ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16

Με αφορμή την ολοκλήρωση του αγωνιστικού έτους 2015-16, θέλουμε να συγχαρούμε και να
ευχαριστήσουμε τους αθλητές μας, τον προπονητή μας, το Δ.Σ. του Σωματείου, και όλους όσους
στηρίζουν τις προσπάθειες της ομάδας μας.
Η φετινή χρονιά στέφθηκε με πολλές επιτυχίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό,
αποκόμιση πολλών εμπειριών, αλλά και σημαντικά βήματα για περεταίρω ανάπτυξη του σωματείου
και του αθλήματος μας.
Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την καλή και μεθοδική δουλειά που γίνεται στο σωματείο μας.
Στόχος του Δ.Σ. και του προπονητή μας ήταν πρωτίστως η ενδυνάμωση της κατηγορίας
εφήβων/νεανίδων, χωρίς βεβαίως να παραγκωνίζονται οι αθλητές των άλλων ηλικιακών ομάδων,
ανάλογα και με τους στόχους του κάθε αθλητή.
Την φετινή χρονιά στο σωματείο μας προπονούνταν τακτικά περίπου 40 αθλητές όλων των
κατηγοριών, 26 εκ των οποίων συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα αγώνα που διοργανώθηκε φέτος
στην Κύπρο και 18 εκ των οποίων κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών, σε αγώνες πέραν
των ενδοσωματειακών αγώνων.

Στους αγώνες Πρωταθλήματος που διοργανώθηκαν φέτος από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας
και συμμετείχαν τα 4 σωματεία, οι αθλητές και αθλήτριες μας κατέκτησαν 16 από τις συνολικά 28
θέσεις του βάθρου! Αξιέπαινη ήταν η πορεία των έφηβων αθλητών μας Γιώργου Ιωάννου, Νικόλα
Αντωνίου και Αλέξανδρου Ταλιώτη, οι οποίοι κατέκλυζαν το βάθρο των αγώνων που συμμετείχαν
μέχρι και την κατηγορία Ανδρών, με τον Γιώργο Ιωάννου να στέφεται πρωταθλητής σε όλες τις
κατηγορίες!!! Όσο αφορά το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΚΟΞ, μας λυπεί ιδιαίτερα το
γεγονός ότι όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες της κατηγορίας νεανίδων ακυρώθηκαν και δε δόθηκε
η ευκαιρία στις νεανίδες αθλήτριες μας να αγωνιστούν.
Πέραν των αγώνων εσωτερικού, 11 συνολικά αθλητές μας συμμετείχαν σε 6 διεθνείς αγώνες που
διοργανώθηκαν από σωματεία στο εξωτερικό (Κύπελλο «Λευκός Πύργος», Ευρωπαϊκό Κύπελλο U14
στη Θεσσαλονίκη, Cup Pobednik στο Βελιγράδι, Kid’s Cup Καστορια, Malta Open, Chania Fencing
Grand Prix). Στους αγώνες στο εξωτερικό, 5 συνολικά αθλητές μας ανέβηκαν στο βάθρο: Γιώργος
Ιωάννου, Σεργκέι Βορόνκιν, Νικόλας Αντωνίου, Αλέξανδρος Ταλιώτης, Ειρήνη Ντουμπινίνα. Συνολικά
κατακτήθηκαν 3 χρυσά και 3 χάλκινα σε ατομικούς αγώνες και 1 χάλκινο σε ομαδικό αγώνα.
Σε διεθνές επίπεδο, οι αθλητές μας Γιώργος Ιωάννου και Νικόλας Αντωνίου συμμετείχαν στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, τον πιο δύσκολο αγώνα της κατηγορία εφήβων, που φέτος
διεξήχθη στο Bourges της Γαλλίας. Πολύ τιμητική θεωρείται η 41η θέση που κατέλαβε ο Γιώργος
Ιωάννου. Όσο αφορά τους αγώνες εξωτερικού, το σωματείο μας στήριξε όλες τις οργανωμένες
αποστολές, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων του.
Το σωματείο μας την φετινή σεζόν διοργάνωσε 2 αγώνες, τον ανοιχτό αγώνα «Nicosia Friendship
Cup” και το Κύπελλο Άνοιξης. Οι αγώνες αφορούσαν τις κατηγορίες εφήβων/νεανίδων και
ανδρών/γυναικών. Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία της Κύπρου που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση μας αλλά και τους αθλητές και τα μέλη μας που συνέλαβαν στην επιτυχή διοργάνωση
των αγώνων. Ευχαριστούμε επίσης όσους φίλους μας στο εξωτερικό έδειξαν ενδιαφέρον να
συμμετάσχουν στο Nicosia Friendship Cup και ευελπιστούμε ότι σε μελλοντικές διοργανώσεις θα
έχουμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας. Τέλος ευχαριστούμε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,
που έθεσε υπό την αιγίδα του το κύπελλο Nicosia Friendship Cup, την Κυπριακή Ομοσπονδία
Ξιφασκίας για την παραχώρηση εξοπλισμού και τα εστιατόρια TGI Friday’s για την ευγενική χορηγία
φαγητού για τους αθλητές. Επιπλέον, το σωματείο μας διοργάνωσε ενδοσωματειακούς αγώνες για
τους μικρούς μας αθλητές κάτω των 13 ετών, ταυτόχρονα με το Κύπελλο Άνοιξης.
Το σωματείο μας έλαβε μέρος και σε όλους τους αγώνες ξίφους μονομαχίας που διοργανώθηκαν
στην Κύπρο από άλλα σωματεία. Συγκεκριμένα συμμετείχαμε στους αγώνες που διοργάνωσε το
Κοσμόπολις Τραχωνίου για παιδιά κάτω των 13 ετών και για τις κατηγορίες ξίφους μονομαχίας
εφήβων και ανδρών και στο Cyprus Talents Cup που διοργάνωσε το Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας για παιδιά κάτω των 13 χρονών. Ευχαριστούμε
τα σωματεία για την πρόσκληση και τους συγχαίρουμε για την επιτυχή διοργάνωση των αγώνων.
Σημαντική για την περεταίρω ανάπτυξη του σωματείου μας θεωρούμε τη φοίτηση του προπονητή
μας Madan Singh στην ακαδημία ξιφασκίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Θέλουμε να
συγχαρούμε τον προπονητή μας για την επιτυχή ολοκλήρωση της ακαδημίας προπονητών και να τον
ευχαριστήσουμε για όλη την αγάπη και την αφοσίωση του στους αθλητές και στο σωματείο. Στους
τρεις μήνες απουσίας του προπονητή μας, τις προπονήσεις ανέλαβαν εθελοντικά ο πρόεδρος του
σωματείου Βεϊτζό Τσάε για το αγωνιστικό τμήμα και οι Ρίτσα Πήττα και Ελένη Καραγιάνη για τους
μικρούς αθλητές. Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια των αθλητριών μας Θεοδώρας Αλεξάνδρου και
Μαρίνας Σουρουλλά, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική συνεισφορά τους ώστε να
επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σωματείου.

Πιο κάτω φαίνονται αναλυτικά οι διακρίσεις των αθλητών μας. Συγχαίρουμε όλους τους αθλητές που
αγωνίστηκαν ανεξαρτήτως αποτελέσματος και τους προτρέπουμε να συνεχίσουν να προπονούνται
και να αγωνίζονται για την επίτευξη των στόχων τους.
1. Γιώργος Ιωάννου (κατηγορίας εφήβων)
 2η θέση Παγκύπριο Κύπελλο Νέων Ανδρών
 Πρωταθλητής Εφήβων
 Πρωταθλητής Νέων Ανδρών
 Πρωταθλητής Ανδρών
 1η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Ανδρών
 1η θέση στο Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Ανδρών
 1η θέση στο κύπελλο Κοσμόπολις Τραχωνίου – κατηγορία Εφήβων
 1η θέση στο Cup Pobednik στη Σερβία – κατηγορία Εφήβων
 3η θέση στη Cup Pobednik Σερβία – κατηγορία Νέων
 3η θέση στο Kid’s Cup Καστοριάς – κατηγορία Εφήβων
 3η θέση στο Malta Open – κατηγορία Ανδρών
 3η θέση στο Malta Open – ομαδικό κατηγορία Ανδρών
 41η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
2. Αλέξανδρος Ταλιώτης (κατηγορίας εφήβων)
 1η θέση Παγκύπριο Κύπελλο Νέων Ανδρών
 3η θέση Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
 3η θέση Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών
 3η θέση Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Εφήβων
 2η θέση Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Ανδρών
 3η θέση Κύπελλο Κοσμόπολις Τραχωνίου – κατηγορία Εφήβων
 3η θέση στο Malta Open – ομαδικό κατηγορίας Ανδρών
3. Νικόλας Αντωνίου (κατηγορίας εφήβων)
 3η θέση Παγκύπριο Κύπελλο Νέων Ανδρών
 3η θέση Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων
 3η θέση Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
 3η θέση Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών
 3η θέση στο Malta Open – ομαδικό κατηγορία Ανδρών
4. Δημήτρης Στρατής (κατηγορίας εφήβων)
 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων
 3η θέση στο κύπελλο Κοσμόπολις Τραχωνίου – κατηγορία Εφήβων
5. Σεργκέι Βορόνκιν (κατηγορίας εφήβων)
 1η θέση στο διεθνές κύπελλο «Λευκός Πύργος» - κατηγορία Εφήβων
 1η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Εφήβων
6. Αθηνά-Ελένη Γιωργαλλέττου (κατηγορίας νεανίδων)
 2η θέση στο Παγκύπριο Κύπελλο Νέων Γυναικών
 3η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Νεανίδων
7. Ήβη Αλεξάνδρου (κατηγορίας νεανίδων)
 2η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Νεανίδων
 2η θέση στο Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Νεανίδων
8. Μαριέττα Παρασκευαΐδου (κατηγορίας νεανίδων)
 3η θέση στο Nicosia Friendship Cup
 3η θεση στο Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Νεανίδων

9. Μύρνα Σελίπα (κατηγορίας νέων γυναικών)
 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεων Γυναικών
10. Ειρήνη Ντουμπινίνα (κατηγορίας γυναικών)
 Πρωταθλήτρια Γυναικών
 3η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Γυναικών
 1η θέση στο Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Γυναικών
 3η θέση στο κύπελλο «Λευκός Πύργος»
 1η θέση στο Chania Fencing Grand Prix
11. Νατάσα Έλληνα (κατηγορίας γυναικών)
 2η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών
 3η θέση στο Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Γυναικών
12. Θεοδώρα Αλεξάνδρου (κατηγορίας γυναικών)
 3η θέση στο Κύπελλο Άνοιξης – κατηγορία Γυναικών
13. Ματαν Σιγκ (κατηγορία Ανδρών)
 2η θέση Nicosia Friendship Cup – κατηγορία Ανδρών
14. Κωνσταντίνος Μακρίδης (κατηγορίας παμπαίδων)
 1η θέση στο Cyprus Talents Cup
15. Ιωάννης Αριστείδου (κατηγορία U8)
 1η θέση στο Cyprus Talents Cup
16. Δέσπινα Μιχαήλ (κατηγορίας παγκορασίδων)
 3η θέση στο Cyprus Talents Cup
17. Ειρήνη Μακρίδη (κατηγορίας παγκορασίδων)
 3η θέση στο Cyprus Talents Cup
18. Πία-Μισιέλ Λιάτσου (κατηγορίας U8)
 3η θέση στο Cyprus Talents Cup

Το σωματείο μας και φέτος βράβευσε τους αθλητές που διακρίθηκαν την περασμένη χρονιά στην
καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας. Επίσης για ακόμα μία χρονιά γιορτάσαμε τα γενέθλια του
προπονητή μας με μπάρμπεκιου και παιχνίδια μεταξύ γονέων και αθλητών.
Όσο αφορά την προβολή του αθλήματος, το Σωματείο μας πρόβαλε την ξιφασκία σε σχολεία και
εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου . Ευχαριστούμε τους αθλητές, τον προπονητή και τα
μέλη μας για τη βοήθεια.
Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπως προβλέπεται να γίνεται κάθε δυο χρόνια. Το Δ.Σ.
για την επόμενη διετία απαρτίζουν οι πιο κάτω:
Πρόδερος:

Βεϊτζό Τσάε

Αντιπρόεδρος: Χρίστος Καλογήρου
Γραμματέας:

Ρίτσα Πήττα

Ταμίας:

Μαρίνα Σουρουλλά

Μέλος:

Ελένη Καραγιάννη

Μέλος:

Νατάσα Έλληνα

Μέλος:

Ελένη Ατταλίδου

Τελειώνοντας, θα θέλαμε και πάλι να ευχαριστήσουμε τους αθλητές, τον προπονητή, τα μέλη μας
και τους γονείς για την αγάπη τους για το άθλημα και τις προσπάθειες τους. Να συγχαρούμε τους
αθλητές και τον προπονητή για τις επιτυχίες και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την επόμενη
αθλητική χρονιά!
Για όλο τον μήνα Ιούλιο, το Σωματείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 18:30 – 20:30 για ελεύθερο
παιχνίδι, ενώ το μήνα Αύγουστο θα παραμείνει κλειστό. Οι προπονήσεις θα αρχίσουν κανονικά στις
5 Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 99216012.
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη! Καλό Καλοκαίρι!!!

