ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. ΚΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πρόλογος
Το 2007 ήταν χρονιά αρχαιρεσιών και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 30
Ιουνίου 2007 εξελέγη το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΜ που καταρτίσθηκε σε σώµα
κατά την 1η συνεδρία του ∆.Σ. στις 3 Ιουλίου 2007ως ακολούθως:
Πρόεδρος – Μίκης Χατζηνεοφύτου
Αντιπρόεδρος – Αιµίλιος Ιωάννου
Γραµµατέας – Μιχάλης Χριστοδούλου
Ταµίας – Στάλω Νικολάου
Σύµβουλος – Μάριος Κυριάκου (Πρόεδρος Τ.Ε.)
Σύµβουλος – Νίκος Βλαδιµήρου
Έφορος – Μαρίνα ∆ηµοσθένους
Η Τ.Ε. καταρτίστηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Πρόεδρος – Μάριος Κυριάκου
Μέλος – Έλενα Κέντα
Μέλος – Έλενα Ιάσονας
Ο Εύανδρος Βότσης αντικατέστησε στη συνέχεια την Έλενα Ιάσονας (Οκτώβριος). Η Έλενα
ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της για προσωπικούς λόγους.
Στην 1η συνεδρία του το ∆.Σ. εξέφρασε θερµές ευχαριστίες για την προσφορά των
αποχωρούντων µελών του ∆.Σ. Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ανδριάνας Μαλεκίδου και Σαββίνου
Ιάσονος.
Η περίοδος που ανασκοπούµε υπήρξε, για άλλη µια φορά, ιδιαίτερα παραγωγική. Τέτοια
µέρα πριν ένα χρόνο καταθέταµε µε µεγάλη χαρά και ικανοποίηση την ευαρέσκειά µας για το
µεγάλο άλµα που έκανε το άθληµά µας σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου ενώ, δύο νέα
σωµατεία ετοιµάζονταν για να ενταχθούν στη δύναµη της ΚΟΜ. Σήµερα, και µετά την
ένταξη των δύο σωµατείων («Κοσµόπολις» Λεµεσού και «∆ΑΣ» Παλιοµετόχου), όπως θα
ενηµερωθείτε αργότερα, είµαστε έτοιµοι να εντάξουµε στη µεγάλη οικογένεια του
Μπάτµιντον ακόµη ένα σωµατείο, αυτή τη φορά από την Πάφο. Στο τελικό στάδιο
δηµιουργίας σωµατείου βρίσκεται και η Αµερικάνικη Ακαδηµία Λάρνακας. Ταυτόχρονα, µε
την ουσιαστική συµβολή ορισµένων φίλων του αθλήµατος στην επαρχία Αµµόχωστου,
γίνεται τώρα µια κίνηση για τη σύσταση Κέντρου Μπάτµιντον Περιφέρειας Αµµοχώστου. Να
σηµειώσουµε ότι η προσφορά της ΚΟΜ στα νέα σωµατεία είναι ποικιλόµορφη. Για τις
ανάγκες του σωµατείου «Κοσµόπολις» εκστράτευσε στη Λεµεσό η Τεχνική Επιτροπή στις
24/8/07 για γραµµοθέτηση των γηπέδων. Η Τεχνική Επιτροπή βοήθησε επίσης στη
γραµµοθέτηση των γηπέδων της Αµερικάνικης Ακαδηµίας, του Φρενάρου, του Λιθροδόντα
και του Παλιοµετόχου.
Κατά την περσινή χρονιά θέσαµε, µεταξύ άλλων, ένα πολύ σηµαντικό στόχο. Αυτός ο στόχος
είχε σχέση µε το νοικοκύρευµα των οικονοµικών της ΚΟΜ, ιδιαίτερα καθώς η επιχορήγηση
του ΚΟΑ πήρε µια καθοδική πορεία κατά τα τελευταία τρία χρόνια που άρχισε να απειλεί
άµεσα τους προγραµµατισµούς µας. Ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα οι υποχρεώσεις µας και
κατά συνέπεια και οι οικονοµικές µας ανάγκες, βιώσαµε µια οδυνηρή µείωση των
εισοδηµάτων µας καθώς η επιχορήγηση του ΚΟΑ παρουσίασε µια συνεχή µείωση µε
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νεφελώδεις υποσχέσεις για συµπληρωµατικές χορηγίες που ποτέ δεν υλοποιούνταν.
Αποκορύφωµα ήταν η περσινή αποκοπή από τη χορηγία µας ενός ποσού του ύψους των 5
χιλιάδων λιρών που αντιστοιχούσε στο 10% περίπου της χορηγίας. Η αποκοπή αυτή έγινε για
όλες τις Οµοσπονδίες και φανερώνει τη στενότητα που είχε ο ΚΟΑ για να ικανοποιήσει τις
Οµοσπονδίες. Σηµειώνουµε ότι ο προϋπολογισµός του ΚΟΑ είχε καθηλωθεί στα τρία αυτά
χρόνια σε χαµηλά ποσά (περίπου 20 εκατοµµύρια) γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις
χορηγίες προς τις Οµοσπονδίες. Σε επίπεδο Προέδρου και Αντιπροέδρου κινηθήκαµε
δραστήρια προς την κατεύθυνση του ΚΟΑ ενόψει της δυσµενούς αυτής κατάστασης. Είχαµε
τρεις συναντήσεις µε τον Πρόεδρο και Γενικό ∆ιευθυντή του ΚΟΑ και άλλους λειτουργούς
του Οργανισµού. Στις συναντήσεις έγινε φανερό ότι η καθήλωση της κυβερνητικής χορηγίας
προς τον ΚΟΑ επιδρούσε αρνητικά στις επιχορηγήσεις του Οργανισµού προς τις
Οµοσπονδίες. Για την αντιµετώπιση της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης που βρέθηκε η
Οµοσπονδία συστήθηκε και Οικονοµική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Μίκη
Χατζηνεοφύτου, Αιµίλιο Ιωάννου και Στάλω Νικολάου. Η Οικονοµική Επιτροπή µελέτησε
την κατάσταση και εισηγήθηκε πρακτικούς τρόπους αντιµετώπισης της. Ως πρώτο βήµα
αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της ΚΟΜ, η µη συµµετοχή στα Πρωταθλήµατα
Thomas και Uber Cup 2008 καθώς και η πολύ προσεκτική διαχείριση των οικονοµικών της
ΚΟΜ.
Oι διαιτητές Bαγγέλης Eυαγγέλου και Mάριος Kυριάκου διαιτήτευσαν αγώνες στα
Πρωταθλήµατα Thomas και Uber Cup
Μετά την επιτυχή διοργάνωση του “Helvetia Cup 2005” στον Αγρό, έγινε σκέψη για την
οργάνωση του “Polonia Cup 2009” από την Οµοσπονδία µας. Τελικά, δεν προχωρήσαµε στην
υποβολή αίτησης για διοργάνωση του πρωταθλήµατος αυτού, αφού από το 2009 θα
περιλαµβάνει και ατοµικό πρωτάθληµα και µαζί µε την αυξηµένη συµµετοχή χωρών θα
απαιτούνται περί τις 8 ηµέρες για διεκπεραίωση του και µεγάλο αριθµό γηπέδων. Υποβάλαµε
τελικά αίτηση για οργάνωση του “Europe Cup” που είναι πρωτάθληµα Πανευρωπαϊκό σε
επίπεδο πρωταθλητριών οµάδων, αλλά η ΒΕ επέλεξε να δώσει το πρωτάθληµα στη Ρωσία.
Ένα άλλο στοιχείο της περσινής χρονιάς ήταν η συνέχιση της αναβάθµιση του ∆ιεθνούς
Τουρνουά Κύπρου. Τον προηγούµενο χρόνο είχε προηγηθεί η αναβάθµιση του ∆ιεθνούς µας
µε την προσφορά χρηµατικών επάθλων στους νικητές ενώ πέρσι το ∆ιεθνές Κύπρου
αναβαθµίστηκε περαιτέρω σε International Series και η καταβολή χρηµατικών επάθλων
στους νικητές ύψους $US 5 000. O ΚΟΤ ήταν ο βασικός χορηγός του ∆ιεθνούς µε £3 000
ενώ φέτος, ο ΚΟΤ αναβαθµίζει τη χορηγία του σε €8 000. Πέρσι, ύστερα από συνεννόηση µε
την ΒΕ καταφέραµε να προσφέρουµε τα αποτελέσµατα των αγώνων σε πραγµατικό χρόνο
µέσω του διαδικτύου. Η συµφωνία προέβλεπε και ταυτόχρονη µετάδοση των αγώνων, πάλι
µέσω του διαδικτύου, αλλά ένα λάθος του οργανισµού που ανέλαβε αυτή τη δουλειά δεν
επέτρεψε την υλοποίηση της συµφωνίας. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι δεν έφεραν
στην Κύπρο τα κατάλληλα µηχανήµατα για ζωντανή µετάδοση.
Η χρονιά που πέρασε σηµατοδοτήθηκε και από µια άσχηµη εξέλιξη, το σοβαρό τραυµατισµό
της αθλήτριάς µας Μαρίας Ιωάννου η οποία διατηρούσε σοβαρές ελπίδες για εκπροσώπηση
της Κύπρου στους Ολυµπιακούς αγώνες του Πεκίνου. Ο τραυµατισµός της Μαρίας φαίνεται
να είναι πιο σοβαρός από ότι αρχικά εκτιµήθηκε και µάλλον η Μαρία αποσύρεται από την
ενεργό δράση. Η Μαρία πρόσφερε πολλά στο Κυπριακό Μπάτµιντον. Από πολύ νεαρή ηλικία
έδειξε τα απεριόριστα προσόντα της στο άθληµα και στα 12 της χρόνια αντιπροσώπευσε την
Κύπρο στους Παγκόσµιους αγώνες που έγιναν στη Σκοτία, µε πολλή επιτυχία µάλιστα. Τα
ΜΜΕ τότε, έκαναν και σχετικό ρεπορτάζ για τη Μαρία, αφού ήταν η νεαρότερη αθλήτρια
που έπαιξε ποτέ σε Παγκόσµιους. Το ∆.Σ. θα πρέπει να σκεφθεί τρόπους για να τιµήσει τη
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Μαρία για την προσφορά της, τόσο ως αθλήτρια αλλά και ως δραστήριο µέλος της ΕΒΥΝ.
Επίσης θα πρέπει, κατά την άποψη µας, να τιµούνται όλοι όσοι αφυπηρετούν από την Εθνική
Οµάδα
Να αναφέρουµε επίσης ότι η συµµετοχή της Κύπρου στην ΕΒΥΝ δεν τερµατίστηκε µε την
ενηλικίωση της Μαρίας. Στη περσινή σύνοδο που έγινε στην Ιταλία αντιπροσωπευθήκαµε
από τη ∆οµέτια Ιωάννου και το Γιάννη Σοφοκλέους.
Μια σηµαντική καινοτοµία που εφαρµόστηκε µε επιτυχία, φαίνεται, είναι ο θεσµός των
Τουρνουά Masters. Τα Τουρνουά αυτά έδωσαν την ευκαιρία στους νέους ταλαντούχους
αθλητές µας να διαγωνιστούν σε πολλά παιχνίδια.
Με πρωτοβουλία της Ντιάνας έγινε µε επιτυχία. Τουρνουά Beach Badminton στις 7/7/07
στον Πρωταρά. Στο τουρνουά έλαβαν µέρος 50 αθλητές/τριες. Έγινε ξεχωριστό τουρνουά για
µικρές ηλικίες και ξεχωριστό για µεγάλους. Το τουρνουά καλύφθηκε τηλεοπτικά από την
τηλεόραση του «Σίγµα».
Το σωµατείο ∆ΑΣ Παλιοµετόχου οργάνωσε µε επιτυχία εσωτερικό ατοµικό πρωτάθληµα την
Κυριακή 22 Ιουνίου.
Η οµάδα Μπάτµιντον του Πανεπιστηµίου Κύπρου έλαβε µέρος στο Πανευρωπαϊκό
Πανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα που έγινε στην Αγ. Πετρούπολη από τις 13-16 Νοεµβρίου
2007. Στην οµάδα του Πανεπιστηµίου συµµετείχαν οι αθλητές Βασίλης Βάσου, Μαρίνος
Αργυρού, ∆οµέτια Ιωάννου και Έλενα Ποδινά. Προπονήτρια της οµάδας ήταν η Ντιάνα
Κνέκνα.
Με πρωτοβουλία του Αντώνη Κ. Λαζάρου θα διεξαχθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο ατοµικό
τουρνουά για τους καλύτερους αθλητές U13 και U16.
...................................................................................................................................................
Να πάρουµε πρώτα τα πράγµατα µε τη σειρά για να δούµε πιο αναλυτικά τις
δραστηριότητες της Οµοσπονδίας κατά την περίοδο που ανασκοπούµε:
.......................................................................................................................................................
Συνεδριάσεις ∆.Σ.
Στο χρόνο που ανασκοπούµε πραγµατοποιήθηκαν 22 συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
δηλαδή, περίπου µια συνεδρία κάθε 16 ηµέρες.
Η περίοδος που πέρασε
Πιο κάτω παραθέτουµε µια χρονολογική ενδοσκόπηση της περιόδου που πέρασε, ρίχνοντας
κριτική µατιά στις κυριότερες δραστηριότητες της ΚΟΜ.
1.

Προβολή / Επιδείξεις: Συνεχίστηκαν µε αµείωτους ρυθµούς οι επιδείξεις του
αθλήµατος µας, κυρίως σε παιδιά του δηµοτικού. Οι επιδείξεις έγιναν από την
Ντιάνα Κνέκνα µε τη βοήθεια των αθλητών και αθλητριών της Οµοσπονδίας,
Μαρίας Ιωάννου, ∆ηµήτρη Κυπριανού, Κατερίνας Krasowska, ∆οµέτιας Ιωάννου,
Κωνσταντίνου Μιχαηλά και Έλενας Κέντα,. Κύριο χαρακτηριστικό των επιδείξεων
υπήρξε ο ενθουσιασµός των παιδιών για το Μπάτµιντον και η ετοιµότητά τους να
ασχοληθούν µε το άθληµα σε συστηµατική βάση. Η προβολή στον έντυπο τύπο
υπήρξε καλύτερη από πέρσι, ιδιαίτερα µε ορισµένες εφηµερίδες που πρόβαλαν
ολοσέλιδα κάποιες δραστηριότητές µας.
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2.

Ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας: Για δεύτερο χρόνο λειτουργεί η ανανεωµένη
ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας που δίνει πολλές πληροφορίες γύρω από το άθληµά µας
και την οργάνωσή του στην Κύπρο. Πρόκειται για µια ποιοτική ιστοσελίδα η οποία
επισκέπτεται από πολλούς φίλους του αθλήµατος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας: http://www.cyprusbadminton.com

3.

Βραβεύσεις των καλύτερων αθλητών/αθλητριών της χρονιάς: Έγιναν µε µεγάλη
επιτυχία στις 23 Ιουνίου και ακολουθήθηκε η περσινή επιτυχηµένη συνταγή, µε
οπτικό υλικό και παράθεση δεξίωσης µετά το πέρας της εκδήλωσης.

4.

Καλοκαιρινή Σχολή: Οργανώθηκε Καλοκαιρινή Σχολή στον Αγρό από 22 έως 28
Ιουλίου. Συµµετείχαν επίλεκτες οµάδες από την Πολωνία και την Ελλάδα και
επιλεγµένη οµάδα της Κύπρου (11 ατόµων) που προετοιµαζόταν για το
Πανευρωπαϊκό U17. Υπήρξε άψογη συνεργασία και σωστή συµπεριφορά των
αθλητών όλων των αποστολών. Έγιναν προπονήσεις και αγώνες µε πολύ καλά
αποτελέσµατα και στόχος είναι να συνεχιστεί ο θεσµός στο ίδιο επίπεδο. Επίσης
επιδείχθηκε πολύ οµαδικό πνεύµα από τα παιδιά της Κυπριακής Οµάδας και
υποδείχθηκε στον Προπονητή να δώσει ιδιαίτερη σηµασία στο τοµέα αυτό.

5.

COMEBA: Μετά την ανασύσταση της COMEBA που έγινε στις 29 Ιουλίου 2006
στη Ρώµη, το ∆.Σ. της Συνοµοσπονδίας, στο οποίο συµµετέχει η Ανδριάνα
Μαλεκίδου από τη θέση του Ταµία και Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης,
συναντήθηκε αρκετές φορές για συζήτηση θεµάτων που αφορούν τη Συνοµοσπονδία.
Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί η οργάνωση του 1ου Μεσογειακού Κυπέλλου το
Σεπτέµβριο του 2007, αυτό δεν κατέστη δυνατό να πραγµατοποιηθεί και µετά από
µια ακόµη αναβολή, η Ιταλική Οµοσπονδία Μπάτµιντον µας απέστειλε πρόσκληση
για συµµετοχή σε Τουρνουά. Το Τουρνουά έγινε στις 24-28 Ιουνίου στην Ιταλία και
σ’ αυτό έλαβαν µέρος οι Χάρης Χαραλάµπους, Βασίλης Βάσου, Στέλλα Κνέκνα και
Αφροδίτη Χριστοδούλου.

6.

Οι Κυπριακές Αερογραµµές Επίσηµος Χορηγός Αεροµεταφορέας: Συµφωνήθηκε µε
τις Κυπριακές Αερογραµµές όπως η εταιρεία καταστεί ο Επίσηµος Αεροµεταφορέας
της ΚΟΜ έναντι χορήγησης σχετικής έκπτωσης σε ταξίδια των εθνικών µας οµάδων
και ετήσια χορηγία πέντε δωρεάν εισιτηρίων σε προορισµούς που πετούν οι
Κυπριακές Αερογραµµές.

7.

Συµφωνία µε «FORZA»: Η ΚΟΜ υπέγραψε συµφωνία που καλύπτει 2 χρόνια
συνεργασίας (31/07/2007 – 31/07/2009) µε τη γνωστή εταιρεία ειδών Μπάτµιντον
«FORZA». Η συµφωνία περιλαµβάνει την αποκλειστική χρήση ειδών ένδυσης της
εταιρείας από τα εθνικά κλιµάκια και φτερών της εταιρείας η οποία επιχορήγησε τα
φτερά του περσινού ∆ιεθνούς Τουρνουά Κύπρου. Συγκεκριµένα, η συµφωνία
περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•

Χορηγία 200x12 φτερά AF Tournament για το ∆ιεθνές Κύπρου 2007
H Εθνική Οµάδα να φορεί στολή «FORZA» (φόρµες, φανέλες, παντελονάκια,
φούστες, κάλτσες) για όλη την περίοδο που ισχύει η συµφωνία
Όλα τα πρωταθλήµατα που διοργανώνει η ΚΟΜ να γίνονται µε φτερά
«FORZA»
Να τοποτεθητούν Α-boards στην αίθουσα όπου θα γίνει το ∆ιεθνές Κύπρου (2
σε κάθε γήπεδο)
Να λειτουργεί κατάστηµα «FORZA».
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8.

BWF Certificate of Commendation Award (COΑ): Μετά από εισήγηση της BWF για
να προτείνουµε άτοµα ή οργανισµούς που έχουν προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες
στο Κυπριακό Μπάτµιντον, προτείναµε τον ΚΟΤ για απονοµή της πιο πάνω
διάκρισης και πριν ένα µήνα περίπου πήραµε θετική απάντηση από τη BWF.
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διάκριση για τον ΚΟΤ από µια από τις
µεγαλύτερες παγκόσµιες Οµοσπονδίες.

9.

Πρωτόκολλο Πολωνίας: Το Πρωτόκολλο µε Πολωνία εγκρίθηκε για το 2007 και
µετέβη στην Πολωνία η Οµάδας µας κάτω των 17 όπου πήρε µέρος σε Τουρνουά της
ηλικίας τους από τις 5 – 11 Σεπτεµβρίου. Τα ονόµατα των αθλητών/τριων µας που θα
πήραν µέρος ήταν: Θωµάς Μιχαήλ, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Γιώργος
Αντωνιάδης, Αλεξία Χρυσοστόµου, Στέλλα Κνέκνα, Λίντα Μιχαήλ, Έµιλη
Αβρααµίδου, Μαρία Αβρααµίδου, Αφροδίτη Χριστοδούλου, Ανδρέας Φράγκου και
Άντρια Χρυσοστόµου. Συνοδός ο Αιµίλιος Ιωάννου.

10. Αγορά Tournament Planner: Η ΚΟΜ προέβη στην αγορά του λογισµικού
Tournament Planner που χρησιµοποιείται πλέον για όλες τις κληρώσεις και
δηµοσίευση αποτελεσµάτων στο διαδίκτυο.
11. ∆ιεθνές Τουρνουά Κύπρου: Έγινε µε επιτυχία στο Στάδιο «Ελευθερία» από 11 µέχρι
14 Οκτωβρίου, µε τη συµµετοχή 105 αθλητών από 28 χώρες. Έγιναν πέντε ειδικές
συνεδρίες για το ∆ιεθνές και ακολούθησε ακόµα µία ειδική συνεδρία για συζήτηση
των θετικών και αρνητικών από τη διοργάνωση. Εντοπίστηκε κατ’ αρχή πρόβληµα
µε τους διαιτητές αλλά αυτό φάνηκε να είναι γενικό πρόβληµα όλων των οργανωτών
τουρνουά γι’ αυτό και γίνεται τώρα αλλαγή στους κανονισµούς των International
Series. Προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης στους διαιτητές ως κίνητρο για τη
συµµετοχή τους.

12. “Polonia Cup”: Συµµετείχαµε µε νεανική οµάδα στο «Polonia Cup» που έγινε στην

Τουρκία στις 24-28 Οκτωβρίου 2007. Η Κύπρος κατέλαβε την 25η θέση αφού
τερµάτισε 4η στον όµιλο της και αγωνίστηκε για τις θέσεις από 25-28. Η Κύπρος
κέρδισε σε αγώνες κατάταξης τις Ισλανδία και Ιταλία, δύο παραδοσιακά ισχυρές
χώρες, ενώ έχασε στο πρώτο γύρο από τη Ουκρανία, Σκοτία και Λιθουανία. Η
∆ήµητρα Ιωάννου πήρε µέρος ως διαιτητής. Οι Τούρκοι κάλυψαν τη διαµονή και
διατροφή της οµάδα µας σε αντάλλαγµα της φιλοξενίας που παρείχαµε στο «Helvetia
Cup» 2005. Συνοδοί ήταν οι Αιµίλιος Ιωάννου και Νίκος Βλαδιµήρου που
συµµετείχαν και σε σεµινάριο διοικητικών παραγόντων που έγινε στα πλαίσια του
Πρωταθλήµατος. Οι αθλητές που πήραν µέρος ήταν: Χριστόδουλος Χριστοδούλου,
Θωµάς Μιχαήλ, Γιώργος Αντωνιάδης, Ανδρέας Φράγκου, Έµιλη Αβρααµίδου,
Μαρία Αβρααµίδου, Στέλλα Κνέκνα και Αφροδίτη Χριστοδούλου. Προπονητής ο
Ryszard Borek.

13. Σκυταλοδροµία: Τα Παγκύπρια ∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα ξεκίνησαν όπως
πάντα µε τη Μικτή Σκυταλοδροµία που έγινε στο γήπεδο Παρνασσό στις 3/11/07.
Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Παρνασσός και ακολούθησαν Αετοί, Αλπατρός,
Μορφωτικός και Πρόοδος.
14. Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Έγινε το Σάββατο 1/12/07 στο Ολυµπιακό Μέγαρο µε
θέµατα την αλλαγή του Καταστατικού για τους αγώνες των ατοµικών και οµαδικών
πρωταθληµάτων καθώς και την ενσωµάτωση νέου άρθρου σχετικά µε τη σύναψη
λογαριασµού ορίου από τράπεζα. Οι αλλαγές για τους αγώνες των ατοµικών και
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οµαδικών πρωταθληµάτων εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε άµεση εφαρµογή.
∆ιαπιστώθηκε, µετά από επιστολή του Κώστα Λαζάρου, ότι πιθανόν να χρειάζεται
επανεξέταση του θέµατος. Έγινε επαφή της Τ.Ε. µε σωµατεία και συµφωνήθηκαν οι
διαδικασίες για τη φετινή χρονιά. ∆εν εγκρίθηκε η αλλαγή για τη σύναψη
λογαριασµού ορίου από τράπεζα.
15. Αθλητικό Υλικό: Συνεχίστηκε η µεγάλη ζήτηση αθλητικού υλικού (School sets) από
σχολεία. Έγινε νέα παραγγελία και µε την παραλαβή του άρχισε η παράδοση του σε
όσα σχολεία δήλωσαν συµµετοχή.
16. Hellas International: Tο ∆ιεθνές της Ελλάδας έγινε στη Θεσσαλλονίκη στις 19-23
∆εκεµβρίου 2007. Συνοδός ήταν η Μαρίνα ∆ηµοσθένους. Την αποστολή
αποτελούσαν εκτός από τη συνοδό, ο προπονητής, ένας διαιτητής, ο Pέιµοντ Πινχάρι
και 8 αθλητές/αθλήτριες που επιλέγησαν από τον προπονητή. Oι αθλητές ήταν:
Σαββίνος Iάσονος, Bασίλης Bάσου, Xρίστος Nικολαίδης, Xριστόδουλος
Xριστοδούλου, ∆οµέτια Iωάννου, Στέλλα Kνέκνα, Aλεξία Xρυσοστόµου και Έµιλη
Aβρααµίδου.
17. Κόψιµο Bασιλόπιττας - Βραβεύσεις 2007: Tο κόψιµο της βασιλόπιττας έγινε στο
Oλυµπιακό µέγαρο στις 30 Iανουαρίου όπου έγιναν και οι βραβεύσεις για τους
καλύτερους του 2007. ∆ύο χορηγοί, οι εταιρείες JNS Nikolaou Constuctions και
RESTUS-POS-SYSTEMS LTD επιχορήγησαν την εκδήλωση µε £300 Λ.K. και £150
αντίστοιχα.
18. Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες Μπάτµιντον: Οι αγώνες έγιναν για πρώτη φορά και
σηµείωσαν τεράστια επιτυχία. Πραγµατοποιήθηκαν στον Αγρό στις 4.2.2008 µε
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και µε τη βοήθεια της ΚΟΜ. Τα
αποτελέσµατα είναι: Θηλέων Γυµνασίων (Στέλλα Κνέκνα, Έµιλυ Αβρααµίδου)
Αρρένων Γυµνασίων (Νικόλας Ευσταθίου, Ανδρέας Ζιντίδης) Λυκείων Θηλέων
(Λίντα Μιχαήλ, Έµιλυ Αβρααµίδου), Αρρένων Λυκείων (Χριστόδουλος
Χριστοδούλου, Ανδρέας Φράγκου).
19. Bραβεύσεις KOE: Προτάθηκαν οι Bασίλης Bάσου και Λίντα Mιχαήλ για να
βραβευθούν από την KOE ως οι καλύτεροι έφηβος και νεάνιδα. Η βράβευση έγινε
στις 28.2.2008, στο Ολυµπιακό Μέγαρο.
20. OLVE 2008: Συµµετείχαν 17 αθλητές/αθλήτριες από έξι σωµατεία και οι ακόλουθοι
συνοδοί-προπονητές: Aιµίλιος Iωάννου, Kατερίνα Kρασιόφσκα, Λεόντιος
Aβρααµίδης, Mαρία Iάσονος και Στάλω Nικολάου που ήταν και η επίσηµη συνοδός
της Oµοσπονδίας.
21. Europe Cup: Έγινε στη Ρωσία από 11- 15 Ιουνίου. Ο Νίκος Βλαδιµήρου ήταν ο
Επιδιαιτητής του πρωταθλήµατος ενώ η Έλενα Κέντα συµµετείχε ως διαιτητής.
22. Συµµετοχή σε εκδηλώσεις: Σε εκδήλωση κατά των εξαρτησιογώνων ουσιών που
έγινε µε πρωτοβουλία του Γυµνασίου Παλλουριώτισσας έγινε επίδειξη του
Μπάτµιντον από τον Εύανδρο Βότση.
23. Αθλητικό Σχολείο: Σε σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας µε θέµα το Αθλητικό
Σχολείο παρευρέθηκαν οι Μίκης Χατζηνεοφύτου, Ντιάνα Κνέκνα και Εύανδρος
Βότσης. Ενώ αρχικά υπήρξε µια θετική αντιµετώπιση του Αθλητικού Σχολείου από
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διάφορους γονείς, στη συνέχεια το ενδιαφέρον εκµηδενίστηκε λόγω βασικά της
ανεπαρκούς δοµής του σχεδίου και την ανεπάρκεια των προπονητικών περιόδων.
24. Ρακέττες: Η ΒΕ µας πρόσφερε δωρεάν 50 ρακέττες. Αποφασίστηκε οι 12 να
κρατηθούν στο Πολυπροπονητήριο για τις επιδείξεις και µέρος από τις υπόλοιπες θα
δοθεί στα νέα σωµατεία, το «∆ΑΣ Παλιοµετόχου και την «Κοσµόπολις» Λεµεσού.
25. Αναβάθµιση Ντιάνας: Ενηµερωθήκαµε από τον ΚΟΑ ότι η Ντιάνα έχει
αναβαθµιστεί σε Γραφέα/Τεχνικό Σύµβουλο. Αυτή είναι µια σηµαντική εξέλιξη
επειδή θα αυξηθεί και η χορηγία του ΚΟΑ στο Κεφάλαιο «Εγκεκριµένο
Προσωπικό». Πρόκειται για ένα Κεφάλαιο που ήταν ανέκαθεν προβληµατικό αφού η
χορηγία του δεν κάλυπτε την αποζηµίωση της Ντιάνας.
∆ιασωµατειακά Πρωταθλήµατα
Είχαµε 5 πρωταθλήµατα σε διασωµατειακό επίπεδο. Όλα τα αποτελέσµατα φαίνονται πιο
κάτω:
∆ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
1ος
ος
2
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
ος
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΜΙΚΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1
ος
2
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ U19 1
ος
2
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
ος
ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ U17 1
ος
2
ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83
ος
ΑΕΤΟΙ-ΑΤΙ
ΜΙΚΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ U15 1
ος
2
ΠΡΟΟ∆ΟΣ

1
2
3
4
5

Εθνικά Ατοµικά Τουρνουά
Με αριθµούς συµµετοχής παρόµοιους µε τους περσινούς διεξήχθησαν όλα τα Ατοµικά
Τουρνουά. Οι συµµετοχές σε όλα τα ατοµικά τουρνουά παρουσιάζονται στον πίνακα πιο
κάτω (για σκοπούς σύγκρισης παρουσιάζονται και οι περσινές συµµετοχές). Το Τουρνουά
Παίδων / Κορασίδων διεξήχθη για πρώτη φορά.
Τουρνουά

ΑΑ

2007

2008

Ανδρών / Γυναικών
Εφήβων/Νεανίδων U19
Παίδων/Κορασίδων U17
Παίδων/Κορασίδων U15
Παµπαίδων /Παγκορασ. U13
Παµπαίδων / Παγκορασ. U11

Βετεράνων
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15
16
33
49
44
34
10

16
28
51
54
38
9

ΑΓ

Συµµετοχές
2007 ∆Α 2007

∆Γ

2008

2008

2008

10
19
16
22
14
6

16
18
21
14
3

7
8
16
22
21
16
5

8
9
22
25
16
4

5
8
14
10
7
3

2007

∆Μ

2007

2008

8
9
10
6
2

5
9
17
25
21
13
7

4
16
17
20
12
6
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Για άλλη µια χρονιά η συµµετοχή στις µικρές ηλικίες ήταν ικανοποιητική ενώ φαίνεται να
σταθεροποιούνται σε χαµηλά επίπεδα οι αριθµοί στις µεγαλύτερες ηλικίες. Είναι
απογοητευτικό που για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν διεξήχθη το Απλό Γυναικών και ∆ιπλό
Γυναικών λόγω µειωµένης συµµετοχής, σύµφωνα µε τον κανονισµό. Εντοπίσαµε πέρσι, ως
δικαιολογία, την πρόνοια του κανονισµού που απαγορεύει τη συµµετοχή αθλητών σε
πρωταθλήµατα µεγαλύτερων ηλικιών, για παράδειγµα, αθλητές που είναι κάτω των 16 ετών
δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο Πρωτάθληµα Ανδρών/Γυναικών. Ασφαλώς, ο κανονισµός
αυτός στερεί από το Πρωτάθληµα Γυναικών µια πλειάδα αθλητριών που διαθέτουν την
ποιότητα και την τεχνική κατάρτιση για να συµµετάσχουν σ’ αυτό µε αξιώσεις. Η περίοδος
των σχολικών εξετάσεων που συνέπεσε µε το πρωτάθληµα ήταν ένας άλλος ανασταλτικός
παράγοντας. Η συµµετοχή των αθλητών / αθλητριών σε απόλυτους αριθµούς και στα 7
πρωταθλήµατα που διεξήχθηκαν υπερβαίνει σηµαντικά της αντίστοιχης περσινής συµµετοχής
(σε 6 πρωταθλήµατα).
Για άλλη µια φορά ήταν έντονη η συµµετοχή των αθλητών και των αθλητριών στις µικρές
ηλικίες, γεγονός που φανερώνει εξαιρετική δουλειά που επιτελούν οι προπονητές των
σωµατείων µας µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΥΑΑ που συντόνισε µε επιτυχία για
άλλη µια χρονιά ο Αιµίλιος Ιωάννου. Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η συµµετοχή στα
πρωταθλήµατα αθλητών και αθλητριών των νέων σωµατείων που αρχίζουν, µε αργούς αλλά
σταθερούς ρυθµούς, να ανεβάζουν την ποιότητά τους και να πλησιάζουν τους αθλητές και
αθλήτριες των παλαιότερων και καθιερωµένων σωµατείων.
Τα σωµατεία, «Αλπατρός», «Παρνασσός» και «Μορφωτικός» διοργάνωσαν µε επιτυχία
Ατοµικά Τουρνουά. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των Ατοµικών
Τουρνουά της Οµοσπονδίας.
ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1ος ∆ηµήτρης Κυπριανού
1
ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ
2ος Χάρης Χαραλάµπους
3ος Νικόλας Παναγιώτου
3ος Βασίλης Βάσου
1η
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η
3η
3η
1οι Χ. Χαραλάµπους / Αντώνης Κ. Λαζάρου
∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ
2οι ∆. Κυπριανού / Ν. Παναγιώτου
3οι Βασίλης Βάσου / Γιάννης Σοφοκλέους
3οι Κωνσταντίνος Μιχαηλάς / Χρίστος Νικολαίδης
1ες
∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2ες
3ες
3ες
1οι Βασίλης Βάσου / ∆οµέτια Ιωάννου
ΜΙΚΤΟ
2οι Χάρης Χαραλάµπους / Έλενα Κέντα
3οι ∆ηµήτρης Κυπριανού / Εύη Κυπριανού
3οι Γιάννης Σοφοκλέους / Λίντα Μιχαήλ
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2

ΑΠΛΟ κάτω των 19 ετών

ΑΠΛΟ κάτω των 19 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 19 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 19 ετών

ΜΙΚΤΟ κάτω των 19 ετών

3

ΑΠΛΟ κάτω των 17 ετών

ΑΠΛΟ κάτω των 17 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 17 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 17 ετών

ΜΙΚΤΟ κάτω των 17 ετών
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1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Ανδρέας Φράγκου
Γιώργος Αντωνιάδης
Ανδρέας Πέτρου
Νικόλας Ευσταθίου
Στέλλα Κνέκνα
Μαρία Αβρααµίδου
Άντρια Χρυσοστόµου
Έµιλη Αβρααµίδου
Ανδρέας Πέτρου / Νικόλας Ευσταθίου
Στέλιος Φιλίππου / Ανδρέας Φράγκου
∆ηµήτρης Γκούβερης / Κωνσταντίνος Σοφοκλέους
Σάββας Καζαντζής / Γιώργος Αντωνιάδης
Έµιλη Αβρααµίδου / Μαρία Αβρααµίδου
Στέλλα Κνέκνα / Αφροδίτη Χριστοδούλου
Λίντα Μιχαήλ / Παναγιώτα Μάντη
Άντρια Χρυσοστόµου / Μαριλένα Χρυσοστόµου
Γιώργος Αντωνιάδης / Αφροδίτη Χριστοδούλου
Ανδρέας Πέτρου / Έµιλη Αβρααµίδου
Νικόλας Ευσταθίου / Μαρία Αβρααµίδου
Σάββας Καζαντζής / Στέλλα Κνέκνα

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Γιώργος Αντωνιάδης
Σάββας Καζαντζής
Γιώργος Αντωνίου
Ανδρέας Φράγκου
Στέλλα Κνέκνα
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Έµιλυ Αβρααµίδου
Άντρια Χρυσοστόµου
Γιώργος Αντωνιάδης / Μιχάλης Κούλας
Νικόλας Ευσταθίου / Γιώργος Νικολάου
Ανδρέας Φράγκου / Σάββας Καζαντζής
Αλέκος Ζιντζίδης / Ηλίας Νικολάου
Στέλλα Κνέκνα / Αφροδίτη Χριστοδούλου
Έµιλυ Αβρααµίδου / Μαρία Αβρααµίδου
Λίντα Μιχαήλ / Μισέλ Πινχάρη
Χριστιάνα Χαραλάµπους / Νικολέτα Λουκά
Γιώργος Αντωνιάδης / Αφροδίτη Χριστοδούλου
Νικόλας Ευσταθίου / Μαρία Αβρααµίδου
Ανδρέας Φράγκου / Άντρια Χρυσοστόµου
Γιώργος Νικολάου / Έµιλη Αβρααµίδου
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4

ΑΠΛΟ κάτω των 15 ετών

ΑΠΛΟ κάτω των 15 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 15 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 15 ετών

ΜΙΚΤΟ κάτω των 15 ετών

5

ΑΠΛΟ κάτω των 13 ετών

ΑΠΛΟ κάτω των 13 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 13 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 13 ετών

ΜΙΚΤΟ κάτω των 13 ετών

Απολογισµός 2007

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Νικόλας Ευσταθίου
Σάββας Καζαντζής
Αλέκος Ζιντζίδης
Γιώργος Νικολάου
Στέλλα Κνέκνα
Μαρία Αβρααµίδου
Αφροδίτη Χριστοδούλου
Άντρια Χρυσοστόµου
Νικόλας Ευσταθίου / Γιώργος Νικολάου
Μιχάλης Κούλας / Γιώργος Αντωνίου
Κυριάκος Πίσσης / Αλέκος Ζιντζίδης
Σάββας Καζαντζής / Ηλίας Νικολάου
Στέλλα Κνέκνα / Αφροδίτη Χριστοδούλου
Μαρία Αβρααµίδου / Χριστιάνα Χαραλάµπους
Γιώτα Πολυκάρπου / Μαριλένα Κατσαρού
Άντρια Χρυσοστόµου / Μισέλ Πινχάρη
Νικόλας Ευσταθίου / Μαρία Αβρααµίδου
Γιώργος Αντωνίου / Στέλλα Κνέκνα
Σάββας Καζαντζής / Παναγιώτα Μάντη
Γιώργος Νικολάου / Άντρια Χρυσοστόµου

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Μιχάλης Κούλας
Κυριάκος Πίσσης
Ηλίας Νικολάου
Γιώργος Νικολάου
Στέφανη Πινχάρη
Μαρία Νικολάου
Μαριλένα Κατσαρού
Βασιλεία Νέαρχου
Γιώργος Νικολάου / Ηλίας Νικολάου
Γιώργος Αντωνίου / Μιχάλης Κούλας
Κυριάκος Πίσσης / Κωνσταντίνος Σιανής
Αντώνης Σωτηρίου / Χριστόφορος Σαράκης
Στέφανη Πινχάρη / Μαρία Νικολάου
Έλενα Χριστοδούλου / Βικέντια Γεωργίου
Ελένη Ψηλογένη / Ελένη Ανδρέου
Μαριλένα Κατσαρού / Βασιλεία Νεάρχου
Γιώργος Αντωνίου / Στέφανη Πινχάρη
Ηλίας Νικολάου /Μαρία Νικολάου
Γιώργος Νικολάου / Έλενα Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος Σιανής / Μαριλένα Κατσαρού
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ΑΠΛΟ κάτω των 11 ετών

ΑΠΛΟ κάτω των 11 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 11 ετών

∆ΙΠΛΟ κάτω των 11 ετών

ΜΙΚΤΟ κάτω των 11 ετών

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
7
Κατηγορία Α
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Α
∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Α
∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Α
ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Α
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Φίλιππος Κνέκνας
Σταύρος Νεοφύτου
Ανδρέας Ιωάννου
Μάριος Νεοφύτου
Στέφανη Πινχάρη
Έλενα Χριστοδούλου
Βασιλεία Νεάρχου
Νικόλ Κασιολή
Φίλιππος Κνέκνας / Ανδρέας Ιωάννου
Γιώργος Κωνσταντίνου / Κωνσταντίνος Ευαγγέλου
Αγάθωνας Κουπή / Ανδρέας Μιχαήλ
Γιάννης Μαυρίδης / Βασίλης Θεµιστοκλέους
Έλενα Χριστοδούλου / Στέφανη Πινχάρη
Νικόλ Κασιολή / Βασιλεία Νέαρχου
Στυλιάνα Σπύρου / Χριστιάνα Ανδρονίκου
∆ήµητρα Χατζηκωστή / Ελένη Στυλιανού
Φίλιππος Κνέκνας / Στέφανη Πινχάρη
Ανδρέας Ιωάννου / Έλενα Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου / Στυλιάνα Σπύρου
Μάριος Νεοφύτου / Βασιλεία Νεάρχου
1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Κρις Μήλιος
Νίκος Ανδρέου
Πανίκος Χατζηπέτρου
Μάριος Κυριάκου
Μαρία Ιάσονος
∆ήµητρα Ιωάννου
Ντίνα Καληµέρη
Θέκλα Κωνσταντίνου
Μάριος Κυριάκου / Νίκος Ανδρέου
Κρις Μήλιος / Μάριος Ιακώβου
Αιµίλιος Ιωάννου/ Raymond Πινχάρη
Vivesh / Πανίκος Χατζηπέτρου
Στέλλα Ευαγγέλου / Ντίνα Καληµέρη
∆ήµητρα Ιωάννου / Άννα Κονή
Θέκλα Κωνσταντίνου / Κωνσταντίνα Πάµπη
Μάριος Κυριάκου / Στέλλα Ευαγγέλου
Γιάννος Ερωτοκρίτου / Ντίνα Καληµέρη
Vivesh / ∆ήµητρα Ιωάννου
Κρίς Μήλιος / Μαρία Ιάσονος
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ΑΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
8
Κατηγορία Β
ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Β
∆ΙΠΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Β
∆ΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Β
ΜΙΚΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Κατηγορία Β

1ος
2ος
3ος
3ος
1η
2η
3η
3η
1οι
2οι
3οι
3οι
1ες
2ες
3ες
3ες
1οι
2οι
3οι
3οι

Raymond Πινχάρη
Λεόντιος Αβρααµίδης
Πανίκος Χατζηπέτρου

Raymond Πινχάρη / Ανθούλης Βαλιαντής
Μίκης Χατζηνεοφύτου / Πανίκος Χατζηπέτρου

Επίλογος
Στην αρχή αυτού του απολογισµού έγινε ειδική αναφορά στην αγωνιώδη προσπάθεια του ∆.Σ
και της Οικονοµικής Επιτροπής για τακτοποίηση του οικονοµικού ζητήµατος µετά και τις
απανωτές µειώσεις στη χορηγία µας από τον ΚΟΑ. Μέχρι το 2005 γνωρίζαµε ότι η χορηγία
µας θα ήταν κατά 10% περίπου πιο ψηλή από τη χορηγία του προηγούµενου χρόνου,
δεδοµένου ότι η Οµοσπονδία µας παρουσίαζε τα γνωστά σταθερά αποτελέσµατα, τόσο στον
αγωνιστικό τοµέα όσο και στο τοµέα της διαχείρισης. Αυτό µας επέτρεπε να
προγραµµατίζουµε για τον επόµενο χρόνο χωρίς να περιµένουµε να µάθουµε το ύψος της
χορηγίας του ΚΟΑ που πάντοτε αυτή η πληροφόρηση καθυστερούσε και έφτανε σε µας τον
Μάιο ή ακόµη και τον Ιούνιο.
Η καθήλωση της χορηγίας σε επίπεδα του 2005 ήταν για µας ένα µεγάλο σοκ. Ταυτόχρονα
κληθήκαµε να καταβάλουµε µεγάλα ποσά προς τον ΚΟΑ για τη χρήση αιθουσών του
Οργανισµού. Ο Οργανισµός, εν ολίγοις, έδινε µε το ένα χέρι και έπαιρνε µε το άλλο. Σε µια
περίοδο κατά την οποία η Οµοσπονδία γνώρισε ανεπανάληπτες επιτυχίες µε τη διεύρυνση
του αθλήµατος και τη εξάπλωσή του σ’ όλη την Κύπρο, κινδυνεύσαµε άµεσα να θέσουµε
φρένο σε πολλές δραστηριότητές µας αφού πλέον η οικονοµική πραγµατικότητα επέβαλλε
δικούς της, αδυσώπητους κανόνες.
∆εν θα αναφερθώ σ’ αυτό το στάδιο για τους τρόπους που υιοθετήσαµε για να
αντιµετωπίσουµε την κατάσταση αφού αυτό θα φανεί µέσα από την ανάλυση της Ταµία και
του οικονοµικού απολογισµού που θα καταθέσει. Αναφέρθη προηγουµένως ότι ένα από τα
µέτρα που πήραµε ήταν η αποχή µας από ένα διεθνές πρωτάθληµα στο οποίο έτσι και αλλιώς
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ουδέποτε είχαµε καλά ή έστω υποφερτά αποτελέσµατα λόγω του τρόπου που διεξάγεται, µε
τις µικρές χώρες να αντιµετωπίζουν µεγαθήρια του αθλήµατος.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην Επιτροπή Εθνικών Οµάδων της οποίας η
σύσταση έγινε µετά από εισήγηση που έγινε κατά την περσινή Γενική Συνέλευση και µε την
οποία εισήγηση συµφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν. Η Επιτροπή αυτή είχε ως Πρόεδρο
την Έφορο Εθνικών Οµάδων και µέλη της τους Νικόλα Πίσσης, Ντιάνα Κνέκνα και Αντώνη
Λαζάρου. Στην πράξη τώρα, αυτή η Επιτροπή δεν λειτούργησε και θεωρήθηκε ότι η κύρια
αιτία ήταν ο αδιευκρίνιστος ρόλος της Επιτροπής αυτής. Η επικάλυψη αρµοδιοτήτων που
δυνατόν να παρουσιαζόταν µε τις αρµοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής, λειτούργησε ίσως
αρνητικά και παρά τη διαβεβαίωση του ∆.Σ. ότι ο ρόλος της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων θα
είναι αποκλείστηκα για την Εθνική µε συνεργασία εκεί και όποτε χρειάζεται µε την Τ.Ε., η
Επιτροπή Εθνικών Οµάδων ουδέποτε λειτούργησε, γεγονός που δηµιούργησε και κάποια
αρνητικά συναισθήµατα στα µέλη της που δήλωσαν πρόθηµα για να εργαστούν στα πλαίσια
της Επιτροπής αυτής και δικαιολογηµένα απογοητεύτηκαν µε την απραξία της Επιτροπής. Το
∆.Σ. πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ακόµη µια προσπάθεια για σύσταση της Επιτροπής, ειδικά
τώρα που έχουν πλέον κωδικοποιηθεί και καταγραφεί οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής
µε ξεκάθαρους όρους εργασίας γιατί η Επιτροπή µπορεί να προσφέρει σηµαντική υπηρεσία
στις Εθνικές µας οµάδες.
Κάτι τελευταίο τώρα. Στην περσινή Γενική Συνέλευση έγινε αρκετός λόγος για τα εσωτερικά
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η BWF. Φαίνεται ότι, µετά από πάροδο δύο τόσων χρόνων
προστριβών που τραυµάτισαν το άθληµά µας, η κατάσταση οδηγείται στην εξοµάλυνση αφού
ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της BWF Punch Gunalan, υπέβαλε την παραίτησή του από το
∆.Σ της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας.
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, το Σχέδιο ∆ράσης για την προσεχή αθλητική χρονιά,
περιλαµβάνει:
1. Οργάνωση των γνωστών ∆ιασωµατειακών πρωταθληµάτων
2. Οργάνωση των γνωστών Ατοµικών Πρωταθληµάτων
3. Οργάνωση Σεµιναρίου προπονητικής, αρχές Σεπτεµβρίου 2008
4. ∆ιεθνές Κύπρου, 9-12 Οκτωβρίου 2008
5. Οργάνωση Σεµιναρίου ∆ιαιτητών, στα πλαίσια του ∆ιεθνούς Τουρνουά Κύπρου
6. Hellas International, ∆εκέµβριος 2008
7. European Mixed Team Championship, 10-15 Φεβρουαρίου 2009, στο Λίβερπουλ
8. Συµµετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα U19, 3-12 Απριλίου 2009, στο Μιλάνο
9. Συµµετοχή στο Μεσογειακό Κύπελλο, Ιούνιος 2009
10. Συµµετοχή στο Τουρνουά Ηλικιών στο Βέλγιο, Απρίλιος 2009
11. Συµµετοχή στην Πανευρωπαϊκή Πανεπιστηµιάδα, 19-25 Ιουνίου 2009 στη Γενεύη.
Το πιο πάνω Σχέδιο ∆ράσης υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα και µε τις οικονοµικές
δυνατότητες της Οµοσπονδίας.

∆.Σ. ΚΟΜ
18/06/2008
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