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Σχέδια για επέκταση της Ανατολικής Κερκίδας 

Η κερκίδα της... οικογένειας
Η προσπάθεια αναβάθμισης του 
Αθλητικού Κέντρου του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» είναι 
συνεχής. Πολιτική του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΓΣΠ είναι η παροχή 
αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών 
και διευκολύνσεων, ώστε αυτό να 
συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο χάρτη 
των πληρέστερων αθλητικών κέντρων. 
Το 2009, έγιναν βελτιώσεις σε όλες 
τις εγκαταστάσεις του Κέντρου, με 
αποκορύφωμα την αποπεράτωση 
του Allegra GSP Sports Center, το 
οποίο λειτουργεί από τον περασμένο 
Νοέμβριο. Το Allegra –μέσα στο 2010– 
θα επεκταθεί, με την προσθήκη ακόμα 
11 δωματίων στο δεύτερο όροφο. 
Βέβαια, μία από τις μεγαλύτερες 
προσθήκες που θα γίνει στο Αθλητικό 
Κέντρο θα είναι η επέκταση της 
Ανατολικής Κερκίδας του κεντρικού 
σταδίου ποδοσφαίρου. 

Η κερκίδα θα διαθέτει περίπου 5.000 
επιπρόσθετες θέσεις, από τις οποίες 
οι 1.000 θα είναι «premium seats», 
με πρόσβαση σε μπαρ, εστιατόρια 
και καφετερίες. Θα δημιουργηθούν 
επίσης 30 θεωρεία, εξωτερικές 
βεράντες και εσωτερικά σαλονάκια. 
Η Ανατολική Κερκίδα θα είναι ως 
επί το πλείστον στεγασμένη και θα 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη χρήση 
της από οικογένειες με παιδότοπο, 
παιχνίδια, κιόσκια και ό,τι άλλο μπορεί 
να προσφερθεί σε σύγχρονα στάδια. 
Η ανέγερση αναμένεται να ξεκινήσει 
στο τέλος της φετινής σεζόν και να 
διαρκέσει δύο χρόνια. Το κόστος του 
συγκεκριμένου έργου αναμένεται να 
ξεπεράσει τα €8.000.000.

Εκτενές αφιέρωμα στα έργα που 

έγιναν κατά το 2009, αλλά και σε αυτά 

που θα γίνουν ή θα αρχίσουν μέσα 

στο 2010, στις σελίδες 6-7.

Γνωρίστε τους αθλητές μας

• Ο Απόστολος Τσακκιστός μάς μιλά για τους 

στόχους του, αλλά και για το πώς συνδυάζει 

το σχολείο με τις προπονήσεις!

• Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου: Η 

μεγαλύτερη μεταπολεμική γυναικεία 

αθλητική φυσιογνωμία της Κύπρου.

Σελ. 3

Ο αγωνιστικός προγραμματισμός για το 
στίβο, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σελ. 5

Επιτυχίες στην Παιανία
Σε ημερίδα κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών και Παίδων-
Κορασίδων, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ, το Σάββατο 6 

Φεβρουαρίου στο στάδιο της Παιανίας, έλαβαν 
μέρος πέντε αθλητές του ΓΣΠ.

Τα αποτελέσματά τους ήταν:

➤  Μαριάννα Ζαχαριάδη

(Επί κοντώ Γυναικών) – 3η Θέση 4.30μ.

➤  Φλωρεντία Κάππα

(Σφαιροβολία Γυναικών) – 1η Θέση 14.03μ.

➤  Στέφανη Ράζη

(Ύψος Γυναικών) – 5η Θέση 1.65μ.

➤  Λεοντία Καλλένου

(Ύψος Γυναικών) – 4η Θέση 1.75μ.

➤  Παναγιώτης Πούπας

(Άλμα εις μήκος Ανδρών) – 6η Θέση 6.72μ.
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Βραβεύσεις ΚΟΕ για Έφηβους και Νεανίδες

Αθλητές μας στους καλύτερους του 2009
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010, η Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τους νεαρούς πρω-
ταθλητές που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις και το 
ήθος τους κατά το 2009. Η τελετή βράβευσης έγι-
νε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

Στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος 
της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην 
τεράστια σημασία και την αναγκαιότητα της προ-
σεκτικής επιλογής και της επιτυχούς ανάπτυ-
ξης των αθλητικών ταλέντων. «Εύχομαι ολόψυχα 
όπως ο μεγάλος στόχος του κυπριακού αθλητι-
σμού για την κατάκτηση ενός ολυμπιακού μεταλ-
λίου γίνει πραγματικότητα από τους αθλητές και 
τις αθλήτριες που τιμούμε απόψε», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΟΕ.

Ως Καλύτερη Νεανίδα Αθλήτρια των ατομικών 
αθλημάτων βραβεύθηκε η πρωταθλήτρια του 
ΓΣΠ στο στίβο, Μαριάννα Ζαχαριάδη, που είχε 
την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο επί κοντώ (κατηγορία Νεανίδων) και 
ήταν αργυρή νικήτρια στους Μεσογειακούς της Πεσκάρα. 

Το Έπαθλο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απονεμήθηκε στον πρωταθλητή του 
στίβου Μιχάλη Κλατσιά, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην παγκόσμια Γυ-

μνασιάδα και το χάλκινο στους Αγώνες Νέων Ευ-
ρώπης στο Τάμπερε. 

Οι εισηγήσεις των αθλητών έγιναν από τις ομο-
σπονδίες τους και αφού η Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή μελέτησε αυτές τις εισηγήσεις, βράβευ-
σε τους αθλητές που διακρίθηκαν περισσότερο 
και είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τη χρονιά που 
πέρασε, που ομολογουμένως ήταν η καλύτερη 
χρονιά στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού 
τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Διακρίσεις και από την ΕΑΚ
Στην ελίτ των αθλητών της Κύπρου ψηφίστηκαν 
αθλητές του ΓΣΠ και στην τελετή βράβευσης των 
Αρίστων Αθλητών 2009 της Ένωσης Αθλητικογρά-
φων Kύπρου (ΕΑΚ), που έγινε στις 14 Ιανουαρίου 
2010. Η Μαριάννα Ζαχαριάδη βραβεύθηκε ως η 
τρίτη καλύτερη αθλήτρια της Κύπρου (πρώτη ψη-

φίστηκε η Ελένη Αρτυματά), ενώ η Στέλλα Χριστοφόρου του ΓΣΠ ψηφίστηκε 
πρώτη ανάμεσα στα ανερχόμενα ταλέντα του κυπριακού αθλητισμού.

Στις τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν από την ΕΑΚ συμπεριλαμβανό-
ταν και ο Μιχάλης Κλατσιάς.

Ο Μιχάλης Κλατσιάς παραλαμβάνει το Έπαθλο 

«Αντώνης Παπαδόπουλος» κατά την τελετή βράβευσης 

των καλύτερων Εφήβων και Νεανίδων της ΚΟΕ.
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Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

 Δώρος Μ. Ιωαννίδης  Πρόεδρος 

 Κώστας Κωνσταντινίδης  Αντιπρόεδρος Οικονομικών

 Γεώργιος Π. Μιτσίδης  Γενικός Γραμματέας 

 Κώστας Τσιάππας Ταμίας

 Ντίνος Μιχαηλίδης  Έφορος Αθλητισμού Στίβου  
  & Σταδίου 

 Σύμβουλοι:

Κώστας Ματσουκάρης, Ανδρέας Φωτιάδης, Φρίξος Κλεάνθους, Κώστας Σχίζας, Κίκκος Φωτιάδης, 
Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Χριστόδουλος Συμεωνίδης, Πάρις 
Παπαέλληνας, Ιάκωβος Γαβάς, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Ιωάννου, Νεοκλής Λυσάνδρου

Γενικός Διευθυντής:

Φοίβος Κωνσταντινίδης

καλοσώρισμα

Υπεύθυνος έκδοσης
Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 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     info@gnora.com

Καλή… άνοιξη!
Αγαπητά μέλη,
Αναλογιζόμενος τη 
σπουδαία χρονιά που 
έζησε πέρυσι ο κυπριακός 
αθλητισμός, ανέμενα ότι 
θα πλημμύριζα, απλά και 
μόνο, με συναισθήματα 
περηφάνιας και χαράς. Κι 

όμως, οι επιτυχίες του 2009 των αθλητών 
του ΓΣΠ στο στίβο, οι επιτυχίες γενικά 
των Κύπριων αθλητών στην Κύπρο αλλά 
και στο εξωτερικό, η δυναμική επάνοδος 
του Μάρκου Παγδατή, το ΑΠΟΕΛ στο 
Champions League να δίνει συνέχεια στην 
επιτυχία της Ανόρθωσης, οι ομάδες μας 
της καλαθόσφαιρας, νιώθω τελικά ότι με 
φόρτωσαν με περισσότερο άγχος.
Πώς προχωρούμε τώρα; Πώς διαχειριζόμαστε 
την επιτυχία, τη βελτίωση; Επαναπαυόμαστε 
μήπως; Σίγουρα όχι. Τώρα είναι που η πίεση 
μεγαλώνει και βαραίνει όχι τους ώμους, αλλά 
τα χέρια όλων εμάς που έχουμε μερίδιο στον 
κυπριακό αθλητισμό. Οι αθλητές μας βρήκαν 
την ευκαιρία και την άρπαξαν. Τους δώσαμε 
γήπεδα, γυμναστήρια και απέδειξαν ότι 
μπορούν. Τώρα ξέρουμε τι έλειπε και σίγουρα 
ξέρουμε πού θα πρέπει να επενδύσουμε. 
Η άνοιξη του κυπριακού αθλητισμού πρέπει 
να έχει συνέχεια και εμείς εδώ στον ΓΣΠ 
υποσχόμαστε πως θα κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν να τον στηρίξουμε, είτε αυτός 
ονομάζεται στίβος είτε ποδόσφαιρο.

Δώρος Μ. Ιωαννίδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΣΠ

Αθλητές του ΓΣΠ είχαν επιτυχίες στο Παγκύπριο Μαθητικό Πρωτάθλημα 
Ανωμάλου Δρόμου (Γυμνασίων και Λυκείων), που έγιναν στις 11 Ιανουαρίου 
στην Πάφο. 

Στο δρόμο 5000μ. αγοριών (Λύκεια), οι αθλητές του ΓΣΠ Ραφαήλ 

Νικοδήμου, Δημήτρης Ζηκόπουλος και Χρίστος Δημητρίου πήραν τις 
τρεις πρώτες θέσεις.

Στο δρόμο 3000μ. κοριτσιών (Λύκεια), οι αθλήτριες του ΓΣΠ Μερόπη 

Παναγιώτου και Στεφανία Χριστοφή κατετάγησαν πρώτη και τρίτη, 
αντίστοιχα. Στο δρόμο 2000μ. κοριτσιών (Γυμνάσια), η αθλήτρια του ΓΣΠ 
Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου πήρε την πρώτη θέση.

Οι νικητές συμμετείχαν στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα, 

που έγινε στις 29 Ιανουαρίου και πάλι στην Πάφο. Οι αθλητές του ΓΣΠ είχαν 
τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Λύκεια

Μερόπη Παναγιώτου – 3η θέση
Ραφαήλ Νικοδήμου – 3η θέση

Γυμνάσια

Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου – 29η θέση

Στους Παγκόσμιους Μαθητικούς Ανωμάλου Δρόμου (Σλοβακία – Απρίλιος 
2010) θα λάβουν μέρος από το ΓΣΠ η Μερόπη Παναγιώτου, η Στεφανία 

Χριστοφή και ο Χρίστος Δημητρίου.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2010 
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2010 διεξήχθησαν στο Βανκούβερ του Καναδά από τις 12 
Φεβρουαρίου ως τις 28 Φεβρουαρίου. Στους 21ους Χειμερινούς, την Κύπρο εκπροσώπησαν οι 
αθλητές Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος και Σοφία Παπαμιχαλοπούλου.

Η Κύπρος έλαβε για πρώτη φορά μέρος σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς το 1980, με δύο αθλητές 
και μία αθλήτρια στα αγωνίσματα του Αλπικού Σκι (χιονοδρομίες). Ήταν η πρώτη φορά 

που κυμάτισε η 
κυπριακή σημαία σε 
Ολυμπιακούς. Έκτοτε 
η Κύπρος λαμβάνει 
μέρος σε όλους 
τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς. Μέχρι 
σήμερα, δέκα άνδρες 
και δύο γυναίκες 
εκπροσώπησαν 
τη χώρα μας, όλοι 
στο Αλπικό Σκι. Το 
καλύτερο αποτέλεσμα 
που είχαμε ποτέ ήταν 
η 28η θέση που πέτυχε 
η Καρολίνα Φωτιάδου 
στο αγώνισμα της 
τεχνικής κατάβασης, 
το 1988.

Στον Καναδά είχαν 
διοργανωθεί οι 
Θερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 1976, 

στο Μόντρεαλ, καθώς και οι Χειμερινοί, το 1988, στο 
Κάλγκαρι. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά από 
το 1984 η τελετή έναρξης έγινε σε κλειστό στάδιο και 
όχι σε ανοιχτό, όπως συνηθίζεται. Επίσης, το Βανκούβερ 
ήταν η πιο «ζεστή» πόλη που έχει επιλεγεί ποτέ για τη 
διοργάνωση των χειμερινών αγώνων, αφού η μέση 
θερμοκρασία το Φεβρουάριο εκεί είναι 4,8 βαθμοί C!

Μαθητικά Πρωταθλήματα Ανωμάλου δρόμου
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γνωρίστε τους αθλητές μας

Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου
Από τις σημαντικότερες γυναικείες παρουσίες στον αθλητισμό της Κύπρου είναι η Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου. Η παλιά 
δόξα του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια αναγνωρίζεται από πολλούς παράγοντες του αθλητισμού ως η μεγαλύτερη 
μεταπολεμική γυναικεία αθλητική φυσιογνωμία της Κύπρου.

Η Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία, στις 3 Ιανουαρίου 1931.

Αρχίζει να ασχολείται με τον αθλητισμό το 1943. Διακρίθηκε στους πρώτους ενδοσχολικούς αγώνες του 1947 και 
εκπροσώπησε την Κύπρο στους πρώτους μεταπολεμικούς Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου Ανδρών-Γυναικών. Στους Αγώνες, 

η Ηρώ κέρδισε πέντε πρώτες νίκες: στους δρόμους 60μ., 100μ., στο ύψος, στη σκυταλοδρομία 
4Χ100 και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με πρώτη νίκη στο άλμα εις μήκος με 5.13,5μ. 

Το 1948, λαμβάνει μέρος στους 13ους Πανελλήνιους Αγώνες Γυναικών στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο και αναδεικνύεται η μορφή των αγώνων. Κερδίζει τρεις πρώτες νίκες (άλμα εις μήκος, 
άλμα εις ύψος και 60μ.). 

Το 1949, συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου με τη Μεικτή Κυπριακή Ομάδα, όπου 
κέρδισε το άλμα εις μήκος με 4.78μ.

Στους 34ους Παγκύπριους Αγώνες, το 1949, ως αθλήτρια του ΓΣΠ, κέρδισε τρεις πρώτες νίκες 
και αναδείχθηκε πολυνίκης αθλήτρια των αγώνων. 

Τον επόμενο χρόνο, στους 35ους Αγώνες, πρώτευσε στο άλμα εις ύψος. 

Στους  Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών, το 1953, κέρδισε τρεις πρώτες νίκες στα άλματα εις 
μήκος και ύψος και στα 80μ. εμπόδια.

Υπήρξε αρχηγός της ομάδας του ΓΣΠ που κέρδισε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα, το 1953.

Αργότερα, η Ηρώ συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ το 1988 (μέχρι το 2000) 
είχε διοριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΓΣΠ (από το 1990). Με εισήγηση της Ελλάδας, εξελέγη μέλος της European Women Sport για τα έτη 1998-
2002.

Λαμπαδηδρόμος κατά το πέρασμα

από την Κύπρο της φλόγας

της Ολυμπιάδας της Αθήνας, το 2004. 

(ΦΩΤΟ: ΚΥΠΕ)

Παλιές δόξες

• Αγώνισμα: Σφαιροβολία

• Ημερομηνία γεννήσεως: 24 Δεκεμβρίου 1992

• Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία

• Όνομα προπονητή: Βασίλης Γκρούμοφ

• Ατομική επίδοση: 19.03μ.

• Σπουδές/ εργασία: Μαθητής της Γ’ Λυκείου

• Μεγαλύτερες διακρίσεις (Για το 2009):

 2η Θέση – Παγκόσμια Γυμνασιάδα - Κατάρ - 2009 με 18.50μ.

 6η Θέση – 10οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων - Τάμπερε (Φινλανδία) - 2009 με 18.46μ.

 7η Θέση – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 17 χρόνων, Μπρεσασόνε (Ιταλία) - 2009 με 18.55μ.

• Επόμενος στόχος: Το όριο (18.00μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, που θα γίνει τον Αύγουστο  
στον Καναδά

• Ώρες προπόνησης: Τέσσερις ώρες καθημερινά (ακόμα και την Κυριακή)

Απόστολος Τσακκιστός
Με την σκέψη στον… Καναδά

Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Για να μπορέσουμε να «συναντηθούμε» με τον Απόστολο, έπρεπε: να μην είναι σχολείο, αλλά και να μην είναι 
προπόνηση! Για να μπορείς να λειτουργείς… δύο εκκλησίες πρέπει να είσαι αυστηρά προσηλωμένος και ο 
νεαρός πρωταθλητής του ΓΣΠ πρέπει να δίνει την ίδια –αυστηρή– προσοχή τόσο στο σχολείο όσο και στους 
αθλητικούς του στόχους. Πόσο μάλιστα όταν το Μάιο θα πρέπει να δώσει προεισαγωγικές εξετάσεις, αλλά και 
πριν από τον Αύγουστο να έχει πάρει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων! Ο Απόστολος θέλει, 
αφού ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, να σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δεν δίστασε να μας αποκαλύψει ότι ασχολήθηκε με τον αθλητισμό εντελώς τυχαία: «Σχεδόν για πλάκα, το 
2005, είχα αποδεχτεί να εκπροσωπήσω το σχολείο μου στους επαρχιακούς αγώνες. Εκεί με είδε ο σημερινός 
προπονητής μου, ο κ. Γκρούμοφ, και μου εισηγήθηκε να ξεκινήσω προπονήσεις. Η συνέχεια είναι γνωστή!»

Στην ερώτηση αν έχει κάποιον αθλητή ως ίνδαλμά του, μας απάντησε ότι τους θαυμάζει όλους και ειδικά τους 
σφαιροβόλους.

Σημειώστε ότι στον όσο ελεύθερο χρόνο τού απομένει του αρέσει πολύ να ακούει μουσική!
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Eις μνήμη

Παντελή Κατελάρη
Στις 17 Ιανουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής 
Ετήσιος Αγώνας Δρόμου (απόσταση 5200μ.) στη μνήμη του 
ήρωα Παντελή Κατελάρη. Ο Αγώνας έγινε στο Επισκοπειό. 
Διοργανώθηκε από το σωματείο «Παντελής Κατελάρης», τον 
ΓΣΠ και το σωματείο «Περικλής Δημητρίου» (Π.Δ.) και ήταν 
υπό την αιγίδα του ΚΟΑ. Την αφετηρία τoυ Αγώνα έδωσε 
ο βετεράνος πρωταθλητής και σημερινός προπονητής του 
ΓΣΠ Βασίλης Χειμωνής.

Γενική κατάταξη

1.  Νίκος Φράγκος  Π.Δ. – ΓΣΠ  19.50

2.  Σωκράτης Σωκράτους Π.Δ. – ΓΣΠ  20.45

3.  Τάσος Αγγελίδης  Π.Δ. – Λ/σία 20.55

4. Χρίστος Κατελάρης Π.Δ. – Επισκοπειό 21.10

5.  Θέμης Αβραμόπουλος Π.Δ. – Ψευδάς 21.20

6.  Κώστας Χειμωνής  Π.Δ. – ΓΣΠ  21.35

7.  Αlex  Rocina  Π.Δ. – ΓΣΠ  22.15

8.  Λούκας Γέριμος  Π.Δ. – Παραλίμνι 22.40

9.  Νίκος Αναστασίου  Π.Δ. – ΓΣΠ  23.09

10. Steven Keleco  Π.Δ.   23.50

ειδήσεις

Μετάλλια από Κλατσιά
και Τσακκιστό στο Κατάρ
Δύο μετάλλια και αρκετές εμπειρίες έφεραν στις 
αποσκευές τους, τον περασμένο Δεκέμβριο, από την Ντοχά του Κατάρ οι 
αθλητές του ΓΣΠ.

Οι αθλητές του ΓΣΠ συμμετείχαν με την κυπριακή αποστολή στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα. Εξασφάλισαν ένα χρυσό μετάλλιο με τον Μιχάλη Κλατσιά στη 
δισκοβολία, με βολή 57.07μ., και ένα αργυρό μετάλλιο με τον Απόστολο 
Τσακκιστό στη σφαιροβολία, με βολή στα 18.50μ.

Οι υπόλοιποι αθλητές του ΓΣΠ είχαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Λεοντία Καλλένου (Ύψος) 5η θέση, με επίδοση 1.78 (SB) 
• Στέλλα Χριστοφόρου (1000μ.) 7η θέση, με επίδοση 2.55.97 
• Στέφανη Ράζη (Ύψος) 8η θέση, με επίδοση 1.70μ. 
• Κάθριν Μπίτη (Σφυροβολία) 9η θέση, με επίδοση 43.73μ. (SB)
• Μερόπη Παναγιώτου (1000μ.) 9η θέση, με επίδοση 2.58.44 
• Ραφαήλ Νικοδήμου (3000μ.) 9η θέση, με επίδοση 9.18.37 
• Εβελίνα Χαριδήμου (Σκυταλοδρομία) 10η θέση, με επίδοση 2.20.77 
• Χρίστος Δημητρίου (1000μ.) 10η θέση, με επίδοση 2.35.24 
• Εβελίνα Χαριδήμου (200μ.) 12η θέση, με επίδοση 26.24 
• Σάββας Αλεξάνδρου (Ύψος) 12η θέση με επίδοση 1.95 (SB)
• Εβελίνα Χαριδήμου (100μ.) 16η θέση, με επίδοση 12.80 

• Στέφανος Δαλίτης (100μ.) 26η θέση, με επίδοση 11.98

Ο Αιθίοπας Κασαχούν Κεμπέλ, του ΓΣΠ, με χρόνο 
1.07.5, ήταν ο νικητής του 6ου  Παγκύπριου 
Πρωταθλήματος και του 16ου Διεθνούς 
Ημιμαραθωνίου Pokka Cοff ee, που διεξήχθη την 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010, στα Περβόλια Λάρνακας. 
Ο αγώνας έγινε κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, 
καθότι στην περιοχή φυσούσε πολύ δυνατός άνεμος, 
κάτι που δυσκόλευε τις προσπάθειες των αθλητών. 
Εκτός από τον Ημιμαραθώνιο, διεξήχθησαν και αγώνες 
σε διάφορες κατηγορίες με μικρότερες αποστάσεις. 
Διοργανωτής ήταν το σωματείο «Περικλής Δημητρίου» 
σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ και τον ΓΣΖ.  
Ο Ημιμαραθώνιος εντάσσεται στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα της ΚΟΕΑΣ και οι αθλητές των συλλόγων 
βαθμολογήθηκαν. Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Pokka 
Cοff ee ήταν εγγεγραμμένος στην ΙΑΑF και AIMS. 
Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη των αθλητών 
του ΓΣΠ Άδωνη Θεοχαρίδη και Ιωάννη Φαραζή. 
Πριν από τον αγώνα τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή εις μνήμη 
των δύο αθλητών, καθώς και για τον αθλητή (σκοπευτής) 
της κοινότητας Περβολιών, Παναγιώτη Παναγιώτου, που 
απεβίωσε πρόσφατα.
Μεταξύ των Υποστηρικτών της εκδήλωσης ήταν και ο ΓΣΠ.

Τα αποτελέσματα του Διεθνούς

Ημιμαραθωνίου ήταν:

Άνδρες

1. Κασαχούν Κεμπέλ   Αιθιοπία (ΓΣΠ)  1.07.5
2. Ρομάν Πρότιους   Μολδαβία   1.09.0
3. Όλεγκ Γκουρ   Λευκορωσία  1.09.4

Γυναίκες

1. Ναταλία Σέρτζεβα   Ρωσία   1.17.5
2. Αλίνα Νιτουλιάσα      Ρουμανία      1.21.4
3. Νικολέττα Ουρούγκα  Πολωνία      1.22.4
Οι αθλητές του ΓΣΠ Χριστόφορος Πρωτοπαπάς 

και Πανίκος Στυλιανού κατατάγηκαν 8ος και 11ος, 

αντίστοιχα. Η αθλήτρια του ΓΣΠ, Μαρία Λάμπρου, 

κατατάγηκε 8η.

Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου  τα 

αποτελέσματα ήταν:

Άνδρες

1. Μάικλ Κίναν   ΓΣΟ          1.16.2
2. Χριστόφορος Πρωτοπαπάς   ΓΣΠ    1.17.3
3. Κρίστοφερ Μπόουστ         ΓΣΟ         1.18.2
Γυναίκες

1. Γιώτα Ανδρέου    ΓΣΟ  1.37.2
2. Αιμιλία Σβετλάνοβα   ΓΣΟ  1.38.1
3. Νίκολα Σκοτ    ΓΣΟ     1.38.3
Οι αθλητές του ΓΣΠ Πανίκος Στυλιανού και Μαρία 

Λάμπρου κατατάγηκαν 5οι (ο καθένας στην κατηγορία 

του).

• Στην κατηγορία 20-29 ετών (Ανδρών), ο Μιχάλης Κίκας 

του ΓΣΠ κατετάγη 3ος.

• Στην κατηγορία 55-59 ετών (Ανδρών), οι αθλητές του ΓΣΠ 
Κώστας Χειμωνής και Ευθύμιος Λοϊζή κατέλαβαν την 1η 

και 2η θέση, αντίστοιχα.

• Στην κατηγορία 35-44 ετών (Γυναικών), η Μαρία Λάμπρου 

του ΓΣΠ κατατάγηκε 1η.

Ημιμαραθώνιοι

Νικητής ο Κασαχούν Κεμπέλ

Πρώτος και 

στο Γκραν Πρι 

Ο Κασαχούν Κεμπέλ 
κέρδισε τον αγώνα 10χλμ 
ανδρών, με χρόνο 38.15, 
του πρώτου από τη σειρά 
αγώνων δρόμου του 
θεσμού των Γκραν Πρι. 
Τον αγώνα διοργάνωσαν 
η ΚΟΕΑΣ και το σωματείο 
δρομέων Δρό.Με.Α. 
Racing, την Κυριακή 21 
Φεβρουαρίου. Ο αγώνας 
είχε ως σημεία εκκίνησης 
και τερματισμού την 
περιοχή γύρω από το 
μεσαιωνικό γεφύρι του 
Τζιελεφού, στο χωριό Άγιος 
Νικόλας.
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Ο ΓΣΠ πρώτευσε στις πέντε από τις έξι 
κατηγορίες του Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
Ανωμάλου Δρόμου 2010. Το Πρωτάθλημα 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
στο Παλιομέτοχο. Ο ΓΣΠ πρώτευσε στις 
κατηγορίες Κορασίδων, Νεανίδων, Παίδων, 
Γυναικών και Εφήβων.
Στην κατηγορία Ανδρών κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση.

2000μ. Κορασίδων (κάτω των 17 ετών)

1. Παναγιώτου Μερόπη, ΓΣΠ, (1994) 6.17.2
2. Χατζηκώστα Θεοδώρα, ΓΣΠ, (1993) 6.37.1
3. Παπαναστασίου Μαρία, ΓΣΟ, (1994) 6.39.8

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΣΠ 9β.
2 ΓΣΟ 14β.
3 ΓΣΖ 35β.
4 ΓΣΚ 36β.
5 ΓΣΕ 46β.

2800μ. Νεανίδων
1. Χριστοφόρου Στέλλα, ΓΣΠ, (1992) 10.07.3
2. Χριστοφή Στεφανία, ΓΣΠ, (1993) 10.23.9
3. Χ’’Πολυδώρου Χρυστάλ. , ΓΣΠ, (1993) 10.37.3

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΣΠ 6β.
2 ΓΣΟ 20β.

2800μ. Παίδων (κάτω των 17 ετών)

1. Δημητρίου Χρίστος, ΓΣΠ, (1993) 8.43.3
2. Δουλάππας Αντρέας, ΓΣΠ, (1994) 8.52.4
3. Ιωάννου Φρίξος, ΓΣΕ, (1995) 8.54.0

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΓΣΠ 15β.
2 ΓΣΟ 39β.

3600μ. Γυναικών
1. Σοφοκλέους Μαριλένα, ΓΣΠ, (1986) 12.10.2
2. Χριστοδουλίδου Ελπίδα, ΓΣΠ, (1986) 12.19.6
3. Σοφοκλέους Γαβριέλλα, ΓΣΠ, (1986) 12.29.3

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΣΠ 6β.
2 ΓΣΟ 19β.

5200μ. Εφήβων
1. Νικοδήμου Ραφαήλ, ΓΣΠ, (1992) 17.34.6
2. Αριστοτέλους Κυριάκος, ΓΣΟ, (1992) 17.58.9
3. Ζηκόπουλος Διονύσης, ΓΣΠ, (1992) 18.12.5

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΣΠ 18β.
2 ΓΣΕ 35β.

8200μ. Ανδρών
1. Amine Khadiri, ΓΣΖ, (1988) 27.17.2
2. Καλογερογιάννης Αλέξανδρος,

ΓΣΟ, (1985) 27.38.3
3. Πρωτοπαπάς Χριστόφορος,

ΓΣΠ, (1988) 28.34.9

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΣΟ 24β.
2 ΓΣΠ 27β.

Στη φωτογραφία διακρίνονται, αριστερά ο αθλητής 

του ΓΣΠ Χριστόφορος Πρωτοπαπάς (αριθμός 66), στο 

κέντρο ο προπονητής του ΓΣΠ Βασίλης Χειμωνής και 

δεξιά αδελφές Σοφοκλέους, Γαβριέλλα και Μαριλένα, 

επίσης αθλήτριες του ΓΣΠ.

Θρίαμβος του ΓΣΠ
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου

Αγωνιστικός προγραμματισμός 2010

Μάρτιος Εκδήλωση Τόπος

8-18       Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου Γυμνασίων-Λυκείων Έδρες επαρχιών
11 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων Ανωμάλου Δρόμου Oστέντε/ Βέλγιο
12-14 13o Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ντόχα/ Κατάρ
20-21 10o Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων Σαλόν Ντε Προβένς/ Γαλλία
25 Επαρχιακοί Αγώνες Γυμναστικών Συλλόγων Έδρες Συλλόγων
28 38ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Μπίγκοτζ/ Πολωνία
28 Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκη/ Ελλάδα

Απρίλιος

 7 Διεθνές Μίτινγκ U17 (Youth)                                                                           Μάρσα/ Μάλτα
10 Διεθνές Πρωτάθλημα Μάλτας                                                                 Μάρσα/ Μάλτα
10 Παγκύπριο Πρωτάθλημα 10000μ. Ανδρών Λάρνακα
10-11 1ο Παγκύπριο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Λάρνακα
11 Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα Ανωμάλου Δρόμου Κίνγκστον/ Καναδάς
13-16 Παγκύπριο Μαθητικό Πρωτάθλημα  Στίβου Γυμνασίων-Λυκείων & Σύνθετων Αγωνισμάτων Στίβου Λεμεσός

 24-25 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων Ανδρών-Γυναικών/ Εφήβων-Νεανίδων και 1η Παγκύπρια Ημερίδα                                                                                     Λευκωσία

  Μάιος

  1-2       Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (1991 και μετέπειτα) Λάρνακα
  6-8       Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Ελλάδα

  8 Παγκύπριοι Αγώνες ΕΣΥΑΑ (Λανίτειο 1998-1999-2000) Λεμεσός
  8-9       Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
  14 IAAF Diamond League Meeting Ντόχα/ Κατάρ
  15 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10000μ.
  15-16 Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα «Μάτσεια» Λευκωσία
  15-16 Παγκύπριο Πρωτάθλημα 3000μ. Στιπλ Γυναικών Λευκωσία
  19 1ο Ελληνικό Γκραν Πρι
  21-23 Ευρωπαϊκό U17 (Πρόκριση για την Ολυμπιάδα) Μόσχα/ Ρωσία 
  23 IAAF Diamond League Meeting Σαγκάη/ Κίνα
  26 Γκαλά Αλμάτων Γυναικών Φιλοθέη Αθήνα/ Ελλάδα
  28-29 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων Αθήνα/ Ελλάδα
  29 Παπαφλέσσεια Καλαμάτα/ Ελλάδα
  29-30 Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 15 ετών (1995-1996-1997) Πάφος

  29-30 2η Παγκύπρια Ημερίδα Πάφος
  29-30 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων

  31 Βενιζέλεια Χανιά/ Ελλάδα
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Μελλοντικά έργα 
Επέκταση Ανατολικής Κερκίδας
Το ΔΣ του Συλλόγου έχει αποφασίσει να ξεκινήσει διεργασίες για την επέκταση 

της Ανατολικής Κερκίδας του σταδίου ποδοσφαίρου. Η Κερκίδα θα διαθέτει 

περιπου 5.000 επιπρόσθετες θέσεις, απο τις οποίες οι 1.000 θα είναι «premium 

seats», με πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους εστίασης (μπαρ, εστιατόρια και 

καφετερίες). Θα δημιουργηθούν επίσης 30 θεωρεία με νέο σχεδιασμό (εξωτερικές 

βεράντες και εσωτερικά σαλονάκια) για ιδιωτική χρήση και ξεχωριστές υπηρεσίες. 

Ολόκληρη η Ανατολική Κερκίδα θα είναι ως επί το πλείστον στεγασμένη και θα 

δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη χρήση της από οικογένειες, με παιδότοπο, παιχνίδια, 

κιόσκια και ό,τι άλλο μπορεί να προσφερθεί σε σύγχρονα στάδια, φιλικά προς το 

χρήστη. Η ανέγερση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στο τέλος της φετινής σεζόν και 

να διαρκέσει δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο θα ληφθούν οι πρόνοιες για να 

λειτουργεί η κερκίδα κανονικά. Το κόστος του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να 

ξεπεράσει τα €8.000.000 και θα καταβληθεί απο τον ΓΣΠ με 

τρόπο που θα καθοριστεί απο τη συμφωνία ανέγερσης.

Επέκταση Allegra
Τον περασμένο Νοέμβριο ξεκίνησε η λειτουργία του 

Allegra GSP Sport Center, το οποίο διαχειρίζεται ο 

Σύλλογος. Έχει ήδη ξεκινήσει η συμπλήρωση του 

δευτέρου ορόφου του Allegra, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

11 δωμάτια, υπερσύγχρονο γυμναστήριο, κέντρο 

αποκατάστασης, καθώς και εργομετρικό κέντρο. 

Υπολογίζεται το έργο της επέκτασης να συμπληρωθεί σε 

δύο μήνες. Με αυτό το έργο, το Αθλητικό Κέντρο του ΓΣΠ 

γίνεται ένα απο τα πιο σύγχρονα και ψηλών προδιαγραφών 

κέντρα προετοιμασίας. Στόχος είναι η χρήση του από αθλητές παγκοσμίου 

επιπέδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε €300.000 

και καταβάλλεται από τον ΓΣΠ.

αφιέρωμα

Έγιναν και γίνονται βελτιωτικά έργα και αναβαθμίσεις

Το ΓΣΠ στα πληρέστερα αθλητικά  κ

Αναβάθμιση φωτισμού
Λόγω της συμμετοχής του ΑΠΟΕΛ 
στους Ομίλους του Champions 
League και της αλλαγής του 
τρόπου τηλεοπτικής κάλυψης 
των αγώνων αυτών, αφού πλέον 
η παραγωγή γίνεται σε HD (High 
Defi nition-Ψηλή Ευκρίνεια), ο 
φωτισμός του σταδίου έπρεπε να 
είναι 1500 lux, με ομοιόμορφη 
κάλυψη σε όλη την επιφάνεια του 
γηπέδου. Ο ΓΣΠ, για να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της UEFA, προχώρησε σε 
σχεδιασμό και αναβάθμιση του φωτισμού. Αντικαταστάθηκαν 
όλοι οι λαμπτήρες του σταδίου, τοποθετήθηκαν και άλλοι 
λαμπτήρες στο στέγαστρό του και στους δύο πυλώνες, 
και έγινε ρύθμιση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα φωτισμού, στο σύντομο χρονικό περιθώριο 
που απαίτησε η UEFA. Οι καταμετρήσεις που έγιναν άφησαν 
ικανοποιημένη την UEFA, με την προϋπόθεση πως με τη νέα 
περίοδο θα γίνει ξανά αναβάθμιση για να επιτευχθεί το ύψος 
των 1800 Lux, το οποίο θα είναι το επόμενο απαιτούμενο 
όριο για τέτοιους αγώνες. Ο ΓΣΠ ζήτησε ήδη μελέτη από 
εμπειρογνώμονες και αναμένεται, εντός των ημερών, το 
ΔΣ του Συλλόγου να προχωρήσει στο δεύτερο μέρος της 
αναβάθμισης, που θα ανεβάσει το επίπεδο φωτισμού μέσα στο στάδιο ποδοσφαίρου πάνω 
από τα 2000 Lux. Αυτό θα διασφαλίσει την ομοιομορφία του φωτισμού και την επάρκειά του 
για αρκετά χρόνια. Το κόστος της πρώτης φάσης ξεπέρασε τα €150.000. Το κόστος αυτό το 
επιβαρύνθηκε κατά 100% ο ΓΣΠ. 

Με την αποπεράτωση, τον περασμένο 
Νοέμβριο, των αθλητικών εστιών (Allegra 
GSP Sport Center) και την έναρξη λειτουργίας 
τους, ο ΓΣΠ μπορεί πλέον να περηφανεύεται 
πως διαθέτει ένα πλήρες, σύγχρονο αθλητικό 
κέντρο, έτοιμο να δεχτεί αθλητές όλων των 
επιπέδων, αλλά και να φιλοξενήσει ψηλού 
επιπέδου αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο Γυμναστικό Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», με πρώτιστο 
στόχο του την παροχή των καλύτερων δυνατών 
αγωνιστικών συνθηκών στους Κύπριους αθλητές στίβου 
αλλά και στις κυπριακές ποδοσφαιρικές ομάδες που 
χρησιμοποιούν το αθλητικό του κέντρο, επενδύει κάθε 
χρόνο μεγάλα ποσά σε βελτιωτικά έργα και αναβαθμίσεις. 
Όμως, μέσα στους στόχους του ΓΣΠ είναι και η δημιουργία 
ενός αθλητικού κέντρου, το οποίο να μπορεί να 
ανταγωνιστεί αθλητικά κέντρα τόσο της Ευρώπης όσο και 
του κόσμου. Η προσπάθεια αναβάθμισης είναι συνεχής. 
Πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ είναι η 
παροχή αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων. 
Εξάλλου, η συμπλήρωση του έργου του κυκλοφοριακού 
κόμβου παρά το ΓΣΠ, που θα περατωθεί στο τέλος του 
2011, αναμένεται ότι με τη σειρά του θα προσδώσει νέα 
δυναμική, θα μειώσει την ταλαιπωρία των φιλάθλων και θα 
αυξήσει τα εισιτήρια των ομάδων.
Μεταξύ άλλων, έγιναν αναβαθμίσεις στο χώρο επισήμων 
και μελών του ΓΣΠ, στο πάνω διάζωμα της Δυτικής 
Κερκίδας, στους χώρους που χρησιμοποιούνται από άτομα 
με αναπηρίες, ενώ δημιουργήθηκε και νέος σταθμός 
Πρώτων Βοηθειών στην Ανατολική Κερκίδα (τα δύο 
τελευταία με την ευγενή χορηγία και εθελοντική εργασία 
της ΜΤΝ).   

Πάτωμα αγωνιστικού χώρου
Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Σύλλογος προχώρησε στην 
απόκτηση 3.500 τ.μ. προστατευτικού πατώματος για 
χρήση σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται 
στο στάδιο ποδοσφαίρου. Το συγκεκριμένο πάτωμα 
τοποθετείται και αφαιρείται πολύ γρήγορα. Στη φετινή 
περίοδο χρησιμοποιήθηκε σε συναυλίες, ενώ την επόμενη 
μέρα διεξήχθησαν ποδοσφαιρικοί αγώνες χωρίς πρόβλημα 
αποχρωματισμού η φθοράς του χορτοτάπητα. Το κόστος 
ανήλθε στις €40.000, πλέον ΦΠΑ, και το επιβαρύνθηκε 
ολόκληρο ο ΓΣΠ.

Προστατευτικά δίκτυα
Μετά από παράκληση των σωματείων ΑΠΟΕΛ και 
Ομόνοιας, ο ΓΣΠ προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικού 
προστατευτικού δικτύου στα δύο πέταλα του σταδίου 
ποδοσφαίρου. Στόχος είναι η αποτροπή της ρίψης 
αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Παρά το ότι το δίκτυ 
συνέβαλε στη μείωση των πράξεων βίας, εντούτοις η 
διεύθυνση του ΓΣΠ θεωρεί ότι ήταν το μόνο έργο που, 

αντί να 
αναβαθμίζει 
το στάδιό του, 
δημιουργεί 
κακή εικόνα. 
Το κόστος 
ανήλθε στις 
€49.500, πλέον 
ΦΠΑ, και 
καλύφθηκε 
κατά 100% 
από τον ΓΣΠ.
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Κύκλωμα Τηλεόρασης 
(CCTV)
Σύμφωνα με έκθεση της Αστυνομίας και 
μετά απο μελέτη που έγινε, αποφασίστηκε 
η επιδιόρθωση και μερική αναβάθμιση 
του συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης (CCTV). Το υφιστάμενο σύστημα 
τέθηκε σε λειτουργία το 2000, με 46 κάμερες 
εντός και εκτός 
του γηπέδου. 
Η αναβάθμιση 
περιλαμβάνει 
μετακίνηση 
παλαιότερων και 
προσθήκη νέων 
καμερών, καθώς 
και αναβάθμιση 
του λογισμικού 
προγράμματος. 
Έγινε επίσης 
ολική συντήρηση 
του υφιστάμενου 
εξοπλισμού. Το κόστος ανήλθε στις €20.700, 
πλέον ΦΠΑ, και καλύφθηκε κατά 100% με 
επιχορήγηση του ΚΟΑ. Μετά από απαίτηση 
της Αστυνομίας, ο ΓΣΠ θα υποβάλει αίτημα 
στον ΚΟΑ για πλήρη αντικατάσταση 
του υφιστάμενου συστήματος με άλλο 
σύγχρονο σύστημα, παρόμοιο με αυτά που 
τοποθετήθηκαν από τον ΚΟΑ πρόσφατα σε 
άλλα στάδια της Κύπρου.

Ανύψωση 
κιγκλιδωμάτων
Μετά από την αλλαγή της νομοθεσίας για 
το ελάχιστο ύψος των προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων και στηθαίων, ο ΓΣΠ, για να 
συνεχίσει να συνάδει πλήρως με τη νομοθεσία, 
προχώρησε στην ανύψωση του περιτοιχίσματος 
περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου, με την 
τοποθέτηση κάγκελου ύψους 20 εκατοστών. Το 
κόστος του έργου ανήλθε στις €10.200, πλέον 
ΦΠΑ, και καλύφθηκε κατά 100% από τον ΓΣΠ.

Αντικατάσταση 
ανελκυστήρα
Ο Σύλλογος αντικαθιστά αυτή την περίοδο τον 
ένα από τους δύο ανελκυστήρες της Δυτικής 
Κερκίδας. Οι δύο ανελκυστήρες κρίθηκαν 
ακατάλληλοι για τη βαριά χρήση που απαιτείται 
και αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους. 
Σύντομα θα αντικατασταθεί και ο άλλος. Το 
κόστος, που ανέρχεται σε €50.000, πλέον ΦΠΑ, 
επιβαρύνθηκε ο ΓΣΠ.

ά  κέντρα του κόσμου
Χορτοτάπητας

Σε ετήσια βάση 
πραγματοποιούνται 
στο κύριο γήπεδο 
ποδοσφαίρου δύο 
επανασπορές (καλοκαιρινή 
και χειμερινή). Kατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής 
διακοπής των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων των ομάδων 
που χρησιμοποιούν το 
ΓΣΠ ως έδρα, γίνεται 

και ολική ανακατασκευή του χορτοτάπητα. 
Σ’ αυτήν τη διαδικασία απομακρύνονται 
από τον αγωνιστικό χώρο περίπου 2-3 
εκατοστά λάσπης, η οποία δημιουργείται 
κατά τη συντήρηση, λίπανση και κούρεμα του 
γρασιδιού. Αυτή η λάσπη, αν παραμείνει στο 
γήπεδο, κατά τους χειμερινούς μήνες πιθανό να 
δημιουργήσει προβλήματα στη διαπερατότητα 
και κατ’ επέκταση στην αποστράγγιση. 
Είναι γι’ αυτόν το λόγο που στα δέκα χρόνια 
λειτουργίας του ποδοσφαιρικού σταδίου 
ΓΣΠ, έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 900 
ποδοσφαιρικών αγώνων, όλων των επιπέδων, 
χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 
Το ετήσιο κόστος συντήρησης ανήλθε στα 
€120.000, πλέον ΦΠΑ, και καλύφθηκε κατά 
100% από τον ΓΣΠ.

Καρέκλες
στο στάδιο Στίβου
Λόγω των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευ-

ρώπης, αλλά και λόγω της αποπεράτωσης 

των αθλητικών εστιών, ο ΓΣΠ προχώρη-

σε στην ολοκλήρωση του έργου στο στά-

διο Στίβου, με την τοποθέτηση 4.500 κα-

θισμάτων στις δύο κερκίδες του σταδί-

ου. Το κόστος ανήλθε στις €23.000, πλέ-

ον ΦΠΑ. Ο ΚΟΑ επιχορήγησε το έργο κατά 

40%, ενώ το υπόλοιπο κόστος επιβαρύν-

θηκε ο ΓΣΠ. 

Ασφαλτόστρωση

στην Ανατολική Κερκίδα
Ασφαλτοστρώθηκε ο χώρος στις Ανατολικές 
Κερκίδες. Η εργασία έγινε κατόπιν οδηγιών 
της Αστυνομίας και σύμφωνα με την Έκθεση 
της Αστυνομίας για τα βελτιωτικά έργα που 
απαιτούντο να γίνουν στα γήπεδα ποδοσφαίρου 
Α΄ Κατηγορίας. Το κόστος ανήλθε στις €22.500, 
πλέον ΦΠΑ, και καλύφθηκε κατά 90% με 
επιχορήγηση του ΚΟΑ.

Ολόκληρη η Ανατολική 
Κερκίδα θα είναι ως επί 

το πλείστον στεγασμένη 
και θα δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία στη χρήση της 
από οικογένειες

Το 2009, έγινε πλήρης αναβάθμιση των δημο-
σιογραφικών θεωρείων. Αντικαταστάθηκαν τα 
τραπέζια και αναβαθμίστηκε το σύστημα εικό-
νας και ήχου. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους 
δημοσιογράφους για απευθείας λήψη στατιστι-
κών από την εταιρεία παραγωγής. Για τη ζωντα-
νή τηλεοπτική κάλυψη υπάρχει κεντρικό στού-
ντιο με πανοραμική θέα του αγωνιστικού χώ-
ρου, ενώ για τους δημοσιογράφους ραδιοφωνι-
κών σταθμών τοποθετήθηκαν τηλεοράσεις για 
να έχουν άμεση επαφή με τις φάσεις. Το στά-
διο ΓΣΠ μπορεί να φιλοξενήσει πλέον 124 δη-
μοσιογράφους γραπτού Τύπου και 66 για τηλε-
όραση και ραδιόφωνα. Μπορεί να φιλοξενήσει, 
επίσης, 15 τηλεοπτικούς και 12 ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ευρωπα-

ϊκούς αγώνες που έγιναν στο ΓΣΠ, αρκετές φο-
ρές οι δημοσιογραφικές θέσεις ήταν σχεδόν γε-
μάτες, έχοντας μάλιστα δεχτεί τα καλύτερα σχό-
λια τόσο από την UEFA όσο και απο τα ίδια τα 
κανάλια. Οι παραγωγές μεγάλων ποδοσφαιρι-
κών αγώνων γίνονται με 20 και περισσότερες 
κάμερες, κάτι για οποίο στο ΓΣΠ υπάρχουν προ-
καθορισμένες θέσεις περιμετρικά του γηπέδου. 
Δημιουργήθηκε, επίσης, ειδικός χώρος για φω-
τογράφους στον αγωνιστικό χώρο, με τοποθέ-
τηση τραπεζιών, ηλεκτρικής παροχής, ασύρμα-
της πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ.

Το κόστος ανήλθε στις €86.000 (το ένα τρίτο 
στη φετινή περίοδο), πλέον ΦΠΑ, και καλύφθη-
κε κατά 100% από τον ΓΣΠ.

Δημοσιογραφικές θέσεις/ Θεωρεία



8

Μάρτιος 2010 

www.gsp.org.cy

ποδόσφαιρο

➤ Cyprus Women Cup 2010

Τους εννέα από τους 16 αγώνες του Cyprus Women Cup 2010 (www.
cypruswomenscup.com) φιλοξένησαν φέτος τα στάδια του ΓΣΠ. 
Στο κεντρικό στάδιο ποδοσφαίρου του ΓΣΠ διεξήχθει ο τελικός, την Τετάρτη 3 
Μαρτίου. Δύο αγώνες, για την 3η και 5η θέση, έγιναν νωρίτερα την ίδια μέρα στα 
στάδια του ΓΣΠ.
Την 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο ΓΣΠ οι αγώνες Ελβετίας-Αγγλίας και 
Ιταλίας-Ολλανδίας.
Στη φετινή διοργάνωση, που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, συμμετείχαν οκτώ 
εθνικές ομάδες: Αγγλία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Σκοτία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, 
Ελβετία και Ιταλία.

Τι είδε στην Κύπρο ο επικεφαλής του Τμήματος Ασφαλείας της FA

«Το ΓΣΠ είναι εξαιρετικό γήπεδο»

Μελλοντικές εκδηλώσεις στο ΓΣΠ

Έγιναν (από Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο)

➤ Σάββατο 6 Μαρτίου, 15:30

 Ολυμπιακός-Ατρόμητος (Β’ Κατηγορία)

➤ Κυριακή, 7 Μαρτίου, 15:30

 ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ (Α’ Κατηγορία)

➤ Ομόνοια-ΑΕΛ (Α’ Κατηγορία)

➤ ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια (Α’ Κατηγορία)

➤ Ολυμπιακός-Οθέλλος (Β’ Κατηγορία)

Αγώνας Ημερομηνία Εισιτήρια

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ 13/12/2009 16.271
Ομόνοια-Απόλλων 30/1/2010   9.693
ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα 20/2/2010   7.657
ΑΠΟΕΛ-ΕΝΠ 10/1/2010   7.123
ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΠ Κινύρας 20/12/2009   7.086
ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 4/12/2009   7.001
Ομόνοια-Δόξα 4/1/2010   6.921
Ομόνοια-ΕΝΠ 14/2/2010   6.313 
Ομόνοια-ΑΠΕΠ 17/1/2010   6.244
Ομόνοια-ΑΡΗΣ 28/2/2010   6.122
ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Άχνας (Κύπελλο) 6/1/2010   5.075
ΑΠΟΕΛ-Ερμής 23/1/2010   5.047
ΑΠΟΕΛ-Άρης 7/2/2010   4.690
Ομόνοια-ΑΕΛ (Κύπελλο) 16/12/2009   3.568
ΑΠΟΕΛ-Ερμής (Κύπελλο) 3/2/2010   2.967
Ολυμπιακός-ΑΕΚ (Β΄ Κατηγορία) 19/2/2010      856
Ολυμπιακός-Αλκή (Β΄ Κατηγορία) 3/1/2010      573
Ολυμπιακός-Φρέναρος FC (Β΄ Κατηγορία) 6/2/2010      307
Ολυμπιακός-Ομόνοια Αραδίππου (Β΄ Κατηγορία) 6/12/2009      288
Ολυμπιακός-ΑΣΙΛ (Β΄ Κατηγορία) 24/1/2010      219

Το ποδοσφαιρικό στάδιο του ΓΣΠ ήταν ένα από τα γήπεδα 
που επιθεώρησε, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο επικεφαλής 
του Τμήματος Ασφαλείας της Αγγλικής Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου (FA), Chris Whalley. O Άγγλος ειδικός ήρθε 
στην Κύπρο μετά από πρόσκληση της ΚΟΠ και είδε επίσης 
το «Αντώνης Παπαδόπουλος» και το «Τσίρειο».
Σε συνέντευξή του που έδωσε στο δημοσιογράφο Μάριο 
Χατζηστυλλή της εφημερίδας «Πολίτης», ο κ. Whalley είπε 
ότι «είναι σημαντικό που και στα τρία στάδια οι είσοδοι 
είναι διαμορφωμένοι έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι 
θεατές μπαίνουν ένας-ένας».

Σημείωσε εξάλλου ότι «και τα τρία στάδια έχουν πολύ καλό 
κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, με μοντέρνες κάμερες 
και δωμάτιο ελέγχου».

 Ειδικά για το ΓΣΠ, ο κ. Whalley σημείωσε ότι ως φιλάθλος 
δεν του άρεσε το προστατευτικό δίκτυ που τοποθετήθηκε 
πίσω από τις εστίες. «Όμως», τόνισε, «καταλαβαίνω ότι 
υπάρχει λόγος.

Το ΓΣΠ είναι εξαιρετικό γήπεδο. Αν κάποιοι δεν μπορούν 
να το σεβαστούν και θέλουν να ρίχνουν αντικείμενα, τότε 
πρέπει να υποστούν το δίκτυ, για να βάλουν μυαλό!»

Ημερολόγιο σταδίου

Οι ημέρες και οι ώρες 
θα καθοριστούν 
από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΚΟΠ.
Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του ΓΣΠ 
www.gsp.org.cy

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Β’ φάσης των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’ Κατηγορίας θα 
διεξαχθεί από το σαββατοκύριακο 27-28 Μαρτίου, μέχρι το σαββατοκύριακο
8-9 Μαΐου.
Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων της ημιτελικής 
φάσης του Κυπέλλου Κόκα-Κόλα Α’-Β’ Κατηγορίας. Στην ημιτελική φάση της 
διοργάνωσης προκρίθηκαν η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας, ο Άρης και το ΑΠΟΕΛ.
Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν στις 14 και 28 Απριλίου 2010.

Μελλοντικές
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Ποδόσφαιρο


