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Εκδηλώσεις 
«Περικλή 
∆ηµητρίου»
Το σωματείο δρομέων Κύπρου

«Περικλής Δημητρίου» συμμετέχει

σήμερα Πρωτομαγιά στο 2ο ετή-

σιο διεθνή αγώνα δρόμου εις

μνήμη του Τάσου Μάρκου, που θα

διεξαχθεί στο Παραλίμνι. Ο αγώ-

νας δρόμου απόστασης 8χλμ. θα

εκκινήσει στις 11π.μ., ενώ πα-

ράλληλα θα γίνει μεταφορά φλό-

γας. Επίσης, την Κυριακή (2/5) οι

δρομείς του «Περικλή Δημητρίου»

συμμετέχουν στις ακόλουθες εκ-

δηλώσεις: 

Μεταφορά Φλόγας εις Μνήμη

Πεσόντων και Αγνοουμένων

ΠΑΟΚ Κυθρέας (9π.μ.)

Αγώνα δρόμου στο Δήμο Δε-

ρύνειας ενάντια στα Ναρκωτικά

(9π.μ.)

Αγώνας δρόμου στο Δήμο Αγίου

Αθανασίου (9.30π.μ. / πληρο-

φορίες 99 675750) 

Αγώνας δρόμου στο Δήμο Πά-

φου (9.30π.μ.)

Διεθνής αγώνας δρόμου «26ος

γύρος Ξυλοτύμπου» που διορ-

γανώνει ο Κίμων Ξυλοτύμπου

(9.30π.μ.)

Αθλητισµός 
χωρίς 
εξαρτήσεις
Αθλητική ημερίδα με την επωνυ-

μία «Αθλητισμός μακριά από εξαρ-

τησιογόνες ουσίες» διοργανώνει

σήμερα Πρωτομαγιά το δ.σ. του

Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου

Παλουριώτισσας. Η ημερίδα θα γί-

νει στα γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου

του Τάκη Αντωνίου από τις 10 το

πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της

εκδήλωσης, κατά τη διάρκειά της

τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία

να παίξουν φιλικά παιχνίδια μίνι πο-

δοσφαίρου, να λάβουν μέρος σε

αθλήματα όπως μπάτμιντον, επι-

τραπέζια αντισφαίριση, σαΐτα,

ελεύθερη βολή καλαθόσφαιρας

και να αποκτήσουν την εμπειρία

της αναρρίχησης σε στίβο αναρ-

ρίχησης. Οι συμμετέχοντες θα

έχουν την ευκαιρία να ενημερω-

θούν από καταρτισμένα άτομα για

θέματα σχετικά με την πρόληψη

της χρήσης ουσιών, με έντυπο ενη-

μερωτικό υλικό που θα υπάρχει

στο χώρο. Στην εκδήλωση, της

οποίας χορηγός είναι η ΑΗΚ,

έχουν προσκληθεί αρκετά επώ-

νυμα άτομα από τον πολιτικό,

αθλητικό και κοινωνικό χώρο.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ ΤΟΥ «NESCAFE UNILEAGUE 9»

Aυλαία στο φοιτητικό φούτσαλ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Π.Ο.Α.Λ. ΝΙΚΩΝΤΑΣ 2-0 ΤΗΝ ΑΕΝ

Μ
ετά τον τίτλο πρωτα-

θλήματος στον όμιλό

της και το πρωτάθλημα

πρωταθλητριών της Π.Ο.Α.Λ. τρί-

τωσε το καλό για τη Δάφνη

Τρούλλων. Κατέκτησε και το Κύ-

πελλο της ομοσπονδίας, σημει-

ώνοντας πανηγυρικά το νταμπλ,

αφού στον τελικό που έγινε την

περασμένη Κυριακή επικράτησε

2-0 της ΑΕΝ Βρυσούλλων - Αχε-

ρίτου.

Φέτος, μάλιστα, κατάφερε

να σπάσει πολλά… ρεκόρ. Πρώ-

τα στη συγκομιδή βαθμών, αφού

κατέκτησε το πρωτάθλημα της

Π.Ο.Α.Λ. με 7 βαθμούς διαφορά

από τη 2η ομάδα του βαθμολο-

γικού πίνακα, κατέκτησε το πρω-

τάθλημα πρωταθλητριών της Ομο-

σπονδίας και μάλιστα αήττητη,

ενώ τώρα κατέκτησε και το Κύ-

πελλο, με τον πλέον πανηγυρικό

τρόπο. 

Το παιγνίδι που διεξήχθη στο

ΓΣΖ, ήταν μια διαφήμιση του πο-

δοσφαίρου, την οποία έζησαν και

χειροκρότησαν αρκετοί λάτρεις

του αθλήματος. Για την ιστορία,

να αναφέρουμε πως η Δάφνη σε

αρκετά διαστήματα στάθηκε κα-

λύτερα στο γήπεδο, με την ομά-

δα των Βρυσούλλων, όμως, σε αρ-

κετές περιπτώσεις να απειλεί την

εστία της ομάδας των Τρούλλων,

αλλά με τον τερματοφύλακά της

Φάνο Τσιάρτα να κρατά την εστία

του ανέπαφη. Πέτυχε στο 35ο

λεπτό το 1-0 με τον Νικόλα Αρι-

στοτέλους, ενώ λίγο πριν από το

τέλος του αγώνα, σε εναλλαγή

της μπάλας από τους Στ. Προ- κοπίου και Ν. Αριστοτέλους, ο τε-

λευταίος έδωσε εκπληκτική ασίστ

από αριστερά στον Λ. Λοΐζου (πο-

λυτιμότερος παίκτης του αγώνα),

ο οποίος με έντεχνο τρόπο έγρα-

ψε το τελικό σκορ (2-0). 

Ο γενικός αρχηγός της Δάφ-

νης, Γιώργος Προκοπίου, δήλωσε

για την επιτυχία της ομάδας του:

«Πιστεύω πως δίκαια στεφθήκα-

με φέτος πρωταθλητές και κυ-

πελλούχοι της Ομοσπονδίας, για-

τί ας μην ξεχνάμε πως περάσα-

με κάτω από εξαιρετικά δύσκο-

λα παιγνίδια.

Επόμενος στόχος είναι η διά-

κριση στα παγκύπρια πρωταθλή-

ματα της ΣΤΟΚ, καθώς επίσης και

στο πρωτάθλημα ένταξης της

ΣΤΟΚ για ν’ ανεβάσουμε την

ομάδα μας στην Δ´ Κατηγορία…».

Οι συντελεστές της επιτυ-

χίας της Δάφνης ήταν: Φ. Τσιάρ-

τας, Α. Λουκά, Γ. Κωνσταντίνου,

Ν. Χαραλάμπους, Α. Κίττος, Λ. Λοΐ-

ζου  Α. Γλυκής,  Αντ. Κωνσταντί-

νου, Γ. Παιδονόμος,  Π. Κωσταν-

τινίδης, Στ. Προκοπίου, Μ. Γερο-

λέμου, Ν. Αριστοτέλους, Αλ. Δη-

μητρίου, Ν. Προκοπίου, Μ. Κέλ-

βερος, Λ. Λοΐζου, Α. Ζάκος, Στ.

Πάρπας, Λ. Σιήκκης, G. Μάρδας,

Χρ. Χριστοδουλίδης, Γ. Αλεξίου,

Γ. Χαγιάννης, Μ. Βασιλειάδης, Μ.

Γιαννάκη, Π. Σάββα, Ξ. Ξενή.

Σάρωσε όλους τους τίτλους η ∆άφνη Τρούλλων

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούµε στην Ηµερίδα µε θέµα:

«Ο αθλητισµός ως υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
που οργανώνουµε την Τρίτη 4 Μαΐου 2010, η ώρα 8.00 µ.µ., 

στο κέντρο ΑΣΤΕΡΙΑ στην Αραδίππου

Οµιλητές:
- Γιάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας Α΄ Θεσσαλονίκης, 

τ. Υφυπουργός Αθλητισµού
- ∆ρ Παναγιώτης Γεωργάκας, Ψυχίατρος - Επιστηµονικός ∆ιευθυντής Π.Ε.Θ.Ε.Α. 

Αργώ Θεσσαλονίκης

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Οι ποδοσφαιριστές της ∆άφνης Τρούλλων πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου.

∆
ιεξάγεται σήμερα το φάιναλ

φορ του παγκυπρίου φοιτητικού

πρωταθλήματος Φούτσαλ «Ne-

scafe Unileague 9», από το

οποίο θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Το

φάιναλ φορ θα γίνει στο γήπεδο «CAM-

PEONE» στην Ανθούπολη από τις 5μ.μ. μέ-

χρι τις 10μ.μ. Συμμετέχουν οι τρεις πρώ-

τες ομάδες της Λευκωσίας [Νοσηλευτική

1 (Orange), Νοσηλευτική 2 (Fantastic

10) και Charter (Beef)] και η πρωταθλήτρια

ομάδα της Λεμεσού Δάσκαλοι Frederic (Χα-

λαροί)]. 

Στις 17:30 θα διεξαχθούν ταυτόχρο-

να οι δύο ημιτελικοί αγώνες και οι νικήτριες

ομάδες θα διαγωνιστούν μεταξύ τους

στις 21:00 για την ανάδειξη της πρωτα-

θλήτριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο

πρώτες ομάδες θα εκπροσωπήσουν την

Κύπρο στα τελικά της Αθήνας για την ανά-

δειξη του πρωταθλητή του πανελληνίου

πρωταθλήματος. 

Επίσης, στις 18:30 θα προηγηθεί του

μεγάλου τελικού ο τελικός Κυπέλλου

Λευκωσίας μεταξύ των ομάδων MBA (La-

zio) και Business Administration (Κου-

πούθκια) και ο «μικρός τελικός» μεταξύ των

ηττημένων ομάδων των δύο ημιτελικών. 

Θα διεξαχθεί επίσης το «All Stars

Game» με τους καλύτερους παίκτες του

τουρνουά να διαγωνίζονται μεταξύ τους. 

Μετά το τέλος όλων των αγώνων, θα

γίνουν οι απονομές στις νικήτριες ομάδες

των δύο πόλεων, του πρώτου σκόρερ και

mvp, καθώς επίσης και όλων των χορηγών-

παραγόντων που συνέβαλαν στη διεξαγωγή

του τουρνουά.

Οι συντελεστές
Το «Nescafe Unileague 9» διεξάγεται

για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κύπρο με

μεγάλη επιτυχία, με το ενδιαφέρον να εί-

ναι πρωτόγνωρο από τους Κύπριους και ξέ-

νους φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές, οι

οποίοι το κατέστησαν ως το μεγαλύτερο

σε συμμετοχή φοιτητικό θεσμό, με μεγά-

λη διάρκεια (ξεκίνησε τον περασμένο Ια-

νουάριο) και με ομάδες φιλόδοξες που

στόχο έχουν όχι μόνο την κατάκτηση της

πρωτιάς στα πρωταθλήματα της Κύπρου,

αλλά και πανελληνίως. 

Στην προσπάθεια να έρθουν οι φοιτη-

τές κοντά στον αθλητισμό, με σκοπό να

συμμετάσχουν σε ένα υγιές ανταγωνιστικό

πρωτάθλημα, πέραν της οργανωτικής επι-

τροπής, συνέβαλαν αρκετοί άλλοι, όπως: 

Οι ιδιοκτήτες των γηπέδων «CAMPEO-

NE» στη Λευκωσία και «Ταβέλας» στη Λε-

μεσό, που παραχώρησαν τα γήπεδα για τη

διεξαγωγή των αγώνων, η ΚΟΠ, καθώς το

πρωτάθλημα τελούσε υπό την αιγίδα της,

ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου για την πα-

ραχώρηση μελών του για διεξαγωγή των αγώ-

νων καθώς και οι χορηγοί του πρωταθλή-

ματος («Nescafe», «Puma», «Amathus Tra-

vel», Α.Η.Κ., CYTA), οι επίσημοι χορηγοί επι-

κοινωνίας («Ράδιο Πρώτο», εφημερίδα «Ση-

μερινή», «Cyprus Sports Chanel», το πε-

ριοδικό «Sportive»), καθώς και όλα τα

υπόλοιπα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έν-

τυπα ΜΜΕ που πρόβαλαν κατά διαστήμα-

τα το όλο γεγονός. 
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