Μπάτµιντον
Σάρωσε τα πρωτεία η ∆ανία
Γράφει ο Ανδρέας Παναγιώτου
Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το 18ο ∆ιεθνές Τουρνουά
Μπάτµιντον, που διεξήχθη µε τη συµµετοχή οκτώ χωρών στο γήπεδο του
Παρνασσού στο Στρόβολο. Μεγάλοι θριαµβευτές οι ∆ανοί αθλητές, που
διακρίθηκαν τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο. Συγκεκριµένα
στους οµαδικούς αγώνες κοντραρίστηκαν µεταξύ τους τρεις χώρες, η
Κύπρος, η ∆ανία και το Ισραήλ.
Στο πρώτο παιγνίδι οι διεθνείς µας ηττήθηκαν απ’ το αντίστοιχο
συγκρότηµα της ∆ανίας µε 5-0, ενώ στο δεύτερο κερδίσαµε το Ισραήλ µε 41. Στο τρίτο και τελευταίο οι ∆ανοί κέρδισαν και πάλι µε 5-0 αυτή τη φορά
τους Ισραηλινούς αθλητές µε αποτέλεσµα να τερµατίσουν στην πρώτη θέση,
για να ακολουθήσει η Κύπρος στη δεύτερη και το Ισραήλ στην τρίτη.
Όσον αφορά στο ατοµικό πρωτάθληµα, η Κύπρος κατάφερε να εξασφαλίσει
αξιόλογα αποτελέσµατα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Μεγάλοι
πρωταγωνιστές οι Μαρία Ιωάννου, ∆ηµήτρης Κυπριανού, ∆οµέτια Ιωάννου
και Νικόλας Παναγιώτου. Τέλος, ρίχνοντας µία µατιά στην τελική κατάταξη
διαπιστώνουµε ευθέως την ολική επικράτηση των ∆ανών αθλητών.
Με το πέρας των αγώνων η Κυπριακή Οµοσπονδία Μπάτµιντον δεξιώθηκε
όλους τους αθλητές, επιδιαιτητές και συντελεστές του τουρνουά, στην
Corner Pub & Restaurant, όπου έγινε και η τελετή βράβευσης. Άπαντες
διασκέδασαν µε την ψυχή τους, χορεύοντας µάλιστα στους ξέφρενους
ρυθµούς της κυπριακής, ελληνικής και ξένης µουσικής. Τα σχόλια, πάντως,
ήσαν για άλλη µία χρονιά πέρα για πέρα κολακευτικά...
Το τουρνουά χορήγησε η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου. «ΑΗΚ ενέργεια
ζωής!».
Τα αποτελέσµατα:
Μονό γυναικών:
1. Isberg Line
2. Ιωάννου Μαρία
3. Shitikov Olga - Ιωάννου ∆οµέτια

∆ιπλό γυναικών:
1. Isberg L / Nielsen M
2. Ιωάννου Μ / Ιωάννου ∆
3. Shitikov / ∆ηµοσθένους - Honsy / Χατζηγιάνγκου
Μονό ανδρών:
1. Damgaard Daniel
2. Χαραλαµπίδης Γιώργος
3. Bass Alexander - Χαραλάµπους Χάρης
∆ιπλό ανδρών:
1. Damgaard D / Hovgaard J
2. Bass A / Yusim N
3. Κυπριανού ∆ / Παναγιώτου Ν - Topping M / Topping B
∆ιπλό µικτό:
1. Hovgaard J / Nielsen M
2. Κυπριανού ∆ / Ιωάννου Μ
3. Ιάσονος Σ / Ιωάννου ∆ - Yousim N / Shitikov O

