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Ο ΓΣΠ νικητής στις 5 από τις 6 κατηγορίες
των Πρωταθλημάτων Ανωμάλου Δρόμου

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ
Γυναικών πέτυχε η Ναταλία
Ευαγγελίδου, του ΓΣΠ,
στα 1500 μ., με 4.15.68
στο διεθνές μίτινγκ AIT
International Arena Grand
Prix Athlone, Κλειστού Στίβου.

Σελίδα 5

Η πρώτη διοργάνωση της ΚΟΕΑΣ για
το 2017 διεξήχθη το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017, στο Δάσος Αθαλάσσας στη Λευκωσία, με μαζική συμμετοχή αθλητών και αθλητριών των έξι
Γυμναστικών Συλλόγων της Κύπρου.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Λευκωσίας αναδείχθηκε νικητής στις πέντε από τις έξι κατηγορίες
και ο Γυμναστικός Σύλλογος ΟΛΥΜΠΙΑ Λεμεσού σε μία κατηγορία.

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ – ΑΔΕΙΑ ΑΡ. 11069

www.gsp.org.cy

3000 M. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ
(11/09/2000) ΓΣΠ 9.38.0
2000 Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΗ (6/07/2000)
ΓΣΠ 7.15.0
3000 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΒΕΝΤΣΙΣΛΑΒΑ ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ
(13/12/1998) ΓΣΠ 11.23.0

Πρώτη θέση εξασφάλισε ο
αθλητής του ΓΣΠ Νικόλας
Φράγκου στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Σελίδα 5

4000 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
(10/03/1991) ΓΣΠ 13.51.0
Όλα τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΣΠ:
http://www.gsp.org.cy/index.
php/news/latestnews/358-gspanomalos-dromos.

H Χριστίνα Πετρή.

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ

Συνέντευξη της νεαρής
αθλήτριας του ΓΣΠ Βένι
Ντιμίτροβα.

Σελίδα 3

Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του Συλλόγου γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / standing order ή κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου (019912-004166 Τράπεζα Κύπρου)
2. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart, υπάρχει σύνδεσμος (link) 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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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α-Γ & Ε-Ν
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Θεσσαλονίκη
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Νασάου/ΜΠΑΧΑΜΕΣ
Λεμεσός
Λευκωσία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
IAAF DIAMOND LEAGUE
IAAF DIAMOND LEAGUE
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ)
IAAF DIAMOND LEAGUE SHANGHAI
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
«ΧΑΝΙΑ 2017»
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΑΤΣΕΙΑ»
IAAF DIAMOND LEAGUE
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U16
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

………/ΕΛΛΑΔΑ
Ντόχα/ΚΑΤΑΡ
Σαγκάη/ΚΙΝΑ
Λουτσκ/ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σαγκάη/ΚΙΝΑ
Πρίστινα/ΚΟΣΟΒΟ
Χανιά
Λευκωσία
Eugene/ΗΠΑ
Καλαμάτα
Πάφος
Μερσίνα/ ΤΟΥΡΚΙΑ
...............
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18
Ελμπασάν/ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ
Χανιά
ΣΙΘΩΝΕΙΑ (ΜΙΤΙΝΓΚ ΡΙΨΕΩΝ)
Χαλκιδική
ΓΚΑΛΑ ΑΛΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Φιλοθέη
2ο ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
Άργος Ορεστικό
21ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10000 Μ. (Α-Γ &U20)
Μινσκ/ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOUNTAIN RUNNING
Τέτεβεν/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΙΘΩΝΕΙΑ
Νικήτη Χαλκιδικής
IAAF DIAMOND LEAGUE
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Λεμεσός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
……/ΕΛΛΑΔΑ
IAAF DIAMOND LEAGUE
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ-Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τελ Αβίβ/ΙΣΡΑΗΛ
(Δανία-Βουλγαρία-Ουγγαρία-Σερβία-Κροατία-Ισλανδία-Κύπρος-Σλοβενία-Αυστρία-Σλοβακία-Ισραήλ-Μολδαβία)		
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18
........./ΕΛΛΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Μιτσίδης
Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Δημήτρης Ιωάννου

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, Αλέκος Φιλίππου, Νεοκλής
Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος
Γεωργιάδης.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης.

2016-2018

www.gsp.org.cy

νέοι αθλητές

ΒΈΝΙ ΝΤΙΜΊΤΡΟΒΑ

Μαχητικότητα και δίψα για διάκριση
1

n Αγώνισμα: 3000 μ. και 5000 μ.
n Ημερομηνία γεννήσεως: 13 Δεκεμβρίου
1998
n Τόπος γεννήσεως: Πλέβεν, Βουλγαρία
n Προπονητής: Μάριος Πατσαλίδης
n Ατομική επίδοση: 1500 μ. 4.59.46, 3000 μ.
10.56.18, 5000 μ. 20.16.05
n Σπουδές/εργασία: Μαθήτρια
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 3η θέση στους
Πανελλήνιους Αγώνες στην Πάτρα, στα 3000 μ.
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος:
Τετραεθνής Συνάντηση
· Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Περισσότερο από πέντε χρόνια.
· Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον στίβο;
Όταν ήμουν στο γυμνάσιο κέρδισα τους
ενδοσχολικούς αγώνες και η καθηγήτριά
μου της Φυσικής Αγωγής, η κ. Κάτια, με
παρότρυνε να ξεκινήσω προπονήσεις με
τον ΓΣΠ. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με
τον στίβο στα 3000 μ. και στα 5000 μ.
· Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;
Πριν αρχίσω τον στίβο έπαιζα μπάσκετ και
έτσι απέκτησα αντοχή. Αυτό ήταν που με
βοήθησε να επιλέξω το αγώνισμά μου αργότερα.
· Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο και
από πότε είσαι αθλήτρια του ΓΣΠ;
Είμαι στην Κύπρο έξι χρόνια και αθλήτρια
του ΓΣΠ πέντε χρόνια.
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1. Από το Παγκύπριο
Πρωτάθλημα ΕφήβωνΝεανίδων στα 5000 μ.,
1η θέση.
2. Από τους
Πανελλήνιους
Μαθητικούς Αγώνες
στην Πάτρα, 3000 μ.,
3η θέση.
3. Σκυταλοδρομία
4x400 σε Παγκύπριους
Μαθητικούς Αγώνες.
4. Στους Παγκύπριους
Μαθητικούς Αγώνες
στα 3000 μ., 1η θέση.
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· Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Οι πρωινές μου προπονήσεις περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλης διάρκειας συνεχόμενο τρέξιμο ενώ τα απογεύματα περιλαμβάνουν μεγάλα διάφορα είδη άσκησης με
συγκεκριμένο ρυθμό. Κάποιες φορές έχω
πολλά γρήγορα κομμάτια άσκησης.

· Θαυμάζεις κάποιους άλλους αθλητές;
Ναι, τον συναθλητή μου Ανδρέα Μισιάρα,
ο οποίος είναι πολύ συνεπής στις προπονήσεις του και μεγάλο, εξαιρετικό, ταλέντο.
· Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον
αθλητισμό;
Δεν έχω.

Αθλήτρια με υψηλούς στόχους
Ενώ φοιτούσε στην Β΄ τάξη στο Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, διέκρινα πολύ καλά στοιχεία όπως μαχητικότητα, δίψα για διάκριση, αγάπη σε αυτό που κάνει και γενικά μια αθλήτρια με υψηλούς στόχους. Διέκρινα, όμως, στις αρχές της σταδιοδρομίας
της και μια ιδιαιτερότητα στον χαρακτήρα της. Ήθελε από μόνη
της να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις σε ό,τι κάνει.
Το 2015 μπήκε στο Αθλητικό Λύκειο Λευκωσίας, ένα θεσμό που
βοήθησε πολλούς αθλητές μου να πετύχουν μεγάλες διακρίσεις, όπως για παράδειγμα τον Ανδρέα Μισάρα, τη Χριστιάνα
Λουκά και άλλους νέους που φοιτούν ακόμα εκεί. Έτσι και η
Βένι πρωταγωνιστεί στις αποστάσεις στις οποίες τρέχει. Πρώτες
θέσεις για δύο συνεχόμενες χρονιές (2015-20016) στα 3000
μ. νεανίδων στους Παγκύπριους Διασυλλογικούς Ανωμάλου

Δρόμου, πρώτες θέσεις για δύο συνεχόμενες χρονιές στους
Περιφερειακούς και Παγκύπριους Μαθητικού Στίβου στα 3000
μ., πέμπτες θέσεις για δύο συνεχόμενα χρόνια στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Ανωμάλου και τρίτη θέση στα 3000 μ. πέρσι
στους Πανελλήνιους Μαθητικούς, τρίτη θέση στα 3000 μ. στην
Τετραεθνή Συνάντηση πέρσι, πρώτη θέση πέρσι στα 5000 μ. νεανίδων, κ.λπ.
Είναι από τις αθλήτριές μου που συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί είναι
πολύ καλός άνθρωπος και προσπαθώ να τη στηρίξω στην αθλητική της καριέρα.
Μάριος Πατσαλίδης
Προπονητής

3
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Μεγάλη επιτυχία του Ανοικτού & Παγκύπριου
Πρωταθλήματος Μισού Μαραθωνίου ΓΣΠ
Δεκάδες αθλήτριες και αθλητές κάθε ηλικίας έλαβαν μέρος στο Ανοικτό και Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
Ανδρών και Γυναικών καθώς και στους
Αγώνες Δρόμου 5000 μ. και 1000 μ. για παιδιά ηλικίας 8-12, που διοργάνωσε ο ΓΣΠ,
στις 12 Φεβρουαρίου 2017.
Η όλη διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα
της ΚΟΕΑΣ και η εκκίνηση και ο τερματισμός
όλων των αγώνων έγιναν στο Εθνικό Στάδιο
Στίβου ΓΣΠ, στη Λευκωσία. Τον Αγώνα Μι-

σού Μαραθωνίου Ανδρών κέρδισε ο Μάριους Πούσκας του ΓΣΟ, με χρόνο 1.14.28
και στις Γυναίκες η Takmara Hachlick του
ΓΣΟ, με 1.21.04. Νικητής στον Αγώνα 5000
μ. Ανδρών ήταν ο Χάρης Οικονόμου με χρόνο 18.25 και στις Γυναίκες η Άννα-Αγγελική
Ζαννέτου, με 22.38. Τον Αγώνα 1000 μ. Αγοριών κέρδισε ο Ανδρέας Φράγκου και των
Κοριτσιών η Σταύρια Αγγελή.
Όλα τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του ΓΣΠ: http://www.gsp.

org.cy/index.php/news/latestnews/365gsp-imi-results.
Μέρος των εσόδων, από την εκδήλωση,
θα δοθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου για την ενίσχυση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα»
και στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής
Λεμεσού. Ο ΓΣΠ ευχαριστεί θερμά τους
χορηγούς της εκδήλωσης ΟΠΑΠ Κύπρου
και ΚΕΟ καθώς και τους υποστηρικτές
Nurofen, Eat natural και Pro Action.

Εκδήλωση τιμής της κυπριακής
ομάδας των Ολυμπιακών του Ρίο
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης ήταν μεταξύ των αθλητών που τιμήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην εκδήλωση τιμής της 15μελούς κυπριακής ομάδας των Ολυμπιακών του Ρίο 2016, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα στους αθλητές και τις αθλήτριες, διασφαλίζοντάς τους όχι μόνο
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης, αλλά και όλα όσα σήμερα αποτελούν το πλαίσιο για ένα θετικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι
κυρίως η πολιτεία οφείλει να λύσει το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές, την
ανασφάλεια για το μέλλον.
O Απόστολος Παρέλλης τον περασμένο Ιανουάριο πραγματοποίησε την προετοιμασία του για τη
νέα σεζόν στη Νότιο Αφρική για τρεις βδομάδες.
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Πρωτιά Νικόλα Φράγκου
στο Πανελλήνιο Κλειστού
Πρώτη θέση εξασφάλισε ο αθλητής του ΓΣΠ
Νικόλας Φράγκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ στην Αθήνα.
Ο Νικόλας Φράγκου αγωνίστηκε στα 3000 μ.
και είχε χρόνο 8.27.87, που αποτελεί και ατομική επίδοση.
Εξάλλου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, στα 10.000 μ. Ανδρών, στις 5
Μαρτίου, ο Φράγκου πήρε τη δεύτερη θέση.

Η κούρσα στους άνδρες είχε συγκλονιστικό
φινάλε με τρεις αθλητές να μονομαχούν μέχρι
το τελευταίο μέτρο και να τερματίζουν με ίδια
επίδοση (30:31...). Για τους δύο χρειάστηκε να
αναζητηθεί στον υπολογιστή ποιος επικράτησε,
και τη νίκη πήρε με μόλις 110 χιλιοστά διαφορά
ο 33χρονος Γιάννης Ζερβάκης (Β. Κορνάρος),
με τον 23χρονο Κύπριο Νικόλα Φράγκου να είναι 2ος, ενώ 3ος ήταν ο νικητής των προηγούμενων δύο ετών, Δήμος Μαγγίνας.

Παγκύπριο Ρεκόρ
από τη Ναταλία
Ευαγγελίδου
στα 1500 μ.
Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών πέτυχε
η Ναταλία Ευαγγελίδου, του ΓΣΠ, στα
1500 μ., με 4.15.68 στο διεθνές μίτινγκ AIT
International Arena Grand Prix Athlone,
Κλειστού Στίβου, που έγινε το βράδυ της
Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου 2017, στο
Δουβλίνο. Το προηγούμενο Παγκύπριο
Ρεκόρ κατείχε και πάλι η Ναταλία, από το
2014, με 4.23.85.
Η αθλήτρια είχε ήδη εξασφαλίσει τη
συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Κλειστού που έγινε στο Βελιγράδι μεταξύ
3-5 Μαρτίου 2017, αφού σύμφωνα με τους
κανονισμούς, με την επίδοση που πέτυχε
το 2016 σε ανοικτό στίβο είχε δικαίωμα
συμμετοχής. Με τη νέα επίδοσή της η
Ναταλία πληρούσε και το όριο που έθεσε η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη διοργάνωση.

Παγκύπριο Ρεκόρ
η Φιλίππα Φωτοπούλου
Η αθλήτρια του ΓΣΠ στο άλμα σε μήκος Φιλίππα Φωτοπούλου, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα,
στις 13 Ιανουαρίου 2017 πέτυχε άλμα στα 6,34 μ. που
αποτελεί Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 23 χρόνων. Το
προηγούμενο το κατείχε η ίδια με 6,15 μ.
Σε αγώνες κλειστού στίβου που έγιναν την Παρασκευή 24
και το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 στις ΗΠΑ, αθλήτριες
του ΓΣΠ πέτυχαν τις πιο κάτω επιδόσεις: Φιλίππα Φωτοπούλου στο μήκος, με άλμα 6,30 μ. και Καλλιόπη Κουντούρη
στα 400 μ., με χρόνο 57.31.
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Οι νικήτριες
του διαγωνισμού
ζωγραφιάς των
Ακαδημιών ΓΣΠ
Ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού
ζωγραφιάς ανάμεσα στα παιδιά της
Ακαδημίας του ΓΣΠ. Τα αποτελέσματα
είναι τα ακόλουθα:
•	1ο βραβείο η Κλειώ Τσεριώτη, ηλικίας
11 χρόνων
•	2ο βραβείο η Λυδία Σμυρίλλη, ηλικίας
10 χρόνων
•	3ο βραβείο η Κωνσταντίνα Καρποσίτη,
10 χρόνων
Στις νικήτριες δόθηκαν δώρα και
η ζωγραφιά του πρώτου βραβείου
απεικονίζεται στα διπλώματα τα οποία
δίνονται στους αγώνες στίβου του 2017.

Η ζωγραφιά που κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Κοπή της βασιλόπιτας
της Ακαδημίας ΓΣΠ
Η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας της Ακαδημίας του
ΓΣΠ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12
Ιανουαρίου 2016, στο εστιατόριο του σταδίου ΓΣΠ. Στην
εκδήλωση, εκτός από τους αθλητές και τους προπονητές
τους, παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου, καθώς και μέλη και φίλοι του ΓΣΠ.
Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου «Παγκύπρια» δέχονται αθλητές που φοιτούν από την Γ’ τάξη του δημοτικού
σχολείου μέχρι την Στ’ τάξη του δημοτικού. Η φετινή σεζόν
θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2017.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συνέντευξη του γεν. διευθυντή του σταδίου ΓΣΠ
Φοίβου Κωνσταντινίδη στο περιοδικό Capital Today
Σε συνέντευξή του στο μηνιαίο περιοδικό Capital Today, ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος
Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους σχεδιασμούς αναβάθμισης και επέκτασης των
αθλητικών εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνουν νέες σημαντικές επενδύσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης
παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για την οικονομική σχέση με τα σωματεία ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, και
σχολίασε και το ενδεχόμενο αποχώρησης μίας εκ των δύο ομάδων της πρωτεύουσας:
Σε συνέντευξή του στο μηνιαίο περιοδικό
Capital Today, ο γενικός διευθυντής του ΓΣΠ
Φοίβος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στους σχεδιασμούς αναβάθμισης και
επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
που περιλαμβάνουν νέες σημαντικές επενδύσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για την οικονομική σχέση με τα
σωματεία ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, και σχολίασε
και το ενδεχόμενο αποχώρησης μίας εκ των
δύο ομάδων της πρωτεύουσας:
• Ποια κέρδη αφήνουν στον ΓΣΠ οι ομάδες
που χρησιμοποιούν το στάδιο ποδοσφαίρου ως έδρα τους; Είτε αυτές είναι οι ομάδες που το χρησιμοποιούν για τα εγχώρια
πρωταθλήματα είτε αυτές που το χρησιμοποιούν για ευρωπαϊκούς αγώνες.
Τα έσοδα του Συλλόγου από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες είναι τόσο τα άμεσα έσοδα με τη
μορφή του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου
από τις ομάδες, είτε είναι για εγχώρια πρωταθλήματα είτε για διεθνείς διοργανώσεις, όσο
και τα έμμεσα έσοδα τα οποία προέρχονται από
πηγές παρεμφερείς με τους αγώνες. Και εννοώ
τη δυνατότητα που παρέχουν οι ποδοσφαιρικοί
αγώνες και η συγκέντρωση κόσμου στο γήπεδο να υπάρχουν συμβόλαια εκμετάλλευσης
κυλικείων και διαφημίσεων. Τα έσοδα από τα
δικαιώματα των αγώνων είναι γύρω στο €0,5
εκατ. και το ποσό εξαρτάται από την πορεία των
ομάδων στην Κύπρο και κυρίως την ευρωπαϊκή
τους συμμετοχή. Να σημειώσω ότι ο ΓΣΠ είναι
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σημαίνει
ότι οποιαδήποτε περισσεύματα δημιουργούνται
μέσα από τις δραστηριότητές μας, χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών
μας και τους αθλητές του Συλλόγου.
Να αναφέρω επίσης και κάτι για το οποίο τελευταία έχει γίνει λόγος. Τα δύο σωματεία που
αγωνίζονται στο ΓΣΠ εξασφαλίζουν, εκτός
από το 75% της αξίας του εισιτηρίου, πρόσθετα έσοδα πέραν των €400.000 η καθεμιά από
τα θεωρεία και τις διαφημίσεις. Πέραν τούτου

δεν συμμετέχουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον,
στα βελτιωτικά έργα και τις αναβαθμίσεις που
γίνονται συνεχώς, για να διατηρείται το γήπεδο
στην ανώτατη κατηγορία της ΟΥΕΦΑ, τα οποία
μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τα €6 εκατ. Και
σίγουρα δεν συνεισφέρουν στα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του σταδίου που ανέρχονται σε €800.000 περίπου τον χρόνο, και
έτσι μπορούν να επικεντρώνουν την οικονομική τους πολιτική σε άλλους τομείς.
• Υπάρχουν σχεδιασμοί αναβάθμισης ή
επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων
του ΓΣΠ ή άλλων επενδύσεων;
Η προσπάθεια αναβάθμισης, επέκτασης και
βελτίωσης του αθλητικού κέντρου είναι συνεχής. Τα άμεσα πλάνα επέκτασης περιλαμβάνουν την κατασκευή κλειστής πισίνας, καθώς
και τη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης. Μόλις έχει συμπληρωθεί η κατασκευή εξειδικευμένου γηπέδου ρίψεων, κάτι που έχει αμέσως
οδηγήσει ομάδες ρίψεων μεγάλου βεληνεκούς
στον παγκόσμιο στίβο να επιλέξουν το αθλητικό
κέντρο του ΓΣΠ για προετοιμασία. Στους επόμενους μήνες θα φιλοξενήσουμε την ομάδα της
Γερμανίας που συμπεριλαμβάνει Ολυμπιονίκες
και Παγκοσμιονίκες αθλητές, καθώς και της
Φινλανδίας και της Ουγγαρίας, επίσης με πολύ
μεγάλα ονόματα. Μόνιμη η παρουσία κλιμακίων
της Εθνικής Ελλάδας με τα πρώτα της ονόματα.
Στα βελτιωτικά έργα που προγραμματίζουμε να
γίνουν φέτος συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση 13.000 καθισμάτων της Δυτικής και
Ανατολικής κερκίδας του σταδίου ποδοσφαίρου, καθώς και πλήρης αναβάθμιση του οπτικοακουστικού συστήματος του σταδίου.
• Στο πρόσφατο παρελθόν είχατε προαναγγείλει και επέκταση της Ανατολικής κερκίδας με την κατασκευή στεγάστρου. Γιατί
δεν προχώρησε το έργο;
O λόγος οφείλεται στην άρνηση των διοικήσεων των δύο σωματείων το 2008 να υπογράψουν δεκαετές συμβόλαιο χρήσης του γηπέδου. Ήταν μια επένδυση που ξεπερνούσε τα

€10 εκατ. και μάλιστα τότε είχαν εξευρεθεί και
επενδυτές.
• Ενδεχόμενη δημιουργία γηπέδου από το
ΑΠΟΕΛ, θα αποτελούσε οικονομικό πλήγμα
για τον ΓΣΠ;
Η αποχώρηση οποιασδήποτε ομάδας σίγουρα
θα έχει κάποιον αρνητικό αντίκτυπο. Πιστεύω,
όμως, ότι έχουμε τις υπαλλακτικές λύσεις για
να μην επηρεαστούμε και να μπορέσουμε
να συνεχίσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μέσα από τα 17 χρόνια λειτουργίας του
αθλητικού κέντρου έχουμε δημιουργήσει την
υποδομή και αποκτήσει τέτοιες εμπειρίες και
διασυνδέσεις με το εσωτερικό και το εξωτερικό, που μας δίνουν τη δυνατότητα με άλλες
δραστηριότητες να μπορέσουμε να ανεξαρτητοποιηθούμε σε μεγάλο βαθμό.
Άλλωστε, πάντοτε ξέραμε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα αφού η δημιουργία ιδιόκτητου γηπέδου ήταν πάντα στόχος για τις ομάδες. Όμως,
εμείς θα έχουμε σίγουρα και τον χρόνο που
θα χρειαζόμαστε για να προγραμματίσουμε
τις υπαλλακτικές μας λύσεις. Πιστεύω επίσης
ότι η αποχώρηση μίας από τις δύο ομάδες θα
εδραιώσει την άλλη, που θα αποκτήσει αποκλειστικότητα. Το γεγονός ότι αυτός που θα
παραμείνει θα συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς
να συμμετέχει στα έξοδα αναβάθμισης και συντήρησης και λειτουργίας, θα προσδώσει επιπλέον κίνητρα και θα μας δώσει την ευκαιρία
μέσω μιας μακροχρόνιας νέας συμφωνίας να
εξασφαλίσουμε την παρουσία μιας ομάδας για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
*Από το περιοδικό Capital Today
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Και οι 16 του Europa League!
Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ επί της Αθλέτικο
Μπιλμπάο τον Φεβρουάριο του 2017, έφερε
στο ΓΣΠ την Άντερλεχτ Βελγίου, για τον πρώτο αγώνα της ομάδας της Λευκωσίας για τους
16 του Europa League.
To ΑΠΟΕΛ έπαιξε στην έδρα του με την Μπιλμπάο στις 23 Φεβρουαρίου και με την Άντερλεχτ στις 9 Μαρτίου.
Πρωτάθλημα - Κύπελλο
Η πρώτη φάση του Πρωταθλήματος Α’
Κατηγορίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4
Μαρτίου, με τον αγώνα ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια.
Η φάση των play off του Πρωταθλήματος
άνοιξε το τριήμερο 11 με 13 Μαρτίου, αγωνιστική κατά την οποία και οι δύο ομάδες
της Λευκωσίας αγωνίστηκαν εκτός έδρας. Η

Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ επέστρεψαν ως γηπεδούχοι στο ΓΣΠ, στη δεύτερη αγωνιστική
της Β’ Φάσης (τριήμερο 18-20 Μαρτίου) για
να αντιμετωπίσουν την Ανόρθωση και την
ΑΕΛ αντίστοιχα.
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017
η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ έδωσαν στο ΓΣΠ
από πέντε αγώνες (ως γηπεδούχοι) για την
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.
Για το Κύπελλο η Ομόνοια έπαιξε στις 22
Φεβρουαρίου 2017 με τον Απόλλωνα στο
ΓΣΠ, για την προημιτελική φάση. Οι πράσινοι αποκλείστηκαν και δεν θα συνεχίσουν
στον θεσμό. Το ΑΠΟΕΛ θα δώσει τους αγώνες του (με την ΑΕΛ) για την προημιτελική
φάση τον Απρίλιο (εντός έδρας στις 5 Απριλίου, 18:00).

Εθνική Κύπρου
Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, η Εθνική Κύπρου θα αντιμετωπίσει στο ΓΣΠ την Εσθονία,
για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Η Εθνική θα επιστρέψει ξανά
στην έδρα της την Πέμπτη 31 Αυγούστου
2017, για να αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στο ΓΣΠ, την περίοδο 1936-37,
όταν και κατέκτησε το πρώτο του νταμπλ. Το πρωτάθλημα
το είχε κερδίσει με διαφορά τερμάτων από το Τραστ. Οι
δύο ομάδες, που ήταν οι αιώνιοι αντίπαλοι της εποχής,
ήταν αντιμέτωπες και στον τελικό κυπέλου, στις 28
Φεβρουαρίου 1937.

Το 1936, το Τραστ πανηγύρισε για δεύτερη συνεχή χρονιά
την κατάκτηση του κυπέλου νικώντας στον τελικό την
Τουρκική Λέσχη με 4-1. Ο τελικός είχε γίνει στο ΓΣΠ, στις
3 Νοεμβρίου 1935. Η φωτογραφία δεν είναι από τον τελικό
αλλά από αγώνα του Πρωταθλήματος του Τραστ, της σεζόν
εκείνης (φωτο: αρχείο Τραστ).

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.

