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ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΓΣΠ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΓΚΎΠΡΙΑ»

ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
Ο Παρέλλης τιμήθηκε
από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
Ο κορυφαίος Κύπριος δισκοβόλος και
πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης ήταν μεταξύ των αθλητών που τίμησε
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, στις 13 Οκτωβρίου
2021, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

ΣΕΛ. 3

Πραγματοποιήθηκε, στις 25 Οκτωβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια». Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης σημείωσε ότι η πανδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να δημιουργεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και έχει επηρεάσει σημαντικά και τον Σύλλογο.

ΣΕΛ. 4-5

Νικητές Πάβελ Μποροντίν και Ελένη Ιωάννου
του ΓΣΠ στον Παγκύπριο Μαραθώνιο

Δωρεά Έφης Μούζουρου
στο Μουσείο ΓΣΠ
Η βετεράνος πρωταθλήτρια δρομέας του
ΓΣΠ Έφη Μούζουρου δώρισε στο Μουσείο του Συλλόγου στολές και αθλητικά
παπούτσια «σπάικς».

ΣΕΛ. 6

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα ο Παγκύπριος Μαραθώνιος, ο
οποίος περιλαμβάνεται στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών της χρονιάς. Ο Μαραθώνιος έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης 4ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας.
Νικητής στους άνδρες ήταν ο Πάβελ Μποροντίν του ΓΣΠ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος συνολικά
στην απόσταση των 42,195 χιλιομέτρων. Ο χρόνος του Μποροντίν ήταν 2 ώρες 36 λεπτά και 49
δεύτερα, ενώ περίπου έξι λεπτά αργότερα τερμάτισε ο Χαράλαμπος Κανιός του ΓΣΠ (2:42:05).
Στις γυναίκες, τρεις ήταν οι αθλήτριες που δήλωσαν συμμετοχή και ανήκουν και οι τρεις στον
Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια». Η 37χρονη Ελένη Ιωάννου ήταν η νικήτρια του Παγκύπριου Μαραθωνίου, τερματίζοντας σε 3 ώρες 10 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας
τη δεύτερη θέση συνολικά στον 4ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας. Πίσω της τερμάτισε η 44χρονη Χριστίνα Κούρρη, με την 53χρονη Ελένη Μπάρρον να κερδίζει την τρίτη θέση.
Με τη διεξαγωγή των Μαραθωνίων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δραστηριότητα στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών 2021. Η βαθμολογική κατάταξη βρίσκει πολυνίκη
σύλλογο στους άνδρες τον ΓΣΠ με 143,5 βαθμούς και στις γυναίκες τον ΓΣΟ με 177 βαθμούς.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΕΑΣ 2022
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
22.01

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
06.02

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

12.02

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

19.02

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ

ΚΑΝΑΔΑΣ

25.02

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΙΨΕΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

26-27.02

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

05.03

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ – Α&Γ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

07.03

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

08-10.03

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

12-13.03

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΙΨΕΩΝ

14-18.03

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΔΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

20.03

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

20.03

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ

18-20.03

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

25.03

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

27.03

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΙΣΟΥ

29.03

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

29-30.03

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΕΔΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

ΓΙΑΝΤΣΟΥ/ΚΙΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
09.04

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 10000Μ

10.04

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

12.04

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

15.04

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 10000Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΣ

16.04

ΛΑΝΙΤΕΙΑ & ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ

ΛΕΜΕΣΟΣ

19-20.04

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

28-29.04

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 21099,
1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy info@gsp.org.cy
Εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com george@gnora.com

2020-2022

Υπεύθυνος έκδοσης

ΤΙΡΑΝΑ

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

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

Σύμβουλοι: Κώστας Σχίζας, Αλέκος Φιλίππου, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος
Δήμου, Νικόλας Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κυριάκος Φωτιάδης, Κωστάκης Σοφοκλείδης, Κάλλη
Χατζηιωσήφ, Τάκης Ταουσιάνης, Αντώνης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κακογιάννης.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης
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Η ΚΟΕΑΣ ΒΡΆΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ - ΑΘΛΗΤΈΣ
Θεωρώντας ότι ένα από τα πιο σημαΠΟΛΥΝΊΚΗΣ
ντικά κίνητρα για τους μαθητές, για
ΣΎΛΛΟΓΟΣ
να ασχοληθούν με το άθλημα του
ΑΝΔΡΏΝ
στίβου στη διάρκεια της παιδικής
τους ηλικίας, είναι αναμφίβολα και η
ΑΝΑΔΕΊΧΘΗΚΕ
επιβράβευσή τους, η Κυπριακή ΟμοΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΌΣ
σπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
ΣΎΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ
Στίβου (ΚΟΕΑΣ), στις 14 ΔεκεμβρίΠΑΓΚΎΠΡΙΑ»
ου 2021, ανέδειξε τους κορυφαίους
μαθητές - αθλητές του 2021 και παΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
ρέδωσε χρηματικά έπαθλα σε όλους
τους μαθητές που διακρίθηκαν σε άθλημα του στίβου στο 2021.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ
Περικλής Μάρκαρης, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου (αναγνώστηκε από τον
επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής Νεόφυτο Παπαϊωάννου), ο πρόεδρος
του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος
Χρυσοστόμου.
Επιταγές παραδόθηκαν στους συμμετέχοντες στη συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας κάτω των 18 ετών, στους πρώτους νικητές στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων - Κορασίδων (Κ18), στους πρώτους
νικητές στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Εφήβων - Νεανίδων (Κ20),
στα παιδιά που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις Εθνικές Ομάδες
Ανδρών - Γυναικών, στους πρώτους νικητές στη συνάντηση Παίδων
- Κορασίδων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, στα παιδιά που πέτυχαν
παγκύπριο ρεκόρ και σε αυτά που εξασφάλισαν το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Το 2021 έγινε κατορθωτή
η διεξαγωγή όλων των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων σε επίπεδο
Ανδρών και Γυναικών, και με την ολοκλήρωση του Μαραθωνίου
Λάρνακας αναδείχθηκαν οι πολυνίκες σύλλογοι, οι οποίοι βραβεύθηκαν στην εκδήλωση. Πολυνίκης σύλλογος ανδρών αναδείχθηκε ο
Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» Λευκωσίας και πολυνίκης
σύλλογος γυναικών ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια Λεμεσού.
Ακολούθως τιμήθηκαν με ειδικές πλακέτες σπουδαίες προσωπικότητες του κυπριακού στίβου, οι οποίοι έλαμψαν στην πορεία του
χρόνου και έκαναν την αρχή από τα μαθητικά τους χρόνια. Επειδή

δεν διεξήχθη η περσινή εκδήλωση, φέτος η ΚΟΕΑΣ τίμησε τους
αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν ενώ ήταν μαθητές το 1970 και το
1971. Ανάμεσά τους οι Βασίλης Χειμωνής, Λάμπρος Μερκής, Γιώργος Αποστολίδης, Μαρίνος Μωυσέως, Χρυσούλα Ασσιώτου, Λένια
Παπακώστα, Ελένη Νικοδήμου, Ελένη Καϊάφα, Τιμόθεος Χριστοδούλου, Ιωάννης Σοφοκλέους, Γιάγκος Ταλιάνος.
Η ΚΟΕΑΣ απένειμε ειδικό δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου στον προπονητή Αντώνη Γιαννουλάκη, για τις διακρίσεις
αθλητών του σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο δίπλωμα έχει απονεμηθεί
και στον Δημήτρη Ευθυμίου. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη ενός δικού του ανθρώπου, ο οποίος
διακρίθηκε στα 400 μ., του Νική Γεωργίου, απονέμει κάθε χρόνο χρηματικό έπαθλο στον κορυφαίο μαθητή - αθλητή στα 400 μ.
Φέτος, το βραβείο αυτό κέρδισε ο Χρίστος Ασσιώτης. Βραβεύσεις
έγιναν και στα παιδιά που εξασφάλισαν συμμετοχή στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών και σε αυτά που κατέκτησαν πρώτες νίκες στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών.
Η κορύφωση της ετήσιας Τελετής Βραβεύσεων Μαθητικού Σχεδιασμού της ΚΟΕΑΣ ήταν η ανάδειξη των κορυφαίων μαθητών αθλητών στο 2021. Η Στυλιάνα Ιωαννίδου και ο Γρηγόρης Νικολάου
αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι μαθητές - αθλητές στο 2021, με τις
αρκετά καλές επιδόσεις και διακρίσεις που είχαν στη διάρκειά του.
Και τα δύο παιδιά κερδίζουν τη σχετική διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αφού ήταν οι κορυφαίοι και το 2019. Οι βραβεύσεις
δεν έγιναν το 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Εκδήλωση προς τιμήν των αθλητών
των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέστη σε
εκδήλωση προς τιμήν των Κυπρίων αθλητών των Ολυμπιακών και
των Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, στο Προεδρικό Μέγαρο,
στη Λευκωσία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021
Στην εκδήλωση ήταν παρών ο κορυφαίος Κύπριος δισκοβόλος
και πρωταθλητής του ΓΣΠ Απόστολος Παρέλλης.
Ο Απόστολος κατέλαβε τη 16η θέση στον προκριματικό της δισκοβολίας, τον περασμένο Ιούλιο, στους 32ους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Τόκιο. Ο αθλητής του ΓΣΠ πάλεψε όσο μπορούσε για
να νικήσει τους πόνους στη μέση και να κάνει το καλύτερο δυνατό, όμως δεν κατάφερε να φτάσει σε επίδοση που θα του έδινε
την πρόκριση για τον τελικό. Ο Παρέλλης ήταν 8ος Ολυμπιονίκης
στο Ρίο και 5ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Ντόχα.

4

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021

Δ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ: «Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΈΧΕΙ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΌ ΜΑΣ»
Υπό τα υγειονομικά μέτρα που
ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ
επιβάλλει τα τελευταία δύο χρόΠΡΟΈΔΡΟΥ ΓΣΠ,
νια η πανδημία Covid-19 πραγμαΔΏΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΊΔΗ,
τοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση
του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ
Παγκύπρια», στις 25 Οκτωβρίου
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
2021.
25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος
2021 ΓΙΑ ΤΑ
του Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης
ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ
σημείωσε ότι «η πανδημία του
κορωνοϊού εξακολουθεί να μας
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ
δημιουργεί πρωτόγνωρες καταΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
στάσεις τις οποίες καλούμαστε
καθημερινά να διαχειριστούμε. Η
κατάσταση έχει επηρεάσει σημαντικά και τον Σύλλογό μας».
Αναλύοντας τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, ο
κ. Ιωαννίδης τόνισε για άλλη μια φορά ότι ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία. «Ο στόχος» είπε «δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών. Είναι η δημιουργία
αθλητικής συνείδησης και συναγωνισμού καθώς και υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς. Πέραν των 200 αθλητών του ΓΣΠ συνεχίζουν να
προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας σε όλα τα αγωνίσματα στίβου μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στους αθλητές
μας παρέχουμε όλο το απαιτούμενο αθλητικό υλικό για προπονήσεις
και για αγώνες, και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή
ομάδα στίβου που τη χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα των αθλητών
που την απαρτίζουν, αλλά και η σωστή σχέση μεταξύ τους.
Παρά την πανδημία, οι επίσημες διοργανώσεις, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι ομάδες μας που έλαβαν μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα σωστό σύνολο που αντανακλά την επαγγελματική δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια από την Εφορεία Στίβου
του Συλλόγου.
Καταφέραμε οι αθλητές μας να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις
μεταξύ τους μέσω του κοινού τους ενδιαφέροντος, κάτι που αύξησε
την αυτοεκτίμηση και την αφοσίωσή τους στον Σύλλογο και τον κοινό σκοπό, δημιουργώντας ταυτόχρονα και επιπρόσθετα κίνητρα στους
υπόλοιπους για να βελτιωθούν και να συμμετέχουν στην ομάδα. Αυτό
είχε αντίκτυπο στην απόδοση αλλά και στη γενικότερη παρουσία του
ΓΣΠ στους αγώνες στίβου.
Τη φετινή χρονιά είχαμε τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας Απόστολου
Παρέλλη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, που τον κράτησε επάξια στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος».
Ακαδημίες Στίβου
Αναφερόμενος στις ακαδημίες στίβου, ο Δώρος Ιωαννίδης είπε ότι σε
κορίτσια και αγόρια, από επτά ετών και άνω, ανεξάρτητα ταλέντου, ο
ΓΣΠ προσπαθεί να μεταδώσει την αγάπη στον αθλητισμό. Σημείωσε δε
ότι «τα παιδιά δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για να εγγραφούν
και να αθλούνται στις ακαδημίες μας. Τους δίδουμε αθλητικό υλικό, και
γενικά προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε. Η
ακαδημία μας αναβαθμίζεται με την ενεργή ανάμειξη των προπονητών

ειδικότητας για να μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το έμψυχο
υλικό που υπάρχει στην ακαδημία.
Γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης χώρων και δημιουργίας συνεργασιών
για λειτουργία και άλλων κλιμακίων στην επαρχία Λευκωσίας για καλύτερη οργάνωση. Ήδη στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με το
Grammar School έχουμε αναλάβει και το τμήμα στίβου του αθλητικού
σχολείου του με δικό μας προπονητή. Πιστεύουμε στην ακαδημία μας
και θα προσπαθήσουμε μέσω των σχολείων της επαρχίας Λευκωσίας
να ενημερώσουμε τους καθηγητές και τους γονείς για τη λειτουργία
των ακαδημιών μας.
Ο ΓΣΠ απασχολεί σήμερα 24 προπονητές, από τους οποίους οι δέκα
ασχολούνται με τις ακαδημίες και οι άλλοι 14 με την προπόνηση αθλητών σε ειδικότητες. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για όσα
προσφέρουν. Η δουλειά τους φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα των
αθλητών τους.
Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στον στίβο και την ακαδημία, στους
αθλητές και τα παιδιά που έρχονται στον ΓΣΠ, διότι πάντοτε από εκεί
αρχίζουμε και εκεί τελειώνουμε. Πού είμαστε σήμερα; Τα βλέπετε και
μόνοι σας και εγώ απλά θα σας αναφέρω τα αποτελέσματα των αθλητών μας στις διάφορες διοργανώσεις, για να βγάλετε οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας.
ΑΝΔΡΕΣ
Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών 1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων 2η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων 3η θέση
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών 2η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 2η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 1η θέση
Εδώ και χρόνια αναφέρω στη λογοδοσία μου την ανάγκη δικαιότερου
διαμοιρασμού του προϋπολογισμού του ΚΟΑ στα διάφορα αθλήματα.
Τονίζω επίσης ότι δυστυχώς για τον αθλητισμό μας ζούμε σε μια χώρα
που, παρά το ότι έχουμε τεράστια παράδοση στον κλασικό αθλητισμό,
υστερούμε στην αθλητική παιδεία. Παρά το ότι τη φετινή περίοδο ο
ΚΟΑ ενέκρινε επιχορηγήσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις και υλικό
για τον στίβο, διατήρησε δυστυχώς το χαμηλό ποσό που καταβάλλει
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για προπονητές των ακαδημιών στίβου και συνέχισε να επιχορηγεί με
πολλαπλάσιο ποσό τις ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων.
Ελπίζουμε να δούμε και αλλαγή στην πολιτική της επιχορήγησης της
μισθοδοσίας που καταβάλλει για προπονητές των ακαδημιών στίβου
που είναι χαμηλή ενώ επιχορηγούνται με πολλαπλάσιο ποσό οι ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου. Εάν μέρος, μικρό
μέρος των χρημάτων αυτών δινόταν στο στίβο, τότε τα αποτελέσματα
θα ήταν ακόμη καλύτερα. Πρέπει να αναλογιστούν αυτοί που εγκρίνουν
τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον αθλητισμό τι κέρδος έχει ο
Κύπριος πολίτης από τα χρήματα που διατίθενται κάθε χρόνο για τον
αθλητισμό. Πώς επενδύονται και πόσα χρήματα επενδύονται και μένουν μακροπρόθεσμα στον τόπο μας μέσω έργων υποδομής και πόσα
εξανεμίζονται. Και από αυτά που δίδονται για έργα υποδομής πόσα δίδονται για έργα που θα μπορούν να είναι βιώσιμα;
Ανέφερα στη λογοδοσία μου το 2020, ότι ο ΚΟΑ ενέκρινε την επιχορήγηση της αντικατάστασης του συνθετικού τάπητα στο γήπεδο στίβου
του ΓΣΠ, στο οποίο θα φιλοξενούσε τον περασμένο Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων Γ΄ κατηγορίας. Με μεγάλη απογοήτευσή
είδαμε το έργο να μην υλοποιείται, με αποτέλεσμα οι αγώνες να μεταφερθούν στη Λεμεσό, και το στάδιο στίβου να είναι σήμερα σε πολύ
κακή κατάσταση. Ο λόγος που δεν υλοποιήθηκε το έργο είναι γνωστός,
και γίνονται προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ώστε η
ανακατασκευή να αρχίσει το συντομότερο δυνατό. Ευελπιστούμε να
μην φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε το Εθνικό Στάδιο Στίβου λόγω
ακαταλληλότητας του ταρτάν. Αυτό βεβαίως θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα και δυσκολίες στους αθλητές».

της αξίας του εισιτηρίου, επιπρόσθετα έσοδα πέραν των €400.000 η
κάθε μια από τα θεωρεία και τις διαφημίσεις. Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη στο στάδιο μπορεί να προσφέρει πολλές
δυνατότητες στα σωματεία για καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων
αλλά και για δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων».

Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ υπενθύμισε ότι συνεχίζεται η συνεργασία με
τον αγγλικό σύλλογο της Λίβερπουλ για τα δικαιώματα της Ακαδημίας της, «σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και αυτό,
επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε ούτε κατ’ ελάχιστο μειώσει είτε τον
προϋπολογισμό είτε τον προγραμματισμό και την προσπάθειά μας για
την ακαδημία του στίβου που είναι η απόλυτή μας προτεραιότητα. Η
διεθνής ακαδημία της Λίβερπουλ λειτουργεί στο αθλητικό κέντρο του
ΓΣΠ, και σε ακόμα δύο κλιμάκια στη Λευκωσία. Το ένα στο Αθλητικό
Κέντρο Στροβόλου και το άλλο σε συμφωνία με το Grammar School
στο πλαίσιο του αθλητικού του σχολείου.
Η Ακαδημία, παρά τα προβλήματα με την πανδημία, είχε στην περσινή
περίοδο περίπου 260 παιδιά ηλικιών 4 μέχρι 17, ενώ φέτος ευελπιστούμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί».

Κλείνοντας τη λογοδοσία του, ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι «ο
ΓΣΠ έχει καταφέρει μέσα από τις δραστηριότητές του να είναι αυτοσυντήρητος. Δεν λαμβάνουμε κρατικές χορηγίες ή οποιεσδήποτε άλλες
επιχορηγήσεις και αυτό το τονίζω επειδή αρκετές φορές τον τελευταίο
καιρό το ακούσαμε και το διαβάσαμε σε διάφορα ΜΜΕ.
Έχουμε δημιουργήσει έναν πολυχώρο και λειτουργούμε το αθλητικό
μας κέντρο με πολλαπλές εκδηλώσεις, δημιουργώντας έσοδα που διατίθενται αποκλειστικά στους αθλητές μας και τις εγκαταστάσεις μας.
Όλα τα έσοδα του Συλλόγου επενδύονται στον κλασικό αθλητισμό και
τις εγκαταστάσεις μας. Μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις που
δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο, μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δουν
πόσα χρήματα απαιτούνται για να έχεις ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και πόσα έξοδα απαιτούνται καθημερινά για να μπορούν
οι ομάδες να αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο χωρίς οργανωτικά
προβλήματα και θέματα ασφάλειας.
Είναι αδύνατο στη χώρα μας ένα γήπεδο να είναι βιώσιμο μόνο μέσα
από τα έσοδα του ποδοσφαίρου. Πόσο μάλλον ένας γυμναστικός σύλλογος που εκτός από τα έξοδα των εγκαταστάσεων θέλει να καλλιεργήσει και τον κλασικό αθλητισμό.
Λόγω της πανδημίας, υπήρξε όπως αντιλαμβάνεστε σημαντική μείωση
των εσόδων μας. Επηρεάστηκαν κυρίως τα δικαιώματά μας από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα έσοδά μας από τη χρήση των θεωρείων και
του κυλικείου, αφού όλοι οι αγώνες έγιναν χωρίς την παρουσία θεατών.
Παρ’ όλα αυτά, ο Σύλλογος κατάφερε να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις σε
καλή κατάσταση, δίδοντας την ευκαιρία στις ομάδες μας να αγωνιστούν
για τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Επιπλέον, καταφέραμε να κρατήσουμε το επίπεδο του
κλασικού αθλητισμού και των αθλητών μας σε υψηλά επίπεδα.
Με αυτά τα λίγα κλείνω τη σημερινή μου λογοδοσία, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές
και τους αθλητές, τον Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό του Συλλόγου».

Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «το γήπεδο ποδοσφαίρου συνεχίζει να
χρησιμοποιείται ως έδρα του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας, ενώ για την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022 υπέγραψε συμφωνία χρήσης και ο
Ολυμπιακός Λευκωσίας. Οι οικονομικοί όροι χρήσης του γηπέδου με
ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια έχουν συμφωνηθεί, και αυτή τη στιγμή είναι προς
υπογραφή το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μας μέσα από τη νέα συμφωνία που θα αντικαθιστά πλήρως και θα εκσυγχρονίζει τη συμφωνία
του 1999 σε όλους τους τομείς.
Το είπα αρκετές φορές, θα το τονίσω και φέτος. Το γήπεδο του ΓΣΠ
επιτρέπει στις ομάδες να αποκομίζουν σημαντικά έσοδα κάθε χρόνο,
χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης,
αναβάθμισης και βελτίωσης που ανέρχονται σε περίπου €1 εκατομμύριο ετησίως και τα οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ΓΣΠ.
Τα σωματεία που αγωνίζονται στο ΓΣΠ εξασφαλίζουν εκτός από το 75%

Μέσα Ενημέρωσης Μελών
«Τα μέλη μας», είπε ο κ. Ιωαννίδης, «ενημερώνονται για τα νέα του Συλλόγου μέσα από το τριμηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο. Φτάσαμε με
μεγάλη επιτυχία στην 45η έκδοση. Η ανταπόκριση για το ενημερωτικό
δελτίο είναι μεγάλη. Το αποστέλλουμε σε σχολεία και σε άλλους οργανισμούς, ώστε να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα στον ΓΣΠ και
ιδιαίτερα στον στίβο. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την έκδοση,
ζητούμε από όσους ενδιαφέρονται να αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα
και εισηγήσεις για τον στίβο και τον αθλητισμό, ώστε με τη δημοσίευσή τους να ακούγονται όλες οι απόψεις. Μάλιστα ζητούμε από τους
παλαιούς αθλητές να μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις και
φωτογραφικό υλικό για να δημοσιεύονται και να μαθαίνουν οι νεότεροι
την ιστορία του ΓΣΠ.
Πρόσφατα ο Σύλλογος εγκαινίασε την αναβαθμισμένη και ανανεωμένη
ιστοσελίδα του. Μέσα από ένα φιλικό προς τον αναγνώστη περιβάλλον,
τα μέλη μας και το κοινό μπορούν να ενημερωθούν για τα τελευταία νέα
του Συλλόγου και των αθλητών των, και παράλληλα να μελετήσουν την
ιστορία του ΓΣΠ και του κυπριακού στίβου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΓΣΠ στον σύνδεσμο www.gsp.org.cy. Λειτουργεί
επίσης και ο λογαριασμός μας στο Facebook».
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Στολές της Έφης Μούζουρου στο Μουσείο ΓΣΠ
Οι πιο αλησμόνητες στιγμές για τη βετεράνο
πρωταθλήτρια δρομέα του ΓΣΠ Έφη Μούζουρου ήταν όταν τερμάτιζε πρώτη σε αγώνες
δρόμου, καταρρίπτοντας πανελλήνια ρεκόρ. Γι'
αυτό η ίδια επέλεξε να δωρίσει για το Μουσείο
του ΓΣΠ τις πρώτες στολές του Συλλόγου που
φορούσε σε εκείνες τις κούρσες, όπως επίσης
αθλητικά παπούτσια «σπάικς». Θυμάται ότι της
είχαν... δανείσει αυτά τα παπούτσια από τον
ΓΣΠ για να τρέξει στους Πανελλήνιους Αγώνες
που πραγματοποιήθηκαν στο Μακάρειο στάδιο
το 1980 και με αυτά αναδείχθηκε πρώτη νικήτρια, μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν
από τα πρώτα της αθλητικά παπούτσια, που
είχαν τέσσερα καρφιά, ενώ τα μεταγενέστερα
ήταν με έξι καρφιά.
Η Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί έγραψε ιστορία
στον κυπριακό στίβο. Άρχισε να ασχολείται με
τον αθλητισμό από τα 15 της χρόνια, το 1976,
και στα 17 της χρόνια έγινε κιόλας παγκυπριονίκης με τη φανέλα του ΓΣΠ.
Ήταν ακτύπητη ειδικά στο αγώνισμα δρόμου
400 μ. Η ίδια ανέφερε στη μαρτυρία που έδωσε στον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου ότι «είναι
πολύ πιο δύσκολο να παραμείνεις στην κορυφή, γιατί τότε είναι που πρέπει να ξεπερνάς και τον εαυτό σου». Η Έφη Μούζουρου
κατέρριψε οκτώ φορές το παγκύπριο ρεκόρ
στο αγώνισμα δρόμου 400 μ. και δύο φορές
το πανελλήνιο ρεκόρ. Υπήρξε και βαλκανιονίκης, αφού κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο με
την ομάδα της Ελλάδας στο αγώνισμα σκυταλοδρομίας 4Χ400 μ., στους Βαλκανικούς

Πανηγυρίζει η Έφη Μούζουρου κατά
τον τερματισμό, αφού κατέκτησε
ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το 1981 στη
Βουλγαρία.
Για τις επιτυχίες της στα αγωνίσματα δρόμου
400 μ., 200 μ. και 100 μ. η Έφη Μούζουρου
τιμήθηκε από την Ένωση Συντακτών Κύπρου
το 1981 ως αθλήτρια της χρονιάς. Παρεμπιπτόντως, ήταν μία από τις πρώτες Κύπριες
αθλητικογράφους.
Όταν τερμάτισε την αγωνιστική της δράση στον
στίβο δεν αποσύρθηκε, αλλά συνέχισε στη
χειροσφαίριση (χάντμπολ), στην οποία είχε
επίσης πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σύμφωνα με
την ίδια, της ήταν πολύ πιο εύκολο να αγωνίζεται στο χάντμπολ μετά τη σφυρηλάτησή της
ως αθλήτριας στίβου. Αγωνιζόταν μέχρι τα 41
της χρόνια και κατέκτησε 18 τρόπαια, ως παίκτρια, αλλά και ως προπονήτρια στο χάντμπολ.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι
υπήρξε και καλαθοσφαιρίστρια.
Η Έφη Μούζουρου προσέφερε επίσης στον
ΓΣΠ και ως προπονήτρια, ενώ συμβάλλει στη
διάδοση του αθλητισμού στα ευρύτερα στρώματα του λαού ως προϊστάμενη του Προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).
Είναι πολλές οι τιμητικές διακρίσεις που
απονεμήθηκαν στην Έφη Μούζουρου. Αξίζει όμως να αναφερθεί ιδιαίτερα το βραβείο
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ)
«Γυναίκα και Αθλητισμός 2015», το οποίο της
απονεμήθηκε το 2016 από τον τότε πρόεδρο
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ)
Ουράνιο Ιωαννίδη.
Σήμερα η Έφη Μούζουρου ανησυχεί για το

Η Έφη Μούζουρου τερματίζει στην πρώτη θέση
με νέο πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων, αλλά και
γυναικών, στους Πανελλήνιους Αγώνες που
πραγματοποιήθηκαν το 1981 στο στάδιο Καραϊσκάκη.

μέλλον: «Αν με ρωτούσατε πριν ένα χρόνο, θα
σας έλεγα ότι είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί ο
κυπριακός στίβος έκανε άλματα προόδου με
τις επιτυχίες των αθλητών μας σε Ολυμπιακούς και άλλους μεγάλους αγώνες. Ελπίζω
σύντομα να ξεπεράσουμε αυτή την ανώμαλη
κατάσταση που προκλήθηκε από την πανδημία, για να βρει τον ρυθμό του ο κυπριακός
αθλητισμός και να χαρούμε ξανά για τις επιτυχίες αθλητών μας».
* Όσοι επιθυμούν να δωρίσουν οποιαδήποτε
αντικείμενα, ντοκουμέντα κ.λπ., που μπορούν
να αποτελέσουν εκθέματα για το υπό σύσταση
Μουσείο ΓΣΠ, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου στο
τηλ. 99686508 και στο email chry.chry60@
gmail.com ή με το μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του ΓΣΠ και της επιτροπής Μουσείου δρα Κώστα Σχίζα, στο τηλ. 99606611
και στο email sicostas10@gmail.com ή με τα
γραφεία του ΓΣΠ στο τηλ. 22874050.

Τίμησε για ακόμη μία φορά τη φανέλα
του ΓΣΠ η Έφη Μούζουρου μπροστά σε
κατάμεστες κερκίδες.
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Στην Πεσκάρα
το Μεσογειακό
Πρωτάθλημα Στίβου
Κ23 το 2022

Η σφυροβόλος Αιμιλία Κολοκοτρώνη
του ΓΣΠ. Φωτο: ΚΟΕΑΣ.

ΤΑ ΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ Κ18
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τα όρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω
των 18 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2022, στην Ιερουσαλήμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2005 και το 2006
και ανήκουν σε ομοσπονδίες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τα όρια τέθηκαν σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγουν στις 23 Ιουνίου 2022, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να πρέπει να τα επιτύχουν σε φυσιολογικές συνθήκες, είτε σε κλειστό είτε σε ανοικτό
στίβο. Σε ό,τι αφορά τα δρομικά αγωνίσματα θα πρέπει οι επιδόσεις να χρονομετρηθούν με
ηλεκτρονικό ρολόι και όχι με ρολόι χειρός.
Ήδη έξι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών, ενώ οι συμμετοχές αναμένεται να αυξηθούν, αφού υπάρχουν κάποιοι
που βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια. Πρόκειται για τη Βαλεντίνα Σάββα, κορυφαία στον κόσμο στη σφυροβολία για το 2021, την Αιμιλία Κολοκοτρώνη, τον Ιωσήφ Κεσίδη στη σφυροβολία και τον Ανδρέα Μαχαλεκκίδη στο μήκος.
Στη δισκοβολία παίδων πρόκριση παίρνει ο Κυριάκος Γενεθλή που βρίσκεται στην 31η θέση
της Ευρώπης (Κ18) με 53,77 μ. και ο Χρίστος Οικονομίδης στα 110 μ. με εμπόδια.

Το πρόγραμμα των Ντάιαμοντ Λιγκ στο 2022
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τη σειρά των Ντάιαμοντ Λιγκ στο 2022,
των κορυφαίων μονοήμερων μίτινγκ στον κόσμο, τα οποία χαρίζουν αρκετά χρηματικά
έπαθλα στους αθλητές και τις αθλήτριες.
Θα διοργανωθούν 13 μίτινγκ έως τις 2 Σεπτεμβρίου ενώ το τελευταίο Ντάιαμοντ Λιγκ της
χρονιάς θα γίνει στη Ζυρίχη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2022.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 13/5/22 Ντόχα (Κατάρ), 21/05/22 Μπέρμιγχαμ ή Λονδίνο, 28/5/22
Γιουτζίν (ΗΠΑ), 5/6/22 Ραμπάτ (Μαρόκο), 9/6/22 Ρώμη, 16/6/22 Όσλο, 18/06/22 Παρίσι,
30/6/22 Στοκχόλμη, 30/7/22 Σανγκάη (Κίνα), 6/8/22 Κίνα, 10/8/22 Μονακό, 26/08/22 Λοζάνη, 2/9/22 Βρυξέλλες, 7-8/9/22 Ζυρίχη - ΤΕΛΙΚΟΣ.

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Μεσογειακών Ομοσπονδιών Στίβου. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είχαν φυσική παρουσία
στη Μασσαλία, με οικοδεσπότη τον
ένα εκ των δύο προέδρων της MAU
(Mediterranean Athletics Union) Γάλλο
Μπερνάρ Αρσαλέμ, ενώ οι υπόλοιπες
Ομοσπονδίες Στίβου της Μεσογείου
είχαν συμμετοχή διαδικτυακά, μέσω
τηλεδιάσκεψης. Την ΚΟΕΑΣ εκπροσώπησαν στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος Περικλής Μάρκαρης και ο γενικός
διευθυντής Αντώνης Γεωργαλλίδης.
Η πανδημία του κορωνοϊού τα τελευταία χρόνια εμπόδισε τη διεξαγωγή
οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας της MAU, αφού το Μεσογειακό
Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, που
ανέλαβε η πόλη Λα Νούθια της Ισπανίας, μετατέθηκε από τον αρχικό προγραμματισμό τον Ιούνιο του 2020 στον
Ιούνιο του 2021 και ακολούθως ακυρώθηκε οριστικά. Ουσιαστικά, η Ένωση Μεσογειακών Ομοσπονδιών Στίβου
διοργανώνει δύο πρωταθλήματα κάτω
των 23 ετών, σε ανοικτό και σε κλειστό
στίβο. Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί
τρία πρωταθλήματα Κ23 στον ανοικτό,
το 2014 στην πόλη Ομπάν της Γαλλίας,
το 2016 στην πρωτεύουσα της Τυνησίας Τύνιδα, και το 2018 στο Τζέσολο της
Ιταλίας. Στον κλειστό στίβο διεξήχθη το
πρώτο πρωτάθλημα το 2019 στην πόλη
Μιραμάς της Γαλλίας.
Στη συνέλευση αποφασίστηκε να ανατεθεί στην Πεσκάρα της Ιταλίας η φιλοξενία του επόμενου Πρωταθλήματος
Στίβου Μεσογειακών Χωρών κάτω των
23 ετών, ορίζοντας τις ημερομηνίες από
τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2022. Επίσης, ανατέθηκε στην Ισπανία το επόμενο
Μεσογειακό Πρωτάθλημα κάτω των 23
ετών στον κλειστό στίβο, το οποίο θα διεξαχθεί στο τέλος Ιανουαρίου του 2023.
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ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ ΚΑΙ CONFERENCE LEAGUE ΣΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ
Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια
και ο Ολυμπιακός έδωσαν τον Νοέμβριο και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου από περίπου τρεις αγώνες στην έδρα τους. Συγκεκριμένα, στις 6
Νοεμβρίου 2021 το ΑΠΟΕΛ φιλοξένησε την ΑΕΛ Λεμεσού για την 9η
αγωνιστική ενώ στις 29 Νοεμβρίου ο αγώνας στον οποίο φιλοξενούσε
την Ομόνοια διακόπηκε από τα πρώτα λεπτά, λόγω ομίχλης. Ο αγώνας
θα συνεχιστεί στις 26 Δεκεμβρίου 2021. Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε στο ΓΣΠ και
με την Πάφο, στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς και με τον Απόλλωνα στις 18
Δεκεμβρίου.
Η Ομόνοια έπαιξε τον Νοέμβριο στο ΓΣΠ μόνο με τον Άρη Λεμεσού
στις 21 του μήνα για τη δέκατη αγωνιστική. Ακολούθησε ο αγώνας
με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 13 Δεκεμβρίου και ο εξ αναβολής (από
την πρώτη αγωνιστική) αγώνας με την ΑΕΛ στις 22 Δεκεμβρίου. Η
Ομόνοια επιστρέφει στην έδρα της τον Ιανουάριο του 2022, για τη 16η
αγωνιστική, όπου θα παίξει με τον Ολυμπιακό, όμως ο αγώνας δεν
έχει οριστεί ακόμα (ημερομηνία) από την Ομοσπονδία.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε στις 20 Νοεμβρίου στο ΓΣΠ με την Ανόρθωση
και στις 12 Δεκεμβρίου με τον ΑΠΟΕΛ. Στις 4 Ιανουαρίου 2022 θα
φιλοξενήσει την ΑΕΚ για την 15η αγωνιστική.
Εξάλλου, η Ομόνοια και η Ανόρθωση ολοκλήρωσαν στις αρχές Δεκεμβρίου τις υποχρεώσεις τους για τους ομίλους του UEFA Europa
Conference League. Η Ομόνοια έπαιξε εντός έδρας ματς με τη Βασιλεία της Ελβετίας στις 4 Νοεμβρίου καθώς και στις 9 Δεκεμβρίου
με την Καϊράτ του Καζακστάν. Η Ανόρθωση στις 21 Οκτωβρίου φιλοξένησε στο ΓΣΠ τη Φλόρα Ταλίν και στις 25 Νοεμβρίου την Γκεντ
Βελγίου, για τον 5ο γύρο των ομίλων του Conference.
Καμιά από τις δύο κυπριακές ομάδες δεν προκρίθηκε στον επόμενο
γύρο της διοργάνωσης.
Σε ό,τι αφορά την Εθνική Κύπρου ο επόμενος αγώνας εντός έδρας
είναι προγραμματισμένος για τον ερχόμενο Μάρτιο αλλά η ΚΟΠ
δεν έχει καθορίσει το γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και με τους αγώνες
του Nations League που θα γίνουν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο

του 2022. Το πρόγραμμα είναι διαφοροποιημένο με τη διεξαγωγή
τεσσάρων αγώνων τον Ιούνιο λόγω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου στο Κατάρ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022.
Κύπελλο
Πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο
του Σταδίου ΓΣΠ η κλήρωση των αγώνων της β' φάσης του Κυπέλλου
Coca - Cola Α' & Β' Κατηγορίας περιόδου 2021 - 2022.
Οι ομάδες που έχουν έδρα το ΓΣΠ θα παίξουν: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 (19:00) ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός. Οι επαναληπτικοί θα γίνουν
την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022 (17:00) Ομόνοια Λευκωσίας – ΠΟ
Ξυλοτύμπου και Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 (18:00) Ολυμπιακός
– ΑΠΟΕΛ.

Αποστολή στο Liverpool στελεχών της Ακαδημίας Κύπρου
Ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της
Liverpool στην Κύπρο, Νεκτάριος Αλεξάνδρου και ο Λειτουργός της Ακαδημίας
Σταύρος Χαρίτωνος, επισκέφθηκαν τον
Νοέμβριο το Liverpool και το γήπεδο της
ομάδας στο Anfield.

Τα στελέχη της Ακαδημίας της Κύπρου είχαν συναντήσεις με μέλη του προπονητικού
team της μεγάλης αγγλικής ομάδας που στόχο είχαν την ενημέρωση των ακαδημιών που
εδρεύουν σε άλλες χώρες για το νέο όραμα
και τη νέα στρατηγική λειτουργίας. Οι κ.κ.

Αλεξάνδρου και Χαρίτωνος ενημερώθηκαν,
επίσης, για τα νέα προπονητικά προγράμματα, την e-academy και τα camps που θα
διοργανωθούν το καλοκαίρι στο Liverpool.
Σχετικό βίντεο είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο https://youtu.be/pgDYLfRhP0w.

