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Κουντούρη και Φωτοπούλου κέρδισαν
μετάλλια για την Κύπρο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ
Καλλιόπη Κουντούρη
«Οι επιτυχίες μου στη Γυμνασιάδα
με έκαναν να πιστέψω περισσότερο
στον εαυτό μου και να θέσω
υψηλότερους στόχους»

Σελίδα 3

Με ένα χάλκινο μετάλλιο και μία πέμπτη θέση ολοκλήρωσε ο κυπριακός στίβος τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια
Γυμνασιάδα της Βραζιλίας, στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Το
χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν τα κορίτσια στη μικτή σκυταλοδρομία 4Χ100, 200, 300, 400 που αποτελούσαν η
Σκεύη Ανδρέου, Δήμητρα Κυριακίδου, Ναταλία Χριστοφή και Καλλιόπη Κουντούρη του ΓΣΠ.
Εξάλλου, η αθλήτρια του ΓΣΠ Φίλιππα Φωτοπούλου κέρδισε αργυρό μετάλλιο στο μήκος, με 5,84 μ., ενώ αργυρό
κέρδισε και η Καλλιόπη Κουντούρη στα 400 μ., με 55.78.
Η Ολίβια Φωτοπούλου, του ΓΣΠ, στον τελικό των 100 μ.
τερμάτισε έκτη με 12.26. Στη σφύρα η Χρυστάλλα Κυριάκου του ΓΣΠ πήρε την 5η θέση με 57,97 μ. και η Ελένη
Καζακαίου του ΓΣΠ την όγδοη με 42,80 μ.
Με την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος
η Κύπρος κατέκτησε δύο χρυσά, δύο αργυρά και ένα
χάλκινο μετάλλιο. Η ομάδα του στίβου με τα πέντε μετάλλια που εξασφάλισε κατέκτησε την τρίτη θέση μεταξύ των 39 χωρών.
Ήταν η μεγαλύτερη συγκομιδή από τότε που συμμετέχει η Κύπρος από το 1976 μέχρι σήμερα. Η ΚΟΕΑΣ σε
ανακοίνωσή της σχολίασε ότι το γεγονός αυτό «δείχνει
την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τους γυμναστές
στα σχολεία και τους προπονητές στους Γυμναστικούς
Συλλόγους».

Η αθλήτρια του ΓΣΠ Φίλιππα Φωτοπούλου.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Aντρέας Xατζηβασιλείου
Αναγνώριση της προσφοράς ενός
μεγάλου αθλητή

Σελίδες 6-7
Europa League
με... χιόνια!
Για πρώτη φορά ένας, εντός
έδρας, αγώνας κυπριακής
ομάδας, για ευρωπαϊκή
διοργάνωση, έγινε με τη
συνοδεία... χιονιού! Έγινε και
αυτό, στις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Σελίδα 8

«Ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος
καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία»
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου
«Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θεόδωρος
Ιωαννίδης, στη λογοδοσία για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που πέρασε, τόνισε για άλλη
μία φορά ότι «σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια και τη διάδοση του αθλητισμού».
Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΓΣΠ ανακοίνωσε ότι φέτος
προγραμματίζεται να γίνει ενημερωτική εκστρατεία στα
σχολεία της Λευκωσίας για τις ακαδημίες του ΓΣΠ και
ότι υπάρχει η σκέψη, σε συνεργασία με το εστιατόριο του
Σταδίου ΓΣΠ, να δίδεται ένα γεύμα δωρεάν στους άπορους αθλητές.

Σελίδες 4-5
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ			
28.12.13
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Παλαιομέτοχο
(ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) 		
14
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Λεμεσός
26
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ
Λάρνακα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ		
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
……/ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ			
02
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Αlbufeira / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
15-16
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Αθήνα / ΕΛΛΑΔΑ
22
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Κων/πολη / ΤΟΥΡΚΙΑ
23
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (Α-Γ & U23)
……../ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ			
04-14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΕΣ
(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 4-14 ΜΑΡΤΙΟΥ) 		
07-09
14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Sopot / ΠΟΛΩΝΙΑ
16
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΣΟ Λεμεσός
15-16
14ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ Α/Γ & U23
Lieria / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
25
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Γ.Σ.
ΕΔΡΕΣ Γ.Σ.
29
21ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
Κοπεγχάγη / ΔΑΝΙΑ
27-28
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ
Λευκωσία
(ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ) 		
30.03 μέχρι 04.04 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΙΣΡΑΗΛ
(γεννηθέντες 1996-1997-1998-1999)		

Απεβίωσε ο Ανδρέας Κοντός
Στις 13 Νοεμβρίου 2013 έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία 75 ετών, ο παλαίμαχος αθλητής
του ΑΠΟΕΛ και του ΓΣΠ Ανδρέας Κοντός.
Ο Ανδρέας Κοντός ήταν αθλητής στα
110 μέτρα με εμπόδια και είχε μεγάλες
επιτυχίες στο ενεργητικό του. Διετέλεσε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΑΠΟΕΛ.
Συγκαταλεγόταν στους πρώτους νικητές
των Παγκύπριων Εφηβικών Αγώνων που
διεξήχθησαν στις 27 Απριλίου 1958.

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Μ. Ιωαννίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Γεώργιος Π. Μιτσίδης
Κώστας Τσιάππας
Ντίνος Μιχαηλίδης

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 21099,
1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy info@gsp.org.cy

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com george@gnora.com
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης,
Πάρις Παπαέλληνας, Ιάκωβος Γαβάς, Νεοκλής Λυσάνδρου, Αλέκος Φιλίππου, Μαρίνος Κλεάνθους, Στέλιος
Γεωργίου, Δημητράκης Ιωάννου.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης

2012 - 2014

www.gsp.org.cy

γνωρίστε τους αθλητές μας

Καλλιόπη Κουντούρη

Με δύναμη από τη Βραζιλία
Στον δρόμο για την επιστροφή στην Κύπρο
από την Μπραζίλια της Βραζιλίας μας
έδωσε τη συνέντευξη αυτή, η αθλήτρια του
ΓΣΠ Καλλιόπη Κουντούρη. Η Γυμνασιάδα
είχε αρχίσει στις 29 Νοεμβρίου και
ολοκληρώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013.
Ενθουσιασμένη από το αργυρό μετάλλιο
που κατέκτησε στα 400 μέτρα καθώς και
με το χάλκινο που κέρδισε με την ομάδα
της μικτής σκυταλοδρομίας 4Χ100, 200,
300, 400, η Καλλιόπη νιώθει ότι μπαίνει
με ανεβασμένη την αυτοπεποίθησή της
στη νέα σεζόν.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; Ξεκίνησα
από την τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου,
στις ακαδημίες, με την κ. Μαριάννα Χαραλάμπους και στην πρώτη γυμνασίου ξεκίνησα με
τον κ. Σπύρο Σπύρου.
• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς
με τον αθλητισμό; Η καλή παρέα στο γήπεδο!
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Καθημερινή προπόνηση για δύο ώρες περίπου. Τρεις φορές την εβδομάδα προγράμματα (σκληρή και δύσκολη προπόνηση) και δύο
φορές αποκατάσταση. Προπονούμαστε και
στο πάρκο της Αθαλάσσας δυο φορές την
εβδομάδα κάνοντας ανηφόρες.
• Πόσο δύσκολο είναι να είσαι προσηλωμένη στον αθλητισμό ενώ έχεις και τα μαθήματά σου στο σχολείο; Είναι όντως αρκετά δύσκολο, αλλά κάνοντας καλό προγραμματισμό
μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο.
• Πόση σημασία έχουν για σένα οι επιτυχίες
σου στη Γυμνασιάδα της Βραζιλίας; Οι επιτυχίες μου στη Γυμνασιάδα με έκαναν να πιστέψω
περισσότερο στον εαυτό μου και να θέσω υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

 γώνισμα: 400 μ.
Α
Ημερομηνία γεννήσεως: 7 Ιουλίου 1997
Τόπος γεννήσεως: Στρόβολος
Προπονητής: Σπύρος Σπύρου
Ατομική επίδοση: 55,69’’
Σπουδές: Μαθήτρια Β’ Λυκείου
Μεγαλύτερες διακρίσεις: 3η στους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, 5η στο
Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ, 2η στην
Παγκόσμια Γυμνασιάδα, 1η Παγκύπρια.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος:
Διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων
στην Κίνα.
n
n
n
n
n
n
n

Η Καλλιόπη στο βάθρο των νικητών στη
Γυμνασιάδα της Βραζιλίας.

Μαζί με τον προπονητής της Σπύρο Σπύρου
πανηγυρίζουν το αργυρό μετάλλιο στην Μπραζίλια.

• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές; Φυσικά! Θαυμάζω ιδιαίτερα την κ. Δώρα Κυριάκου, η οποία
κατέχει το Παγκύπριο Ρεκόρ στα 400 μ. και την
Allyson Felix που είναι Ολυμπιονίκης στα 200 μ.
• Ποια είναι τα σχέδιά σου για το επαγγελ-

ματικό σου μέλλον; Στόχος μου είναι να πάρω
υποτροφία (φυσιοθεραπεύτρια ή γυμνάστρια)
σε πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής για να συνδυάσω τη μόρφωση με
τον αθλητισμό.

Δύο αθλητές του ΓΣΠ με υποτροφία ΟΠΑΠ

Γενική συνέλευση ΚΟΕΑΣ

Οι αθλητές που επέλεξε ο αργυρός ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης στο πλαίσιο της εκστρατείας
«Στηρίζουμε τα όνειρα και τους ανθρώπους του τόπου μας» είναι οι: Λεοντία Καλλένου (άλμα
εις ύψος) του ΓΣΠ, Δημήτρης Κρασιάς (ενόργανη γυμναστική), Μιχάλης Μαλεκκίδης (ιστιοπλοΐα),
Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) του ΓΣΠ, Μάριος Σοφοκλέους (σκοποβολή) και Μίλαν Τράικοβιτς (110 μέτρα με εμπόδια). Οι υποτροφίες ήταν συνολικής αξίας €30.000 και παραχωρήθηκαν
σε νεαρούς αθλητές για τις σπουδές τους. Το ποσό της υποτροφίας είναι χορηγία της ΟΠΑΠ
Κύπρου στο πλαίσιο του πρωτοποριακού σχεδίου δράσης «Στηρίζουμε τα Όνειρα και τους Ανθρώπους του τόπου μας». Η επιλογή των νεαρών αθλητών έγινε από ειδική επιτροπή λαμβάνοντας
υπόψη τις αθλητικές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Πραγματοποιήθηκε, στις 14 Δεκεμβρίου
2013, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, η
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ). Στη συνέλευση, η οποία ήταν
και εκλογική, πρόεδρος επανεξελέγη, χωρίς
ανθυποψήφιο ο Αντώνης Δράκος και στη
θέση του Αιρετού Μέλους ο Κρίτωνας Γεωργιάδης για τη διετία 2014-15.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΠ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

«Ο ΓΣΠ είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος
καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία»
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
(ΓΣΠ), πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης στη λογοδοσία για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, για το έτος που πέρασε τόνισε για άλλη μία φορά ότι «σκοπός της ύπαρξης του ΓΣΠ δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια και τη διάδοση
του αθλητισμού». Υπενθύμισε, επίσης, πως «ο ΓΣΠ είναι ο μόνος σύλλογος ο
οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία».
Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε ότι στις ακαδημίες του ΓΣΠ γίνονται δεκτά όλα τα
παιδιά ανεξαρτήτως ταλέντου και σ’ αυτές «προσπαθούμε να μεταδώσουμε σε όλους την αγάπη στον αθλητισμό. Στις δύσκολες μέρες που
περνούμε η υποχρέωση αυτή είναι μεγαλύτερη. Μέσα από την οικονομική δυσπραγία προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τα παιδιά δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό
για να εγγραφούν και να γυμνάζονται στις ακαδημίες
μας. Έχουμε λεωφορεία που τα μεταφέρουν στο στάδιο και όταν τελειώσουν τα παίρνουν πίσω στα σπίτια
τους. Τους δίδουμε αθλητικό υλικό, ρούχα και παπούτσια εντελώς δωρεάν και γενικά προσπαθούμε να
έχουμε όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε».

τα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου. Ήδη άρχισε
η αντίστροφη πορεία αυτού του περίεργου φαινομένου,
το οποίο μακροπρόθεσμα έδιωξε τον Κύπριο αθλητή.
Το φαινόμενο της εισαγωγής αθλητών από το εξωτερικό έγινε προσπάθεια από κάποιους, που αίφνης έγιναν
ειδήμονες στον στίβο, να εισχωρήσει και στον κλασικό
αθλητισμό.
Ο ΓΣΠ πρωτοστάτησε ώστε να μην επικρατήσει αυτή η ιδέα. Πιστεύω ότι το πετύχαμε και έχουμε στείλει τα σωστά μηνύματα. Εδώ για να μην υπάρξει καμιά
παρεξήγηση, θέλω να διαχωρίσω ‘την εισαγωγή’ αθλητών από το εξωτερικό,
από τα παιδιά των αλλοδαπών που μένουν στην Κύπρο. Αυτά τα παιδιά τα περιβάλλουμε με όλη μας την αγάπη και δεν γίνεται καμιά διάκριση σε βάρος
τους».
Αναφερόμενος στους προπονητές του Συλλόγου ο πρόεδρος του ΓΣΠ ανέφερε ότι αυτή την περίοδο τρεις προπονητές ασχολούνται με τις ακαδημίες
του ΓΣΠ και οι άλλοι 12 με την εκγύμναση μεγαλύτερων αθλητών: «Τους
ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για όσα προσφέρουν. Η εργασία τους
φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα».

«Με τη διεξαγωγή
των αγώνων χωρίς θεατές,
αυτοί που προκαλούν
τη βία δεν τιμωρούνται»

Βοήθεια
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ ανακοίνωσε ότι φέτος προγραμματίζεται να γίνει ενημερωτική εκστρατεία στα σχολεία της Λευκωσίας για τις ακαδημίες του ΓΣΠ
και ότι υπάρχει η σκέψη, σε συνεργασία με το εστιατόριο του Σταδίου ΓΣΠ,
να δίνεται ένα γεύμα δωρεάν στους άπορους αθλητές. Υπενθύμισε εξάλλου
ότι «παλαιότερα η κοινωνική μας προσφορά επεκτεινόταν σ’ αυτό τον τομέα,
αλλά στη συνέχεια λόγω τις οικονομικής αδυναμίας στην οποία περιήλθε ο
ΓΣΠ, δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Ήδη ο γενικός διευθυντής επεξεργάζεται αυτό το πρόγραμμα και σε συνεργασία με τον έφορο στίβου, κ. Ντίνο
Μιχαηλίδη, και τους προπονητές ελπίζω σύντομα να είμαστε έτοιμοι να το
ανακοινώσουμε».
Αποτελέσματα αθλητών ΓΣΠ
Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα των αθλητών του ΓΣΠ στις τοπικές διοργανώσεις της σεζόν που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, ο κ. Ιωαννίδης στάθηκε στο γεγονός ότι «ζούμε σε μια χώρα που τα πάντα κινούνται γύρω από
το ποδόσφαιρο. Ένα άθλημα στο οποίο είμαστε στον πάτο της Ευρώπης και
πρωταγωνιστούμε στην εξαγωγή συναλλάγματος. Διατίθενται τεράστια ποσά
από την πολιτεία στις ποδοσφαιρικές ομάδες, για να φέρνουν ποδοσφαιριστές από όλες τις χώρες του κόσμου. Εάν μέρος, μικρό μέρος, των χρημάτων
αυτών εδίδετο στον στίβο, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα. Ας
αναλογιστούν αυτοί που εγκρίνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον
αθλητισμό και ας μας πουν, τι κέρδος έχει ο Κύπριος πολίτης από τα χρήματα
που διατίθενται κάθε χρόνο για τον αθλητισμό. Πόσα χρήματα επενδύονται
και μένουν μακροπρόθεσμα στον τόπο μας και πόσα εξανεμίζονται σε αγορές
ποδοσφαιριστών. Ένα μόνο σας λέω. Φανταστείτε να μην υπήρχαν οι Γυμναστικοί Σύλλογοι. Διερωτηθήκατε που θα ήμασταν; Θα αισθανόσασταν περήφανοι για τον αθλητισμό μας αν Κυπριοποιούσαμε κάποιους αθλητές από την
αφρικανική ήπειρο και τους στέλλαμε στις διεθνείς διοργανώσεις; Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Απευθύνεται κυρίως σ’ αυτούς που διαχειρίζονται
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ΑΝΔΡΕΣ 			
95οι Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών
1η θέση
57οι Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων
1η θέση
44οι Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων
1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Ανδρών
1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Εφήβων
1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Παίδων
1η θέση
Διαγόρεια 2013
1η θέση
52α Μάτσεια
1η θέση
ΓΥΝΑΙΚΕΣ			
57οι Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών
1η θέση
44οι Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων
1η θέση
43οι Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων
2η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Γυναικών
1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Κορασίδων
1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου Νεανίδων
1η θέση
Διαγόρεια 2013
1η θέση

www.gsp.org.cy

Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Φέτος στο ΓΣΠ, μετά τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού, αγωνίζονται μόνο το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια.
Ο Δώρος Ιωαννίδης είπε ότι «το οικονομικό πρόβλημα άρχισε να φαίνεται και στους αγώνες των
ομάδων μας. Ήδη τα έσοδα από τις διαφημίσεις
μειώνονται και γενικά υπάρχει προβληματισμός
για το τι θα ακολουθήσει. Τα εισοδήματα όλων μειώνονται σημαντικά και αυτό σχετίζεται και με την
έξαρση της βίας, η οποία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Ήδη αρχίσαμε τους αγώνες με την τιμωρία
της έδρας της Ομόνοιας και είμαστε βέβαιοι ότι τα
ίδια θα συμβούν και στο μέλλον με το ΑΠΟΕΛ. Η
πορεία τους είναι προδιαγεγραμμένη.
Με τη διεξαγωγή των αγώνων χωρίς θεατές, αυτοί
που προκαλούν τη βία δεν τιμωρούνται. Αντίθετα
θα προκαλέσουν επεισόδια όπου και αν βρεθούν,
είτε σε αγώνες εκτός έδρας των ομάδων τους είτε
ακόμα και στην Ευρώπη. Η διεξαγωγή αγώνων
χωρίς θεατές δεν είναι η λύση, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν έφερε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εάν συνεχισθεί αυτή η τακτική τα σωματεία
θα κληθούν από το ΓΣΠ να καλύψουν τα πραγματικά έξοδά του, δηλαδή τη συντήρηση του χορτοτάπητα, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του σταδίου και στο τέλος θα καταβάλλουν τα δικαιώματα
χωρίς να έχουν εισπράξεις. Πέρσι όλα τα έξοδα τα
επωμίστηκε ο ΓΣΠ. Είναι όμως οικονομικά αδύνατο να συνεχιστεί και φέτος η ίδια κατάσταση.
Προσπαθούμε μαζί με το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια
να βρούμε λύσεις. Εάν όμως οι ίδιοι οι οπαδοί δεν
αντιληφθούν το πρόβλημα, τότε δυστυχώς μας
αναμένουν πολύ άσχημες μέρες».
Ενημερωτικό Δελτίο
Ο κ. Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι «η ανταπόκριση για
το ενημερωτικό δελτίο είναι μεγάλη. Το αποστέλλουμε στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς,
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ώστε να ενημερώνονται για τον στίβο. Σε μια
προσπάθεια να καλυτερεύσουμε την έκδοση, ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να αποστέλλουν
τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον
στίβο και τον αθλητισμό, ώστε με τη δημοσίευσή
τους να ακούγονται όλες οι απόψεις.
Μάλιστα ζητούμε από τους παλαιούς αθλητές να
μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις και
φωτογραφικό υλικό για να δημοσιεύονται και να
μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του ΓΣΠ.
Προσπαθούμε ακόμα να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να έχουμε καθημερινή επαφή με
τα μέλη μας».
Μαριάννα Ζαχαριάδη
Στη χρονιά που μας πέρασε, η πρωταθλήτριά μας
Μαριάννα Ζαχαριάδη έχασε τη μάχη για τη ζωή
αφήνοντας φτωχότερη την οικογένεια του κλασικού αθλητισμού. Η 23χρονη πρωταθλήτριά μας
στο επί κοντώ, είχε σπουδαίες επιτυχίες στην καριέρα της, όπως την κατάληψη της δεύτερης θέσης στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και στους
Μεσογειακούς της Πεσκάρα, όπου μάλιστα πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ με 4,45 μ. Είχε μπροστά
της λαμπρό μέλλον και ήταν έτοιμη για μεγάλες
παγκόσμιες επιδόσεις.
Ο ΓΣΠ αθλοθετεί πλέον σε ετήσια βάση, εις μνήμη της Μαριάννας, την πρώτη θέση στο επί κοντώ
γυναικών στους Παγκύπριους αγώνες. Αιωνία της
η μνήμη.
Τίτος Σαββίδης
Στη χρονιά που μας πέρασε, έφυγε από κοντά μας
ο Τίτος Σαββίδης, ο οποίος υπηρέτησε τον Σύλλογό μας για πενήντα περίπου χρόνια από τη θέση
του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου. Αιωνία
του η μνήμη.
Στη λογοδοσία ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και τους αθλητές, τον
γενικό διευθυντή και το προσωπικό του Σταδίου.
Ευχαρίστησε, επίσης, τους χορηγούς του Συλλόγου, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ και την ΚΟΕΑΣ για την
άριστη συνεργασία, καθώς και το ΑΠΟΕΛ και την
Ομόνοια.

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Ανακοινώνεται ότι οι εισπράξεις συνδρομών των μελών θα γίνονται με
τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / standing order ή κατάθεση στον λογαριασμό
του Συλλόγου (0199-12-004166 Τράπεζα Κύπρου)
2. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart, από την ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy)
3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με επιταγή ή μετρητά).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του
Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050

Βράβευση Παλλάδιου
Νικολάου για την
προσφορά του
Στον πρώην εκπαιδευτικό, πρωταθλητή
και προπονητή στίβου Παλλάδιο Νικολάου
απονεμήθηκε φέτος το Βραβείο Αθλητικής
Προσφοράς Κώστα Λυμπουρή και Νική
Γεωργίου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Ο Παλλάδιος
Νικολάου τιμήθηκε για την 50χρονη αδιάλειπτη προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό
και την εκπαίδευση.
Το Βραβείο, που θεσπίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια από την Κεντρική Επιτροπή του
ΑΚΕΛ, έχει ως στόχο τη βράβευση ατόμων
και συνόλων για την προσφορά τους στην
αθλητική ανάπτυξη του τόπου και την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους.
Ο Παλλάδιος Νικολάου έχει πλούσια παρουσία στα εκπαιδευτικά και αθλητικά δρώμενα
του τόπου. Στον χώρο της εκπαίδευσης
υπηρέτησε ως καθηγητής φυσικής αγωγής
και έφτασε μέχρι τη βαθμίδα του επιθεωρητή στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ διετέλεσε
μέλος του ΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ. Ήταν παγκυπριονίκης στο τριπλούν ενώ από το 1963 είναι
προπονητής στίβου στον ΓΣΠ με αθλητές
που διακρίθηκαν και τίμησαν την Κύπρο διεθνώς. Για 40 χρόνια διετέλεσε προπονητής
καλαθόσφαιρας σε διάφορες ομάδες. Για
20 χρόνια ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου
Γυμναστών ενώ διετέλεσε μέλος του ΔΣ του
ΚΟΑ για τρεις θητείες.
Η εκδήλωση απονομής του Βραβείου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στη
Λευκωσία. Το Βραβείο απένειμε ο κ. Άντρος
Κυπριανού, που ήταν ο κύριος ομιλητής της
εκδήλωσης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κυριάκος
Κενεβέζος.
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αναγνώριση της προσφοράς
ενός μεγάλου αθλητή
Μέρες αναγνώρισης της προσφοράς
του βετεράνου αθλητή του ΓΣΠ Ανδρέα
Χατζηβασιλείου το φθινόπωρο που
πέρασε. Τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων
όσο και η Παγκοινοτική Κίνηση Ζώδιας
αλλά και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
διοργάνωσαν εκδηλώσεις τιμής ενός
ανθρώπου που τίμησε και καλλιέργησε
στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, τον αθλητισμό.
Ο κ. Ανδρέας Χατζηβασιλείου γεννήθηκε στην
Πάνω Ζώδια το 1931. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κερύνειας και σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών του υπήρξε πρόεδρος
(1953-1954), παραστάτης και σημαιοφόρος της
Γυμναστικής Ακαδημίας.
Υπηρέτησε ως καθηγητής σωματικής αγωγής
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1954-1961) και στο
Γυμνάσιο Κύκκου (1962-1970). Το 1970 διορίστηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως έφορος αθλητικών χώρων. Το 1957
μετεκπαιδεύτηκε σε πανεπιστήμια της Αγγλίας σε θέματα γυμναστικής, αθλητισμού και
καλαθόσφαιρας. Το 1961-1962, με υποτροφία του Ιδρύματος «Τζων Κέννεντυ» συνέχισε ανώτερες σπουδές στο Ball University της
πολιτείας Ινδιάνα.
Άρχισε τον αθλητισμό από το δημοτικό σχολείο. Συμμετείχε σε παγκύπριους μαθητικούς
αγώνες το 1948 στη δισκοβολία. Το 1949 κέρδισε τους Παγκύπριους Μαθητικούς στο άλμα
εις ύψος με νέα μαθητική επίδοση, όπως επίσης και τους αγώνες ανδρών στο ίδιο αγώνισμα. Τον ίδιο χρόνο εκπροσώπησε την Κύπρο
στους Β΄ Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες,
κερδίζοντας τη δεύτερη θέση. Τους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών κέρδισε και το 1950 και
1951, ως αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου
«Πράξανδρος» Κερύνειας. Το 1951 κατέρριψε την παγκύπρια επίδοση στο άλμα εις ύψος
(1,78 ½ μ.) που υπήρχε από το 1927 (1,77 ½
μ.), την οποία βελτίωσε τον αμέσως επόμενο
χρόνο με 1,85 μ.
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Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, στους διεθνείς
αγώνες Αθηνών και τους Πανελλήνιους Εαρινούς (1953).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του αγωνιζόταν με τα χρώματα της ΑΕΚ Αθηνών και της
Εθνικής Ελλάδας. Υπήρξε μέλος της Προολυμπιακής Ελληνικής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι (1952). Το 1952 και το
1954 κέρδισε τη δεύτερη θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες και το 1953 την πρώτη, με επίδοση Πανελληνίων Αγώνων (1,88 μ.), καθώς και
την τρίτη στους Βαλκανικούς (1,84 μ.). Στους
Πανελλήνιους φοιτητικούς αγώνες (1952) μοιράστηκε την πρώτη θέση στο ύψος με 1,86 μ.
Πρώτευσε στους διεθνείς αγώνες ΑιγύπτουΕλλάδος, στους πενταεθνείς των Αθηνών,
στους διεθνείς Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας και

Άλλα αθλήματα
Υπήρξε πρωταθλητής στην επιτραπέζια αντισφαίριση και τρίτος πανελληνιονίκης στην ξιφομαχία. Με την επιστροφή του στην Κύπρο
ενεγράφη στον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια», στα σύνθετα αγωνίσματα πεντάθλου
και δεκάθλου, στα οποία κατείχε τις κυπριακές
επιδόσεις. Κέρδισε το πένταθλο τρεις φορές
και το δέκαθλο τέσσερις. Στους έκτακτους
Παγκύπριους Αγώνες το 1959, κέρδισε στη δισκοβολία. Παράλληλα με τις άλλες κυπριακές
επιδόσεις, κατείχε και αυτή στον δρόμο 200 μ.
μετ’ εμποδίων.
Βραβεύσεις
Για τις επιδόσεις του στο άλμα εις ύψος, το πένταθλο, το δέκαθλο, τη δισκοβολία, τον ακοντισμό και τα 200 μ. μετ’ εμποδίων, του απονεμήθηκαν από την Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου
(ΤΕΣΚ) ισάριθμα μετάλλια και διπλώματα επιδόσεως. Τιμήθηκε για την αθλητική του προσφορά
με το χρυσό μετάλλιο από τον Δήμο Αθηναίων,
με το εύσημο και μετάλλιο αθλητικής ικανότητας

www.gsp.org.cy
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από τις ελληνικές αθλητικές αρχές και με την αργυρή νίκη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) ως κάτοχος
κυπριακών επιδόσεων.
Διορίστηκε έφορος του Κυπριακού Ολυμπιακού Μουσείου (1984) από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Υπήρξε αρχηγός των
αθλητικών αποστολών στις πρώτες συμμετοχές
της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες
(1978) και στους Ολυμπιακούς αγώνες (1980).
Διορίστηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέλος
της συμβουλευτικής επιτροπής του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού
(ΚΟΑ) (1969-1971). Υπήρξε προπονητής στίβου στο
ΓΣΠ από το 1955 μέχρι το
1970 και προπονητής παίκτης των ομάδων
καλαθόσφαιρας των σωματείων ΑΠΟΕΛ και
Κεραυνός. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΓΣΠ και της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου (ΤΕΣΚ) και στέλεχος
της Διεθνούς Ακαδημίας. Υπηρέτησε ως ο
πρώτος γενικός γραμματέας της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Στίβου
(ΚΟΕΑΣ) και πρόεδρος του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου. Είναι επίτιμο μέλος της
Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ).
Στις 26 Νοεμβρίου 2013 ο κ. Χατζηβασιλείου
τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου. Τον

Οκτώβριο του 2013 (εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στις 18 Οκτωβρίου, υπό τον τίτλο
«Ένας Ύμνος στο Ολυμπιακό Ιδεώδες, μέσα από
το έργο του Ανδρέα Χατζηβασιλείου») ο βετεράνος αθλητής τιμήθηκε από την Παγκοινοτική
Κίνηση Ζώδιας και την Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή. Σε ομιλία του στην εκδήλωση αυτή, ο
κ. Χατζηβασιλείου είπε μεταξύ άλλων «Γνώριζα
και γνωρίζω πως καμιά πρόοδος του ατόμου
όσο ψηλά κι αν ανέβει στο κοινωνικό οικοδόμημα δεν συνοδεύεται από
την ευτυχία και την ψυχική
τελειότητα, αν δεν διαθέσει
για το σύνολο όσα απέκτησε
με την ατομική του προσπάθεια και δεν δώσει τον εαυτόν του προς εξυπηρέτηση
των άλλων. Σ’ ολόκληρο τον
κόσμο σήμερα, οι ελπίδες και οι απογοητεύσεις
είναι πολύ όμοιες και μας συνδέουν άρρηκτα σε
μιαν ενότητα, που δεν μπορεί να την αντιληφθεί
κανένας με γυμνό μάτι. Γι’ αυτό ας κρατήσουμε τις σκέψεις μας στραμμένες στο πνευματικό
ιδεώδες, και ας μην παρασυρόμεθα από τον
εγωισμό μας, και να θυμόμαστε πάντα πως οι
ελπίδες ενός παιδιού, είναι ελπίδες όλων των
παιδιών και πως το μεγαλείο μιας ανθρώπινης
καρδιάς περικλείει το μεγαλείο ολοκλήρου της
ανθρωπότητας …».
Να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Χατζηβασιλείου εξέδωσε τετράτομη έκδοση με τίτλο «Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού», η οποία μελετά το θέμα από την αρχαιότητα μέχρι το 1960.

Κατά τη διάρκεια των
σπουδών του αγωνιζόταν
με τα χρώματα της ΑΕΚ
Αθηνών και της Εθνικής
Ελλάδας

Ο Ρουμάνος αθλητής Marian Oprea.

Ρουμάνοι και Αυστραλοί
αθλητές στο Allegra
Μετά τους Γερμανούς και τους Έλληνες
αθλητές, σειρά πήραν και αθλητές από τη
Ρουμανία και την Αυστραλία, να κάνουν
την προετοιμασία τους στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, διαμένοντας
στον ξενώνα Allegra.
Από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου, 23 αθλητές από τη Ρουμανία
ήταν στη Λευκωσία, μεταξύ αυτών και ο
34χρονος Marian Oprea. Ο αθλητής του
τριπλούν ήταν αργυρός ολυμπιονίκης
στην Αθήνα το 2004. Νέα ομάδα αθλητών
στίβου από τη Ρουμανία αναμένεται στο
Allegra από τις αρχές Ιανουαρίου 2014.
Εξάλλου, τον Δεκέμβριο έκαναν την
προετοιμασία τους 20 ποδοσφαιριστές
ακαδημιών από την Αυστραλία.
Να σημειώσουμε ότι ο Απόλλωνας, στους
εντός έδρας αγώνες του για το Europa
League φιλοξενήθηκε στο Allegra από
τον ΓΣΠ.

Παιδικά πάρτι στο στάδιο ΓΣΠ

Ο πλέον πρωτότυπος χώρος για το πάρτι σας

Τα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ
τι
προσφέρονται για τη διοργάνωση παιδικών πάρ

Τα παιδάκια μπορού
ν να περάσουν υπέρ
οχα
συνδυάζοντας το πο
δόσφαιρο με τη μουσ
ική,
τον χορό και φυσικά
τα γλυκά τους!

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22874050, info@gsp.org.cy.
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Τίτλοι τέλους για Europa
League με... χιόνια στο ΓΣΠ
Παρά την καλή τους προσπάθεια, οι φετινοί εκπρόσωποι της Κύπρου στο
Europa League, ΑΠΟΕΛ και Απόλλων Λεμεσού, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να προκριθούν στον επόμενο γύρο.
Και οι δύο κυπριακές ομάδες, στους τρεις αγώνες τους που έδωσαν εντός
έδρας, χρησιμοποίησαν το ΓΣΠ. Το ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε στον όμιλο «F»
και ο Απόλλωνας στον όμιλο «J».
Το ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε εντός έδρας, στις 3 Οκτωβρίου, με την Άιντραχτ
Φρανκφούρτης και ο Απόλλωνας στις 19 Σεπτεμβρίου, με την Τραπεζούντα Τουρκίας.
Οι επόμενοι δύο αγώνες του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ ήταν στις 7 Νοεμβρίου, με
την Μπορντό Γαλλίας, και στις 28 Νοεμβρίου με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Απόλλωνας έπαιξε στο ΓΣΠ, στις 24 Οκτωβρίου, με τη Λάτσιο Ιταλίας και
στις 12 Δεκεμβρίου με τη Λέγκια Βαρσοβίας.
Από το 2009, που η Ανόρθωση (στο Champions League) είχε γίνει η πρώτη
κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης,
το ΓΣΠ ορίζεται ανελλιπώς έδρα όλων των «Ευρωπαίων» εκπροσώπων
μας. Οι άλλες ομάδες ήταν το ΑΠΟΕΛ -δύο χρονιές στο Champions
League- η ΑΕΚ Λάρνακας το 2011 και η ΑΕΛ το 2012 στο Europa League!
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μόνο το ΓΣΠ έχει κριθεί κατάλληλο για
όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έγινε και αυτό!
Πρώτη φορά στην ιστορία του Σταδίου το προσωπικό του ΓΣΠ είχε
να αντιμετωπίσει τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Από αριστερά η Κυριακή
Κυριάκου, ο διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κωνσταντινίδης, ο Νέαρχος
Μαλεκίδης και ο Γιώργος Γιαπανάς.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τέλος πρώτου γύρου

Ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου ο πρώτος γύρος του παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ Κατηγορίας. Ο δεύτερος γύρος άρχισε στις 21 Δεκεμβρίου 2013. Ο τρίτος γύρος
του πρωταθλήματος θα αρχίσει στα τέλη Μαρτίου 2014.
Οι δύο ομάδες που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα τους, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με τον μεταξύ τους αγώνα τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και θα παίξουν
μεταξύ τους για τον δεύτερο γύρο στις 22 Μαρτίου 2014 (τελευταία αγωνιστική της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος!).
Για το Κύπελλο καμιά από τις δύο ομάδες δεν αγωνίστηκε στην έδρα της για τον πρώτο γύρο.
Στις 20 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, έγινε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Α’ – Β’ και Γ’ - Δ’ Κατηγορίας.

Cyprus Women Cup 2014
Αγώνες του Cyprus Women Cup 2014 (www.
cypruswomenscup.net) θα φιλοξενήσει φέτος το
Στάδιο ΓΣΠ.
Στη φετινή διοργάνωση, που θα διαρκέσει από
τις 5 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2013, θα συμμετάσχουν 12 εθνικές ομάδες: Αγγλία, Ιταλία,
Φινλανδία, Καναδάς, Ολλανδία, Γαλλία, Σκωτία, Αυστραλία, Νότιος Κορέα, Νέα Ζηλανδία,
Ελβετία και Ιρλανδία.
Κύριος χορηγός του τουρνουά είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.

