15Ο Τουρνουά «Αετοί - ΑΤΙ»
Τα είχε όλα…
Γράφει ο Ανδρέας Παναγιώτου
Άλλο ένα τουρνουά µπάτµιντον έφθασε στο τέλος του έχοντας απόλυτη
επιτυχία, αφού ο κόσµος που παρευρέθηκε στο κλειστό του Γυµνασίου
Πλατύ Αγλαντζιάς, παρακολούθησε υψηλού επιπέδου παιγνίδια µε
κυριότερο χαρακτηριστικό το πάθος των αθλητών για διάκριση. Το
σωµατείο «Αετοί - ΑΤΙ» είχε την πλήρη ευθύνη των αγώνων,
διοργανώνοντας το τουρνουά για 15η φορά στην ιστορία του,
βραβεύοντας στο τέλος της ηµέρας τους πρώτους τρεις σε κάθε
κατηγορία. Οι ιθύνοντες του σωµατείου πάντως, έµειναν απόλυτα
ευχαριστηµένοι από το επίπεδο που επέδειξαν οι αθλητές, τουτέστιν το
θέαµα που παρουσίασαν, αλλά και την προσπάθεια που κατέβαλλαν.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στους τελικούς αγώνες οι αθλητές έδωσαν
σκληρές «µάχες», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα παιγνίδια
οδηγήθηκαν στην «κόντρα». Αυτό φανερώνει το πολύ καλό επίπεδο
που προαναφέραµε και συνάµα τις τεράστιες δυνατότητες των αθλητών,
ελπίζοντας σε κάτι καλό σε διεθνές πια επίπεδο. Συγκεκριµένα στο
διπλό ανδρών, οι Κυπριανού και Παναγιώτου απέδειξαν το τεράστιο
ταλέντο που τους διακατέχει, κερδίζοντας τις «καραβάνες» του
Κυπριακού µπάτµιντον, Ιάσονος και Λαζάρου. Οι δύο τελευταίοι φυσικά
δεν παρέδωσαν τα όπλα, δίνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του παιγνιδιού
τον καλύτερο τους εαυτό.
Στον τελικό του διπλού µικτού είχαµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά
τέσσερις αξιόλογους αθλητές να τα δίνουν όλα για όλα για τη νίκη. Το
υπέρµετρο πάθος και το κίνητρο της πρωτιάς, έδωσαν στα «δίδυµα»
Κυπριανού - ∆ηµοσθένους και Παναγιώτου - Κrasowska από ένα σετ,
µε αποτέλεσµα να περάσουµε στο τρίτο της «κόντρας», όπου ο νικητής
θα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κατηγορία. Τελικά, µε
περισσότερη ηρεµία, σωστότερες κινήσεις, ορθόδοξη τεχνική και καλή
άµυνα, οι Κυπριανού - ∆ηµοσθένους κατάφεραν να κερδίσουν το
παιγνίδι και να στεφθούν πρωταθλητές…
Αναλυτικά οι νικητές σε κάθε κατηγορία:
Απλό Ανδρών
1. ∆. Κυπριανού
2. Θ. Αναστασιάδης
3. Χ. Νικολαϊδης / Γ. Σοφοκλέους
Απλό Γυναικών
1. Κ. Krasowska

2. Ε. Ιακώβου
3. Μ. ∆ηµοσθένους / ∆. Ιωάννου
∆ιπλό Ανδρών
1. ∆. Κυπριανού - Ν. Παναγιώτου
2. Σ. Ιάσονος - Α. Λαζάρου
3. Γ. Σοφοκλέους - Θ. Αναστασιάδης / Χ. Νικολαϊδης - Κ. Μιχαηλάς
∆ιπλό Γυναικών
1. K. Krasowska - Μ. ∆ηµοσθένους
2. Ε. Ιακώβου - ∆. Ιωάννου
3. Α. Χριστοδούλου - Ν. Ευθυµίου / ∆. Χ’’Γιάγκου - Σ. Χαραλάµπους
∆ιπλό Μικτό
1. ∆. Κυπριανού - Μ. ∆ηµοσθένους
2. Ν. Παναγιώτου - Κ. Krasowska
3. Μ. Λοϊζίδης - ∆. Ιωάννου / Θ. Αναστασιάδης - Ε. Ιακώβου

