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ΓΣΠ

ΑΡΓΥΡΟ Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Ιστορική παρουσία
της Κύπρου στους
Κοινοπολιτειακούς

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΣΠ

«Προτεραιότητά
μας ο κλασσικός
αθλητισμός»

O Θεόδωρος Ιωαννίδης επανεξελέγη στην προεδρία
Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, η
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». H φετινή Συνέλευση ήταν και εκλογική και σε αυτήν εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη διετία 2010-2012. Στην προεδρία του Συλλόγου επανεξελέγη ο κ. Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης.
Περισσότερα από 140 μέλη του Συλλόγου παρευρέθησαν στη Συνέλευση, αριθμός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τον ΓΣΠ και το στίβο.
Στη λογοδοσία του ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης είπε ότι
προτεραιότητα του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» είναι ο κλασσικός αθλητισμός, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος για να επαναφέρει το στίβο της Λευκωσίας, αλλά και της
Κύπρου, σε αξιόλογα επίπεδα.

Σελίδες 4-5

Τιμητική εκδήλωση για τους
μεγάλους ευεργέτες της Κύπρου, της Λευκωσίας αλλά
και του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», Αντώνιο
και Ευγενία Θεοδότου, θα διοργανωθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2011.

Σελίδα 2

Η ΚΟΕΑΣ
ανακοίνωσε
τον Αγωνιστικό
Προγραμματισμό
για το χειμώνα και
την άνοιξη του
2011.

Σελίδα 2

Η Κύπρος ολοκλήρωσε με ιστορική
παρουσία τις υποχρεώσεις της στους
19ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του
Νέου Δελχί, αφού κατέλαβε τη 12η
θέση του πίνακα των μεταλλίων. Ο απολογισμός, που ξεπερνά κάθε προηγούμενη συμμετοχή της Κύπρου σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ήταν τέσσερα χρυσά (δύο η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, κι από ένα ο Δημήτρης Κρασιάς και οι Γιώργος Αχιλλέως-Ανδρέας Χάσικος), τρία αργυρά (Μαριάννα Ζαχαριάδη,
Γιώργος Αχιλλέως, Χρυσταλλένη Τρικωμίτη) και τέσσερα
χάλκινα (δύο η Χρυσταλλένη Τρικωμίτη κι από ένα οι Ηρόδοτος Γιωργαλλάς και Ανδρέας Χάσικος).
Η Μαριάννα Ζαχαριάδη του ΓΣΠ κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με επίδοση στα 4 μέτρα και
40 εκατοστά, ίδια με την Αλάνα Μπόιτ που πήρε το χρυσό. Οι δυο αθλήτριες έμειναν μόνες να παλεύουν για την
πρωτιά, αφού η Ντενίσον, που κατετάγη τρίτη, σταμάτησε στα 4.25! Συνέντευξη της Μαριάννας Ζαχαριάδη φιλοξενούμε στη σελίδα 3.
Όλα τα αποτελέσματα που έφεραν, τον περασμένο Οκτώβριο,
οι έξι αθλητές του ΓΣΠ στους Κοινοπολιτειακούς 2010 είναι:
Πέτρος Μιτσίδης – Δισκοβολία, 9η θέση με επίδοση
53.32μ. Σφαιροβολία, 13η θέση με επίδοση 15.50μ.
Αλεξάνδρα Τσιήσιου – Ακόντιο,11η θέση με επίδοση
49.23μ.
Μαριάννα Ζαχαριάδη – Επί κοντώ, 2η θέση με επίδοση
4.40μ.
Απόστολος Παρέλλης – Δισκοβολία, 4η θέση με επίδοση
60.51μ.
Πέτρος Σοφιανός – Σφυροβολία, 8η θέση με 65.21μ.
Ζαχαρίας Άρνος – Μήκος, 11η θέση με επίδοση 7.37μ. Τριπλούν, 8η θέση με επίδοση 16.12μ.
Όλη η Εθνική Ομάδα της Κύπρου αποτελείτο από 15
αθλητές.

Για δέκα περίπου μέρες, 65 αθλητές και
αθλήτριες της Ολυμπιακής Ομάδας της
Γερμανίας έκαναν την προετοιμασία τους
στους χώρους του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ. Τις μέρες αυτές, οι αθλητές διέμεναν
στο Allegra το οποίο δέχεται συνεχώς όλο
και περισσότερους επισκέπτες τόσο από την
Κύπρο όσο και την Ευρώπη.

Σελίδα 7

Ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεύθυνση και το προσωπικό του ΓΣΠ
σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο 2011.

Δεκέμβριος 2010

Τιμή στους Αντώνιο και Ευγενία Θεοδότου
Τιμητική εκδήλωση για τους μεγάλους ευεργέτες της Κύπρου, της Λευκωσίας αλλά
και του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», Αντώνιο και Ευγενία Θεοδότου,
θα διοργανωθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2011, στις 18:45, στην Πύλη Αμμοχώστου.
Ανάμεσα στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι και ο ΓΣΠ (οι υπόλοιποι είναι: το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ο δήμος Λευκωσίας, η Σχολική Εφορία Λευκωσίας, το
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου και το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου).
Ο γιατρός Αντώνιος Θεοδότου ήταν ένας από τους ιδρυτές του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», το 1894.
Το 1934, το ζεύγος Αντωνίου και Ευγενίας Θεοδότου απάλλαξε το στάδιο ΓΣΠ από
το τεράστιο –για την εποχή– χρέος των 2.400 λιρών και παραχώρησε στο Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» σημαντικό ποσό για βελτίωση του σταδίου.
Στις 17 Οκτωβρίου 1934, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το παλιό στάδιο ΓΣΠ μετονομάστηκε σε «Στάδιο ΓΣΠ, Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου», προς τιμή των μεγάλων ευεργετών του, για την προς το Γυμναστικό Σύλλογο σημαντική δωρεά τους.
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2010 - 2012

γνωρίστε τους αθλητές μας
Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Μαριάννα Ζαχαριάδη
n Αγώνισμα: Άλμα επί κοντώ n Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1990
n Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία (κατοικεί στην Αθήνα) n Προπονητής: Φώτης
Στεφανή n Ατομική επίδοση: 4.45μ. (Παγκύπρια Επίδοση Νεανίδων & Γυναικών)
n Σπουδές/Εργασία: Φοιτήτρια στα ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 2η θέση στους 19ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Νέο Δελχί - 2η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Πέσκαρα (Καλοκαίρι 2009) - 5η θέση
στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων-Νεανίδων, τον Ιούλιο 2009, στο Νόβι Σαντ. n Αγωνιστικός στόχος: Να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Νεανίδων (4.48μ. από το 2005).
Τον περασμένο Οκτώβριο, στους
19ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η
Μαριάννα Ζαχαριάδη πρόσφερε στον
κυπριακό στίβο το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση αυτή. Η 20χρονη πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ,
είχε μαζί με την Αλάνα Μπόιντ, την ίδια
επίδοση με 4.40μ. Το μετάλλιο κρίθηκε
στις προσπάθειες που είχαν προηγηθεί. Η Μαριάννα είχε μία αποτυχημένη
προσπάθεια στα 4.25μ. Εκεί ήταν που
χάθηκε και το χρυσό μετάλλιο.
Η Μαριάννα –που επέλεξε να αγωνίζεται με την Κύπρο, αν κι έχει και ελληνική υπηκοότητα λόγω της μητέρας
της– είναι ήδη κάτοχος ρεκόρ στο επί
κοντώ, τόσο στον κλειστό όσο και τον
ανοιχτό στίβο.
Εντοπίσαμε τη Μαριάννα στην Αθήνα
και είχαμε μαζί της μια σύντομη συνομιλία.
Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό;
Αθλητισμό έκανα από μικρή. Πάντοτε θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι μέσα σε ένα
γυμναστήριο και να παίζω… Στα 14 μου ξεκίνησα πρωταθλητισμό!
Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό και ειδικά με το
επί κοντώ;
Ο πατέρας μου είναι εκείνος που με ώθησε
στο στίβο και στο άλμα επί κοντώ. Ως γυμναστής που είναι, είχε τη γνώμη πως αυτό
το άθλημα είναι για τα μέτρα μου. Και έτσι
άκουσα τη συμβουλή του. Η αλήθεια, όμως,

είναι ότι το άθλημα μου άρεσε και μένα.
Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία σου;
Πολλές ώρες άσκησης και κούραση. Απαιτεί
πολλή υπομονή, αφοσίωση, κουράγιο και
θέληση. Η κούραση της προπόνησης δεν
σου αφήνει περιθώρια για να κάνεις πολλά
πράγματα. Μου είναι δύσκολο να ασχοληθώ ακόμα και με τις σπουδές μου, τις οποίες δεν μπορώ να παρακολουθώ. Έχω προπονήσεις πρωί και απόγευμα, ενώ πρέπει να
απουσιάζω για προετοιμασίες και αγώνες,
οπόταν χάνω τα μαθήματα από απουσίες.
Όμως, γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι
και να μαθαίνω νέα πράγματα. Μου αρέσει πολύ ο χορός, να τραγουδάω, να ζωγρα-

φίζω, να γράφω, να κάνω σκι, snowboard,
αναρρίχηση.
Ποια είναι τα σχέδια για τη ζωή σου;
Στα σχέδια μου είναι να πετύχω αυτό που
θέλω από τον πρωταθλητισμό και να έχω
μια δουλειά στην Κύπρο. Θέλω να πετύχω
κάποιες ικανοποιητικές διακρίσεις, όπως το
να πάω σε δύο Ολυμπιάδες.
Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Ναι, θαυμάζω τη ρωσίδα Yelena Gadzhievna
Isinbayeva, γιατί αυτή η αθλήτρια κάνει το
απίθανο και το μη πραγματικό… αληθινό!
Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να καταφέρω, έστω για μία φορά, να φτάσω στα ύψη
που περνά.

Φώτης Στεφανή: θα πετύχει το όνειρο της

Τον προπονητή της Μαριάννας, κ. Φώτη Στεφανή, εντοπίσαμε επίσης στην Αθήνα. Όπως μας
είπε, «η Μαριάννα είναι ένας άνθρωπος με πολλά χαρίσματα. Έχει τις δυνατότητες για να φτάσει
σε ψηλές επιδόσεις και να μην ξεχνάμε ότι έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην
ηλικία της. Η Μαριάννα μπορεί να πετύχει επιδόσεις πάνω 4.60μ.».
Ο κ. Στεφανή τόνισε για την αθλήτριά του: «Πραγματικά παλεύει για αυτό που πιστεύει. Η Μαριάννα μέσα από το αγώνισμα και την αγωνιστικότητά της εκφράζει τον εαυτό της. Πιστεύω ότι
θα πετύχει το όνειρό της».
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Φώτης Στεφανή είναι παλιός πρωταθλητής και κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ στο επί κοντώ. Ο ίδιος έχει πικρή εμπειρία από ισοβαθμίες, αφού ως αθλητής στο
επί κοντώ, στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του Καναδά, το 1994, είχε κάνει επίδοση που εξασφάλιζε χάλκινο μετάλλιο, αλλά τελικά έμεινε τέταρτος.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Π

«Η μεγάλη προσπάθεια που κατα
να επαναφέρουμε το Στίβο σε αξ
Θ. Μ. Ιωαννίδης: «Ο ΓΣΠ, πρώτα και κύρια, είναι Γυμναστικός
Σύλλογος και πρώτη του προτεραιότητα είναι ο κλασσικός αθλητισμός»
Προτεραιότητα του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» είναι ο κλασσικός αθλητισμός, τόνισε
στη λογοδοσία του, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, ο πρόεδρος του ΓΣΠ,
Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης.
Η Συνέλευση, με τις εργασίες της οποίας έληξε
η θητεία του περασμένου (2008-2010) Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν και εκλογική. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του σταδίου ΓΣΠ. Περισσότερα από
140 μέλη του Συλλόγου παρευρέθησαν στη Συνέλευση, αριθμός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον
τους για τον ΓΣΠ και το στίβο.
Ο κ. Ιωαννίδης, ο οποίος κατά τις εκλογές που ακολούθησαν τη Γενική Συνέλευση επανεξελέγη στην
προεδρία του ΓΣΠ, στη λογοδοσία του είπε ότι το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο –κατά τη διετή
θητεία του– ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων, τα
οποία είχαν σχέση με τη λειτουργία του Αθλητικού
Κέντρου εν γένει, αλλά και με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος για να επαναφέρει το στίβο της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου,
σε αξιόλογα επίπεδα.

Στίβος

Μιλώντας ο κ. Ιωαννίδης, τόνισε ότι ο ΓΣΠ, πρώτα
και κύρια, είναι Γυμναστικός Σύλλογος και ότι πρώτη του προτεραιότητα είναι ο κλασσικός αθλητισμός.
«Στον υπό ανασκόπηση χρόνο», είπε ο κ. Ιωαννίδης, «ο ΓΣΠ πρώτευσε στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών, το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων,
το Παγκύπριο Πρωτάθλημα “Τα Μάτσεια”, τόσο
στους Άνδρες όσο και τις Γυναίκες, και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου (σε όλες
τις κατηγορίες εκτός από τη κατηγορία Ανδρών
όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση). Πήρε τη δεύτερη θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και
το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην οργάνωση του στίβου,
ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις των καιρών, αλλά και για να φέρουμε τους νέους κοντά σ’ ένα άθλημα που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς είχε πάρει την κατιούσα.
Τους λόγους τους εξήγησα επανειλημμένα. Ο κυριότερος –κατά τη γνώμη μου– ήταν τα 20 χρόνια
που ο ΓΣΠ στοχοποιήθηκε από άσχετους από τον
αθλητισμό, οι οποίοι επεδίωξαν την καταστροφή
του Συλλόγου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του αθλητισμού της Λευκωσίας και το μαρασμό του κλασσικού αθλητισμού γενικότερα.
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Σήμερα έχουμε οργανώσει ακαδημία για τους νεαρούς αθλητές, στην οποία απασχολούνται αποκλειστικά τρεις προπονητές. Στην ακαδημία, αφού
παραμείνουν και προπονηθούν οι νεαροί αθλητές
για κάποιο χρονικό διάστημα και αφού αξιολογηθούν, στη συνέχεια αρχίζουν προπονήσεις με τους
προπονητές των διαφόρων ειδικοτήτων.
Στα έντεκα χρόνια που λειτουργούν οι ακαδημίες έχουν περάσει από αυτές εκατοντάδες παιδιά
της επαρχίας Λευκωσίας. Ο ΓΣΠ έχει 250 εν ενεργεία αθλητές, χωρίς να υπολογίζονται τα παιδιά
της ακαδημίας.
Παρέχουμε συνεχή ιατροφαρμακευτική βοήθεια,
στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων μας, και
δίνουμε κάθε δυνατή επιστημονική υποστήριξη
στους αθλητές.
Έχουμε κατορθώσει να κρατούμε τους αθλητές
που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό
και σήμερα έχουμε μία εξαιρετική ομάδα.
Η προσπάθειά μας είναι συνεχής και πιστεύω ότι τα
αποτελέσματα είναι πλέον φανερά. Ήδη οι περισσότεροι αθλητές μας στελεχώνουν τις Εθνικές Ομάδες και οι επιδόσεις τους συνεχώς καλυτερεύουν.
Εδώ, θέλω να προσθέσω ότι ο σύλλογός μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που έχει αγοραστεί με τη βοήθεια και τη συνεισφορά του ΚΟΑ,
τον οποίον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Είχα αναφέρει στο παρελθόν ότι ο κλασσικός αθλητισμός είχε πάρει την κατιούσα ή τουλάχιστον δεν
κατόρθωσε να ακολουθήσει την άνοδο που υπήρξε στην Ελλάδα. Σήμερα, μπορώ να πω ότι έχουμε
αναστρέψει την κατάσταση. Έχουμε ευνοϊκά δεδομένα κι αυτό το δείχνουν οι συμμετοχές των αθλητών μας σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις.
Έχω πει πολλές φορές ότι η ενασχόληση με τον
κλασσικό αθλητισμό είναι δύσκολη και τα αποτελέσματα έρχονται μακροπρόθεσμα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από κάθε άλλο
άθλημα για να φτάσει κάποιος στη διάκριση. Δυστυχώς, τα κίνητρα και η υποστήριξη στους αθλητές δίνονται μόνο όταν θα έρθει η διάκριση. Αυτό
είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα των σχεδιασμών που υπάρχουν.
Σήμερα, γίνεται μία τεράστια προσπάθεια από
όλους τους εμπλεκόμενους, την ΚΟΕΑΣ, το ΚΟΑ
και τη ΚΟΕ, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρόοδος έχει γίνει
λόγω της δημιουργίας του Αθλητικού Κέντρου του
ΓΣΠ, θα αναφερθώ σε μερικές επιτυχίες των αθλητών μας κατά το χρόνο που μας πέρασε. Η σειρά
που αναφέρω τους αθλητές δεν έχει σχέση με την
επιτυχία τους.

Ο κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης
κατά την ομιλία του για τη
λογοδοσία του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΣΠ –
ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ – ΥΨΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΝΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 800Μ.
ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΗΣΙΟΥ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΡΑΖΗ – ΥΨΟΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΠΠΑ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΑΤΣΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΤΣΙΑΣ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ»

Γήπεδο ποδόσφαιρου

Ο πρόεδρος του ΓΣΠ, στη λογοδοσία του παλιού Δ.Σ., ανέφερε ότι τα τρία σωματεία της
Λευκωσίας που χρησιμοποιούν το στάδιο του
ΓΣΠ για έδρα τους ετοιμάζονται να υπογράψουν νέα συμφωνία χρήσης.
Σημείωσε επίσης κάποια σημαντικά γεγονότα που
έχουν σημειωθεί στο χρόνο που μας πέρασε:
«Επανήλθε στο στάδιο ο Ολυμπιακός, μετά τη σύντομη περιπέτειά του στο Μακάρειο στάδιο.
Δυστυχώς, μετά τη διακοπή του αγώνα ΑΠΟΕΛΟμόνοιας πρόπερσι, αναγκαστήκαμε –με τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων– να τοποθετήσουμε
προστατευτικό δίκτυ. Λέγω “δυστυχώς”, διότι αναγκαζόμαστε να καταστρέφουμε το γήπεδο.
Στον πρόσφατο αγώνα ΑΠΟΕΛ-Ομόνοιας, η Αστυνομία για να δεχτεί να αστυνομεύσει το αγώνα, μείωσε τη χωρητικότητα του γηπέδου κατά 5.000 θέσεις. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

αβάλλουμε για
ξιόλογα επίπεδα»

Εκλογική Γενική
Συνέλευση
Στις εκλογές ψήφισαν 146 μέλη του Συλλόγου. Ο κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης επανεξελέγη στην προεδρία με 140 ψήφους. Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του κ. Σάββα Κωνσταντινίδη έλαβε 15 ψήφους. Οι εκλεγέντες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
Θεόδωρος Ιωαννίδης, Ντίνος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Μιτσίδης, Χριστόδουλος Συμεωνίδης, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέξανδρος Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Πάρις Παπαέλληνας, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Ιάκωβος Γαβάς, Κώστας Τσιάππας, Ανδρέας Φωτιάδης και Κωστάκης Ματσουκάρης.
Οι 14 εκλεγέντες –μαζί με τα τρία άτομα που
υπέδειξε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (Κώστας Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Κλεάνθους και Στέλιος Γεωργίου), σύμφωνα με
το καταστατικό του Συλλόγου– θα αποτελούν το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο του
ΓΣΠ για τη διετία 2010-2012.

Προγραμματίζεται η κατασκευή νέων χώρων V.I.P.
Ήδη έχουμε προχωρήσει με κατασκευαστικά σχέδια και σύντομα θα αναρτηθούν λεπτομέρειες
στην ιστοσελίδα μας».

Ξενώνες Allegra

Ένα πραγματικά τεράστιο έργο έχει περατωθεί και έχει αρχίσει τη λειτουργία του. Ο πρόεδρος του ΓΣΠ ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία θα
αναφερθεί με λεπτομέρειες σ’ αυτό το μεγαλεπήβολο έργο, του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν
σε λίγους μήνες.

Μέλη
Σύντομα ο ΓΣΠ θα καλέσει εμπειρογνώμονες από
το εξωτερικό για να δούμε από κοινού τα θέματα
της βίας. Όπως είναι η κατάσταση, δεν μας ικανοποιεί. Έχουμε ένα γήπεδο για το οποίο έχουμε πληρώσει εκατομμύρια και δεν είμαστε διατεθειμένοι
να το αφήσουμε να το καταστρέψουν οι οποιοιδήποτε. Εκτός και αν νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να
ξαναγίνει τέτοιο γήπεδο. Αναμένουμε ακόμα, από
τη επιτροπή που συνεστήθη για τη βία, την υλοποί-

ηση των εξαγγελιών της.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το
στάδιο είναι οι προσβάσεις και οι δρόμοι. Οι πολλές υποσχέσεις, οι διάφορες συσκέψεις και οι σχεδιασμοί φαίνεται ότι έφεραν επιτέλους αποτελέσματα. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα λήξει οριστικά αυτό το θέμα.
Προγραμματίζεται η επέκταση της Οικογενειακής
Κερκίδας κατά 5.000 θεατές.

Ευχαριστίες
Στην ομιλία του, ο κ. Θεόδωρος Ιωαννίδης ευχαρίστησε τους αθλητές και προπονητές του ΓΣΠ,
που θυσιάζοντας πολύτιμο χρόνο από την προσωπική τους ζωή και την εργασία τους, κρατούν
τον ΓΣΠ ψηλά στο χώρο του αθλητισμού. Ευχαριστίες ιδιαίτερες απηύθυνε στο γενικό διευθυντή
και το προσωπικό του ΓΣΠ, καθώς και στα τρία σωματεία της Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και
Ολυμπιακό), αλλά και τη διαχειριστική επιτροπή του σταδίου για την άψογη συνεργασία.
«Άφησα τελευταίους», σημείωσε ο κ. Ιωαννίδης, «τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι πιστεύω ότι δικαιούνται κάτι περισσότερο από απλές ευχαριστίες. Μαζί αρχίσαμε αυτό
το έργο και μέσα από συλλογική προσπάθεια και εποικοδομητικό διάλογο το φέραμε στο ζηλευτό σημείο που είναι σήμερα. Σήμερα, δύο από τα μέλη που η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε
ισόβια δεν επαναδιεκδικούν εκλογή, οι κ. κ. Φρίξος Κλεάνθους και Κίκκος Φωτιάδης. Για την τεράστια προσφορά τους στον ΓΣΠ και τη στενή συνεργασία μαζί μου τους ευχαριστώ ιδιαίτερα».

«Τα μέλη μας αυξάνονται συνεχώς», ανακοίνωσε ο
πρόεδρος του ΓΣΠ, συμπληρώνοντας ότι κατά τη
διάρκεια της προεδρίας του ουδέποτε αρνήθηκε
σε φίλους του στίβου να εγγραφούν μέλη του ΓΣΠ.
«Βλέποντας σήμερα», είπε, «την τάση που υπάρχει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην
εκλογή των μελών της διοίκησής τους, θέλω να παρατηρήσω πόσο έχει πρωτοπορήσει ο Σύλλογός
μας στον τομέα αυτό.
Οι αθλητές του ΓΣΠ, οι οποίοι συμμετείχαν στους
Παγκύπριους Αγώνες, έχουν –βάσει του καταστατικού– δικαίωμα ψήφου∙ με αυτό τον τρόπο και οι
ίδιοι κρίνουν και αποφασίζουν ποιοι θα διοικούν το
Σύλλογό τους. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι και
ένας τρόπος ώστε να παραμένουν οι αθλητές κοντά στο Σύλλογό τους.
Στο χρόνο που μας πέρασε, έφυγαν από τη ζωή
δύο εκλεκτά μέλη μας. Ο Ιάκωβος Φιλίππου,
τον οποίο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας είχε ανακηρύξει ισόβιο μέλος για τις υπηρεσίες του προς τον ΓΣΠ, και ο Μανώλης Χριστοφίδης, που σχεδόν μόνιμα προήδρευε των
Γενικών μας Συνελεύσεων.
Αιωνία τους η μνήμη».
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Παλιές δόξες

Αντρέας 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 1950, παρακολούθησε μαθήματα προπονητή στίβου και πήρε το σχετικό δίπλωμα
του Αμερικανικού Ινστιτούτου Helms Athletic
Foundation. Το 1957, μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια της Αγγλίας Σαουθάμπτον, Λάπφορα και Σαιντ Άντριους, σε θέματα γυμναστικής,
αθλητισμού και καλαθόσφαιρας. Το 1961/62,
με υποτροφία του Ιδρύματος «Τζων Κέννεντυ»
συνέχισε ανώτερες σπουδές στο Ball University
στην πολιτεία των ΗΠΑ, Ιντιάνα.
Άρχισε τον αθλητισμό από το δημοτικό σχολείο. Παρουσιάστηκε σε Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες το 1948 ως αθλητής της δισκοβολίας. Το 1949, κέρδισε τους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες 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 τα δυο επόμενα χρόνια (1950, 1951) ως
αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου «Πράξανδρος» Κερύνειας. Το 1951, κατέρριψε την παγκύπρια επίδοση στο άλμα εις ύψος (1.78 ½μ.)
που υπήρχε από το 1927 (1.77 ½μ.), την οποία
βελτίωσε τον αμέσως επόμενο χρόνο με 1.85μ.
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 (1.88μ.), καθώς και την τρίτη στους
Βαλκανικούς (1.84μ.). Στους Πανελλήνιους Φοιτητικούς Αγώνες (1952) μοιράστηκε την πρώτη θέση στο ύψος με 1.86μ. Πρώτευσε στους
Διεθνείς Αγώνες Αιγύπτου-Ελλάδος, στους Πενταεθνείς των Αθηνών, στους Διεθνείς ΕλλάδοςΓιουγκοσλαβίας και Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, στους Διεθνείς Αγώνες Αθηνών και τους
Πανελλήνιους Εαρινούς (1953).
Υπήρξε πρωταθλητής στην επιτραπέζια αντισφαίριση και τρίτος πανελληνιονίκης στην ξιφομαχία.
Με την επιστροφή του στην Κύπρο ενεγράφη στο
Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» και επιδόθηκε 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 στο δρόμο 200μ. μετ’εμποδίων.
Για τις επιδόσεις του στο άλμα εις ύψος, το πένταθλο, το δέκαθλο, τη δισκοβολία, τον ακοντισμό και τα 200μ. 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 το δήμο Αθηναίων, με το εύσημο και μετάλλιο αθλητικής ικανότητας από τις ελληνικές αθλητικές Αρχές και με
την αργυρή νίκη της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) ως
κάτοχος κυπριακών επιδόσεων. Επίσης:
• 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 Κυπρια-

κού 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 Γεν. 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 12 Φεβρουαρίου 2009, κατά την ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λευκωσίας τιμήθηκε από το Σύνδεσμο για την πολύτιμη προσφορά του στον
κλασσικό αθλητισμό.
Ο Αντρέας Χατζηβασιλείου ήταν ο προπονητής
που ξεχώρισε –και ώθησε να ασχοληθεί με το
στίβο– έναν άλλο σημαντικό αθλητή του ΓΣΠ,
τον κ. Ντίνο Μιχαηλίδη (νυν Έφορο Αθλητισμού
Στίβου & Σταδίου του ΓΣΠ).
Θεωρείται ως ο κυριότερος ιστορικός του κυπριακού αθλητισμού. Το Νοέμβριο του 2005,
έγινε στο «Σπίτι της Κύπρου», στην Αθήνα, η παρουσίαση του βιβλίου του «Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού». Πρέπει να σημειωθεί ότι τα
περισσότερα κείμενα της «Μεγάλης Κυπριακής
Εγκυκλοπαίδειας» (Άντρος Παυλίδης) είναι του
Αντρέα Χατζηβασιλείου.
Πηγές: Ιστοσελίδα ΓΣΠ, «Χρυσοί Παγκυπριονίκες, 18961998» (ΚΟΕΑΣ).

Τιμητική εκδήλωση της ΚΟΕΑΣ στο ΓΣΠ
Πενήντα χρόνια πίσω γύρισαν τη μνήμη τους οι νικητές των 7ων
Παγκύπριων Εφηβικών Αγώνων και των Έκτακτων Μαθητικών
Αγώνων του 1960 και είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν ωραίες στιγμές σε μια εκδήλωση της ΚΟΕΑΣ, κατά την οποία και βραβεύθηκαν
στα πλαίσια του Μαθητικού Σχεδιασμού.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΓΣΠ, στις 10 Δεκεμβρίου.
Ανάμεσα στους αθλητές/τριες που τιμήθηκαν ήταν οι: Αντώνης
Δημητρίου, Ανδρέας Λανίτης, Σπύρος Τσούκας, Ιωάννης Σαββίδης,
Ντίνος Μιχαηλίδης, Άρης Σκορδής, Ανδρέας Στυλιανού, Γεώργιος
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Σάββα, Μιχάλης Γεωργιάδης, Ρένος Λοϊζίδης, Νίνα Κασσιανίδου,
Χαριτίνη Τζυρκώτη, Αίγλη Γεωργαλή, Αναστασία Λοϊζίδου, Μαρία
Πρωτοπαπά και Νίκος Κατράνης.
Στα πλαίσια του Μαθητικού Σχεδιασμού, βραβεύθηκαν οι νικητές των
Πανελληνίων Μαθητικών Αγώνων, οι νικητές των Παγκυπρίων Αγώνων
Εφήβων/Νεανίδων, οι νικητές των Παγκύπριων Αγώνων Παίδων/Κορασίδων και οι νικητές της Αθλητικής Συνάντησης Κύπρου-Ελλάδας.
Βραβεύθηκαν ακόμα ο αργυρός νικητής της Α΄ Ολυμπιάδας Νέων
στη σφυροβολία, Αλέξανδρος Πουρσανίδης, και η Λεοντία Καλλένου, που κατέλαβε την τιμητική 4η θέση στο ύψος.

ειδήσεις

Σημαντικές φιλοξενίες
στο Allegra
Πολλές εκδηλώσεις, αθλητικές και μη, φιλοξένησε το
ξενοδοχείο Allegra στους
χώρους του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ, από τον
Οκτώβριο μέχρι τις αρχές
Δεκεμβρίου.
• Το ΑΠΟΕΛ έδωσε, στα τέλη Σεπτεμβρίου,
δύο δημοσιογραφικές διασκέψεις για την
παρουσίαση των συνεργασιών του με τους
χορηγούς του Bwin και LTV.
• Εκπρόσωποι πολλών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών μπάντμιντον επέλεξαν, τον περασμένο
Οκτώβριο, τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Allegra για τη διαμονή των ομάδων τους.
Οι ομάδες συμμετείχαν στο Διεθνές Τουρνουά Μπάντμιντον που πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία. Μεταξύ των ομάδων ήταν αυτές της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Σλοβακίας,
του Βελγίου, της Γαλλίας και της Τσεχίας.
• Οι Εθνικές Ομάδες ποδοσφαίρου U21 της
Μάλτας και της Κύπρου φιλοξενήθηκαν στο
Allegra, μεταξύ 15-18 Νοεμβρίου και έδω-

Από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΑΠΟΕΛ στο Allegra.

Από την προετοιμασία των Γερμανών αθλητών.

σαν φιλικό αγώνα στο στάδιο ΓΣΠ.
• Στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου, για δέκα περίπου μέρες, 65 αθλητές
και αθλήτριες της Ολυμπιακής Ομάδας της
Γερμανίας έκαναν την προετοιμασία τους
στους χώρους του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ. Τις μέρες αυτές, οι αθλητές διέμεναν
στο Allegra. Τους αθλητές συνόδευαν 45
άτομα προσωπικό (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι και εργοφυσιολόγοι).
Πρόκειται για τους αθλητές που θα λάβουν
μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
του 2011 και την Ολυμπιάδα του 2012.
• To Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, έκαναν την
προετοιμασία τους, διαμένοντας παράλληλα στο Allegra, αρκετές ποδοσφαιρικές
ομάδες από την Αυστρία.
Το Σαββατοκύριακο 4 -5 Δεκεμβρίου, φιλοξενήθηκαν στο Allegra Ευρωπαίοι αθλητές
και επίσημοι που συμμετείχαν στο Διεθνές
Τουρνουά Αναρριχήσεων, που διοργανώθηκε στο Δάλι από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αναρριχήσεων.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δεύτερη θέση ο Kassahun
Ο Kassahun Jebel ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι στην κατηγορία Ανδρών στον 1ο Μαραθώνιο
Λευκωσίας. Ο Kassahun, στον Ημιμαραθώνιο των
21.1 χιλιομέτρων, σημείωσε χρόνο 1:06:36.018. Ο
Kassahun έλαβε μέρος εκπροσωπώντας τον ΓΣΠ
και το Dro.Me.A.Racing.
Στην κατηγορία Αγώνα Δρόμου 4.6 χιλιομέτρων, ο
Χρίστος Δημητρίου του ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση, ενώ στην ίδια κατηγορία στις Γυναίκες, η Μερόπη Παναγιώτου του ΓΣΠ πήρε τη δεύτερη θέση και η Ναταλία Ευαγγελίδου του
ΓΣΠ την τρίτη.
Πέντε και πλέον χιλιάδες δρομείς και περιπατητές συμμετείχαν στη μεγαλύτερη γιορτή του
αθλητισμού που διοργανώθηκε ποτέ στην Κύπρο. Ο 1ος Μαραθώνιος Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2010 και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Οι τρεις διαδρομές
–Ημιμαραθώνιος, Δρόμος 46χλμ. και Δρόμος 1000μ.– κάλυπταν πολλά ιστορικά σημεία της
πρωτεύουσας και πρόβαλλαν την πολιτιστική της κληρονομία.
Ο Μαραθώνιος διοργανώθηκε από το Ίδρυμα «Αθανάσιος Κτωρίδης» και το δήμο Λευκωσίας και κατάφερε να υπερβεί τα πλαίσια μιας αθλητικής εκδήλωσης και να αναδειχθεί ως μια
διεθνής κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση με βαρυσήμαντη κοινωνική προσφορά.

Συναπάντημα
συμμαθητών της
Αστικής Σχολής Χρυσής
Ακτής Αμμοχώστου
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, στα
ιδιωτικά θεωρεία του σταδίου ΓΣΠ,
διοργανώθηκε εκδήλωση αποφοίτων
της Αστικής Σχολής (δημοτικού σχολείου) Χρυσής Ακτής Αμμοχώστου.
Η Σχολή ιδρύθηκε το 1961. Πρώτος
διευθυντής διετέλεσε ο Αντρέας Σαββίδης (1961-1963) και μετέπειτα ο
Γιώργος Παπαλεοντίου (1963-1974).
Το σχολείο είναι ένα από τα τέσσερα
δημοτικά σχολεία (μαζί με τον Άγιο
Μέμνονα, την Αγία Ζώνη και το Σταυρό) που βρίσκονται στην περιφραγμένη περιοχή της Αμμοχώστου. Ένα
σχολείο φάρος στα Γράμματα και τον
πολιτισμό, πρώτο στους αγώνες στίβου, πρώτο και στην καλαθόσφαιρα.

Έκθεση «Sport
Medicine and
Equipment»
Την εξειδικευμένη έκθεση «Sport
Medicine and Equipment» θα φιλοξενήσει το στάδιο ΓΣΠ, την Κυριακή 27
Μαρτίου 2011.
Η έκθεση, που διοργανώνεται από
την εταιρεία Ηρόδικος Λτδ, απευθύνεται μόνο σε αθλητικούς οργανισμούς, συνδέσμους και συλλόγους
και θα είναι ανοιχτή από τις 7:00 το
απόγευμα μέχρις τις 11:00 το βράδυ.
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ποδόσφαιρο
Πότε αγωνίζονται στο ΓΣΠ
το ΑΠΟΕΛ, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
και η ΟΜΟΝΟΙΑ
Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας
15η Αγωνιστική
18 Δεκεμβρίου ΑΠΟΕΛ-Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 19:00
19 Δεκεμβρίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ 18:00
16η Αγωνιστική
10 Ιανουαρίου ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΛΚΗ 19:00
17η Αγωνιστική
15 Ιανουαρίου ΑΠΟΕΛ-Α. Ε. ΠΑΦΟΣ 18:00
16 Ιανουαρίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19:00
18η Αγωνιστική
22 Ιανουαρίου ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΕΛ 18:00
19η Αγωνιστική
29 Ιανουαρίου ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΛΛΩΝ 18:00
20ή Αγωνιστική
5 Φεβρουαρίου ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ 18:00
21η Αγωνιστική
12 Φεβρουαρίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 19:00
14 Φεβρουαρίου ΑΠΟΕΛ-ΕΘΝΙΚΟΣ 19:00
22η Αγωνιστική
21 Φεβρουαρίου ΟΜΟΝΟΙΑ-Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 19:00
23η Αγωνιστική
27 Φεβρουαρίου ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ 18:00
28 Φεβρουαρίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΛΚΗ 19:00
O προγραμματισμός για τις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας δεν έγινε ακόμα από την ΚΟΠ. Ο Β΄ Γύρος του Πρωταθλήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 3ήμερο 19-21 Μαρτίου. Για
την Ομόνοια θα υπολείπονται να δώσει στο ΓΣΠ δύο
αγώνες (24η και 25η αγωνιστική) με την Α. Ε. Πάφου
και τη Δόξα. Για το ΑΠΟΕΛ θα υπολείπεται ένας αγώνας
(με την ΑΕΛ) στην 26η αγωνιστική, όμως θα αγωνιστεί
στο ΓΣΠ και ως «φιλοξενούμενο» του Ολυμπιακού (δεν
θα έχει άλλους αγώνες στο ΓΣΠ), την 25η αγωνιστική.
Κύπελλο
ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
12 Ιανουαρίου (16:00)
ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας
19 Ιανουαρίου (16:00)
Ομόνοια-Ατρόμητος Γεροσκήπου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
26 Ιανουαρίου (16:00)
Ολυμπιακός-ΑΕΠ
Η τιμή των εισιτηρίων για τους αγώνες της β’ φάσης καθορίστηκε ως εξής:
Γενική είσοδος: €15. Μαθητικά: €10. Παιδικό: €1.
Γ΄ Φάση: πρώτοι αγώνες: 9/3/2011 και 16/3/2011 –
Επαναληπτικοί: 6/4/2011 και 13/4/2011.
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Δεκέμβριος 2010
Η νικήτρια της περσινής διοργάνωσης, η Εθνική Καναδά
(το 2009, είχε κερδίσει τον τίτλο η Εθνική Αγγλίας).

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2011

Cyprus Women Cup 2011
Με τη συμμετοχή ομάδων που
το καλοκαίρι θα αγωνιστούν
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου Γυναικών
Μεγάλη σημασία έχει το φετινό Γυναικείο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά (Cyprus
Women Cup 2011), αφού για τέσσερις
ομάδες η διοργάνωση περιλαμβάνεται
στην τελική προετοιμασία τους για το
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2011. Αγώνες
του Cyprus Women Cup 2011 θα φιλοξενήσουν –για τρίτη συνεχόμενη χρονιά– τα στάδια του ΓΣΠ.
Η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει στις 2
Μαρτίου και ο τελικός θα γίνει στις 9 του
ίδιου μήνα. Αγώνες θα γίνουν στις 2, 4,
7 και 9 Μαρτίου. Στο τουρνουά θα λάβουν μέρος οκτώ Εθνικές Ομάδες: Αγγλία, Σκωτία, Ολλανδία, Καναδάς, Νέα
Ζηλανδία, Ελβετία, Ιταλία και Γαλλία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τέσσερις από
τις οκτώ ομάδες έχουν προκριθεί για τα
τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών (FIFA Women’s
World Cup 2011), που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στη Γερμανία. Πρόκειται για την Αγγλία, τον Καναδά, τη Νέα
Ζηλανδία και τη Γαλλία, οι οποίες θα

Το «δεκάρι» της Εθνικής Αγγλίας και μεγάλο
«αστέρι» του παγκοσμίου γυναικείου
ποδοσφαίρου Kelly Smith, σε μονομαχία με τη
Manoe Meulen της Ολλανδίας στο Euro 2009.

έρθουν στην Κύπρο με όλα τα αστέρια
τους. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων
ποδοσφαιριστριών που θα βρεθούν
στην Κύπρο, είναι η Αγγλίδα Kelly Smith
και η Νεοζηλανδή Rosie White!
Το Τουρνουά διοργανώνεται τα τελευταία τρία χρόνια από την Αγγλία, τη
Σκοτία και την Ολλανδία.
Πληροφορίες: www.cypruswomenscup.com

Φιλικό της Εθνικής Κύπρου Γυναικών

Εθνική Κύπρου Ανδρών

Με επιβλητική νίκη (8-0) της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της Εθνικής Κύπρου τελείωσε ο φιλικός αγώνας με αντίπαλο την Εθνική Αζερμπαϊτζάν, που φιλοξένησε το στάδιο ΓΣΠ στις 2 Δεκεμβρίου. Στο πρώτο φιλικό ενόψει της προετοιμασίας για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων U-19, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα και το τελικό σκορ αποδεικνύει και
τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στις 26 Μαρτίου 2011, η Εθνική Κύπρου Ανδρών
θα αγωνιστεί στο ΓΣΠ με την Εθνική Ισλανδίας.
Είναι ο πρώτος αγώνας που θα δώσει η Εθνική
Κύπρου για τα προκριματικά του Euro 2012 στο
ΓΣΠ και ο δεύτερος που θα δώσει στην Κύπρο
(Κύπρος-Νορβηγία 1-2, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στις 8 Οκτωβρίου 2010).
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