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11 χρόνια μετά
6/10/1999 – 6/10/2010
Του Δώρου Ιωαννίδη, Προέδρου ΔΣ ΓΣΠ
Έχουν περάσει 11 χρόνια από τα εγκαίνια του
Σταδίου του ΓΣΠ.
Σ’ αυτά τα 11 χρόνια το στάδιο καταξιώθηκε
και άπλωσε τη φήμη του σε όλη την Ευρώπη.
Σίγουρα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.
Σ’ αυτό το σημείωμα δεν θα ασχοληθώ με τις
εκδηλώσεις που έγιναν στο στάδιο, για τους
ευρωπαϊκούς αγώνες και τις κριτικές και τις εκθέσεις που στάλθηκαν από την ΟΥΕΦΑ. Όλα
αυτά είναι γνωστά. Το γήπεδο θεωρείται από
τα καλύτερα στην Ευρώπη.
Σήμερα θα ασχοληθώ με τις σημαντικές αλλαγές, τη βοήθεια και τη συνεισφορά του ΓΣΠ,
στην άνοδο του ποδοσφαίρου μας.
Το πρώτο που φροντίσαμε ήταν η κατασκευή
χορτοτάπητα που θα διατηρείτο σε επιθυμητά επίπεδα. Όλοι θα θυμάστε τα γήπεδα μας το
χειμώνα και τη κατάσταση τους. Έγιναν έρευνες σε διάφορες χώρες και τελικά χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία από το εξωτερικό. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Το πιο σημαντικό όμως
ήταν ότι ο Κ.Ο.Α. βλέποντας το ΓΣΠ χρησιμοποίησε την ίδια τεχνολογία και για τα άλλα γήπεδα
και έτσι σήμερα οι ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονται σε γήπεδα εφάμιλλα των ευρωπαϊκών.
Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει βοηθήσει πολύ
στη βελτίωση του ποδοσφαίρου μας.
Το στάδιο μας είναι καθαρά «ποδοσφαιρικό»
και αυτό έχει βοηθήσει τις ομάδες μας, ειδικά
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν μια
καυτή έδρα.
Η χωρητικότητα του γηπέδου και οι εγκαταστάσεις
του, έχουν βοηθήσει στην αύξηση των θεατών των ομάδων. Σήμερα το ΑΠΟΕΛ και η ΟΜΟΝΟΙΑ στις ευρωπαϊκές διορ-

γανώσεις γεμίζουν το γήπεδο και έχουν αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τους θεατές τους.
Μια μελέτη για στατιστικούς λόγους, μια απλή
σύγκριση των αριθμών των εισιτηρίων από
την εποχή που άνοιξε τις πόρτες του το ΓΣΠ,
θα επιβεβαιώσει τη σημαντική αύξηση των εισιτηρίων των ομάδων.
Επίσης το στάδιο με τις ανέσεις που προσφέρει, θεωρεία αλλά και τους χώρους των διαφημίσεων έχει συντελέσει στη σημαντική αύξηση
των εισοδημάτων των σωματείων.
Σήμερα που το συγκοινωνιακό δίκτυο επιτέλους βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και με
τη προβλεπόμενη κατασκευή νέας κερκίδας
5,000 θεατών και νέων θεωρείων πολυτελείας,
είμαι βέβαιος ότι το στάδιο θα γίνει ακόμα πιο
προσιτό στους φιλάθλους.
Ακόμα θέλω να προσθέσω ότι τα βοηθητικά
γήπεδα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές φορές (κυρίως το χειμώνα) από το ΑΠΟΕΛ και την
ΟΜΟΝΟΙΑ για προπονήσεις.
Επίσης με τη λειτουργία των ξενώνων οι ομάδες βρίσκονται πιο κοντά στο γήπεδο έχοντας
όλες τις ανέσεις των νέων μας εγκαταστάσεων.
Είναι η γνώμη μου και αυτό εύκολα γίνεται
αντιληπτό, ότι το στάδιο ΓΣΠ έχει προσφέρει
σημαντική βοήθεια στη βελτίωση του ποδοσφαίρου μας γενικά αλλά και στη καλυτέρευση του επιπέδου των ομάδων που το χρησιμοποιούν για έδρα.
Απλά ας αναλογιστούμε που θα ήμασταν σήμερα χωρίς το στάδιο του ΓΣΠ.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που το Συμβούλιο του
ΓΣΠ και εγώ προσωπικά είμαστε ευτυχείς για το
έργο που έχει γίνει αυτά τα 11 χρόνια. Ένα έργο
που ευτυχώς αγκαλιάστηκε θετικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων της Κύπρου. Σε όλα αυτά τα χρόνια η συμβολή των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ, του
Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού ήταν
σημαντική. Χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες και πολύς χρόνος για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
Η προσπάθεια θα συνεχίζεται διότι ο αθλητισμός της πρωτεύουσας είναι συνυφασμένος
με το ΓΣΠ.
Τα χρόνια που εγκαταλείφθηκε το ΓΣΠ, εγκαταλείφθηκε και ο αθλητισμός της Λευκωσίας. Λίγοι πίστεψαν στη συνέχεια. Λίγοι έμειναν μαζί μας στις παλιές εγκαταστάσεις για να
αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα
οι λίγοι έγιναν πολλοί και αυτό μας ευχαριστεί
ιδιαίτερα.
Μας ευχαριστεί ακόμη περισσότερο ότι τα
μέλη μας στο σύνολο τους αναγνωρίζουν
αυτή τη προσφορά.
Έχω υποχρέωση να αναφερθώ και σε κάποιους που έφυγαν από κοντά μας αυτά τα
χρόνια και των οποίων τη προσφορά θα υπενθυμίζω. Αναφέρομαι στους αείμνηστους Λυκούργο Αρχοντίδη, Άδωνη Θεοχαρίδη, Γεώργιο Γ. Μιτσίδη, Μιχαλάκη Ζιβανάρη, Ιάκωβο Φιλίππου αλλά και τους πιο παλιούς τους Κώστα
Βαφεάδη και το Γιάγκο Δημητριάδη.
Σήμερα το συγκρότημα του ΓΣΠ αποτελείται
από το γήπεδο ποδοσφαίρου, το βοηθητικό
γήπεδο όπου αγωνίζονται οι εφηβικές ομάδες,
το Εθνικό Στάδιο Στίβου και τους ξενώνες.
Είναι ένα τεράστιο πολυδύναμο συγκρότημα
το οποίο είναι στη διάθεση των αθλουμένων
μας, αλλά και των φιλάθλων.
Είμαι βέβαιος ότι έχουμε ανταποκριθεί πλήρως σ’ αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν τις τύχες αυτού του έργου.

Άλλη μια πετυχημένη σεζόν

Μεγάλη επιτυχία της Kαλλένου

Από τις πολύ καλές περιόδους για τους αθλητές του
ΓΣΠ μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος που άρχισε
το Δεκέμβριο του 2009 με την Παγκόσμια Γυμνασιάδα
του Κατάρ και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο.

H 16χρονη αθλήτρια του ΓΣΠ, Λεοντία Καλλένου
πέτυχε το καλοκαίρι μία από τις μεγαλύτερες
κυπριακές επιδόσεις σε διεθνείς αγώνες.
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Σύγκληση Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»
στην Eτήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, 2010 και ώρα 18:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.
Θέματα
α) Εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
β) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδώρου Μ. Ιωαννίδη για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και
πόρισμα των ελεγκτών.

δ) Υποβολή παρατηρήσεων πάνω στη λογοδοσία και συζήτηση
πάνω σ’ αυτές.
ε) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου για το
έτος 2010-2011.
στ) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
των αρχαιρεσιών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή
ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν
είναι παρόντα.

www.gsp.org.cy

Η νέα ιστοσελίδα του ΓΣΠ
Σε πλήρη ανανέωση της ιστοσελίδας του προχώρησε από το Σεπτέμβριο ο
Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια».
H νέα ιστοσελίδα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να επιλέξει από την
αρχή σε ποιο τμήμα θέλει να περιηγηθεί, επιλέγοντας είτε το Γυμναστικό
Σύλλογο είτε το Στάδιο ΓΣΠ είτε το ξενοδοχείο Allegra.
O σχεδιασμός των νέων σελίδων τις κάνει πιο φιλικές και εύχρηστες
στον επισκέπτη διευκολύνοντάς τον να βρει σε πολύ σύντομο χρόνο τις
πληροφορίες που χρειάζεται.

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
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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

γνωρίστε τους αθλητές μας
Νέοι Αθλητές του ΓΣΠ

Λεοντία Καλλένου
n Αγώνισμα: Άλμα εις ύψος n Ημερομηνία γεννήσεως: 5 Οκτωβρίου 1994 n Τόπος
γεννήσεως: Λευκωσία (κατοικεί στο Δάλι) n Προπονητής: Λουκάς Καλογήρου n Ατομική επίδοση: 1.80μ. (Παγκύπρια Επίδοση Κορασίδων) n Σπουδές/εργασία: Μαθήτρια της Β’ Λυκείου n Μεγαλύτερες διακρίσεις: Η 4η θέση στους 1ους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων που έγιναν τον Αύγουστο στη Σιγκαπούρη, η 5η θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα που έγινε το Δεκέμβριο του 2009 στο Κατάρ, η 3η θέση στους Αγώνες Γυναικών Μπρούνο Ζάουλι που έγιναν τον Ιούνιο του 2010 στη Μάλτα, και η 1η θέση στο 54ο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών που έγινε τον Ιούνιο του 2010 στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στη Λευκωσία. n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Οι Παγκύπριοι Αγώνες κάτω των
17, οι Πανευρωπαϊκοί κάτω των 17 και οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2011.
Η 4η θέση που κατέλαβε στον τελικό του
ύψους στην πρώτη Ολυμπιάδα Νέων η Λεοντία Καλλένου θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία για τον κυπριακό στίβο.
Η αθλήτρια του ΓΣΠ έχασε στις προσπάθειες το μετάλλιο αφού πέρασε το 1.79μ με τη
δεύτερη προσπάθεια, ενώ η Ανέτα Ρίτζ από
την Πολωνία με την πρώτη που της χάρισε
και το χάλκινο μετάλλιο. Το άλμα που πέτυχε η αθλήτρια του ΓΣΠ είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 1.80μ. που σημείωσε στη Μάλτα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ομάδων τον περασμένο Ιούλιο.
• Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό; Στην Ε’
τάξη του Δημοτικού, επιλέχθηκα από τις
ακαδημίες της Λευκωσίας. Εκεί δοκίμασα τις ικανότητες μου σε όλα τα αθλήματα
αλλά έδειξα περισσότερο ενδιαφέρον στο
άλμα εις ύψος, έτσι εντάχθηκα στη ομάδα
του κ. Λουκά Καλογήρου.
• Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό; Μεγάλωσα σε μια
οικογένεια αθλητών έτσι ήταν σχεδόν αδύνατο να μην με προσελκύσει ο αθλητισμός.
Αυτό που με ώθησε όμως, περισσότερο
από όλα, είναι τα θετικά στοιχεία που μας
προσφέρει ο αθλητισμός όπως καλή φυσική και σωματική κατάσταση και ευεξία.
• Τι περιλαμβάνουν οι καθημερινές σου
προπονήσεις; Κάνω συστηματικές προπο-

Μεγάλη επιτυχία της
Λεοντίας στους Ολυμπιακούς
Νέων της Σιγκαπούρης
νήσεις περίπου 2 – 2 ½ ώρες τη μέρα και
όταν χρειάζεται προπονούμαι και πρωί και
απόγευμα.
• Τι είδους περιορισμούς σού έχει επιβάλει
ο αθλητισμός; Πολλές φορές βάζω μπροστά από την εφηβική μου ζωή τον αθλητισμό. Όμως ποτέ δεν το μετάνιωσα γιατί ο
αθλητισμός έχει αρκετές στερήσεις αλλά
έχει πιο πολλές χαρές.
• Θέλεις να ασχοληθείς με τον αθλητισμό
και όταν τελειώσεις το σχολείο ή αυτή τη
στιγμή το θεωρείς ως χόμπι; Αν με ρωτούσε κάποιος πριν 4-5 χρόνια θα έλεγα καθαρά για χόμπι. Όμως τώρα που έχω αποκτήσει εμπειρία και ξέρω τι προσφέρει ο αθλητισμός θέλω να ασχοληθώ μαζί του και μετά
το σχολείο.
• Ποια είναι τα σχέδια για τη ζωή σου για
μετά το σχολείο (σπουδές, επάγγελμα που
θα ήθελες να ακολουθήσεις); Το όνειρο

«Είναι ταλέντο»

Σχετικά με την Λεοντία και τη φετινή πορεία της
ζητήσαμε το σχόλιο του προπονητή της –προπονητή του ΓΣΠ στα άλματα και τις ρίψεις- κ.
Λούκα Καλογήρου. Όπως μας ανέφερε ο κ. Καλογήρου, η Λεοντία, την οποία προπονεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είναι ταλέντο και αν
αποκτήσει πείρα και αυτοπεποίθηση θα πάει
ψηλά». «Τα αισθήματά μου ήταν ανάμεικτα στη
Σιγκαπούρη. Όταν η Λεοντία προκρίθηκε στον
Η Λεοντία (αριστερά) μαζί με τον προπονητή της,
Λούκα Καλογήρου και την συναθλήτριά της στον τελικό ένιωσα χαρά, λυπήθηκα όμως γιατί έχαΓΣΠ Στέφανη Ραζή. Ο κ. Καλογήρου πιστεύει στο σε το χάλκινο από άλλη αθλήτρια με την οποία
πέρασαν το ίδιο ύψος», μας είπε.
ταλέντο και των δύο αθλητριών του!

μου είναι να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων στην Αμερική, συνδυάζοντας το φυσικά και με το στίβο.
• Ονόμασε πέντε πράγματα που σε χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο. Αυθόρμητη, πεισματάρα, κοινωνική, ριψοκίνδυνη, ευαίσθητη.
• Έχεις άλλα χόμπι εκτός από τον αθλητισμό; Ποια; Παρόλο που ο χρόνος μου είναι
περιορισμένος πολλές φορές ασχολούμαι
με την κολύμβηση και την ποδηλασία.
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές από τους
οποίους παίρνεις παραδείγματα για να
βελτιώνεσαι; Αν ναι, ποιους; Ναι, τη Γερμανίδα πρωταθλήτρια Αριάνε Φρίντριχ γιατί πάντα είναι ψύχραιμη και με πολλή αυτοπεποίθηση. Ακόμα μου αρέσει η άνεση και
το στιλ που έχει.
• Ποιο είναι το πιο παράξενο περιστατικό
που σου έχει συμβεί σε έναν αγώνα;
Τον Ιούνιο του 2010, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Αντρών – Γυναικών 3ης Κατηγορίας στη Μάλτα, έλαβα για πρώτη φορά
μέρος με πρώτιστο στόχο την κατάρριψη
του ατομικού μου ρεκόρ. Τότε είχα 1,78μ.
Ο πήχης ανέβηκε στο 1,80μ. και ήρθε η
σειρά μου για το άλμα. Τελικά τα κατάφερα και πέρασα το ύψος αυτό κάνοντας παγκύπριο ρεκόρ (κάτω των 16 χρόνων). Εκείνη τη στιγμή, όμως, η συναισθηματική μου
φόρτιση όταν τόση πολλή που ξέσπασα σε
κλάματα και δεν μπορούσα να συνέλθω!
Έτσι, διέκοψαν τον αγώνα για μερικά λεπτά,
αφού ήμουν περιτριγυρισμένη από τους
κριτές και τις αθλήτριες.
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Σημαντικά ρεκόρ και επιδόσεις από τους Λεοντία Καλλένου, Ελπίδα Χριστοδουλίδου

2009-2010: Άλλη μια πετυχημέν
Ενισχυμένοι από τα πολύ καλά αποτελέσματα που πέτυχαν, τη σεζόν που
μόλις ολοκληρώθηκε, μερικοί από τους αθλητές του ΓΣΠ, οι 300 και πλέον
νέοι και νέες που προπονούνται στις Ακαδημίες του ΓΣΠ επέστρεψαν, στις
20 Σεπτεμβρίου, στα γήπεδα του ΓΣΠ για την προετοιμασία τους.
Από τις πολύ καλές σεζόν για τους αθλητές
του ΓΣΠ μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος που άρχισε το Δεκέμβριο του 2009 με
την Παγκόσμια Γυμνασιάδα του Κατάρ και
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Οι αθλητές
και οι αθλήτριες του ΓΣΠ πέτυχαν 13 πρώτες νίκες και τρεις δεύτερες στις 16 τοπικές διοργανώσεις, με τις αθλήτριες να είναι
αήττητες για ακόμα μια χρονιά!
Μερικά από τα καλά αποτελέσματα των
αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» είναι:
2010 Αποτελέσματα
Θέσεις κατάταξης για τον ΓΣΠ
Εκδήλωση
Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών
Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών
Ανώμαλου δρόμου - Ανδρών
Ανώμαλου δρόμου - Γυναικών
Ανώμαλου δρόμου - Εφήβων
Ανώμαλου δρόμου - Νεανίδων
Ανώμαλου δρόμου - Παίδων
Ανώμαλου δρόμου - Κορασίδων
Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων
Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων
Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων
Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων
Τα Διαγόρεια
Τα Διαγόρεια
Τα 49α Μάτσεια
Τα 49α Μάτσεια

Θέση
2η
1η
2η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
2η
1η
1η
1η
1η
1η

Πάτρα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών,
Γυναικών και Νέων
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών, Γυναικών και Νέων (Α/Γ) που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ έγινε φέτος στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
Αθλητές του ΓΣΠ έλαβαν μέρος με του συλλόγους τους στην Ελλάδα, προκειμένου να προσφέρουν βαθμούς και αφετέρου να πετύχουν
καλές επιδόσεις. Οι επιδόσεις τους ήταν:
Ελπίδα Χριστοδουλίδου 1500μ. / 6η Θέση (4.34.32)
Γαβριέλλα Σοφοκλέους 1500μ. / 9η Θέση (4.44.08)
Μαριλένα Σοφοκλέους -
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5000μ. / 5η Θέση (17.44.93)
Χριστόφορος Πρωτοπαπάς Στηπλ / 15η Θέση (9.50.72)
Άντρη Δημητρίου Δισκοβολία / 5η Θέση (43.77μ)
Φλωρεντία Κάππα Σφαιροβολία / 6η Θέση (13.98)
Αιμίλιος Ξενοφώντος Ύψος / 6η Θέση (2.10μ)
«Τα Παπαφλέσσεια»
Διεξήχθη το Σάββατο 29 Μαΐου
στην Καλαμάτα το διεθνές μίτινγκ «Τα
Παπαφλέσσεια» στα οποία έλαβαν μέρος
και Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες. Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζει η επίδοση της Φλωρεντίας
Κάππα στη σφαιροβολία με 14.58μ.
Στα άλλα αγωνίσματα στα οποία έλαβαν μέρος Κύπριοι αθλητές σημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα:
100μ. Α’ σειρά, Βασίλης Πολυκάρπου, 2ος με
χρόνο 10.92
200μ. Α’ σειρά, Άνθος Χριστοφίδης, 4ος με
χρόνο 22.12
400μ. κάτω των 23 χρόνων, Κυριάκος Αντωνίου, 5ος με 49.79
400μ. εμπόδια κάτω των 23 χρόνων, Έλενα
Στεφάνου, 4η με χρόνο 68.22
Ακοντισμός, Ελένη Μαυρουδή, 9η με βολή
42.28μ.
Σφαιροβολία, Φλωρεντία Κάππα, 6η με
βολή 14.58μ.
Στον Καναδά
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Εφήβων/Νεανίδων
Αθλητές του ΓΣΠ έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων που
έγινε το καλοκαίρι στον Καναδά (19 - 25
Ιουνίου). Πρόκειται για τους Απόστολο Τσακιστό, Μιχάλη Κλατσιά και Δημήτρη Ηλία
στη σφυροβολία και τη Στέλλα Χριστοφόρου στα 800μ.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μόσχας
Στη Μόσχα εξασφάλισε τη συμμετοχή της για
την πρώτη Ολυμπιάδα κάτω των 17 χρόνων,
που έγινε τον Αύγουστο στη Σιγκαπούρη, η
Λεοντία Καλένου. Η αθλήτρια του ΓΣΠ είχε
πάρει την 5η θέση στο ύψος με άλμα 1.77μ.

Στη Μάλτα

Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ομάδων
Η συνάντηση έγινε στην πόλη Μάρσα της Μάλτας στις 19-20 Ιουνίου.
Η Μαριάννα Ζαχαριάδη, στο
επί κοντώ, πήρε την πρώτη
θέση με άλμα 4.10μ όπως
και ο Απόστολος Παρέλλης -αν και είχε ξεκινήσει με άσχημες βολέςπήρε την πρώτη θέση με
60.15μ., στη δισκοβολία.
Στην ίδια διοργάνωση πέντε
αθλητές του ΓΣΠ πήραν τρίτες
θέσεις: Αλεξάνδρα Τσιήσιου
(ακόντιο), Αλεξάνδρα Κλατσιά
(δισκοβολία), Λεοντία Καλλένου (ύψος), Φλωρεντία Κάππα
(σφαιροβολία) και Ζαχαρίας Άρνος
(τριπλούν). Το άλμα της Λεοντίας Καλλένου, με 1.80μ. αποτέλεσε νέο παγκύπριο
ρεκόρ κάτω των 16 χρόνων και αυτό το
άλμα της έδωσε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων που έγινε στον Καναδά.

Οι αγώνες στη Μόσχα έγιναν τον περασμένο Μάιο.
Παγκύπρια Ημερίδα στη Λάρνακα
Στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ,
στις 25 Ιουνίου, τρεις αθλητές του ΓΣΠ κέρδισαν πρώτες θέσεις. Ο Άνθος Χριστοφίδης,
στα 200μ., με χρόνο 21.93, η Στέλλα Χριστο-

Παγκύπριοι Αγώνες

Το Παγκύπριο Π
και Γυναικών (92
νες Ανδρών και 5
νες Γυναικών) πρ
ταξύ 5-6 Ιουνίου σ
βου. Στη βαθμολο
στις Γυναίκες και ή
Άνδρες.
Με βολή στα 65,36
φιανός έκανε πα
σφύρα. Επίσης είχ
αγώνων στα 5,000
την Ελπίδα Χριστο
ει την απόσταση σ

ριστοδουλίδου, Πέτρο Σοφιανό και Απόστολο Παρέλλη

νη σεζόν για τον ΓΣΠ
φόρου, στα 400μ., με 59.21 και η Στέφανη
Ραζή, στο ύψος, με άλμα στα 1.75μ.
Ευρωπαϊκό Συνθέτων
Μεταξύ 26-27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συνθέτων.
Η Κύπρος συμμετείχε με το Σάββα Σάββα του ΓΣΠ και έναν αθλητή του ΓΣΟ. Ο Σάββα συγκέντρωσε 6157 βαθμούς.
Τα Βενιζέλεια
Την πρώτη θέση
στο άλμα επί κοντώ, με 4.36μ.,
κατέλαβε η αθλήτρια του ΓΣΠ Μαριάννα Ζαχαριάδη στη

Διεθνές μίτινγκ
«Τοφάλεια»
Νέο παγκύπριο ρεκόρ στα
3,000μ. στιπλ γυναικών σημείωσε η Ελπίδα Χριστοδουλίδου,
κατά τη διάρκεια του Διεθνούς
μίτινγκ «Τοφάλεια» που έγινε στις
10 Ιουλίου στο Παμπελλοπονησιακό Στάδιο στην Πάτρα. Η Ελπίδα πέτυχε χρόνο 10.59.37. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε η ίδια αθλήτρια με 11.17.04.
Η Ελπίδα Χριστοδουλίδου σπουδάζει στην Κομοτηνή, όπου προπονείται με τον Μιχάλη Αναγνώστου.

Πρωτάθλημα Ανδρών
2οι Παγκύπριοι Αγώ54οι Παγκύπριοι Αγώραγματοποιήθηκε μεστο Εθνικό Στάδιο Στίογία ο ΓΣΠ πρώτευσε
ήταν δεύτερος στους

6 μέτρα ο Πέτρος Σοαγκύπριο ρεκόρ στη
χαμε και νέα επίδοση
0 μέτρα γυναικών, με
οδουλίδου να διανύσε 17.24.68. Η Ελπίδα

διεθνή συνάντηση «Τα Βενιζέλεια» (31 Μαϊου), που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης.
Παγκύπριοι Αγώνες
Παίδων – Κορασίδων
Στους αγώνες που έγιναν μεταξύ 14-15 Ιουλίου η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου κατέλαβε την πρώτη θέση στα 2000 μέτρα
στηπλ με χρόνο 7.40.79 δημιουργώντας νέο
ρεκόρ αγώνων. Η ίδια αθλήτρια κατέλαβε
και την πρώτη θέση στα 3000 μέτρα με χρόνο 11.02.41 (ατομικό ρεκόρ).
Στους ίδιους αγώνες ο Ανδρέας Μισάρα πήρε την πρώτη θέση στα 1500 μέτρα
(4.23.22) και τη δεύτερη στα 800 μέτρα
(1.58.8).
Συνάντηση Παίδων – Κορασίδων
(Κύπρου – Ελλάδας)
Οι αγώνες έγιναν στις 21-22 Ιουλίου. Η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου του ΓΣΠ κέρδισε
την 1η θέση στα 3000 (11.11.56) και την 3η
στα 2000 στιπλ με χρόνο 7.40.14 (νέο ατομικό ρεκόρ).
Στους ίδιους αγώνες η Θεοωδώρα Χατζηκώστα κατέλαβε τη 2η θέση στα 2000 στιπλ
με 7.35.31 (νέο ατομικό ρεκόρ).
Ο Ανδρέας Μισάρα πήρε την 2η θέση στα
1500 μέτρα (4.08.05) και την 3η θέση στα
800 μέτρα με χρόνο 1.58.42 (νέο ατομικό
ρεκόρ).
Οι τρεις αθλητές προπονούνται από τον Μ.
Πατσαλίδη.

Φωτογραφίες: αρχείο ΓΣΠ, «Νέα του Στίβου».

πέτυχε και άλλη μια πρωτιά στα 1,500μ
(4,36,31).
Ο Απόστολος Παρέλλης, που στους Πανεπιστημιακούς Αγώνες πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ, με βολή 61.82μ., στους
Παγκύπριους πέτυχε νέα επίδοση αγώνων με 60.45μ.
Πρωτιές στους Παγκύπριους είχαν επίσης: η Λεοντία Καλλένου (ύψος), η Αλεξάνδρα Κλατσιά (δισκοβολία), η ομάδα 4Χ100 Ανδρών (Γιαπατός, Χριστοφίδης, Δαλίτης, Ροίβος), Φλωρεντία
Κάππα (σφαιροβολία), Πάνος Καλογήρου (ακοντισμός), Στέλλα Χριστοφό-

Ακαδημία
Στίβου ΓΣΠ
Η Ακαδημία Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» έχει ως βασικό σκοπό την προσέλευση μεγάλου αριθμού παιδιών στους αγωνιστικούς στίβους με στόχο την αγάπη και την εκτίμηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας. Στόχος
είναι επίσης να καλλιεργηθεί συστηματικά το ταλέντο των παιδιών μέσα από ένα
πρόγραμμα προπόνησης, καταρτισμένο
από τους έμπειρους προπονητές της Ακαδημίας του ΓΣΠ. Γίνονται δεκτά παιδιά της
4ης-6ης Δημοτικού. Πέραν των 300 παιδιών προπονούνται καθημερινά στις Ακαδημίες του ΓΣΠ, σε διάφορα αθλήματα και
αρκετά από αυτά επιτυγχάνουν να συμπεριληφθούν στους αθλητές που αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο σε παγκύπριες αλλά
και διεθνείς συναντήσεις.
Τα παιδιά και οι γονείς τους μπορούν να επισκεφθούν το στάδιο στίβου του ΓΣΠ καθημερινά από τις 15:15-16:30 και να δουν
από κοντά τις εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν
τους προπονητές και να ενταχθούν στην
Ακαδημία του Συλλόγου.
Ο ΓΣΠ αναλαμβάνει την μεταφορά των παιδιών από και προς το στάδιο με λεωφορεία.
Πληροφορίες: 22874050

ρου (800μ.), Αλεξάνδρα Τσιήσιου (ακοντισμός), Μαριάννα Ζαχαριάδη (επί κοντώ), ομάδα 4Χ400 Γυναικών (Χριστοφόρου, Παναγιώτου, Σοφοκλέους, Ευαγγελίδου).
Τρία παγκύπρια ρεκόρ εφήβων
Kατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Αγώνων σημειώθηκαν τρία παγκύπρια ρεκόρ εφήβων. Τα πέτυχαν οι αθλητές του
ΓΣΠ, Δημήτρης Ηλία στη σφυροβολία
με βολή 66.81μ., Απόστολος Τσακιστός
στη σφαιροβολία με 17.53μ. και Μιχάλης Κλατσιάς στη δισκοβολία με 57.64μ.

Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών
και Γυναικών 2010
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ανδρών
1. Γ.Σ. Ολύμπια
174
2. Γ.Σ. Παγκύπρια
148,5
3. Γ.Σ. Ευαγόρας
55
4. Γ.Σ. Πράξανδρος
52
5. Γ.Σ. Ζήνων
49
6. Γ.Σ. Κόροιβος
42,5
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γυναικών
1. Γ.Σ. Παγκύπρια
159
2. Γ.Σ. Ολύμπια
121,5
3. Γ.Σ. Ευαγόρας
69,5
4. Γ.Σ. Ζήνων
63
5. Γ.Σ. Κόροιβος
45
6. Γ.Σ. Πράξανδρος
30
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Παλιές δόξες

Άγγελος Χατζηιωσήφ
Γεννήθηκε στο Στρόβολο το 1908 και πέθανε το 1981. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή, στην οποία άρχισε τον αθλητισμό.
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες στη διάδοση του αθλητισμού στη γενέτειρα του.
Ήταν ποδοσφαιριστής και διακρίθηκε ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο προτού ιδρυθεί ο Αθλητικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο
Κεραυνός» (1926).
Στον κλασσικό αθλητισμό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Επαρχιακούς
Αγώνες Προκρίσεως για τους Πανελληνίους, το 1925. Στους αγώνες αυτούς κέρδισε το δρόμο 100μ (11΄΄ 3/5) και κατετάγη δεύτερος στο άλμα εις μήκος και στο
άλμα εις ύψος επί κοντώ.
Στους Παγκύπριους Προκριματικούς
Αγώνες το 1926, πρώτευσε στα άλματα
εις μήκος και ύψος, για να κερδίσει μετά
στους 19ους Παγκύπριους Αγώνες του
ίδιου χρόνου τρεις πρώτες νίκες (άλμα εις
μήκος 6.27μ – άλμα επί κοντώ 3μ και πένταθλο).
Στους Πανελλαδικούς Αγώνες το 1927,
πρώτευσε στο άλμα εις μήκος και συνέβαλε στην κατάκτηση της πρώτης θέσης
στη σκυταλοδρομία 4 x 100μ. Τον ίδιο
χρόνο ενίσχυσε την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ (ΠΟΕΛ τη συγκεκριμένη
περίοδο), σε έξοδο της στην Αίγυπτο.

Διετέλεσε για αρκετά
χρόνια αθλητής και έφορος
στίβου του ΓΣΠ
Το 1928 στους Παγκύπριους Αγώνες κέρδισε τρεις πρώτες νίκες (στον ακοντισμό
43.14μ, στο άλμα επί κοντώ 3.05μ και στο
πένταθλο όπου κέρδισε στα τρία από τα
πέντε αγωνίσματα).
Στους Πανελλαδικούς Αγώνες του 1929
κατετάγη τέταρτος στο πένταθλο, κέρδισε το άλμα επί κοντώ και συμμετείχε στην
ομάδα που κέρδισε την πρώτη θέση στη
σκυταλοδρομία 4 x 100μ.
Μετά το τέλος των αγώνων, το 1929, πήγε
στην Αίγυπτο, όπου έζησε μέχρι το 1946.
Στην Αίγυπτο συνέχισε την αθλητική σταδιοδρομία του τόσο ως αθλητής στίβου
όσο και ως ποδοσφαιριστής.
Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο,
εξακολούθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως παράγοντας του αθλητισμού
στο Στρόβολο και στη Λευκωσία. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια έφορος στίβου του
Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»,
με τα χρώματα του οποίου αγωνιζόταν
και ως αθλητής.

Ο Άγγελος Χατζηιωσήφ ήταν κυρίως άλτης του επί
κοντώ και του μήκους, όμως έγινε Παγκυπριονίκης
και στον ακοντισμό και στο πένταθλο. Διετέλεσε
ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.

ΜΕ ΕΞΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΣΠ

15μελής η κυπριακή αποστολή
στους Κοινοπολιτειακούς

Η αθλήτρια του ΓΣΠ Αλεξάνδρα Τσιήσιου.
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Mε πολυμελή ομάδα (15 αθλητές και
αθλήτριες) θα εκπροσωπηθεί ο κυπριακός στίβος στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν
στο Νέο Δελχί των Ινδιών από τις 3
-14 Οκτωβρίου 2010.
Η αποστολή του στίβου αποτελείται
από τους:

Αλεξάνδρα Τσιήσιου (ΓΣΠ), Ακόντιο
Μαριάννα Ζαχαριάδη (ΓΣΠ), Επί κοντώ
Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ), Δισκοβολία
Πέτρος Σοφιανός (ΓΣΠ), Σφυροβολία
Ζαχαρίας Άρνος (ΓΣΠ), Μήκος - Τριπλούν

Ελένη Αρτυματά, 100μ. και 200μ.
Παναγιώτης Ιωάννου, 100μ.
Δήμητρα Αραχωβίτη, 100 εμπόδια
Γεώργιος Αρέστης, Σφαιροβολία
Ορέστης Αντωνιάδης, Δισκοβολία
Σκεύη Θεοδώρου, Σφυροβολία
Βασίλης Κωνσταντίνου, Ύψος
Αλέξανδρος Σταυρίδης, 110 εμπόδια
Νίκανδρος Στυλιανού, Επι κοντώ
Πέτρος Μιτσίδης (ΓΣΠ), Δισκοβολία Σφαιροβολία

Με τους αγώνες αυτούς ολοκληρώνεται για τους Κύπριους αθλητές η σεζόν
2009-2010 αν και στο διεθνές αθλητικό ημερολόγιο υπάρχουν ακόμα οι
Πανασιατικοί Αγώνες (21-27/11).
Βέβαια αυτή η περίοδος είναι η εποχή των Μαραθωνίων με αυτό της
Λευκωσίας στις 10 Οκτωβρίου και
τον Κλασσικό των Αθηνών στις 31
Οκτωβρίου.

ειδήσεις

Έκθεση Αθλητισμού 2010

Αντικατάσταση
ανελκυστήρα
Ο ΓΣΠ αντικατέστησε το καλοκαίρι
που πέρασε 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.

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 3-5 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Σταδίου ΓΣΠ η
πρώτη Έκθεση Αθλητισμού η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Τα εγκαίνια έγιναν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ουράνιο Ιωαννίδη. Η έκθεση, ήταν η πρώτη στο είδος της
στην Κύπρο, και φιλοδοξεί, να καταστεί θεσμός.

Η Έκθεση Αθλητισμού 2010 απευθυνόταν σε
όλο το φίλαθλο κοινό. Διοργανωτές της έκθεσης, ήταν η «QUINTESSENCE ENTEPRISES
LTD» και η «Σύννους». Σ’ αυτή συμμετείχαν ομάδες, σωματεία, ομοσπονδίες αθλητισμού και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού. Κατά τη
διάρκειά της έγιναν επίσης επιδείξεις διαφόρων αθλημάτων.

Χορτοτάπητας Σταδίου
Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων
που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα, έγινε ολική ανακατασκευή του χορτοτάπητα (σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται στο κύριο γήπεδο ποδοσφαίρου δύο επανασπορές, καλοκαιρινή και χειμερινή) του Σταδίου. Η χειμερινή θα αρχίσει στις 3 Οκτωβρίου 2010.
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.
Το ετήσιο κόστος συντήρησης ανήλθε στα €120.000, πλέον ΦΠΑ, και καλύφθηκε κατά
100% από τον ΓΣΠ.

Η Εθνική
Γεωργίας
στο Allegra
Το ξενοδοχείο Allegra του Σταδίου
ΓΣΠ επέλεξε ο Τιμούρ Κετσπάγια
για την διαμονή της ομάδας της
Εθνικής Γεωργίας πριν από κάθε
εκτός έδρας αγώνα της ομάδας. Ο
νυν προπονητής των Γεωργιανών
«στρατοπέδευσε» με όλη την αποστολή της Εθνικής στο Allegra πριν
από τον αγώνα με την Εθνική Ελλάδας, στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο και το ίδιο θα πράξει και πριν
από τον αγώνα με την Μάλτα τον
Οκτώβριο, για τα Προκριματικά
του Euro 2012!
Να σημειώσουμε ότι στο Allegra
έμεινε από τις 8 μέχρι τις 11 Αυγούστου η Εθνική ποδοσφαίρου
του Ισραήλ U21, ενώ οι γυναικείες ποδοσφαιρικές Εθνικές Ομάδες
της Κύπρου και του Ισραήλ έμειναν
στο Allegra από τις 22 μέχρι τις 25
Αυγούστου. Οι τρεις ομάδες χρησιμοποίησαν για την προετοιμασία τους τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
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Ευρωπαϊκοί αγώνες και
κυπριακό πρωτάθλημα στο ΓΣΠ
Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές που το
ποδοσφαιρικό στάδιο του ΓΣΠ φιλοξένησε
αγώνες των ομίλων του Champions League
(Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ) φέτος αυτό δεν έγινε
κατορθωτό. Βέβαια οι κυπριακές ομάδες και
κυρίως η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ, που χρησιμοποιούν ως έδρα τους το ΓΣΠ άγγιξαν την
είσοδο στους ομίλους του Europa League
όμως τελικά αποκλείστηκαν.

Ποιοι ποδοσφαιρικοί
αγώνες θα γίνουν στο
ΓΣΠ μέχρι το Δεκέμβριο
5η Αγωνιστική
2/10/10 Ολυμπιακός – ΑΕ Πάφου 19:00
3/10/10 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 18:00
6η Αγωνιστική
18/10/10 Ομόνοια – Ολυμπιακός 19:00
7η Αγωνιστική
23/10/10 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ 18:00
24/10/10 Ολυμπιακός – Απόλλων 19:00
8η Αγωνιστική
31/10/10 Ομόνοια – Ερμής 18:00
9η Αγωνιστική
6/11/10 Ολυμπιακός – Εθνικός 19:00
7/11/10 ΑΠΟΕΛ – Αλκή 16:00
10η Αγωνιστική
13/11/10 Ομόνοια – Ανόρθωση 18:00
11η Αγωνιστική
21/11/10 ΑΠΟΕΛ – Δόξα 18:00
22/11/10 Ολυμπ. – ΑΠΟΠ/Κινύρας 19:00
12η Αγωνιστική
27/11/10 ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός 18:00
13η Αγωνιστική
4/12/10 Ολυμπιακός – Δόξα 19:00
5/12/10 Ομόνοια – Απόλλων 18:00
14η Αγωνιστική
12/12/10 Ομόνοια – ΑΕΚ 18:00
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ΟΜΟΝΟΙΑ
Ξεκίνησε από τη β' φάση του Champions
League όπου αγωνίστηκε με τη Ρένοβα
Σκοπίων (στις 13 Ιουλίου έπαιξαν στο ΓΣΠ)
και την αυστριακή Σάλσμπουργκ (27 Ιουλίου στο Στάδιο ΓΣΠ) και συνέχισε στα play
off του Europa League κόντρα στη Μέταλιστ Ουκρανίας (19 Αυγούστου έγινε ο
αγώνας στο ΓΣΠ) από την οποία αποκλείστηκε. Σε αυτή τη διαδρομή πέτυχε δύο νίκες, έφερε δύο ισοπαλίες και ηττήθηκε δύο
φορές.
Η Ομόνοια αγωνίστηκε επίσης, στο ΓΣΠ,
με τον Απόλλωνα, για το LTV Super Cup (το
οποίο κέρδισε), στις 8 Αυγούστου.
Για το πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας η Ομόνοια έδωσε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
δύο αγώνες στο ΓΣΠ. Στη δεύτερη αγωνιστική (11 Σεπτεμβρίου) έπαιξε με τον Εθνικό
Άχνας και στην τέταρτη αγωνιστική (26 Σεπτεμβρίου) με τον ΑΠΟΠ/Κινύρας Πέγειας.

ΑΠΟΕΛ
Ξεκίνησε την προσπάθεια του από τη β’ προκριματική φάση του Europa League και
έδωσε έξι αγώνες με απολογισμό τέσσερις
νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Αντιμετώπισε διαδοχικά Τάουρας Λιθουανίας (22 Ιουλίου έπαιξαν στο ΓΣΠ), Γιάμπλονετς Τσεχίας
(29 Ιουλίου στο ΓΣΠ) και στα πλέι οφ της διοργάνωσης τη Χετάφε Ισπανίας (26 Αυγούστου στο ΓΣΠ) όπου αποκλείστηκε στη διαδικασία της ημίωρης παράτασης.
Για το πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας το ΑΠΟΕΛ έδωσε στο ΓΣΠ δύο αγώνες. Στην πρώτη
αγωνιστική (30 Αυγούστου) έπαιξε με
τον Ερμή Αραδίππου και
την τρίτη αγωνιστική
(19 Σεπτεμβρίου) έπαιξε με την Ανόρθωση.
Ολυμπιακός
Από τις 28 Αυγούστου που άρχισε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
της Α' Κατηγορίας ο Ολυμπιακός
Λευκωσίας έδωσε στο ΓΣΠ δύο
αγώνες, ένα με την ΑΕΛ για την
πρώτη αγωνιστική (28 Αυγούστου) και ένα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την τρίτη αγωνιστική (18 Σεπτεμβρίου).
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Α’ Κατηγορία
μετά από δύο χρόνια στη Β’ Κατηγορία.

