra
τόσο πριν τον αγώνα του με τη
Βίσλα Κρακοβίας όσο και πριν
τον αγώνα με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τους ομίλους του
Champions League.
H Εθνική Κύπρου Ανδρών έμεινε στο Allegra για δύο μέρες πριν
τον αγώνα –για τα Προκριματικά του Euro 2012– με την Εθνική
Πορτογαλίας, στις 2 Σεπτεμβρίου.
Στο Allegra έμειναν και οι Εθνικές Κύπρου Γυναικών και Ανδρών,
U-19, για δύο και τρεις μέρες αντί-

στοιχα.
Πολλά στελέχη των ομάδων είπαν ότι το Allegra είναι ένας ιδανικός χώρος για προετοιμασία
αθλητικών ομάδων, σχολιάζοντας ιδιαίτερα την ποιότητα του
φαγητού, αλλά και τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες που προσφέρει στους αθλητές.
Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο διαιτησίας από
το διευθυντή του Τμήματος Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σκουός (ESF). Το σεμινάριο πραγματοποίησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός στα πλαίσια προσπάθειας αναβάθμισης
του αθλήματος στην Κύπρο και
το παρακολούθησαν πέραν των
30 ατόμων.

Διήμερη εκπαίδευση επιτηρητών
O ΓΣΠ, σε συνεργασία με την ΚΟΠ, την ΕΠΟ και την Αστυνομία Κύπρου, διοργάνωσε διήμερη εκπαίδευση επιτηρητών σε θέματα
ασφάλειας γηπέδου, στις 23 και 24 Ιουλίου. Σκοπός της διοργάνωσης
ήταν να εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί το προσωπικό του Σταδίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Στην εκπαίδευση έλαβαν μέρος άτομα κάτω των 55 χρόνων, τα οποία
επιλέχθηκαν βάσει ειδικών κριτηρίων από την Υπηρεσία Ασφαλείας
του Σταδίου ΓΣΠ. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του ΓΣΠ είναι απαραίτητο για να μπορεί κάποιος να εργαστεί στο ΓΣΠ, είτε ατομικά είτε
ως μέλος εταιρείας φύλαξης.

Τελετή αποφοίτησης Frederick 2010-2011
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 29 Ιουνίου, στο
Eθνικό Στάδιο Στίβου του ΓΣΠ, η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Επίτιμος προσκεκλημένος στην τελετή αποφοίτησης ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας.
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Βαρυφορτωμένο πρόγραμμα
στο στάδιο ποδοσφαίρου!
Το πιο βαρυφορτωμένο πρόγραμμα από την έναρξη λειτουργίας του θα έχει
φέτος το ποδοσφαιρικό Στάδιο του ΓΣΠ, καθώς θα χρησιμοποιείται ως έδρα
του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνοιας και του Ολυμπιακού για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και το Κύπελλο Κύπρου, ενώ –τουλάχιστον μέχρι τον
Ιανουάριο– θα είναι έδρα τόσο του ΑΠΟΕΛ όσο και της ΑΕΚ για τις υποχρεώσεις τους στους ομίλους του Champions και του Europa League αντίστοιχα.
Είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία του ΓΣΠ που φιλοξενεί αγώνες για
τους ομίλους του Champions League (Maccabi Haifa το 2002, Ανόρθωση το 2008, ΑΠΟΕΛ το 2009) και η πρώτη για τους ομίλους του
Europa League.
Το Στάδιο ΓΣΠ, με μια ανάπαυλα τον Ιούνιο, φιλοξένησε από τον
Ιούλιο τους εντός έδρας αγώνες της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ για
τα προκριματικά του Champions και του Europa League, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας των δύο παραπάνω ομάδων και του Ολυμπιακού, ενώ από το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου άρχισε
το Παγκύπριο Πρωτάθλημα.
• To ΑΠΟΕΛ, από τον Ιούλιο, αγωνίστηκε στο ΓΣΠ με
τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τη φάση των ομίλων του Champions League, με τη Βίσλα Κρακοβίας
για τα play off της ίδιας διοργάνωσης, και με τις Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σκέντερμπεου Αλβανίας για
τα προκριματικά. Τους επόμενους αγώνες του στο
ΓΣΠ για το Champions League θα τους δώσει την 1η Νοεμβρίου με την
Πόρτο Πορτογαλίας και στις 6 Δεκεμβρίου με την Σαχτάρ Ουκρανίας.
Τον πρώτο του αγώνα για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα στο ΓΣΠ τον
έδωσε τo ΑΠΟΕΛ στη 2η αγωνιστική με την Αλκή και ακολούθησε το ματς με τον Άρη. Τον Οκτώβριο θα παίξει εντός με την ΑΕΛ
(15/10/11) και την Ανόρθωση (28/10/11). Το Νοέμβριο θα παίξει με
τον Ερμή (19/11/11).
• Η Ομόνοια, από τον Ιούλιο, αγωνίστηκε στο ΓΣΠ με τη Σάλτσμπουργκ Αυστρίας και την Ντε Χάαγκ Ολλανδίας για τα προκριματικά του Europa League, και είχε φιλικό με την Κατάνια Ιταλίας. Τον πρώτο της αγώνα για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα στο
ΓΣΠ τον έδωσε στην 1η αγωνιστική με την Αλκή, στις 28 Αυγούστου. Στη συνέχεια, έπαιξε με την ΑΕΛ (διακόπηκε στο Α΄ ημίχρονο). Τον Οκτώβριο, η Ομόνοια θα παίξει εντός έδρας με τον Ερμή
(1/10/11) και την ΑΕΚ (24/10/11). Το Νοέμβριο θα παίξει στο ΓΣΠ
με τον Απόλλωνα (5/11/11) και τη Νέα Σαλαμίνα (26/11/11).
• Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ είχαν στις 7 Αυγούστου και τον μεταξύ τους
αγώνα για το Σούπερ Καπ.
• Ο Ολυμπιακός είχε δώσει τον Αύγουστο φιλικό αγώνα με τη Skoda

Είναι η τέταρτη φορά
στην ιστορία του ΓΣΠ που
φιλοξενεί αγώνες για τους
ομίλους του Champions
League

Ξάνθη. Τον πρώτο του αγώνα για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα στο
ΓΣΠ τον έδωσε στην 1η αγωνιστική με την Αναγέννηση Δερύνειας,
στις 27 Αυγούστου, ενώ ακολούθησαν το Σεπτέμβριο οι αγώνες με
το ΑΠΟΕΛ (ήταν γηπεδούχος ο Ολυμπιακός) και τον Απόλλωνα. Τον
Οκτώβριο, θα έχει στην έδρα του τους αγώνες με τη Νέα Σαλαμίνα (16/10/11) και την Ομόνοια (29/10/11). Το Νοέμβριο θα παίξει
εντός με τον Άρη (21/11/11).
ΑΕΚ Λάρνακας
Η ΑΕΚ θα δώσει τους αγώνες της για το Europa League στο ΓΣΠ, μετά
από τη συγκατάθεση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ από το ΑΠΟΕΛ, τον Ολυμπιακό
και την Ομόνοια.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα
στοιχεία που είχε ενώπιον της αποφάσισε όπως
οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας για το Europa
League διεξαχθούν στο ΓΣΠ. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΕΚ Λάρνακας ευχαρίστησε το Δ.Σ. του ΓΣΠ αλλά και τις ομάδες που το χρησιμοποιούν ως μόνιμη έδρα τους, που συνέβαλαν τα μέγιστα για να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές της
υποχρεώσεις στο Europa League.
Η ΑΕΚ έπαιξε στο ΓΣΠ στις 29 Σεπτεμβρίου με τη Στεάουα Ρουμανίας και θα δώσει έναν αγώνα στις 20 Οκτωβρίου με τη Σάλκε Γερμανίας
και ένα με τη Μακάμπι Χάιφα την 1η Δεκεμβρίου.
Εθνική Ομάδα
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δύο αγώνες έδωσε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο στο ΓΣΠ η Εθνική Ανδρών Κύπρου: ένα φιλικό με τη Μολδαβία και έναν αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2012 με την Πορτογαλία, στις 2 Σεπτεμβρίου.
Ο επόμενος εντός έδρας αγώνας (στο ΓΣΠ) της Κύπρου για το Euro θα
είναι στις 7 Οκτωβρίου με τη Δανία.

8

www.gsp.org.cy

