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Ο ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου
Έχοντας στις… αποσκευές της το
Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 23
στα 3.000 μ. στιπλ, η Χρυστάλλα
Χατζηπολυδώρου μπαίνει
στη νέα σεζόν με αυξημένες
προσδοκίες. Ο προπονητής της
Μάριος Πατσαλίδης μιλά με τα
καλύτερα λόγια για την αθλήτριά
του, από την οποία ξεχωρίζει
τη μαχητικότητα, το πείσμα και
την υπομονή της.

Σελίδα 3

Ιστορική χρονιά για τον ΓΣΠ
Με σημαντικές διεθνείς και τοπικές επιτυχίες σημαδεύτηκε η σεζόν που ολοκληρώθηκε το περασμένο
καλοκαίρι για τους αθλητές του ΓΣΠ.
Ο Απόστολος Παρέλλης και ο Δημήτρης Χονδροκούκης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πεκίνο,
προκρίθηκαν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.
Στον τελικό ο Παρέλλης πήρε την 6η θέση στον κόσμο και ο Δημήτρης Χονδροκούκης κατέλαβε την 11η
θέση. Ο Χονδροκούκης ξεπέρασε το όριο πρόκρισης
που έχει θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία (2,29 μ.) και
εξασφάλισε την πρόκρισή του στην Ολυμπιάδα της
Βραζιλίας το 2016!
Εξάλλου, στις αρχές του καλοκαιριού ο ΓΣΠ είχε αναδειχθεί νικητής στους 97ους Παγκύπριους Αγώνες
Ανδρών και στους 59ους Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών. Οι νίκες στους Παγκύπριους ήρθαν μόλις ένα
μήνα αφότου ο ΓΣΠ κέρδισε σε Άνδρες και Γυναίκες
και στα Μάτσεια. Φέτος, στους Παγκύπριους, στα 3000
μέτρα με εμπόδια Γυναικών η Ελπίδα Χριστοδουλίδου
με 10.51.00 πέτυχε νέα επίδοση αγώνων ενώ στο ίδιο
άθλημα η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου, με 10.52.97,

πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Επίσης, ο Χρίστος Δημητρίου πέτυχε νέα επίδοση αγώνων
στα 800 μέτρα Ανδρών όπως και στη σκυταλοδρομία
4x400 Γυναικών η ομάδα του ΓΣΠ με 3.49.82.
Οι επιδόσεις των αθλητών του ΓΣΠ αποτελούν τεράστια επιτυχία για τον κυπριακό στίβο και γεμίζουν, γι’
άλλη μία φορά, με περηφάνια και συγκίνηση τον Σύλλογο.

Σελίδες 4-5

Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣΠ
Ο Φοίβος Κωνσταντινίδης
στο Συνέδριο Σταδίων και
Ασφάλειας ΟΥΕΦΑ-ΕΕ
Πραγματοποιήθηκε, στις 10
Σεπτεμβρίου, το ετήσιο Συνέδριο
Σταδίων και Ασφάλειας, που
διοργανώνουν η ΟΥΕΦΑ και η
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο
λαμβάνουν μέρος οι υπεύθυνοι
ασφάλειας ομάδων, σταδίων
και ομοσπονδιών χωρών που
συμμετέχουν, κατά τη χρονιά
που διανύεται, στους ομίλους
του Champions και του Europa
League. Στο φετινό συνέδριο
συμμετείχε ο γενικός διευθυντής
του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης.

Σελίδα 5

Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια», ΓΣΠ, στην τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα
6:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα:
α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης
β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα

πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και πόρισμα
των ελεγκτών
γ) Παρατηρήσεις στη λογοδοσία και συζήτηση επί
αυτών
δ) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου
Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι παρόντα.

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ ανακοίνωσε
ότι οι κάρτες των μελών του Συλλόγου είναι
έτοιμες και άρχισε η παράδοσή τους στα μέλη
που εξόφλησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι εισπράξεις των συνδρομών 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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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ		
02-11
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Ν. ΚΟΡΕΑ
18
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
Apatin/ΣΕΡΒΙΑ
25
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Podgorica/ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ		
08
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ
21
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Zagreb/ΚΡΟΑΤΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ		
13
22ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Α/Γ U23 U20
Paray Le Monial/ΓΑΛΛΙΑ

Άρχισαν οι Ακαδημίες του ΓΣΠ
Στους ρυθμούς της νέας σεζόν μπήκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι Ακαδημίες του ΓΣΠ καθώς και όλοι οι πρωταθλητές
του Συλλόγου.
Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου «Παγκύπρια» δέχονται
αθλητές που φοιτούν από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου
μέχρι την Στ’ τάξη του δημοτικού.
Οι προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ γίνονται από τις
15:15 μέχρι τις 16:15 ενώ το κλιμάκιο που προπονείται στο Μακάριο Στάδιο λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή, 16:00-17:00. Η
φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2016.

Παγκύπρια Πρωταθλήματα Κάτω των 18 ετών
Ο ΓΣΠ συνέχισε τις πρωτιές σε φετινούς αγώνες στίβου. Έτσι, μετά τους Άνδρες και τις Γυναίκες, ο ΓΣΠ ήταν νικητής και στα Παγκύπρια
Πρωταθλήματα Κάτω των 18 ετών που διοργάνωσε ο ΓΣΟ σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ. Ο
Γυμναστικός Σύλλογος της Λευκωσίας πρώτευσε στους Παίδες με 148 βαθμούς και στις
Κορασίδες με 116 βαθμούς. Οι πρωτιές των
αθλητών του ΓΣΠ ήταν:
• 1500 μ.
1. Κωνσταντίνου Μάριος (ΓΣΠ) 4.20.69
• 1500 μ.

Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»
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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1. Πετρή Χριστίνα (ΓΣΠ) 4.58.47
• Τριπλούν
1. Ζαφείρης Γιώργος (ΓΣΠ) 14,00 μ.
• 400 μ.
1. Χριστόφορου Ανδρέας (ΓΣΠ) 50.47
• Σφυροβολία
1. Ψηλογένης Χρυσόστομος (ΓΣΠ) 64,28 μ.
• 400 μ. εμπ.
1. Χριστοδούλου Αλέξανδρος (ΓΣΠ) 57.59
• 800 μ.
1. Πετρή Χριστίνα (ΓΣΠ) 2.20.96
•800 μ.

1. Κωνσταντίνου Μάριος (ΓΣΠ) 2.03.45
•200 μ.
1. Καλογήρου Ελεάνα (ΓΣΠ) 25.58
• 3000 μ.
1. Σιάλης Παναγιώτης (ΓΣΠ) 9.59.41
• Μήκος
1. Μανώλη Θεοδώρα (ΓΣΠ) 5,27 μ.
• Μήκος
1. Μιχαήλ Γιώργος (ΓΣΠ) 6,65 μ.
• 4X400 μ.
	1. ΓΣ Παγκύπρια 4.02.68 Ν.Ε.Α. (Καλογήρου
Ε., Μαλά Φ., Πετρή Χρ., Μυλόρδη Ά.)

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Δώρος Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Μιτσίδης
Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Δημήτρης Ιωάννου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Τσιάππας, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος
Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δημήτρης Ιωάννου,
Δήμος Δήμου

2014-2016

www.gsp.org.cy

νέοι αθλητές του ΓΣΠ

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Σημαδιακή σεζόν-σταθμός
για την αθλητική της καριέρα
Η χρονιά 2014-2015 χάρισε στην
αθλήτρια του ΓΣΠ Χρυστάλλα
Χατζηπολυδώρου πολλές ανταμοιβές
για τους κόπους και τις προσπάθειες
που έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
Σημαντική ήταν η παρουσία της στα
«Μάτσεια» τον Μάιο, όπου ο χρόνος
11.00.04 της χάρισε το Παγκύπριο
Ρεκόρ κάτω των 23 στα 3.000 μ. στιπλ.
· Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό άρχισε
από πολύ νωρίς. Στο δημοτικό είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω στην ακαδημία του ΓΣΠ αλλά
δεν το έκανα και στην 6η δημοτικού ξεκίνησα
να παίζω χειροσφαίριση. Τελικά, την επόμενη
χρονιά ήταν μοιραίο… να καταλήξω στον στίβο!
· Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς
με τον αθλητισμό;
Πάντα ως παιδί είχα πάρα πολλή ενέργεια και
πάθος για κίνηση. Αναζητούσα μια διέξοδο για
να διοχετεύσω όλη αυτή την ενέργεια και φυσικά τι καλύτερο θα μπορούσα να διαλέξω από
τον αθλητισμό και τη συστηματική ενασχόληση
με ένα άθλημα που θα με γέμιζε και θα με ευχαριστούσε.
· Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;
Το συγκεκριμένο άθλημα προέκυψε στην πορεία, αφού στην αρχή όπως όλοι οι δρομείς
ξεκίνησα με μεγάλες αποστάσεις 1500 μ., 3000
μ. και 5000 μ. Έχοντας, όμως, έναν προπονητή στιπλίστα, θέλοντας και μη, δεν μπόρεσα
να αποφύγω τη δοκιμή. Και ομολογώ ότι με
γοήτευσε το άθλημα και κόλλησα! Είναι ένα

n Α
 γώνισμα: 3000 μ. με φυσικά
εμπόδια
n Ημερομηνία γεννήσεως: 21
Απριλίου 1993
n Τόπος γεννήσεως: Στρόβολος,
Λευκωσία
n Προπονητής: Μάριος Πατσαλίδης
n Ατομική επίδοση: 10’52’’97
n Σπουδές/εργασία: Σχολή
Επιστημών Υγείας στο Τμήμα
Νοσηλευτικής
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 1η
θέση στους Παγκύπριους Αγώνες
Νεανίδων & Γυναικών, 2η θέση στους
Πανελλήνιους Αγώνες Γυναικών
2015, 4 & 6 θέση στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ομάδων (Bruno Zaouli),
κάτοχος του Παγκύπριου Ρεκόρ κάτω
των 23 χρόνων
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Θα
ήθελα να καταρρίψω το Παγκύπριο
Ρεκόρ στα 3000 μ. με φυσικά εμπόδια
άθλημα πολύ απαιτητικό, τόσο σε προπονήσεις
όσο και αγωνιστικά αλλά παρ’ όλα αυτά πολύ
συναρπαστικό. Απαιτεί δύναμη, στρατηγική, τεράστια συγκέντρωση και υπομονή.
· Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Οι προπονήσεις μου περιλαμβάνουν πολλά
χιλιόμετρα κυρίως τη χειμερινή περίοδο, κομμάτια πιο γρήγορα, βάρη και τεχνική εμποδίου.
Σύμφωνα πάντα με τις μελετημένες οδηγίες
του προπονητή μου.
· Θεωρείς τη χρονιά που πέρασε την πιο επιτυχημένη σου μέχρι σήμερα;
Σίγουρα από θέμα χρόνων και ατομικών επιδό-

Δήλωση προπονητή Μάριου Πατσαλίδη
«Η Χρυστάλλα είναι γεννημένη για να πρωταγωνιστεί σε κάθε αθλητική
δραστηριότητα με την οποία πρόκειται να ασχοληθεί, είτε αυτό λέγεται
χάντμπολ, είτε πετόσφαιρα, ή οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς για μένα έτυχε
να τη γνωρίσω πριν 10 χρόνια περίπου κι από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστηκα με τις ικανότητές της και χωρίς χρονοτριβή την έπεισα να
ασχοληθεί με τον στίβο. Η μαχητικότητά της, το πείσμα της, η υπομονή
της στις προπονήσεις της καθώς και ο καθορισμός και η επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά,
είναι μερικές από τις σπουδαίες ικανότητες που την αντιπροσωπεύουν. Την παρούσα στιγμή είναι
χρονολογικά η πιο παλιά μου αθλήτρια και η συνεργασία μας είναι άψογη με επιστέγασμα τούτου
τα φετινά της ρεκόρ και επιτυχίες. Είναι υπόδειγμα για τους μικρότερους αθλητές της ομάδας που
προπονώ και τακτικά τη συμβουλεύονται για ό,τι προκύψει.»

σεων η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο επιτυχημένη. Γι’ αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον προπονητή μου, Μάριο Πατσαλίδη, που
με καθοδηγεί και με στηρίζει στα 10 χρόνια συνεργασίας μας τόσο ως προπονητής όσο και
σαν πατέρας αλλά και ως φίλος σε ό,τι και να
χρειαστώ. Τον εκτιμώ αφάνταστα και χαίρομαι
που έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση και
επικοινωνία μεταξύ μας, αφού «ανέχεται» υπομονετικά ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου.
Ευελπιστώ ότι κάθε χρονιά που περνά θα βελτιώνομαι ακόμη περισσότερο.
· Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω αρκετούς αθλητές τόσο του αθλήματός μου όσο και άλλων αθλημάτων. Με συναρπάζει όμως ιδιαίτερα η ψυχική δύναμη και η
αφοσίωση αθλητών των Παραολυμπιακών που
θέλω να έχω σαν πρότυπο για να αγωνίζομαι
και εγώ ενάντια σε κάθε δυσκολία και πάντα με
αθλητοπρέπεια.
· Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητισμό;
Η αλήθεια είναι ότι οι καθημερινές προπονήσεις δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για ενασχόληση με κάτι άλλο, όντας επίσης φοιτήτρια
νοσηλευτικής στο τελευταίο έτος. Εκμεταλλεύομαι, όμως, κάθε ευκαιρία χαλάρωσης για βόλτες με φίλους και εκδρομές στη φύση.
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Συγχαρητήρια ΓΣΠ σε Παρέλλη και
Χονδροκούκη για τις επιτυχίες τους
Τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές
του Απόστολο Παρέλλη και Δημήτρη Χονδροκούκη, για τις μεγάλες επιτυχίες τους
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο
Πεκίνο, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ).
Η πρόκριση των αθλητών στους τελικούς
των αγωνισμάτων τους ήταν από μόνη
της σπουδαία διάκριση και ανταμοιβή της
σκληρής προσπάθειας που είχαν κάνει.
Ο Απόστολος Παρέλλης με βολή 64,41 μ.
κατέκτησε την τέταρτη θέση στον προκριματικό της δισκοβολίας και εξασφάλισε το
εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος,
ενώ ο Δημήτρης Χονδροκούκης με άλμα
2,31 μ. βρέθηκε στην 7η θέση και προκρίθηκε στον τελικό του ύψους. Στον τελικό ο Παρέλλης πήρε την 6η θέση στον
κόσμο, στις 29 Αυγούστου 2015, με καλύτερη βολή στα 64,55 μ. Ο Δημήτρης Χονδροκούκης κατέλαβε, στις 30 Αυγούστου
2015, την 11η θέση, με 2,25 μ. Ο Χονδροκούκης ξεπέρασε το όριο πρόκρισης που
έχει θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία (2,29
μ.) και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην
Ολυμπιάδα της Βραζιλίας!
Μετά τα δύο μετάλλια του Κυριάκου Ιωάννου στο ύψος (το 2007 και το 2009), ο
Απόστολος Παρέλλης έχει πλέον την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του κυπριακού
αθλητισμού σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Παρέλλης, μετά την επιτυχία του
στο Πεκίνο, είχε άλλη μία πρόσκληση σε
Diamond League, αυτό της Ζυρίχης. Έτσι
ο αθλητής έκλεισε τη σεζόν στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, κατακτώντας εκ νέου την έκτη
θέση στη δισκοβολία, με βολή στα 62,62 μ.
Ο Παρέλλης έλαβε μέρος και στο Diamond
League του Λονδίνου (24-25 Ιουλίου 2015).
Στα μέσα Ιουλίου ο Παρέλλης έλαβε μέρος
σε δύο σημαντικά διεθνή μίτινγκ: Στις 11
Ιουλίου 2015 στο IAAF World Challenge της
Μαδρίτης και στις 14 Ιουλίου στο European
Premier Meeting της Λουκέρνης. Στην
Ισπανία πήρε την πρώτη θέση με 60,79 μ.
Στο European Premier Meeting της Λουκέρνης ο Παρέλλης πήρε την 4η θέση.
Εξάλλου, ο Χονδροκούκης είχε κερδίσει
χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες, στο Πιτέστι της Ρουμανίας (1-2 Αυγούστου 2015), με άλμα στα 2,24 μ.
Οι επιδόσεις των αθλητών του ΓΣΠ απο-
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Αξιολόγηση αθλητών από
την ΚΟΕΑΣ: Παρέλλης,
Χονδροκούκης και Καλλένου
στην πρώτη δεκάδα

Ο Χονδροκούκης εξασφάλισε
την πρόκρισή του στην
Ολυμπιάδα της Βραζιλίας
τελούν τεράστια επιτυχία για τον κυπριακό
στίβο και γεμίζουν, γι’ άλλη μία φορά, με
περηφάνια και συγκίνηση τον Σύλλογο.
«Οι αθλητές μας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για όλα τα νέα
παιδιά. Με πίστη και σκληρή δουλειά κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη μεγάλη αυτή
διεθνή διοργάνωση και τους συγχαίρουμε
για την επιτυχία τους» δήλωσε ο γενικός
διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης, τονίζοντας τη σημαντική δουλειά που
γίνεται στις ακαδημίες του Συλλόγου από
τους προπονητές και όλη την ομάδα του
στίβου. «Ο αγώνας και η καθημερινή σκληρή προσπάθεια, οδηγούν στον δρόμο της
επιτυχίας», κατέληξε.

Τρεις αθλητές του ΓΣΠ, ο Απόστολος Παρέλλης, ο Δημήτρης Χονδροκούκης και η Λεοντία
Καλλένου βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των
καλύτερων αθλητών της Κύπρου, βάσει της
βαθμολογικής κατάταξης των αθλητών/τριών
που δίνει η ΚΟΕΑΣ. Ο Παρέλλης βρίσκεται
στην τρίτη θέση, ο Χονδροκούκης στην τέταρτη
και η Καλλένου στην έβδομη. Ο ΓΣΠ έχει
τους περισσότερους αθλητές από όλους τους
γυμναστικούς συλλόγους της Κύπρου στην
πρώτη δεκάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο αθλήτριες του ΓΣΠ
είναι στις θέσεις 12 (Ναταλία Ευαγγελίδου) και
18 (Μερόπη Παναγιώτου). Συνολικά 19 αθλητές
του ΓΣΠ είναι ανάμεσα στους 50 καλύτερους
αθλητές της Κύπρου.
Η ΚΟΕΑΣ από την αγωνιστική περίοδο του
2014 εφάρμοσε σχεδιασμό παροχής κινήτρων
αθλητών/τριών, ο οποίος ήταν εξ ολοκλήρου
βασισμένος σε αντικειμενικά κριτήρια. Οι
αθλητές/τριες αξιολογήθηκαν στις ακόλουθες
κατευθύνσεις: Ατομικές επιδόσεις με βάση
τη βαθμολογία της διεθνούς ομοσπονδίας
του αθλήματος, Διεθνείς διακρίσεις, Διεθνείς
συμμετοχές, Εσωτερικές διακρίσεις, Κατάρριψη
παγκύπριας επίδοσης ανδρών/γυναικών, κάτω
των 23 ετών, εφήβων/νεανίδων και παίδων
κορασίδων, ατομική επίδοση, Πίστωση βαθμών
από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις.
Ο ίδιος σχεδιασμός εφαρμόζεται και για τη
φετινή περίοδο. Με βάση την αγωνιστική δραστηριότητα του 2015 και ειδικότερα αυτή που
ολοκληρώθηκε μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2015, η
βαθμολογική κατάταξη των αθλητών/τριών για
τις θέσεις 1-7 είναι η ακόλουθη:
n Κυριάκος Ιωάννου (ΓΣΟ) 11.055.00
n Ελένη Αρτυματά (ΓΣΕ) 7.217.62
n Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ) 7.116.50
n Δημήτρης Χονδροκούκης (ΓΣΠ) 4.847.00
n Νεκταρία Παναγή (ΓΣΕ) 4.280.00
n Νίκανδρος Στυλιανού (ΓΣΠΡ) 4.080.50
n Λεοντία Καλλένου (ΓΣΠ) 3.780.00

www.gsp.org.cy

Πρωτιά ΓΣΠ και στους φετινούς
Παγκύπριους Αγώνες

Εικόνες από
το παλιό ΓΣΠ

Πρώτες θέσεις στους 97ους Παγκύπριους
Αγώνες Ανδρών και στους 59ους Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών κατέκτησε το καλοκαίρι
ο ΓΣΠ. Οι νίκες στους Παγκύπριους ήρθαν
μόλις ένα μήνα αφότου ο ΓΣΠ κέρδισε σε Άνδρες και Γυναίκες στα Μάτσεια. Πέρα από τον
αγωνιστικό τομέα, ο ΓΣΠ εντυπωσίασε και με
την οργάνωσή του και το ομαδικό πνεύμα των
αθλητών του που έδειξαν ότι κατέβηκαν στους
φετινούς Παγκύπριους Αγώνες αποφασισμένοι
για τη νίκη μέσα στην έδρα του κύριού τους
αντιπάλου.
Είναι η τρίτη χρονιά από το 2010 που ο ΓΣΠ
πετυχαίνει νίκες σε Άνδρες και Γυναίκες στους
Παγκύπριους (οι προηγούμενες χρονιές ήταν
το 2012 και το 2013) ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι
κάθε χρονιά καταλαμβάνει την πρώτη θέση τουλάχιστον στους Άνδρες ή στις Γυναίκες.
Φέτος στους Παγκύπριους στα 3000 μέτρα με
εμπόδια Γυναικών η Ελπίδα Χριστοδουλίδου με
10.51.00 πέτυχε νέα επίδοση αγώνων ενώ στο
ίδιο άθλημα η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου, με
10.52.97, πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ κάτω
των 23 ετών. Επίσης, ο Χρίστος Δημητρίου πέτυχε νέα επίδοση αγώνων στα 800 μέτρα Ανδρών
όπως και στη σκυταλοδρομία 4x400 Γυναικών η
ομάδα του ΓΣΠ με 3.49.82. Αξιοσημείωτη, επίσης, η δεύτερη θέση του Χρίστου Χατζηαγγελίδη στα 100 μ. αντρών με 1/100 διαφορά από
τον πρώτο Πάνο Ιωάννου του ΓΣΚ. Οι πρωτιές
των αθλητών του ΓΣΠ στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες, που έγιναν στη Λεμεσό, στις 27
και 28 Ιουνίου, ήταν:
·	300 μέτρα με εμπόδια γυναικών: Ελπίδα Χριστοδουλίδου με 10.51.00
·	800 μέτρα ανδρών: Χρίστος Δημητρίου με
1.49.01
·	Σκυταλοδρομία 4x400 γυναικών: Πρώτος ο
ΓΣΠ με 3.49.82

Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από
το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται
στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 19001960», του δημοσιογράφου-αθλητικού
συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου
Μελετίου. Πολλές από τις φωτογραφίες
που δημοσιεύονται στο βιβλίο δεν
δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.

Η Ελπίδα Χριστοδουλίδου με 10.51.00 πέτυχε νέα
επίδοση αγώνων.
·	Δισκοβολία ανδρών: Απόστολος Παρέλλης,
63.09 μ.
·	1500 μέτρα γυναικών: Ναταλία Ευαγγελίδου
4.31.05
·	3000 μέτρα με εμπόδια ανδρών: Νίκος Φράγκου 9.00.13
·	400 μέτρα ανδρών: Χρίστος Δημητρίου
48.01
·	Τριπλούν ανδρών: Ζαχαρίας Άρνος 16,05 μ.
·	800 μέτρα γυναικών: Ναταλία Ευαγγελίδου
2.09.43
·	Ακοντισμός ανδρών: Μιχάλης Κακότας
65,71 μ.
·	Επί κοντώ γυναικών: Μαρία Αριστοτέλους
3,92 μ.
·	5000 μέτρα γυναικών: Μερόπη Παναγιώτου
17.21.17
·	5000 μέτρα ανδρών: Νίκος Φράγκου
15.10.42
· 4x400 μέτρα ανδρών: Πρώτος ο ΓΣΠ 3.15.67
·	4x400 μέτρα γυναικών: Πρώτος ο ΓΣΠ
3.49.82
· 4x100 μέτρα ανδρών: Πρώτος ο ΓΣΠ 42.07

Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε
σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού
μας δελτίου κάποιες από αυτές τις
φωτογραφίες.

Οι ομάδες του ΑΠΟΕΛ και του Παναθηναϊκού, πριν
την έναρξη του φιλικού αγώνα στις 8 Μαΐου 1938 στο
ΓΣΠ. Νικητής ήταν ο ΠΑΟ με 4-3. Στη φωτογραφία,
στη μέση ο συνοδός του ΠΑΟ, κ. Παρίσης και ο
πρόεδρος της ΚΟΠ και γ.γ. του ΑΠΟΕΛ, Νίκος
Στυλιανάκης.

Χρυσό η Φωτοπούλου, αργυρό
η Κουντούρη στο Βαλκανικό
Ένα χρυσό μετάλλιο, ένα αργυρό και ένα χάλκινο κέρδισαν οι
αθλητές του ΓΣΠ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων
στο Πιτέστι της Ρουμανίας (4-5 Ιουλίου 2015). Το χρυσό μετάλλιο
εξασφάλισε η Ολίβια Φωτοπούλου στα 100 μ. με 12.01. Αργυρό κατέκτησε η Καλλιόπη Κουντούρη στα 400 μ. με 55.70. Η Χρυστάλλα
Κυριάκου του ΓΣΠ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία
με επίδοση 53,67 μ.

Η ομάδα της ΑΕΛ κυπελλούχος του 1940. Στον
επαναληπτικό τελικό της διοργάνωσης του Κυπέλλου,
η οποία γινόταν με το σύστημα νοκ-άουτ, κέρδισε τον
Πεζοπορικό με 3-1, στο ΓΣΠ στις 18 Φεβρουαρίου
1940. Στη φωτογραφία η ΑΕΛ όπως παρατάχθηκε
στον τελικό του ΓΣΠ.
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Τρεις αθλητές του ΓΣΠ στην πρώτη δεκάδα της ΚΟΕΑΣ
Ανέβηκε μία θέση ο Απόστολος Παρέλλης
στην κατάταξη των αθλητών-τριών που αξιολογήθηκαν μέσα από το Σχεδιασμό Κινήτρων
που θέσπισε η ΚΟΕΑΣ για φέτος. Στην προηγούμενη κατάταξη, που αφορούσε αξιολόγηση μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2015, ο αθλητής
του ΓΣΠ ήταν τρίτος ενώ πλέον κατέχει τη
δεύτερη θέση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σε αυτή την αξιολόγηση ο ΓΣΠ έχει τρεις αθλητές στην πρώτη
δεκάδα. Εκτός από τον Παρέλλη, ο Δημήτρης
Χονδροκούκης διατηρήθηκε στην τέταρτη
θέση ενώ η Λεοντία Καλλένου έπεσε από την
έβδομη στην όγδοη θέση. Εντούτοις ο ΓΣΠ
είναι ο μοναδικός Σύλλογος με τρεις αθλητές
στην πρώτη δεκάδα. Συνολικά 19 αθλητές του
ΓΣΠ εξακολουθούν να είναι ανάμεσα στους 50
καλύτερους αθλητές της Κύπρου.
Mε τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου του
2015 που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου
2015, διαμορφώθηκε και η τελική κατάταξη
των αθλητών-τριών που αξιολογήθηκαν μέσα
από το Σχεδιασμό Κινήτρων που θέσπισε η
ΚΟΕΑΣ για φέτος. Ο Σχεδιασμός είναι βασισμένος εξ ολοκλήρου σε σύστημα βαθμών

(Point System) και οι αθλητές-τριες όλων των
κατηγοριών, αξιολογούνται στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
n Διεθνείς Διοργανώσεις/Διακρίσεις
n Διεθνείς Συμμετοχές
- Όρια Διεθνών Διοργανώσεων
- Εσωτερικές Διοργανώσεις
- Επίδοση/όριο με βάση την Ουγγρική βαθμολογία

- Παγκύπρια Ρεκόρ όλων των κατηγοριών
Με βάση τις πρόνοιες του Σχεδιασμού, ο πρωταθλητής του ύψους ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του
ΓΣΟ, αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του
2015 με σύνολο 11055 βαθμούς.
Στη δεύτερη θέση είναι ο 6ος νικητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Κίνας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ του ΓΣΠ, ο οποίος συγκέντρωσε 8066,50 βαθμούς.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ
του ΓΣΕ με σύνολο 7307,62 βαθμούς.
Οι δέκα πρώτοι αθλητές-τριες, είναι ως ακολούθως:
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΣΟ 11055.00
2. ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΣΠ 8066.50
3. ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΣΕ 7307.62
4.	ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΣΠ
6867.00
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ ΓΣΚ 5721.75
6. ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΣΕ 4290.00
7. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΓΣΠΡ 4010.50
8. ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ ΓΣΠ 3780.00
9.	ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣΚ
3565.00
10. ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ ΓΣΟ 3348.50

Λειτουργεί άριστα το νέο CCTV του ΓΣΠ
Άριστα ήταν τα πρώτα δείγματα, στην αποτροπή
παράνομων ενεργειών εντός του αγωνιστικού
χώρου, που έδωσε το νέο τηλεοπτικό σύστημα
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV)
που εγκατέστησε αυτό το καλοκαίρι ο ΓΣΠ. Το
τηλεοπτικό σύστημα λειτούργησε για πρώτη
φορά στον αγώνα της Ομόνοιας με την Ντιναμό
Μπατούμι και ακολούθως στον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Βαρντάρ όπου εντόπισε και βοήθησε στην
αναγνώριση του ατόμου που ανάρτησε το πανό
«Macedonia is Greek», καθώς και φίλαθλο στην
ανατολική κερκίδα ο οποίος είχε ρίξει χάρτινο
ποτήρι στον βοηθό διαιτητή. Το υπερσύγχρονο
σύστημα, που αποτελείται από 120 κάμερες υψηλής ευκρίνειας, είναι το ίδιο ακριβώς που είναι
εγκατεστημένο στα αγγλικά στάδια Γουέμπλεϊ και
Έμιρεϊτς και ήταν πλήρως έτοιμο με την έναρξη
της νέας σεζόν. Το νέο σύστημα κλειστού κυκλώματος μπορεί να κάνει μέχρι και ταυτοποίηση
προσώπου, συνδεόμενο με την τράπεζα δεδομένων που θα προκύψει από την εφαρμογή του
νόμου κατά της βίας στα γήπεδα.
Σύστημα ελέγχου εισόδων
Την περασμένη άνοιξη ολοκληρώθηκε στο στάδιο η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος
ελέγχου εισόδων, το οποίο κόστισε στον ΓΣΠ
€720.000. Οι 38 είσοδοι που εγκαταστάθηκαν
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μπορούν σε μία ώρα να εξυπηρετήσουν 22.000
φιλάθλους. Μικρό πρόβλημα με το σύστημα
ελέγχου εισόδων παρουσιάστηκε στον πρώτο
αγώνα της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, με τη Νέα Σαλαμίνα, το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015, όταν το
σύστημα δεν αναγνώριζε συγκεκριμένο αριθμό
barcode εισιτηρίων διαρκείας. Το πρόβλημα
αφορούσε μόνο 91 εισιτήρια διαρκείας. Η Ομόνοια και ο ΓΣΠ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για
το θέμα απολογούμενοι προς τους 91 κατόχους
εισιτηρίου διαρκείας που ταλαιπωρήθηκαν στις
εισόδους για περίπου μισή ώρα και διαβεβαίωσαν ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και
έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε να μην παρουσιαστεί
ξανά παρόμοιο πρόβλημα. Επειδή το σύστημα
εισόδου του σταδίου προσφέρει τη δυνατότητα για πλήρη ανάλυση της όλης κατάστασης,
διενεργήθηκε έλεγχος ο οποίος κατέδειξε ότι
στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρξε αριθμός μαθητικών και παιδικών εισιτηρίων διαρκείας των
οποίων οι κάτοχοι, επίμονα και κατ’ επανάληψη,
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να εισέλθουν στις
κερκίδες από τις εισόδους από όπου περνούν
μόνο κανονικά εισιτήρια διαρκείας. Αυτό συνέβη
προφανώς διότι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων
μαθητικών ή παιδικών εισιτηρίων διαρκείας δεν
ήταν ούτε μαθητές ούτε παιδιά, αλλά ενήλικες
που είχαν παράτυπα στην κατοχή τους τέτοια

εισιτήρια. Σαράντα ένα εισιτήρια διαρκείας χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές, προφανώς για να
εισέλθουν δωρεάν στο στάδιο κάποιοι φίλαθλοι
ενώ 23 εισιτήρια χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές,
προφανώς για τον ίδιο λόγο που αναφέραμε πιο
πάνω. Μάλιστα, τα δύο εξ αυτών ήταν περσινά
εισιτήρια, τα οποία και απορρίφθηκαν. Από τον
επόμενο αγώνα στο ΓΣΠ (ΑΠΟΕΛ-Pafos FC, στις
30 Αυγούστου), το σύστημα απορρίπτει οποιαδήποτε εισιτήρια διάρκειας ή εισιτήρια αγώνα τα
οποία χρησιμοποιούνται παράτυπα ή από άτομα
διαφορετικής ηλικιακής κατηγορίας.
Το ΓΣΠ είναι το μοναδικό στάδιο στην Κύπρο
στο οποίο η FIFA και η UEFA έχουν παραχωρήσει άδειες για να διεξάγονται αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του
EURO καθώς και αγώνες ομίλων Champions
League και Europa League.

www.gsp.org.cy

Ο Φοίβος Κωνσταντινίδης στο Συνέδριο
Σταδίων και Ασφάλειας ΟΥΕΦΑ-ΕΕ
Πραγματοποιήθηκε, στις 10 Σεπτεμβρίου 2015
στη Βαρσοβία, το ετήσιο Συνέδριο Σταδίων και
Ασφάλειας, που διοργανώνουν η ΟΥΕΦΑ και
η Ευρωπαϊκή Ένωση (UEFA-EU Stadium and
Security Summit) και στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι υπεύθυνοι ασφάλειας ομάδων, σταδίων
και ομοσπονδιών χωρών που συμμετέχουν,
κατά τη χρονιά που διανύεται, στους ομίλους του
Champions και του Europa League. Συμμετέχουν, επίσης, τα εθνικά γραφεία συλλογής πληροφοριών για τον χουλιγκανισμό (NFIP) όλων των
μελών της ΟΥΕΦΑ καθώς και εκπρόσωποι των
τμημάτων σταδίων και ασφάλειας της ΟΥΕΦΑ.
Στο φετινό συνέδριο συμμετείχε ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης.
Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν
στο συνέδριο ήταν η κρατική πρωτοβουλία στα
μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στα
γήπεδα και ειδικότερα η εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης σε εθνικό επίπεδο. Προβλήθηκε στο συνέδριο ντοκιμαντέρ, διάρκειας 30’,
το οποίο ετοιμάστηκε από την ΟΥΕΦΑ τον περασμένο Απρίλιο, και αφορούσε το κυπριακό
πρόγραμμα εφαρμογής του θεσμού των επιτηρητών και της αστυνόμευσης ποδοσφαιρικών
αγώνων. Στο ντοκιμαντέρ γίνονται πολύ θετικές
αναφορές στην πρόοδο της Κύπρου στον τομέα
της συνεργασίας επιτηρητών και αστυνομίας.
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε ως ένα success
story, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΟΥΕΦΑ
για ασφαλή στάδια. Σ’ αυτό γίνεται λεπτομερής
αναφορά στην εκπαίδευση των επιτηρητών, των
υπεύθυνων ασφάλειας των αθλητικών χώρων
και των αξιωματικών αστυνόμευσης που έγιναν
από την ίδια την ΟΥΕΦΑ. Στο φιλμάκι, παρουσιάζονται δηλώσεις και απόψεις κυπριακών φο-

Παρουσιάστηκε φιλμάκι
με θετικά παραδείγματα
από την Κύπρο
ρέων για τις ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στην
Κύπρο και φιλοξενούνται εκτενείς δηλώσεις του
υπουργού Δικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου.
Την προβολή του ντοκιμαντέρ για την Κύπρο
ακολούθησε συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σύμβουλος Ασφάλειας της ΟΥΕΦΑ, Kenny Scott, ο πρόεδρος
της μικτής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΟΥΕΦΑ για τη βία στα γήπεδα, David Bohannan και
ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης. Στη διάρκεια της συζήτησης οι αξιωματούχοι της ΟΥΕΦΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ενθάρρυναν τους αντιπροσώπους των χωρών
μελών να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική και
να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κύπρου,

η οποία κατάφερε να φέρει κοντά όλους τους
φορείς και να συνεργαστούν αναλαμβάνοντας
τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Ήδη το παράδειγμα της Κύπρου ακολουθεί η
Φινλανδία, ενώ αντιπροσωπεία της ΟΥΕΦΑ, με
επικεφαλής τον Marc Timmer, διευθυντή του
σχετικού τμήματος της ΟΥΕΦΑ, θα μεταβεί στη
Μόσχα για να δρομολογηθεί η εφαρμογή του
προγράμματος αυτού στη Ρωσία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο κ. Φοίβος Κωνσταντινίδης.
Στο συνέδριο της Βαρσοβίας παρέστησαν από
κυπριακής πλευράς, εκτός από τον γενικό διευθυντή του ΓΣΠ, ο υπεύθυνος ασφάλειας του
ΑΠΟΕΛ, Μάριος Χριστοδούλου, ο υπεύθυνος
του Εθνικού Γραφείου Συλλογής Πληροφοριών
για τον Χουλιγκανισμό στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Μιχάλης Ηροδότου, ο υπεύθυνος ασφάλειας της ΚΟΠ, Σταύρος Σταύρου και ο ανώτερος
αξιωματικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας Λάμπρος Παπαθεοδότου.

Ένα χρυσό και δύο αργυρά ο Πέτρος Μιτσίδης στο Masters της Λιόν
Ο αθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Μιτσίδης, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Κύπρου
στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters, εξασφάλισε χρυσό μετάλλιο στη
δισκοβολία (στην κατηγορία Μ35) με βολή 50,95 μ. και δύο αργυρά, στη σφαιροβολία με 15,32 μ. και στο πένταθλο ρίψεων με 3365 βαθμούς. Ο Μιτσίδης
κατετάγη, επίσης, τέταρτος στη σφυροβολία με 47,20 μ.
Στο Πρωτάθλημα Masters συμμετέχουν αθλητές άνω των 35 ετών και φέτος
έγινε στη Λιόν της Γαλλίας, μεταξύ 4-16 Αυγούστου 2015.
Αυτά είναι και τα πρώτα μετάλλια που εξασφάλισε ποτέ η Κύπρος σε αυτούς
τους αγώνες.
Να σημειώσουμε ακόμη ότι η αθλήτρια του ΓΣΠ Κυριακή Πηλιά Singleton κατέλαβε την τέταρτη θέση στη δισκοβολία στους ίδιους αγώνες με βολή 38,96 μ.
O ΓΣΠ συγχαίρει τους δύο αθλητές του.
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ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Πρωτάθλημα και Κύπελλο σε εξέλιξη

Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ
Από τις 9 Ιουλίου 2015, το στάδιο ΓΣΠ ήταν έτοιμο για να φιλοξενήσει
τους αγώνες της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ για τις ευρωπαϊκές τους
υποχρεώσεις. H Ομόνοια για τα προκριματικά των ομίλων του Europa
League έδωσε τρεις αγώνες με Ντιναμό Μπατούμι, Γιαγκελόνια και
Μπρόντμπι από την οποία αποκλείστηκε.
Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε μέχρι στιγμής τρεις αγώνες για τα προκριματικά
του Champions League, με Βαρντάρ, Μίντιλαντ και Αστάνα από την
οποία αποκλείστηκε. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει στους ομίλους του Europa
League, για τους οποίους έπαιξε στο ΓΣΠ, με τη Σάλκε, στις 17 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο θα ακολουθήσει ο αγώνας του με τον Αστέρα
Τρίπολης στις 22 Οκτωβρίου και ο αγώνας με τη Σπάρτα Πράγας στις
10 Δεκεμβρίου 2015.
Εξάλλου, οι δύο ομάδες της Λευκωσίας, από τις 22 Αυγούστου 2015
μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2015 (η Ομόνοια έπαιξε πρώτη εντός έδρας)
έδωσαν στο ΓΣΠ έξι αγώνες, τέσσερις η Ομόνοια και δύο το ΑΠΟΕΛ.
Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 η Ομόνοια θα παίξει στο ΓΣΠ με
την ΠΑΦΟΣ F.C. (24 Οκτωβρίου), με το Παραλίμνι (29 Νοεμβρίου) και
με τον Εθνικό Άχνας (19 Δεκεμβρίου).
Το ΑΠΟΕΛ θα παίξει με την ΑΕΛ στις 17 Οκτωβρίου, με τον Εθνικό Άχνας (31 Οκτωβρίου), με την Ανόρθωση (21 Νοεμβρίου), με τον
Απόλλωνα (5 Δεκεμβρίου), με τον Ερμή (14 Δεκεμβρίου) και με την
ΑΕΚ στις 22 Δεκεμβρίου.
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ θα παίξουν μεταξύ τους στις 9 Νοεμβρίου.
Κύπελλο
Η κλήρωση του Α’ Γύρου του Κυπέλλου Κύπρου Α’ και Β’ Κατηγορίας, περιόδου 2015/2016 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, στη Λευκωσία.
Οι αγώνες της φάσης αυτής είναι προγραμματισμένοι να γίνουν την
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, στην φάση αυτή λαμβάνουν μέρος 24
ομάδες ενώ οι αγώνες είναι μονοί.
Οι ομάδες του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ, που αγωνίστηκαν στον τελικό του
Κυπέλλου Κύπρου, περιόδου 2014/2015 και οι ομάδες Fair Play Α’
και Β’ Κατηγορίας, περιόδου 2014/2015, ΑΕΚ Λάρνακας και ΠΑΦΟΣ
FC δεν θα λάβουν μέρος στην φάση αυτή.
Για τη δημιουργία των ζευγαριών της κλήρωσης, θα τοποθετούνται οι
ομάδες της Α’ Κατηγορίας σε διαφορετική κληρωτίδα από τις ομάδες
Β’ Κατηγορίας και θα κληρώνεται μια ομάδα Α’ Κατηγορίας με μια
ομάδα Β’ Κατηγορίας. Στην συνέχεια θα γίνεται νέα κλήρωση μεταξύ των δύο ομάδων για την έδρα. Οι ομάδες που θα μείνουν στην
κληρωτίδα τελευταίες θα κληρωθούν μεταξύ τους. Η πρώτη που θα
κληρώνεται θα αγωνισθεί στην έδρα της.
Τα έξοδα και τα έσοδα του μονού αγώνα της Α’ φάσης θα είναι από
50% για τα δύο Σωματεία.
Εθνική Κύπρου
Από τον Σεπτέμβριο του 2015, για τα προκριματικά του Euro 2016, η
Εθνική Κύπρου έδωσε στο ΓΣΠ τρεις αγώνες. Στις 3 Σεπτεμβρίου έπαιξε με την Ουαλία, στις 6 Σεπτεμβρίου με το Βέλγιο και στις 13 Οκτωβρίου με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (τελευταίος αγώνας για τα προκριματικά).

