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Οι αθλητές μας,
μας έκαναν
και πάλι
υπερήφανους

Πολύ υπερήφανη νιώθει η
οικογένεια του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»,
μετά τα ρεκόρ και τις μεγάλες
επιτυχίες αθλητών και αθλητριών
του τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Η Λεοντία Καλλένου, η
Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου,
η Μερόπη Παναγιώτου και
η Χρυστάλλα Κυριάκου
έσπασαν παγκύπρια ρεκόρ, ο
Απόστολος Παρέλλης έγινε
μόλις ο δεύτερος Κύπριος
αθλητής που συμμετείχε
σε Diamond League, ενώ
η Ναταλία Ευαγγελίδου, η
Μαρία Αριστοτέλους και η
Ελπίδα Χριστοδουλίδου έκαναν
επιδόσεις αγώνων. Αυτά, τα
ιστορικά αποτελέσματα, σε
συνδυασμό με τις πρωτιές,
τόσο στις Γυναίκες όσο και
στους Άντρες, στα 54α Μάτσεια
δίνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση
για τη σωστή δουλειά που
γίνεται στον ΓΣΠ.
Στους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης οι αθλητές του ΓΣΠ
κέρδισαν ένα χρυσό, τέσσερα
αργυρά και δύο χάλκινα
μετάλλια.

Σελίδες 3-5

Το Στάδιο ΓΣΠ και όλοι οι χώροι
του είναι φιλικοί προς ΑμεΑ
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) επιθυμεί να εκφράσει την απογοήτευσή του επειδή στις
αναφορές για την προσβασιμότητα
ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στα
στάδια της Κύπρου, δίδεται η εντύπωση ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται σε
όλα τα γήπεδα χωρίς εξαίρεση, μέσω
ισοπεδωτικών δηλώσεων και δημοσιευμάτων.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ
Φοίβος Κωνσταντινίδης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι «είναι κρίμα να
γενικεύεται το θέμα, τη στιγμή που
υπάρχει ένας Σύλλογος που φρόντισε, τόσο στο στάδιο ποδοσφαίρου του όσο και στο Εθνικό Στάδιο
Στίβου αλλά και στους χώρους
στάθμευσής του, να τηρεί όλες τις
διευκολύνσεις προσβασιμότητας
από ΑμεΑ». Σύμφωνα με τον κ.
Κωνσταντινίδη «στις τάξεις του ΓΣΠ
υπάρχει και η απορία γιατί ορισμένα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποίησαν φωτογραφίες του ΓΣΠ για να
δώσουν παράδειγμα κυπριακών
γηπέδων που είναι μη φιλικά προς
ΑμεΑ».
Στην ιστοσελίδα του ΓΣΠ υπάρχουν
οδηγίες και πληροφορίες για την
πρόσβαση των ΑμεΑ στο στάδιο
και τον χώρο στάθμευσης. Συγκεκριμένα, υπάρχει προκαθορισμένος χώρος στάθμευσης ο οποίος

Είναι άδικο να γενικεύεται το θέμα
βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλατεία
του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ. Η
είσοδος ΑμεΑ για το στάδιο βρίσκεται στη δυτική κερκίδα του Σταδίου
δίπλα από την είσοδο Δ5. Ο χώρος
είναι ειδικά διαμορφωμένος και
εξοπλισμένος. Οι θέσεις είναι στο
τμήμα 112 και 113 (δυτική κερκίδα),
με άριστη οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν θέσεις και
για άτομα χωρίς τροχοκαθίσματα
καθώς και τους συνοδούς τους.
Πέραν τούτου υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες για τηλεφωνική κράτηση χώρων στάθμευσης καθώς και θέσης στις κερκίδες όπως
επίσης και συγκεκριμένο άτομο

που ασχολείται με την εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ.
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη «οι
εγκαταστάσεις του ΓΣΠ αναβαθμίζονται συνεχώς και πάντοτε με έξοδα
του ΓΣΠ σύμφωνα με τα εκάστοτε
κριτήρια της UEFA, ώστε να παραμένει στην ανώτατη κατηγορία – το
μοναδικό στην Κύπρο. Το στάδιο,
το 2013, έτυχε ευμενούς αναφοράς
στο ετήσιο συνέδριο ασφάλειας της
UEFA για τις διαδικασίες και διευκολύνσεις για άτομα με κινησιακά και
άλλα προβλήματα. Η νεοσύστατη
Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων μπορεί
να συμβάλει στη λύση του προβλήματος», κατέληξε.

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του ΓΣΠ 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.
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ΙΟΥΛΙΟΣ			
01-02
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
ΙΣΡΑΗΛ
04
14ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING Α/Γ- U20 (Up-downhill)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
04
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
Βουκουρέστι/ΡΟΥΜΑΝΙΑ
04
IAAF DIAMOND LEAGUE
Παρίσι/ΓΑΛΛΙΑ
04-05
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ
Πιτέστι/ΡΟΥΜΑΝΙΑ
04-05
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
……………
08-09
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18
Λεμεσός
08-12
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ
ΚΟΡΕΑ
09-12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U23
Ταλίν/ΕΣΘΟΝΙΑ
09
IAAF DIAMOND LEAGUE
Λοζάνη/ΕΛΒΕΤΙΑ
11
ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2015
Νικήτη/ΕΛΛΑΔΑ
15-19
9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18
Gali/ΚΟΛΟΜΒΙΑ
16-19
23ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Eskilstuna/ΣΟΥΗΔΙΑ
17
IAAF DIAMOND LEAGUE
MONAKO
24-25
IAAF DIAMOND LEAGUE
Λονδίνο/Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
25-26
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αθήνα		
26-31
13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ
Τιφλίδα/ΓΕΩΡΓΙΑ
30
IAAF DIAMOND LEAGUE
Στοκχόλμη/ΣΟΥΗΔΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 		
01-02
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σέρρες/ΕΛΛΑΔΑ
05-06
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ U18, ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
15
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING
Μπουστένι/ΡΟΥΜΑΝΙΑ
22-30
15ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πεκίνο/ΚΙΝΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ		
03
IAAF DIAMOND LEAGUE
Ζυρίχη/ΕΛΒΕΤΙΑ
05-11
5οι ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ
SAMOA
11
IAAF DIAMOND LEAGUE
Βρυξέλλες/ΒΕΛΓΙΟ
19
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
…………….
19
BALKANATION
Λουμπλιάνα/ΣΛΟΒΕΝΙΑ
tbd
31ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING		

Νέος Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου ΓΣΠ
Ο κ. Δημήτρης Ιωάννου, μέχρι πρόσφατα μέλος του Διοικητικού
συμβουλίου του ΓΣΠ, αντικατέστησε από την περασμένη άνοιξη, τον κ.
Ντίνο Μιχαηλίδη, στη θέση του Εφόρου Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου.

Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
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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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Ο ΓΣΠ ευχαριστεί τον κ. Μιχαηλίδη για την πολυετή και πολύτιμη
προσφορά του στον Σύλλογο και παράλληλα εύχεται στον κ.
Ιωάννου καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Δώρος Ιωαννίδης
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Δημήτρης Ιωάννου
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Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δημήτρης Ιωάννου,
Δήμος Δήμου
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νέοι αθλητές του ΓΣΠ

Καλλένου και Παρέλλης
οι καλύτεροι αθλητές της Κύπρου

Καλλένου, Παρέλλης,
Κυριάκου και
Ευαγγελίδου μας
έκαναν και πάλι
υπερήφανους

Πολύ υπερήφανη νιώθει η οικογένεια του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) της Λευκωσίας, μετά τα
ρεκόρ και τις μεγάλες επιτυχίες αθλητών και αθλητριών
του τον Μάιο. Η Λεοντία Καλλένου, η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου και η Χρυστάλλα Κυριάκου έσπασαν παγκύπρια
ρεκόρ, ο Απόστολος Παρέλλης έγινε μόλις ο δεύτερος Κύπριος αθλητής που συμμετείχε σε Diamond League, ενώ η
Ναταλία Ευαγγελίδου, η Μαρία Αριστοτέλους και η Ελπίδα
Χριστοδουλίδου έκαναν επιδόσεις αγώνων. Αυτά, τα ιστορικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τις πρωτιές, τόσο στις Γυναίκες όσο
και στους Άντρες, στα 54α Μάτσεια δίνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη
σωστή δουλειά που γίνεται στον ΓΣΠ.
Η Λεοντία Καλλένου, στο ύψος, έσπασε στις 15 Μαΐου 2015, το Παγκύπριο
Ρεκόρ Ανοικτού Στίβου για τρίτη φορά στην καριέρα της! Η 20χρονη αθλήτρια πέρασε τον πήχη στα 1,93 μ. σε αγώνες στις ΗΠΑ. Στα 54α Μάτσεια νέο
Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 23 χρόνων πέτυχε η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του ΓΣΠ στα 3.000 μ. στιπλ με 11.00.04. Η Χρυστάλλα Κυριάκου του
ΓΣΠ πέτυχε Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων στη σφυροβολία με 57,77 στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που έγινε στη Λάρνακα στις 10
Μαΐου 2015. Η Χρυστάλλα είχε πετύχει ταυτόχρονα και Νέα Eπίδοση Aγώ-

νων. Η Ναταλία Ευαγγελίδου έκανε Επίδοση Αγώνων
στα 800 μ., στα Μάτσεια που πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή και την Κυριακή 15 και 17 Μαΐου 2015, στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ. Νέες επιδόσεις αγώνων
πέτυχαν στα Μάτσεια και η Μαρία Αριστοτέλους στο
επί κοντώ με 3,91 μ. και η Ελπίδα Χριστοδουλίδου στα
3000μ. στιπλ με 10.55.14. Στη διοργάνωση αυτή οι αθλητές του ΓΣΠ κατέκτησαν την πρώτη θέση τόσο στις Γυναίκες όσο και στους Άντρες. Εξάλλου, την Κυριακή 17
Μαΐου ο δισκοβόλος μας Απόστολος Παρέλλης συμμετείχε στο Diamond
League στην Κίνα, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση, έχοντας απέναντί
του τους κορυφαίους του κόσμου.
Σε δήλωσή του ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης, ανέφερε ότι «ο ΓΣΠ παρακολουθεί με ευχαρίστηση τους αθλητές
του να απολαμβάνουν τους καρπούς των προσπαθειών τους αλλά και
τους καρπούς της σημαντικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του
Συλλόγου από τους προπονητές και όλη την ομάδα του στίβου». Όπως
τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης «θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Καλλένου και
ο Παρέλλης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι καλύτεροι Κύπριοι
αθλητές».

Μετάλλια από αθλητές του ΓΣΠ στους ΑΜΚΕ 2015
Από τους αθλητές του ΓΣΠ που συμμετείχαν
στην κυπριακή αποστολή των 16ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι οποίοι
διεξήχθησαν στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας,
κατέκτησαν:
Χρυσό μετάλλιο
• Κάθριν Μπίτι (Σφυροβολία)

Αργυρά μετάλλια
• Χρίστος Χατζηαγγελίδης (100 μ. με 10:76)
• Μαριλένα Σοφοκλέους (5000 μ.)
• Ναταλία Ευαγγελίδου (1500 μ).
• Νικόλας Φράγκος (3000 μ. στιπλ)
Χάλκινα μετάλλια
• Ναταλία Ευαγγελίδου (800 μ.)

• Καλλιόπη Κουντούρη (400 μ.)
Στα 5.000 μ. ο Νικόλας Φράγκος του ΓΣΠ
κατετάγη 4ος με 15:33.64.
H Κύπρος στους ΑΜΚΕ της Ισλανδίας
κέρδισε συνολικά 20 χρυσά, 16 αργυρά
και 16 χάλκινα μετάλλια και πήρε την
τρίτη θέση.
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54α Μάτσεια:
Πολυνίκης σύλλογος ο ΓΣΠ
Στα 54α Μάτσεια, στις 15
και 17 Μαΐου 2015, τους
αγώνες που είναι αφιερωμένοι στον Σταυραετό του
Πενταδακτύλου Κυριάκο
Μάτση, πολυνίκης Σύλλογος αναδείχθηκε ο Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Λευκωσίας τόσο
στην κατηγορία Ανδρών
όσο και στην κατηγορία Γυναικών. Στους αγώνες νέο παγκύπριο ρεκόρ
κάτω των 23 χρόνων πέτυχε η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του ΓΣΠ στα 3.000 μ. στιπλ με
11.00.04.
H αθλήτρια του ΓΣΠ Ναταλία Ευαγγελίδου,
στα 800 μ., πέτυχε νέα επίδοση αγώνων.
Νέες επιδόσεις αγώνων πέτυχαν και η Μαρία
Αριστοτέλους του ΓΣΠ στο Επί Κοντώ με 3,91
μ. και η Ελπίδα Χριστοδουλίδου επίσης του
ΓΣΠ στα 3000 μ. στιπλ με 10.55.14.
Το Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα «54α
Μάτσεια» διοργάνωσε φέτος ο Γυμναστικός
Σύλλογος ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ Κερύνειας σε συ-

νεργασία με την ΚΟΕΑΣ, στο Εθνικό Στάδιο
Στίβου, στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ, στη
Λευκωσία.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 129 Β.
2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 83 Β.
3 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 83 Β.
4 Γ.Σ. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 63 Β.
5 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 47 Β.

Εξαιρετικές επιδόσεις από τη Στέλλα Χριστοφόρου
Η Στέλλα Χριστοφόρου του ΓΣΠ, που επανήλθε φέτος σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα,
πέτυχε πρόσφατα εξαιρετικές επιδόσεις σε
Πανεπιστημιακούς Αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπουδάζει.
Σύμφωνα με την ΚΟΕΑΣ, στα 1500 μ. σημείωσε επίδοση 4.25.55 καταλαμβάνοντας την
πρώτη θέση και στα 800 μ. 2.11.06 τερματίζοντας στην τέταρτη θέση.
Η αθλήτρια του ΓΣΠ βρίσκεται στην Κύπρο για
να συνεχίσει τις προπονήσεις της και στοχεύει
να συμμετάσχει με τις εθνικές ομάδες της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων
καθώς και στους Παγκύπριους Αγώνες.

Τέταρτος ο Παρέλλης στο Ντακάρ
Λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή του στο
Diamond League, στη Σαγκάη, ο Απόστολος
Παρέλλης ταξίδεψε στο Ντακάρ, όπου, την
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, αγωνίστηκε σε μίτινγκ της σειράς World Challenge της IAAF. Ο
δισκοβόλος του ΓΣΠ πήρε την 4η θέση στον
αγώνα με καλύτερη βολή τα 61,28 μ.
Ο αθλητής είχε δύο βολές πάνω από τα 61
μέτρα και άλλες δύο κοντά στα 61 μ. Κατά
σειρά, ο Παρέλλης έριξε στο Ντακάρ 60,94 μ.,
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Ο ΓΣΠ επενδύει στους αθλητές του
βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις του

Παγκύπριο ρεκόρ από
τη Χατζηπολυδώρου

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 124 Β.
2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 102 Β.
3 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 75 Β.
4 Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ 41 Β.
5 Γ.Σ. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 27 Β.
6 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 21 Β.

58,88 μ., 61,04 μ., άκυρο, 61,28 μ. και 60,76 μ.
Ο Απόστολος Παρέλλης έχει καλύτερη φετινή
επίδοση 65.04 μ., που πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων, μια μεγάλη
επίδοση που του εξασφάλισε τη συμμετοχή
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου τον
Αύγουστο. Ο εθνικός μας ρέκορντμαν (65,36
μ., από το 2012) στη δισκοβολία έχει στο
μυαλό του και το όριο πρόκρισης για το Ρίο
(Ολυμπιάδα), που είναι τα 66 μέτρα.

www.gsp.org.cy

Παγκύπριο ρεκόρ
και στα 1500 μ.
η Μερόπη Παναγιώτου
Νέο παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 χρόνων
στα 1500 μ., με 4.20.35, πέτυχε η Mερόπη
Παναγιώτου του ΓΣΠ, σε πανεπιστημιακούς
αγώνες που διεξήχθησαν στις 28 Μαΐου
2015, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε
η Ναταλία Ευαγγελίδου (επίσης του ΓΣΠ) με
4.21.17.
Η αθλήτρια στοχεύει φέτος διάκριση στους
αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ομάδων που θα διεξαχθούν στη Βουλγαρία
στις 20-21 Ιουνίου, καθώς και στους Παγκύπριους Αγώνες στις 27-28 του ίδιου μήνα.
Να σημειώσουμε ότι νέο παγκύπριο ρεκόρ,
κάτω των 23 χρόνων, σημείωσε η Μερόπη
Παναγιώτου και στα 5000 μέτρα με 16.29.0,
στα τέλη Απριλίου 2015! Η αθλήτριά μας
έλαβε μέρος σε πανεπιστημιακούς αγώνες
στην Αμερική όπου σπουδάζει (τρίτο έτος). Η
επιτυχία της τον Απρίλιο ήταν και το εισιτήριο
για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες κάτω των
23 χρόνων, που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούλιο στο Ταλίν της Εσθονίας.

Πρώτος ο Άρνος στα Χανιά
Αξιόλογη ήταν και η
παρουσία του Ζαχαρία
Άρνου, του ΓΣΠ, στη
διεθνή αθλητική συνάντηση στίβου «Χανιά
2015», που έγινε το
περασμένο Σάββατο
6 Ιουνίου 2015, στην
Κρήτη, καθώς στο
τριπλούν ανδρών πήρε
την 1η θέση με 16.45μ.

Ο εκσυγχρονισμός του αθλητικού κέντρου του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) δεν σταμάτησε ποτέ
από τη μέρα που λειτούργησε το 1999. Ο ΓΣΠ δεν είναι
κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά προχωρεί σε επένδυση τυχόν πλεονασμάτων του με σκοπό τη βελτίωση των
εγκαταστάσεών του για τους αθλητές του. Η ομάδα στίβου, μαζί με την ακαδημία στίβου του Συλλόγου, είναι η
μεγαλύτερη στην Κύπρο, με εκατοντάδες αθλητές να
προπονούνται στο αθλητικό κέντρο καθημερινά.
Ο Σύλλογος διατηρεί, επίσης, συμφωνίες με τα σωματεία
ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια για τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου. Οι συμφωνίες αυτές ανανεώνονται αυτή την περίοδο για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής
εποχής, αλλά και για να προσφέρουν στον στόχο της
συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων αλλά και του επιπέδου των υπηρεσιών του ΓΣΠ.
Σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε στο καταστατικό
μας, που μιλάει για καλλιέργεια και διάδοση του κλασικού
αθλητισμού στην επαρχία Λευκωσίας καθώς και άθληση
της νεολαίας της επαρχίας μας. Από κει και πέρα, και όσον
αφορά τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, το στάδιο ποδοσφαίρου βρίσκεται στις υψηλές κατηγορίες της UEFA
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου). Ξοδέψαμε πάνω
από €1,5 εκατ. τα τελευταία χρόνια για να ανταποκρινόμαστε στο επίπεδο που απαιτείται από τα κριτήρια της UEFA. Θέλουμε όμως
να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας σε τέτοιο επίπεδο για να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να λειτουργούμε και μελλοντικά.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος
ελέγχου εισόδων, το οποίο κόστισε στον Σύλλογο €720.000. Οι 36 είσοδοι που εγκαταστάθηκαν μπορούν σε μία ώρα να εξυπηρετήσουν 22.000
φιλάθλους. Το ίδιο ακριβώς σύστημα λειτουργεί σε μερικά από τα σημαντικότερα στάδια της Ευρώπης. Προχωρήσαμε στην εγκατάσταση του αυτό-

ματου συστήματος επειδή έπρεπε να ανταποκριθούμε στο
αίτημα της UEFA που ζητούσε να προσφέρουν τα γήπεδα
τον σύγχρονο αυτόματο online έλεγχο έκδοσης εισιτηρίων και εισόδου, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε αγώνες ομίλων Champions League και Europa
League. Με την αυτόματη καταγραφή των στοιχείων των
εισιτηρίων δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες να γνωρίζουν
στατιστικά στοιχεία των οπαδών τους που έρχονται στο
στάδιο, για να μπορούν μέσα από εκείνα τα στοιχεία να
βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς τους οπαδούς τους.
Εξάλλου, ο ΓΣΠ εγκαθιστά αυτές τις μέρες στο στάδιο
καινούργιο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Πρόκειται για
υπερσύγχρονο σύστημα που αποτελείται από 120 κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Το σύστημα θα είναι συμβατό και
με σύστημα ταυτοποίησης προσώπων, σε συνάρτηση με
την τράπεζα δεδομένων που θα προκύψει από τη λειτουργία του νόμου κατά της βίας στα γήπεδα.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι από τη νέα περίοδο
θα ξεκινήσει η κατασκευή πισίνας σε χώρο πίσω από τις
αθλητικές εστίες. Αυτό θα βελτιώσει το Αθλητικό Κέντρο
του ΓΣΠ ακόμα περισσότερο, και αναμένουμε να αυξήσει
σημαντικά τον αριθμό ξένων και Κυπρίων αθλητών που το
χρησιμοποιούν ως χώρο προπόνησης και προετοιμασίας.
Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνται στο Αθλητικό Κέντρο,
από το φθινόπωρο μέχρι και αργά την άνοιξη, πρωταθλητές από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων, από τη Γερμανία, την Ουγγαρία,
τη Σουηδία, την Ελλάδα αλλά και Κύπριοι από άλλες πόλεις. Συχνά, μεταξύ των αθλητών αυτών περιλαμβάνονται ολυμπιονίκες, όπως συμβαίνει
κυρίως με τη γερμανική ομάδα.

«Θέλουμε να
βελτιώνουμε τις
υπηρεσίες μας
σε τέτοιο επίπεδο,
για να μπορέσουμε
να συνεχίσουμε να
λειτουργούμε και
μελλοντικά»

Φοίβος Κωνσταντινίδης
Γενικός διευθυντής ΓΣΠ

Παγκύπριο ρεκόρ η Χρυστάλλα
Κυριάκου του ΓΣΠ

Με πέντε μετάλλια επέστρεψαν οι
αθλητές του ΓΣΠ από τη Ρουμανία

Η Χρυστάλλα Κυριάκου του ΓΣΠ πέτυχε Νέο Παγκύπριο
Ρεκόρ Νεανίδων στη Σφυροβολία με 57,77 στη διάρκεια της
πρώτης μέρας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Εφήβων
Νεανίδων που διεξήχθη στο ΓΣΖ στη Λάρνακα (59o Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων και 46ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Νεανίδων, 10-11 Μαΐου 2015). Η Χρυστάλλα πέτυχε ταυτόχρονα και Νέα Eπίδοση Aγώνων.
Στους ίδιους αγώνες, στα 400 μ. Νεανίδων, η Καλλιόπη Κουντούρη, του ΓΣΠ (ημερομηνία γέννησης: 7/07/1997) πήρε την
πρώτη θέση με 56.68. Ο Κλαούντιο Ντιμόνοβ του ΓΣΠ (ημερομηνία γέννησης: 19/08/1997), πήρε την πρώτη θέση στα 3000 μ.
Εφήβων, με 10.49.74. Πρώτη θέση και η Χριστίνα Πετρή (ημερομηνία γέννησης: 6/7/2000), στα 1500 μ. Νεανίδων, με 5.03.91.
Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 Εφήβων του ΓΣΠ πήρε την
πρώτη θέση με 42.74.

Δύο δεύτερες και δύο τρίτες θέσεις πέτυχαν οι αθλητές του ΓΣΠ στη
διεθνή συνάντηση Εφήβων-Νεανίδων στη Ρουμανία, τον περασμένο
Απρίλιο, με τις Εθνικές ομάδες Εφήβων – Νεανίδων.
Τη 2η θέση κατέκτησε η Καλλιόπη Κουντούρη στα 400μ με 58.56 και η
Χρυστάλλα Κυριάκου στη σφυροβολία με 55.32μ.
Την 3η θέση κατέκτησε ο Παντελής Κλατσιάς στη σφυροβολία με
55.14μ και η Χριστιάνα Πετρή στα 1500μ με χρόνο 5.18.73.
Συνολικά η Κύπρος κατέκτησε δύο πρώτες θέσεις, πέντε δεύτερες και
οκτώ τρίτες θέσεις.
Τις πρώτες θέσεις κατέκτησαν ο Παϊσιος Δημητριάδης (ΓΣΟ) στα
200Μ με 21.86 και η Σιεργιελένα Κωνσταντίνου (ΓΣΚ) στο Ύψος με
1.60μ.
Δεύτερη θέση κατέκτησε και η Γεωργία Κοντονικόλα (ΓΣΖ) στα 100μ.
με 12.02, η Δάφνη Γεωργίου (ΓΣΖ) στα 100μ.με εμπόδια. με 14.64 και
ο Γιαννης Ανανιάδης (ΓΣΟ) στο ύψος με 2.00Μ.
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Ο αθλητικός τουρισμός της Λευκωσίας περνά από το Αθλητικό
Κέντρο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ)
Πέραν των 200 αθλητών από την Ευρώπη πραγματοποίησαν την προετοιμασία τους
στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ), από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2015.
Με την προσθήκη της αθλητικής εστίας Allegra, τον Δεκέμβριο του 2009, το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ έγινε πόλος έλξης τόσο για εθνικές ομάδες στίβου πολλών ευρωπαϊκών χωρών όσο και πολλών ευρωπαϊκών και κυπριακών ομάδων ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Εθνικής Ομάδας Ρίψεων της Γερμανίας
η οποία, ανελλιπώς από το 2009, στέλνει στη Λευκωσία πάνω από 70 αθλητές κάθε χρόνο για την
προετοιμασία τους. Οι 15 Γερμανοί αθλητές και
αθλήτριες που ήταν στο ΓΣΠ τον Απρίλιο του 2015
μπήκαν από τον Μάιο στη μάχη για να κερδίσουν
την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του
Πεκίνου τον ερχόμενο Αύγουστο.
Αθλητικές ομοσπονδίες που στέλνουν στο ΓΣΠ
για προετοιμασία πρωταθλητές τους είναι, μεταξύ άλλων, αυτές της Ουγγαρίας, της
Σουηδίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΓΣΠ, Φοίβο Κωνσταντινίδη, οι εγκαταστάσεις του
ΓΣΠ και η αθλητική εστία Allegra αναβαθμίζονται συνεχώς, για να καλύπτουν τις
ανάγκες των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών που ήδη το εμπιστεύονται αλλά και για να
προσελκύσει και άλλες. Όπως είπε «το ερχόμενο φθινόπωρο ξεκινά η ανέγερση
πισίνας, η δημιουργία της οποίας θα κάνει πλέον το ΓΣΠ ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αθλητικά κέντρα στη Μεσόγειο».

Επίδειξη μόδας «RED
Fashion show» στο ΓΣΠ

Kids’ Athletics
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
διοργάνωσε με επιτυχία ένα διήμερο για
Kids’ Athletics στις 18 & 19 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ από τις 16:30-18:30.
To Kids’ Athletics αποτελεί ένα πρόγραμμα
γεμάτο δράση και περιλαμβάνει διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά όλων των
δυνατοτήτων με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στο στίβο βοηθώντας τα να διατηρήσουν ένα υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Η συμμετοχή του κάθε παιδιού ήταν €5 και
όλα τα έσοδα δόθηκαν για την ενίσχυση του
φιλανθρωπικού σωματείου «Βαγόνι Αγάπης».

Ο κλάδος Λευκωσίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, διοργάνωσε επίδειξη μόδας
με τον τίτλο «RED Fashion show» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΓΣΠ παρουσιάζοντας
τη νέα συλλογή για την Άνοιξη Καλοκαίρι του
2015, των Ρίτας Αττάλα, Tutu LΑ και X Eyes.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Άντρης Αναστασιάδη. Εκ των
χορηγών της εκδήλωσης ήταν και ο ΓΣΠ.
Όλα τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν για την
ανάπτυξη των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του Κλάδου Λευκωσίας του Κυπριακού
Ερυθρού Σταυρού.

Θέλετε κάτι διαφορετικό για το πάρτι
γενεθλίων του παιδιού σας;

Παιδικά πάρτι
στο Στάδιο ΓΣΠ

Πάνω από 200
αθλητές, από την
Ευρώπη, μέσα σε
τέσσερις μήνες

Οι Γερμανοί πρωταθλητές δισκοβολίας Martin
Wierig (27 χρόνων) και Anna Rüh (21 χρόνων),
κατά την προετοιμασία τους στο ΓΣΠ τον Απρίλιο.

Στο Στάδιο ΓΣΠ η Toyota Κύπρου κατάφερε να μπει στο Guinness
Την Κυριακή 7 Ιουνίου, στο Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία
(βόρειος χώρος στάθμευσης), η Toyota Κύπρου έσπασε
το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή
Toyota στον κόσμο. Το ρεκόρ κατείχε, μέχρι τότε, η
Toyota Δανίας με 426 οχήματα. Η Κύπρος κατέγραψε
427 οχήματα! Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΓΣΠ
υπήρχαν, εκτός από την εκδήλωση του ρεκόρ, διάφορες
δραστηριότητες για παιδιά.

It’s time to play

it’s time to celebrate

it’s time
to score

Τα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ προσφέρονται για τη διοργάνωση
παιδικών πάρτι. Τα παιδάκια μπορούν να περάσουν υπέροχα συνδυάζοντας
το ποδόσφαιρο με τη μουσική, τον χορό και φυσικά τα γλυκά τους!

Τηλεφωνήστε στο 22874050
6

Μεγάλη συναυλία τον Ιούλιο στο ΓΣΠ
Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός θα
πραγματοποιηθεί στο στάδιο ΓΣΠ την
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, στις 9:00 το
βράδυ. Πρόκειται για συναυλία του Αντώνη
Ρέμου, της Δέσποινας Βανδή, της Μελίνας Ασλανίδου και του συγκροτήματος
Stavento.

Προπώληση εισιτηρίων κεντρικής κερκίδας: www.tickethour.com.cy. Προπώληση
εισιτηρίων arena: Δίκτυο Εστιατορίων
McDonald’s. Μέρος των εσόδων από τις
πωλήσεις των εισιτηρίων arena θα διατεθεί
για την ενίσχυση του Ronald McDonald
House Charities.

7

ποδόσφαιρο

Πέραν των 2500 παιδιών στο Στάδιο
ΓΣΠ για τη «Γιορτή των Πρωταγωνιστών»
Πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2015, με ιδιαίτερη επιτυχία, η φιέστα της ΠΟΑΠ –η γιορτή
των ακαδημιών ποδοσφαίρου– η γιορτή των
πρωταγωνιστών των γηπέδων, υπό την αιγίδα
του ΚΟΑ και τη στήριξη του ΠΑΣΠ και του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου.
Παρουσία 3500 θεατών και με συμμετοχή 47
ακαδημιών απ’ όλη την Κύπρο με πέραν των
2500 παιδιών, το ΓΣΠ φόρεσε τα γιορτινά του
και υποδέχτηκε το παρόν και μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Η φιέστα περιλάμβανε παρέλαση των ακαδημιών και διαιτητών, βραβεύσεις των επαρχιακών πρωταθλητών, ειδικές βραβεύσεις
Fair Play και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τις
cheerleaders της Paphos Warriors, χορευτικό από τη σχολή Μελισσανίδη, επίδειξη

ζογκλέρ μπάλας, ποδοσφαιρικό αγώνα της
ομάδας των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων η
οποία θα λάβει μέρος στους Παγκόσμιους
Ειδικούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν
το ερχόμενο καλοκαίρι στο Λος Άντζελες και
κορυφώθηκε με τον αγώνα επίδειξης των
προπονητών Λευκωσίας - Λεμεσού.

Εικόνες από
το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το
παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο βιβλίο
«Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του
δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και
μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου. Πολλές
από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται
στο βιβλίο δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Τελικός Κυπέλλου Νέων στο ΓΣΠ
Ο τελικός του Προαιρετικού Κυπέλλου
Νέων U-21 Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου
2015 στο Στάδιο ΓΣΠ μεταξύ των ομάδων του Απόλλωνα και του ΘΟΪ Λακατάμιας.
Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων παρακολούθησαν τον τελικό από την κεντρική
κερκίδα του Σταδίου ΓΣΠ. Η είσοδος
για τον τελικό ήταν ελεύθερη.
Με το νικηφόρο 3-1 ο Απόλλωνας έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, όμως θα πρέπει να σημειωθεί πως
εξαιρετική ήταν και η παρουσία του ΘΟΪ
Λακατάμιας που φέτος συμμετείχε στο
Πρωτάθλημα Νέων U-21 Β’ Κατηγορίας.

Μαθήματα για UEFA Β στο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο
πλαίσιο της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε νέα σειρά μαθημάτων για
την απόκτηση διπλώματος προπονητή UEFA
B, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί από τις 6 μέχρι τις 17
Ιουλίου 2015 και η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί
από τις 2 μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2015. Αιτήσεις

θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29 Ιουνίου 2015.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι:
για τα θεωρητικά μαθήματα το Συνεδριακό
Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και για τα πρακτικά
μαθήματα το Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία, από
τις 08:00 μέχρι τις 15:00.

Το 1935 οι προπονητές των κυπριακών ομάδων συγκρότησαν ομάδα,
η οποία αντιμετώπισε στο ΓΣΠ, στις 21 Απριλίου 1935, ομάδα Άγγλων
στρατιωτικών. Ο αγώνας έγινε προς τιμή του προπονητή του ΑΠΟΕΛ Γιόζεφ
Κιούνσλερ. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των προπονητών με 3-0.
Οι πλείστοι από τους προπονητές των κυπριακών ομάδων ήταν πρώην
ποδοσφαιριστές του Κιούνσλερ στον Παναθηναϊκό. Η κάθοδος από την
Ελλάδα, το 1933, πολλών αξιόλογων παικτών και προπονητών βοήθησε
πολύ στη βελτίωση του επιπέδου του κυπριακού ποδοσφαίρου. Όλοι τους
ήταν βασικά στελέχη στις ομάδες τους αλλά και στην Εθνική Ελλάδας.

Από τα βασικά
στελέχη του Τραστ στη
δεκαετία του ’30 ήταν
ο Τάκης Κουλουμάς.
Ο «Αρκοκουλουμάς»,
όπως τον αποκαλούσαν
λόγω του δυναμισμού
που τον διέκρινε,
αγωνιζόταν στη θέση
του οπισθοφύλακα
και μαζί με τον Χαμπή
Φιλίππου αποτελούσαν
ένα θαυμάσιο αμυντικό
δίδυμο. Η φωτογραφία
λήφθηκε πίσω από την
κεντρική κερκίδα του
παλιού ΓΣΠ, πριν από το
ντέρμπι Τραστ - ΑΠΟΕΛ,
στις 15 Δεκεμβρίου
1935 (από το αρχείο
του Τάκη Κουλουμά).

