Μπάτµιντον
Ολοκληρώθηκαν τα Εθνικά πρωταθλήµατα
Με τη διεξαγωγή του 23ου Τουρνουά Αντρών – Γυναικών και 14ου
Τουρνουά Βετεράνων, έπεσε η αυλαία των Εθνικών πρωταθληµάτων για τη
φετινή σεζόν. Για άλλη µια φορά οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό, αποθεώνοντας στην κυριολεξία το σπορ, αφού έλαβαν χώρα
σπουδαίες και αµφίρροπες αναµετρήσεις, που µάλιστα σε κάποιες
περιπτώσεις οδηγήθηκαν στην κόντρα.
Όσον αφορά στα αποτελέσµατα και στις πέντε κατηγορίες, θα έλεγε κανείς
ότι οι συνήθεις ύποπτοι κατάφεραν και πάλι να κατακτήσουν την πρώτη
θέση, αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη εξίσου καλούς αθλητές. Κυρίαρχος
στο απλό ανδρών ο ∆ηµήτρης Κυπριανού, ενώ στο απλό γυναικών
θριάµβεψε η ∆οµέτια Ιωάννου. Πρόκειται για δύο µεγάλα ταλέντα - µέλη
της Εθνικής µας οµάδας.
Απ’ εκεί και πέρα στο διπλό ανδρών οι Κυπριανού και Παναγιώτου
επιβλήθηκαν µετά από µια σπουδαία αναµέτρηση των Ιάσονος και
Λαζάρου, ενώ στο διπλό γυναικών οι αδελφές Ιωάννου φανέρωσαν για άλλη
µια φορά το µεγαλείο τους. Τέλος, στο αγώνισµα του µικτού, το δίδυµο
Κυπριανού - ∆ηµοσθένους κατάφερε να κερδίσει τους Παναγιώτου και
Ιωάννου σε ένα παιγνίδι που ήταν ανοικτό σε κάθε αποτέλεσµα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο τελευταίο τουρνουά της χρονιάς σηµειώθηκαν
δύο πράξεις «Fair - Play», που αναµφισβήτητα φανερώνουν το ήθος των
αθλητών του µπάτµιντον, αφού στον αθλητισµό η νίκη δεν είναι το παν!
Πρόκειται για τη Μαρία Ιωάννου, η οποία αγωνίστηκε στον τελικό του
διπλού γυναικών, καθώς και για τους Ιάσονος και Λαζάρου, οι οποίοι
έχασαν στον τελικό του διπλού ανδρών, ενώ σε αµφισβητούµενη φάση
µπορούσαν να πάρουν το σετ και να κατακτήσουν την πρώτη θέση.
Στην κατηγορία των βετεράνων διακρίθηκαν οι Νίκος Ανδρέου
(πρωταθλητής ανδρών), Μαρία Ιάσονος (πρωταθλήτρια γυναικών), καθώς
και τα δίδυµα Ανδρέου - Κνέκνα, Αµάντα Κωνσταντινίδου - ∆ήµητρα
Ιωάννου και Κρις Μήλιος - Μαρία Ιάσονος, που θριάµβεψαν στα διπλά
αγωνίσµατα αντρών, γυναικών και µικτό.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα:
Απλό Ανδρών:
1.∆ηµήτρης Κυπριανού
2.Σαββίνος Ιάσονος
3.Γιάννης Σοφοκλέους - Νικόλας Παναγιώτου
Απλό Γυναικών:
1.∆οµέτια Ιωάννου
2.Μαρίνα ∆ηµοσθένους
3.Μαρία Ιωάννου - Κατερίνα Πίσση
∆ιπλό Ανδρών:
1.∆.Κυπριανού/Ν.Παναγιώτου
2.Σ.Ιάσονος/Α.Λαζάρου
3.Γ.Σοφοκλέους/Θ.Αναστασιάδης - Μ.Αργυρού/Α.Αβρααµίδης
∆ιπλό Γυναικών:
1.Μ.Ιωάννου/∆.Ιωάννου
2.Μ.∆ηµοσθένους/Ε.Κυπριανού
3.Α.Χρυσοστόµου/Κ.Πίσση - ∆.Χ’’Γιάγκου/Σ.Χαραλάµπους
Μικτό:
1.∆.Κυπριανού/Μ.∆ηµοσθένους
2.Ν.Παναγιώτου/Μ.Ιωάννου
3.Β.Βάσου/Α.Χρυσοστόµου - Θ.Αναστασιάδης/∆.Ιωάννου

