
ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 2008-09 
. 

12.8.2009 (1:21) 
13-18.8.2009 

Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά  από την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009 μέχρι και την Τρίτη 18 
Αυγούστου 2009. 

 

10.8.2009 (11:59) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο φινάλε στο ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup, το διεθνές τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ που έγινε 
στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις. Οι ομάδες του τελικού των ανδρών, οι Νίκος Κωστακόπουλος / Κώστας 

Ταμπουρατζής και Δημήτρης Αποστόλου / Μίσια Κουσνέρεφ πρόσφεραν εξαιρετικό θέαμα και ο «βασιλιάς» της άμμου 
κρίθηκε στις μικρολεπτομέρειες της… «ρουλέτας» του τάι μπρέικ. Νικητές οι Κωστακόπουλος και Ταμπουρατζής που 

επιβλήθηκαν στο τάι μπρέικ με 20-18 μέσα σε αποθέωση από εκατοντάδες φίλους του αθλήματος. Προηγήθηκε μια 
φοβερή και αμφίρροπη αναμέτρηση. Το πρώτο σετ κέρδισαν οι Κωστακόπουλος και Ταμπουρατζής με 21 – 13, 

«απάντησαν» οι Αποστόλου / Κουσνέρεφ με 17-21, ενώ στη συνέχεια, οι θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την 

ανάσα μέχρι το 20-18 που έδωσε τον τίτλο στην ελληνική ομάδα, με τους Πρωταθλητές Κύπρου να εξασφαλίσουν το 
αργυρό μετάλλιο. Στο μικρό τελικό των νικητών είχανε και πάλι επικράτηση της ελληνικής ομάδας απέναντι στην 

κυπριακή με τους Ζωλασταθιάδης και  Μούρτζιος να κερδίζουν τους δευτεραθλητές Κύπρου Ευσταθίου / Οικονομίδη με 
2-0 (21-18, 21-12). Μεγάλη νικήτρια στο ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup 2009 στην κατηγορία γυναικών, οι πρωταθλήτριες 

Ελλάδας Αθηνά Δηλαβέρη και Κάταλιν Κις που κέρδισαν σε ένα εξίσου συγκλονιστικό τελικό, τις Πόλα Κίτσου και Αρετή 
Τέζα με 2-0 σετ. 

 

 

9.8.2009 (13:40) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Αποτελέσματα ημιτελικών ανδρών:Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος - Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής 0-2 (16-21, 19-21), 



Κουσνέρεφ/Αποστόλου - Ευσταθίου/Οικονομίδης 2-0 (21-15, 21-18). Οι αγώνες για την τρίτη θέση θα αρχίσουν στις 
2.30μ.μ. Στις γυναίκες θα αναμετρηθούν οι Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου - Κουλουμέντα/Παπαδοπούλου και αμέσως 

μετά στους άνδρες θα αναμετρηθούν οι Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος - Ευσταθίου/Οικονομίδης. ο τελικός των γυναικών 
θα αρχίσει στις 5.μ.μ. και των ανδρών στις 6μ.μ. 

Οι Μιχαήλ Κουσνέρεφ και Δημήτρης Αποστόλου μετά την νίκη τους επί των Ευσταθίου και Οικονομίδη αναδείχθηκαν 
πρωταθλητές Κύπρου για το 2009. 

 

9.8.2009 (11:40) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
Δεύτερος ημιτελικός γυναικών: Κίτσου/Τέζα - Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου 2-0 (21-17, 21-19). 

 

9.8.2009 (10:50) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
 Πρώτος ημιτελικός γυναικών: Δηλαβέρη/Κίςς - Κουρουμέντα/Παπαδοπούλου 2-0 (21-18, 21-15). 

 

9.8.2009 (10:00) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
 Αρχή με ημιτελική φάση γυναικών. Δηλαβέρη/Κίςς - Κουρουμέντα/Παπαδοπούλου και στη συνέχεια Κίτσου/Τέζα - 

Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά ακολουθούν οι δύο ημιτελικοί ανδρών. Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος - 
Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής και Κουσνέρεφ/Αποστόλου - Ευσταθίου/Οικονομίδης. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί ο 

μικρός τελικός γυναικών και θα ακολουθήσει ο μικρός τελικός ανδρών. Στις 5.00μ.μ θα αρχίσει ο τελικός γυναικών και 
θα είναι ζωντανός από την τηλεόραση του Plus TV. Στις 6.00 μ.μ. θα αρχίσει ο τελικός ανδρών ο οποίος θα μεταδοθεί 
επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Plus TV. 

 

8.8.2009 (20:25) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
 Αποτελέσματα προημιτελικής φάσης ανδρών: Μπλάουελ/Ξενάκης - Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος 0-2 (17-21, 21-23), 

Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής - Μέρξ/Χριστοφή Α. 2-0 (21-17, 21-14), Κουσνέρεφ/Αποστόλου - 
Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος2-0 (21-19, 25-23), Ευσταθίου/Οικονομίδης - Κνέζεβιτς/Κολάς 2-1 (21-16, 13-21, 15-12). 

 

8.8.2009 (15:25) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

 Από τον Α΄όμιλο προκίθηκαν οι Μπλάουελ/Ξενάκης και Μέρξ/Χριστοφή Α., από τον Β΄όμιλο οι 
Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής και Κνέζεβιτς/Κολάς, από τον Γ΄όμιλο οι Κουσνέρεφ/Αποστόλου και 

Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος και από τον Δ΄όμιλο οι Ευσταθίου/Οικονομίδης με Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος. Η προημιτελική 

φάση των νόκ άουτ θα αρχίσει στις 4.00μ.μ. Τα ζευγάρια είναι: Μπλάουελ/Ξενάκης - Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος, 
Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής - Μέρξ/Χριστοφή Α., Κουσνέρεφ/Αποστόλου - Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος, 
Ευσταθίου/Οικονομίδης - Κνέζεβιτς/Κολάς. 

 

 8.8.2009 (15:05) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

 Αποτελέσματα ανδρών: Κνέζεβιτς/Κολάς - Λαμπρινός/Μπέλος 2-0 (23-21, 22-20), Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής - 

Γεωργίου/Χατζηδαμιανού 2-0 (21-08, 21-19), Κουσνέρεφ/Αποστόλου - Γκανάς/Γκόρτσανουκ 2-0 (21-14, 21-
10)Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος - Χούμπα/Μιχαήλ 2-0 (21-14, 21-12), Ευσταθίου/Οικονομίδης - 
Βλαχοστάθης/Πολυχρονιάδης 2-0 (21-19, 21-14), Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος - Κοντός/Χατζηδαμιανού Κ. 2-0 (21-13, 21-12). 



Aποτελέσματα γυναικών:  Λέτσεβα/Μωραίτίδου - Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου 0-2 (13-21, 09-21) Δηλαβέρη/Κιςς – 
Στάροβλαχ Σ./Στάροβλαχ Σ. 2-0 (21-10, 21-12)Κουλουμέντα/Παπαδοπούλου – Χριστοφόρου/Ιορδάνους 2-0 (21-06, 
21-15). 

 

8.8.2009 (13:05) 
 ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

 Αποτελέσματα ανδρών: Ζάνης/Μάντζιαλος – Μαρούλης/Σουλτανόπουλος 2-0 (11-21, 17-21), Μπλάουελ/Ξενάκης – 
Μέρξ/Χριστοφή Α. 2-0 (21-13, 21-18). 

 

8.8.2009 (11:45) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Αποτελέσματα γυναικών: Δηλαβέρη/Κίςς – Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου 2-0 (21-12, 21-09), Λέτσεβα/Μωραϊτίδου – 

Στάροβλαχ Ν./Στάροβλαχ Σ. 2-1 (15-21, 21-16, 18-16), Κίτσου/Τέζα – Χριστοφόρου/Ιορδάνους 2-0 (21-10, 21-09), 
Κουλουμέντα/Παπαδοπούλου – Γκολόντκοβα/Σεργκέεβα 2-0 (21-08, 21-05). 

 

 7.8.2009 (19:45) 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
Αποτελέσματα των ανδρών: Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος – Ευσταθίου/Οικονομίδης 1-2 (23-21, 16-21, 10-15). 

Αποτελέσματα γυναικών: Κωνσταντίνου M. / Αγγελοπούλου M. – Στάροβλαχ Ν/Στάροβλαχ Σ. 2-0 (21-09, 21-08), 
Κίτσου/Τέζα – Κουλουμέντα/Παπαδοπούλου 2-1 (10-21, 21-16, 15-13), Χριστοφόρου/Ιορδάνους – 
Γκολόντκοβα/Σεργκέεβα 2-0 (21-18,21-08). 

 

7.8.2009 (18:19) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
Αποτελέσματα των ανδρών: Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος – Κουσνέρεφ – Αποστόλου 0-2 (18-21, 18-21), 

Κωστακόπουλος/Ταμπουρατζής – Κνέζεβιτς/Κολάς  2-1 (21-23, 21-15, 15-09), Γκανάς/Γκόρτσανουκ – Χούμπα/Μιχαήλ 
2-0 (21-10, 21-14), Βλαχοστάθης/Πολυχρονιάδης – Κοντός/Χατζηδαμιανού 2-1 (18-21, 21-11, 15-10). 

Αποτελέσματα γυναικών: Δηλαβέρη/Κίςς – Μωραϊτίδου/Λέτσεβα 2-0 (21-09, 21-19). 

 

7.8.2009 (16:11) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
Αποτελέσματα των ανδρών: Μπλάουελ/Ξενάκης – Ζάνης/Μάντζιαλος 2-0 (21-17, 21-14), Μαρούλης/Σουλτανόπουλος 
– Μέρξ/Χριστοφή 1-2 (20-22, 21-09, 13-15), Λαμπρινός/Μπέλος – Γεωργίου/Χατζηδαμιανού Δ. 2-0 (21-19, 21-12). 

 

7.8.2009 (15:41) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 
Οι καλύτερες ομάδες από την Κύπρο την Ελλάδα και αθλητές και αθλήτριες από 11 ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησαν τη 

δράση στην άμμο των Ομοσπονδιακών Εγκαταστάσεων Μπιτς Βόλεϊ. Το Διεθνές Τουρνουά 

«ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup 2009», άνοιξε την αυλαία του την Παρασκευή το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι την 
Κυριακή το απόγευμα με τους τελικούς γυναικών (5:00μ.μ.) και ανδρών (6:00μ.μ.) που θα μεταδοθούν ζωντανά από 

την τηλεόραση, σε Κύπρο (Plus TV) και Ελλάδα (Novasports 1). Είναι μια κοινή προσπάθεια της Κυπριακής με την 
Ελληνική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ, με τον ΚΟΤ και τον Καφέ Pokka, που θα σημάνει και το τέλος της 

αγωνιστικής περιόδου στο μπιτς βόλεϊ. Ταυτόχρονα, από το «ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup 2009» θα αναδειχθεί και η 
πρωταθλήτρια Κύπρου. Τον τίτλο να διεκδικούν οι ομάδες με τους Δημήτρη Αποστόλου / Μίσια Κουσνέρεφ, 
Κωνσταντίνο Ευσταθίου / Άνθιμο Οικονομίδη και Νίκο Κολά / Βλάτο Κνέζεβιτς. 



Από τους πρώτους αγώνες διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της διοργάνωσης είναι ιδιαίτερα ψηλό αφού συμμετέχουν 
αθλητές με πολύ μεγάλες εμπειρίες. «Το θέαμα είναι εγγυημένο και το Σάββατο και την Κυριακή, όταν θα κορυφωθεί η 

διοργάνωση, θα είναι σίγουρα εξαιρετικό», δήλωσε ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, που 
πρόσθεσε: «Με εξαίρεση τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την Κοινοτική Αρχή Αγίου Τύχωνα, όλα 

προχωρούν κανονικά. Με τη συμπαράσταση των χορηγών μας, του ΟΠΑΠ, του ΚΟΤ και του Καφέ Pokka, της 

οργανωτικής ομάδας και δεκάδων εθελοντών, θέλουμε το «ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup» να γίνει θεσμός για να 
επιβεβαιώσουμε την άψογη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνική Ομοσπονδία. Καλούμε τους φίλους του 

αθλήματος να δώσουν το παρών τους στη διοργάνωση, αφού υπάρχει επίσης πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
τους παρουσιαστές και Dj των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπως επίσης και τα πανέμορφα κορίτσια, τα «ΟΠΑΠ 
Fun Girls», τις Τσιρλίντερς από τα Κανάρια Νησιά». 

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στην Κατηγορία Γυναικών έχει ως ακολούθως: Δηλαβέρη Α / Κις K - Κωνσταντίνου / 

Αγγελοπούλου, Λέτσιεβα / Μωραϊτίδου Κ - Στάροβλαχ Ν. / Στάροβλαχ Σ., Κίτσου Π / Τέζα Α - Χριστοφόρου / 
Ιορδάνους, Κουλουμέντα Ι / Παπαδοπούλου Ε - Γκολοτκόβα / Σεργκέεβα, Δηλαβέρη Α / Κις K - Στάροβλαχ Ν. / 

Στάροβλαχ Σ, Λέτσιεβα / Μωραϊτίδου Κ - Κωνσταντίνου / Αγγελοπούλου, Κίτσου Π / Τέζα Α - Γκολοτκόβα / 
Σεργκέεβα, Κουλουμέντα Ι / Παπαδοπούλου Ε - Χριστοφόρου / Ιορδάνους. 

 

7.8.2009 (15:11) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Αποτελέσματα των ανδρών: Ζουπάνι/Κοτσιλιάνος - Βλαχοστάθης/Πολυχρονιάδης 2-1(10-21, 21-14, 15-08), 
Ευσταθίου/Οικονομίδης - Κοντός/Χατζηδαμιανού Κ. 2-1 (17-21, 21-19, 15-12). 

 

7.8.2009 (14:41) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Αποτελέσματα των ανδρών: Ζωλοσταθιάδης/Μούρτζιος –Γκανάς/Γκότρσιανουκ 2-0 (21-13, 21-15), 
Κουσνέρεφ/Αποστόλου – Χούμπα/Μιχαήλ 2-0 (21-18, 21-06).Πραγματοποιήθηκε στο χώρο διεξαγωγής του τουρνουά 

η τεχνική σύσκεψη του πρωταθλήματος των γυναικών. Το ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup 2009 διεξάγεται με σύστημα 
ομίλων των 4 ομάδων, από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες και συνεχίζεται με αγώνες νοκ άουτ 

μέχρι τον τελικό. 

Οι όμιλοι γυναικών αναλυτικά: 
A: Δηλαβέρη/Κις, Λέτσεβα/Μωραίτίδου, Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου, Στάροβλαχ Σ./Στάροβλαχ Ν. 
B: Κίτσου/Τέζα, Κουλουμέντα/Παπαδοπούλου, Χριστοφόρου/Ιορδάνους, Γκολόντκοβα/Σεργκεεβα. 

 

7.8.2009 (14:01) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Ταέχουν ως ακολούθως: Μπλάουελ/Ξενάκης – Μαρούλης/Σουλτανόπουλος 2-0 (21-10, 21-13), Ζάνης/Μάντζιαλος – 

Μέρξ/Χριστοφή 0-2(20-22, 19-21), Κωστακόπολος/Ταμπουρατζής – Λαμπρινός/Μπέλος 2-0 (21-12, 21-19), 
Κνέζεβιτς/Κολάς – Γεωργίου/Δ.Χατζηδαμιανού 2-1(17-21, 21-18, 15-12). 

 

7.8.2009 (13:27) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο διεξαγωγής του τουρνουά η τεχνική σύσκεψη του πρωταθλήματος των ανδρών. Το 
ΟΠΑΠ Cyprus Golden Cup 2009 διεξάγεται με σύστημα ομίλων των 4 ομάδων, από τους οποίους προκρίνονται οι δύο 

πρώτες ομάδες και συνεχίζεται με αγώνες νοκ άουτ μέχρι τον τελικό.Στις 14.00 θα πραγματοποιηθεί η τεχνική 
σύσκεψη του πρωταθλήματος γυναικών. 

Οι όμιλοι ανδρών αναλυτικά: 
A: Μπλάουελ/Ξενάκης, Zάνης/Mάντζιαλος, Mαρούλης/Σουλτανόπουλος, Robin/Χριστοφή 

B: Kωστακόπουλος/Tαμπουρατζής, Knesevic/Kολάς, Λαμπρινός/Μπέλος, Xατζηδαμιανού/Γεωργίου 

C: Zολασταθιάδης/Mούρτζιος, Kousnerev/ Aποστόλου, Γκανάς/Γκόρτσανιουκ, Huba/Mιχαήλ 
D: Zουπάνι/Kοτσιλιάνος, Eυσταθίου/Οικονομίδης, Βλαχοστάθης/Πολυχρονιάδης, Kοντός/Xατζηδαμιανού K. 

 



5.8.2009 (15:47) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ CYPRUS ΟΠΑΠ GOLDEN CUP 2009 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διοργανώνει μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης το διεθνές 
Τουρνουά μπήτς βόλεϊ "cyprus ΟΠΑΠ  golden cup 2009 "με τη χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού και του καφέ Pokka. Αύριο Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009 θα δοθεί δημοσιογραφική διάσκεψη 
στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μπήτς βόλεϊ, στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσού στον Αγιο Τύχωνα. 

 

3.8.2009 (13:47) 
ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ 

«Φωτιά» στην κορυφή του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ 2009, μια μόνο στροφή πριν την ολοκλήρωση 
της αγωνιστικής δραστηριότητας. Η ομάδα με τους διεθνείς πετοσφαιριστές μας Άνθιμο Οικονομίδη και Κωνσταντίνο 

Ευσταθίου, ήταν οι μεγάλοι νικητές στο «Τουρνουά ΚΟΤ» που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στις Ομοσπονδιακές 
Εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ στον Άγιο Τύχωνα. Κέρδισαν σε ένα καταπληκτικό τελικό (ο καλύτερος αγώνας φέτος τους 

Δημήτρη Αποστόλου και Μίσια Κουσνέρεφ με 2-0 σετ (22-20, 23-21) κι η μεταξύ τους βαθμολογία για την ανάδειξη 

της πρωταθλήτριας ομάδας της περιόδου μειώθηκε στους 100 βαθμούς. Έτσι όλα θα κριθούν στο Διεθνές Τουρνουά 
«Cyprus Golden Cup 2009» (7-9 Αυγούστου) που διοργανώνεται από την ΚΟΠΕ σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Το «Cyprus Golden Cup 2009» μετρά στη βαθμολογία των ομάδων μας, όπως 
προβλέπεται στην προκήρυξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 2009 κι έτσι προστέθηκε άλλος ένας λόγος που 

αυξάνει σημαντικά το ενδιαφέρον της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, με την συμπλήρωση των τεσσάρων τουρνουά, 

μετρά η βαθμολογία των καλύτερων τριών τουρνουά, που αναδεικνύουν και τις ομάδες θα συμμετέχουν στο Διεθνές 
τουρνουά. Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος στο «Τουρνουά ΟΠΑΠ» οι Άνθιμος Οικονομίδης και Κωνσταντίνος 

Ευσταθίου κέρδισαν τους Ανδρέα Ζάνη και Γιάννο Ηλία με 2-1 σετ (19-21, 21-18, 15-13), ενώ ακολούθησαν δυο νίκες 
σε τελικούς των Αποστόλου / Κουσνέρεφ επί των Κολά / Κνέζεβιτς στο «Τουρνουά Pocca Classic» και στο 

«Τουρνουά Primetel». Στο «Τουρνουά ΚΟΤ» που έγινε το Σαββατοκυρίακο, οι δυο ομάδες βρέθηκαν για πρώτη φορά 
σε τελικό και το θέαμα ήταν εξαιρετικό. «Ο καλύτερος τελικός του πρωταθλήματος», όπως συμφώνησαν όλοι. Με 

τους Οικονομίδη / Ευσταθίου να κερδίζουν στις μικρολεπτομέρειες και τα δύο σετ. «Κλειδί» της νίκης τους, η 

αποτελεσματικότητα του Ευσταθίου στο μπλοκ και οι καταπληκτικές άμυνες του Οικονομίδη. Το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ 2009, διοργανώνεται με την χορηγία του καφέ Pokka, του ΟΠΑΠ, του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού, της Primetel και της Champion (χορηγός αθλητικού υλικού). Τα χρηματικά έπαθλα για κάθε 
τουρνουά είναι: 1η θέση €500, 2η θέση €350, 3η-4η θέση €200,  5η-6η θέση €150. Τα αποτελέσματα του «Τορνουά 

ΚΟΤ»: Χδαμιανού/Γεωργιου - Χριστοφή/Rodin 1-2 (21-17, 15-21, 11-15), Πλατρίτης/Χριστοφή - Κιτρου/Ρατουαν 2-0 

(21-14, 21-10), Πετρακίδης/Βαρδας - Ζάνης/Μαντζιαλος 0-2 (16-21, 15-2), Κολάς/Κνέζεβιτς - Κανναβιας/Κοκκινος 2-0 
(21-7, 21-11), Χρυσοστόμου/Πρωτοψαλτης - Χδαμιανού/Κοντός 2-0 (22-20, 21-18), Μιχαήλ/Χρυσοστόμου - 

Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ 0-2 (21-17, 21-16), Τοφη/Ράπτου - Αποστόλου/Κουσνέρεφ 0-2 (16-21, 16-21), 
Οικονομίδης/Ευσταθίου - Χριστοφή/Ρόντιν 2-1 (18-21, 21-9, 15-8), Πλατρίτης/Χριστοφή - Ζάνης/Μαντζιαλος 2-1 (21-

23, 21-15, 15-8), Κολάς/Κνέζεβιτς - Χρυσοστόμου/Πρωτοψαλτης 2-0 (21-17, 21-13), Μιχαήλ/Χρυσοστόμου - 
Αποστόλου/Κουσνέρεφ 0-2 (14-21, 10-21), Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ - Τοφη/Ράπτου 1-2 (13-21, 21-18, 9-

15),  Κανναβιας/Κοκκινος - Χδαμιανού/Κοντός 0-2 (11-21, 13-21),  Κιτρου/Ρατουαν - Πετρακίδης/Βαρδας 1-2 (21-17, 

15-21, 8-15), Οικονομίδης/Ευσταθίου - Πλατρίτης/Χριστοφή 2-1 (21-16, 17-21, 15-8), Κολάς/Κνέζεβιτς - 
Αποστόλου/Κουσνέρεφ 1-2 (17-21, 21-18, 10-15), Τοφη/Ράπτου - Χριστοφή/Ρόντιν 0-2 (11-21, 11-21), 

Χδαμιανού/Κοντός - Ζάνης/Μαντζιαλος 0-2 (16-21, 19-21), Πετρακίδης/Βαρδας - Χρυσοστόμου/Πρωτοψαλτης 2-0 (21-
9, 21-18), Χδαμιανού/Γεωργιου - Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 2-1 (21-19, 13-21, 15-13), Χριστοφή/Ρόντιν - 

Ζάνης/Μαντζιαλος 2-0 (21-15, 21-17),  Πετρακίδης/Βαρδας - Χδαμιανού/Γεωργιου 1-2 (21-19, 16-21, 7-

15),  Χριστοφή/Ρόντιν - Κολάς/Vlado 2-1 (18-21, 23-21,15-7), Χδαμιανού/Γεωργιου - Πλατρίτης/Χριστοφή 0-2 (19-21, 
13-21), Ημιτελικοί: Οικονομίδης/Ευσταθίου - Χριστοφή/Ρόντιν 2-0 (21-18, 21-19), Αποστόλου/Κουσνέρεφ - 

Πλατρίτης/Χριστοφή 2-0 (21-18, 21-18),Τελικός: Οικονομίδης/Ευσταθίου - Αποστόλου/Κουσνέρεφ 2-0 (22-20,23-
21). 

Η Βαθμολογία (3 καλύτερα τουρνουά)1. Αποστόλου / Κουσνέρεφ 4000 βαθμούς , 2. Οικονομίδης / 
Ευσταθίου  3,800, 3. Κολάς / Κνέζεβιτς  3,200.    

 

1.8.2009 (13:37)                                         

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ 

Tο 4ο τουρνουά ανδρών άρχισε και τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως: Χ΄Δαμιανού/Γεωργίου - 
Χριστοφή/Μερξ 1-2 , Πλατρίτης/Χριστοφή - Κίτρου/Ρατουάν 2-0, Κολάς/Κνέζεβιτς - Κανναβίας/Κόκκινος 2-

0, Χρυσοστόμου/Πρωτοψάλτης - Χ΄Δαμιανού/Κοντός Ι. 2-1, Μιχαήλ/Χρυσοστόμου - Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου 
Σ.2-0, Ττοφή/Ράπτου - Αποστόλου/Κουσνέρεφ 0-2, Πετρακίδης/Βάρδας-  Ζάνης/Μάντζιαλος 0-
2, Οικονομίδης/Ευσταθίου - Χριστοφή/Μερξ 2-1. 



 

 31.7.2009 (18:14) 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ 

Tο 4ο Παγκύπριο τουρνουά ανδρών αρχίζει αύριο Σάββατο με τη συμμετοχή 15 ομάδων στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη 
Λεμεσό. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 9.30 π.μ. ακριβώς. Οι πρώτοι αγώνες μέχρι και τις 12:00 που θα διεξαχθούν 

είναι:   9:30 Χ΄Δαμιανού/Γεωργίου - Χριστοφή/Μερξ, Πλατρίτης/Χριστοφή - Κίτρου/Ρατουάν, 10:20  Κολάς/Κνέζεβιτς - 

Κανναβίας/Κόκκινος, Χρυσοστόμου/Πρωτοψάλτης - Χ΄Δαμιανού/Κοντός Ι., 11:10 Μιχαήλ/Χρυσοστόμου - 
Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ., Ττοφή/Ράπτου - Αποστόλου/Κουσνέρεφ, 12:00 

Πετρακίδης/Βάρδας-  Ζάνης/Μάντζιαλος, Οικονομίδης/Ευσταθίου - Νικητής Χ΄Δαμιανού/Γεωργίου - Χριστοφή/Μερξ. 
Στη βαθμολογία προηγούνται οι Οικονομίδης/Ευσταθίου με 4,400 βαθμούς και ακολουθούν οι Αποστόλου/Κουσνέρεφ 
με 3,800, Κολάς/κνέζεβιτς 3,700. 

 

30.7.2009(08:58) 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΟ FACEBOOK!«Λέμε όχι στην κατεδάφιση των γηπέδων του Ιστιοπλοϊκού» 
Η επιχείρηση κατεδάφισης των γηπέδων Μπιτς Βόλεϊ, δεν άφησε ασυγκίνητους τους φίλους του αθλήματος. Στο 

διαδίκτυο, στο Facebook δημιουργήθηκε ένα γκρουπ με την ονομασία «Λέμε όχι στην κατεδάφιση των γηπέδων του 
Ιστιοπλοϊκού» («LEME OXI STH KATEDAFISH TWN GHPEDWN TOU ISTIOPLOIKOU». Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά 

το γεγονός ότι το «γκρουπ» δημιουργήθηκε πριν λίγες μέρες, αριθμούσε (μέχρι τις 2:00 μ.μ. της Τετάρτης 29 Ιουλίου) 

520 μέλη! Αθλητές, προπονητές και φίλοι του μπιτς βόλεϊ απευθύνουν έκκληση, για εγγραφή περισσότερο μελών για 
να αναδειχθεί το πρόβλημα στο πραγματικό του μέγεθος και στην ορθή του διάσταση. 

 

30.7.2009(08:58) 

ΞΗΛΩΣΑΝ 2 ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των Ομοσπονδιακών Εγκαταστάσεων Μπιτς Βόλεϊ, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, στον 

Άγιο Τύχωνα. Αυτή τη φορά, με τη βοήθειά του… σκότους και με «δράστες» νυχτοβάτες. Χωρίς να ενημερωθεί 

κανένας στην Κυπριακή Ομοσπονδια Πετοσφαίρισης, δύο από τα γήπεδα «ξηλώθηκαν» αφού αφαιρέθηκαν οι στύλοι 
υποστήριξης, τα φιλέ, ακόμη και οι κορδέλες γραμμοθέτησης των γηπέδων! Φαίνεται ότι η άμμος ήταν δύσκολο να 

αφαιρεθεί… Μέλη των εθνικών μας ομάδων Μπιτς Βόλεϊ ανδρών και γυναικών που είχαν προγραμματισμένη 
προπόνηση και παιδιά ηλικίας 11 – 17 χρόνων που συμμετέχουν στο Καμπ Μπιτς Βόλεϊ της Ομοσπονδίας και οι 

προπονητές τους, που πήγαν το πρωί στο χώρο, διαπίστωσαν το «ξήλωμα» των γηπέδων και ενημερώθηκε σχετικά το 

διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. Ο πρόεδρός της κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού που βρίσκεται στη Σουηδία (για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Άρσης Βαρών) προέβη σε παραστάσεις προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα 

και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλυκιώτη. «Είναι πρωτοφανές αυτό που 
συμβαίνει! Επικαλούμενοι παρατυπίες, να ξηλώνουν τα γήπεδα, τους χώρους άθλησης της νεολαίας και μελών εθνικών 

ομάδων, για να ικανοποιήσουν προσωπικά και επιχειρηματικά συμφέροντα!», ήταν το σχόλιο του προέδρου της ΚΟΠΕ 
που πρόσθεσε: «Το όλο θέμα μάς έχει κουράσει αφάνταστα διότι έχουμε εμπλακεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Μας ενοχλεί αφάνταστα η αντιμετώπιση που έχουμε. Από ολόκληρη την περιοχή, ενοχλούν μόνο τα γήπεδα που 

δημιουργήθηκαν με χρήματα του Δημοσίου και με πολλές θυσίες ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό. Πραγματικοί 
σκουπιδότοποι με τη βοήθεια του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και του Υπουργού Εσωτερικών, μετατράπηκαν σε ένα πραγματικό 

στολίδι το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες αθλούμενους καθημερινά. Εντελώς δωρεάν, όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση στο 
χώρο και χρησιμοποιεί τα γήπεδα για να αθληθεί για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ποιους ενοχλούν; Σε σωρεία 

παρατυπιών στην περιοχή, όλοι σιωπούν και επιλεκτικά γίνεται προσπάθεια να κατεδαφιστούν και να κλείσουν 

αθλητικοί χώροι. Είναι πασιφανές ότι εξυπηρετούνται συμφέροντα». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ απέστειλε 
επιστολή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα με την οποία ζητείται άμεση συνάντηση στην παρουσία 

αξιωματούχων του ΚΟΑ και της ΚΟΕ. Το όλο θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη στην Ομοσπονδία ενόψει και της 
διοργάνωσης του Διεθνούς Τουρνουά «Cyprus Golden Cup 2009» (7-9 Αυγούστου) σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ομοσπονδία και με τη συμμετοχή ομάδων και αθλητών από αρκετές χώρες της Ευρώπης. Σε σχέση με το όλο θέμα, η 
πρόεδρος της Επιτροπής Μπιτς Βόλεϊ της ΚΟΠΕ κ. Θέτις Κοζάκου, δήλωσε: «Θέλουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον 

αθλητισμό και να απομακρυνθούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με 

εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στο πιο ψηλό επίπεδο που είναι οι εθνικές μας ομάδες, όσο και στη βάση, με τις 
Ακαδημίες και τα Καμπ που λειτουργήσαμε. Παιδιά, ηλικίας 10-11 χρόνων βλέπουν τα γήπεδα να ξηλώνονται, αλλά δεν 

έχουμε απαντήσεις να τους δώσουμε. Τι να τους πούμε; Οι αθλητές μας που τίμησαν την Κύπρο με τις επιτυχίες τους, 
δεν μπορούν να προπονηθούν! Είναι ντροπή…».  

 



29.7.2009 (13:18) 

ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ 

Δεν πίστευαν στα μάτια τους τα μέλη των εθνικών μας ομάδων Μπιτς Βόλει και τα παιδιά ηλικίας 11 – 17 χρόνων που 
συμμετέχουν στο Καμπ Μπιτς Βόλεϊ της Ομοσπονδίας που πήγαν το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στις 

Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο, για να προπονηθούν. Χωρίς να ενημερωθεί κανένας από την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, δύο από τα γήπεδα «ξηλώθηκαν» αφού αφαιρέθηκαν οι στύλοι υποστήριξης, 

τα φιλέ, ακόμη και οι κορδέλες γραμμοθέτησης των γηπέδων! Αξιωματούχοι της ΚΟΠΕ βρίσκονται στο χώρο, από το 

πρωί, και χειρίζονται την υπόθεση που εδώ και αρκετές μέρες ταλανίζει το άθλημα. Για το θέμα ενημερώθηκε και ο 
πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού που βρίσκεται στη Σουηδία (για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων 

Άρσης Βαρών) και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλυκιώτη. Το διοικητικό 
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση, αφού διερευνηθούν οι συνθήκες της «επιχείρησης» 
ξηλώματος των γηπέδων.   

 

27.7.2009 (09:50) 

3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 
Ο διεθνής πετοσφαιριστής μας Δημήτρης Αποστόλου και ο Ρώσσικής καταγωγής Μίσια Κουσνέρεφ που αγωνίζεται για 

πολλά χρόνια στην Κύπρο, ήταν οι μεγάλοι νικητές στο «Τουρνουά Primetel» του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Μπιτς 
Βόλεϊ 2009 που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ, στον Άγιο Τύχωνα. Ήταν 

το τρίτο τουρνουά της περιόδου και το δεύτερο όπου οι Αποστόλου και Κουσνέρεφ καταφέρνουν να ανέβουν στο πιο 

ψηλό σκαλοπάτι του βάθρου, αφού είχαν κερδίσει και Τουρνουά «ΟΠΑΠ» που έγινε στις 11-12 Ιουλίου. Νικητές στο 
πρώτο τουρνουά της σεζόν το «Pokka Classic» ήταν οι Άνθιμος Οικονομίδης και Κωνσταντίνος Ευσταθίου. Αποστόλου 

και Κουσνέρεφ χρειάστηκαν το τάι μπρέικ στον τελικό για να κερδίσουν τους Νίκο Κολά και Βλάντο Κνέζεβιτς. Ο 
Δημήτρης Αποστόλου ήταν το βαρόμετρο στο τρίτο σετ και η ομάδα του επικράτησε με 2 – 1 σετ (19-21, 21-13, 15-

11). Είναι η δεύτερη φορά τα ζευγάρια αυτά συναντούνται σε τελικό του Πρωταθλήματος, γεγονός που επιβεβαιώσει 
ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες και στην άμμο. 

Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ 2009, που διοργανώνεται με την χορηγία του καφέ Pokka, του ΟΠΑΠ, του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Primetel και της Champion (χορηγός αθλητικού υλικού) και θα κορυφωθεί το 

τριήμερο 7-9 Αυγούστου με το Διεθνές Τουρνουά «Cyprus Golden Cup 2009» που θα διοργανωθεί σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Στο «Τουρνουά Primetel» οι μεγάλοι νικητές Αποστόλου/Κουσνέρεφ 

προκρίθηκαν στον τελικό αποκλείοντας τους  Πλατρίτη / Μαντζιαλο με 2 – 0 (21-16, 21-15), ενώ οι Κολάς και 

Κνέζεβιτς – απέκλεισαν τους Χριστοφή και Ζαχαρία με 2 – 0 (21-16, 21-18). Όλα τα αποτελέσματα της τελικής φάσης: 
Χατζηδαμιανού/Γεωργιου - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 0 – 2 (14-21, 16-21), Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ - 

Χατζηδαμιανού/Κοντός 0 – 2 (15-21, 18-21), Χρυσοστομιδης/Τοουλιaς - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 0 – 2 (13-21, 14-21), 
Χατζηδαμιανού/Κοντός - Χριστοφή/Ζαχαρία 1 – 2  (16-21, 21-8, 14-16), Πλατρίτης/Μαντζιαλος - 

Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 2 – 0 (21-16, 21-19), Αποστόλου/Κουσνέρεφ - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 2 – 0 (21-16, 21-15), 

Κολάς/Κνέζεβιτς - Χριστοφή/Ζαχαρία 2 – 0 (21-16, 21-18), Αποστόλου/Κουσνέρεφ - Κολάς/Κνέζεβιτς 2 – 1 (19-21, 21-
13, 15-11). 

 

26.7.2009 (00:10) 

3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας έχουν ως ακολούθως: Οικονομίδης/Ευσταθίου - Μιχαηλίδης/Merx 2-

1, Αποστόλου/Kushneref - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 2-0, Κολάς/Knezevic - Χδαμιανού/Κοντός 2-0, Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 

- Ζάνης/Ηλία 2-0, Χρυσοστομιδης/Τοουλιaς - Χρυσοστόμου Α/Χριστοφορου 2-0, Αχιλλέως/Κοσιαρης - 
Χδαμιανού/Γεωργιου 0-2, Σαββίδης/Πρωτοψαλτης - Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ 1-2, Οικονομίδης/Ευσταθίου - 

Αποστόλου/Kushneref 0-2, Κολάς/Knezevic - Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 2-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την διοργάνωση 
αποκλείστηκαν οι Καλλένος/Γιατρού οι οποίοι δήγλωσαν συμμετοχή αλλά δεν παρουσιάστηκαν. Με ήττα χρεώθηκαν οι 
Οικονομίδης/Ευσταθίου αφού δεν παρουσιάστηκαν στον πρώτο τους αγώνα. 

 



26.7.2009 (00:05) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ 

ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - 5η Η 
ΚΥΠΡΟΣ 

Την μεγαλύτερη επιτυχία της πανηγυρίζει 
η πετοσφαιρική Κύπρος. Τα χρυσά 

κορίτσια μας στους ΑΜΚΕ Μανωλίνα 

Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου 
δεν μπόρεσαν τελικά να υλοιποιήσουν ένα 

μεγάλο όνειρο που ήταν ο τελικός του 
ευρωπαίκού πρωταθλήματος κάτω των 18 

χρόνων και περιορίστηκαν τελικά στην 
πέμπτη θέση η οποία αποτελεί και την 

μεγαλύτερη επιτυχία στο βόλεϊ γενικά της 

Κύπρου. Οι θαυμάσιες παίκτριες έχασαν 
από την Γερμανία με 2-1 σετ και στη 

συνέχεια ηττήθηκαν από την Ουκρανία με 
2-0 σετ και αποκλείστηκαν από την 

διοργάνωση τερματίζοντας στην πέμπτη 

θέση. 

  

 

25.7.2009 (14:35) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - ΤΩΡΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στις πέντε καλύτερες ομάδες της Ευρώπης βρίσκεται η εθνική μας ομάδα μπιτς βόλεϊ! Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι 
αληθινό και… κυπριακό Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου και η Μαριότα Αγγελοπούλου, έχουν αφήσει άφωνους ειδικούς και 

μη στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας, προχωρούν από επιτυχία σε επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κάτω των 18 

χρόνωνκι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τρίτωσε το καλό στους αγώνες της 
Παρασκευής 24 Ιουλίου και με εντυπωσιακή νίκη επί της Πολωνίας (Γκιέμζα / Κοζνίκα) με 2-0 (21-18, 21-10) 

εξασφάλισε θέση στην πρώτη πεντάδα της διοργάνωσης! Της κορυφαίας διοργάνωσης στην κατηγορία κάτω των 18 
χρόνων στη γηραιά ήπειρο. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι η κορωνίδα των διοργανώσεων και η Κύπρος 

έχει πετύχει ήδη τη μεγαλύτερη επιτυχία της στην ιστορία του αθλήματος. Μανωλίνα και Μαριότα έγιναν ομάδα στις 

αρχές Μαίου 2009 σε ένα… πείραμα για τη συμμετοχή μας στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Τρεις μήνες 
αργότερα πανηγυρίζουν διότι συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες πέντε ομάδες της Ευρώπης κι ο δρόμος είναι 

ορθάνοικτος για πιο ψηλά σκαλοπάτια. Μια επιτυχία που χαροποίησε αφάνταστα τους ίλους του μπιτ βόλεϊ στον τόπο 
μας και ιδιαίτερα την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπιτς Βόλεϊ. «Πολλές φορές είναι και θέλημα θεού…  Την ώρα που κάποιοι 

θέλουν να γκρεμίσουν τα γήπεδα του μπιτς βόλεϊ για να τα κάνουν σκουπιδότοπους και πάρκινγκ, αυτά τα κορίτσια 

ηλικίας και 16 και 17 χρόνων, μας κάνουν περήφανους και τιμούν την Κύπρο μας. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τη 
Μανωλίνα και τη Μαριότα για τη χαρά που μας δίνουν. Η διοργάνωση όμως τελειώνει την Κυριακή και πρέπει να 

μείνουν συγκεντρωμένες και αφοσιωμένες», ήταν το σχόλιο του προέδρου της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανού Χατζηδαμιανού που 
διατηρεί ανοικτή γραμμή με το Εσπίνιο. Με την πρόεδρο της Επιτροπής Μπιτς Βόλεϊ της ΚΟΠΕ κ. Θέτις Κοζάκου και 
τον ομοσπονδιακό μας προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη.   

Η εθνική μας ομάδα που ήταν τελευταία στην κατάταξη πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος (Νο 24 σε 24 

συμμετοχές), μετά τις νίκες της επί της Ελλάδας (Νο 12 με 2-0 σετ (22-20, 21-19) και της Ολλανδίας (Νο 13) με 2-1 
(14-21, 21-15, 15-11) προκρίθηκε στους «16» και το κυρίως ταμπλό όπου αντιμετώπισε την γηπεδούχο Πορτογαλία 

(Νο 6) την οποία κέρδισε με 2-1 (13-21, 21-18, 15-11) και πέρασε στο γκρουπ των νικητών. Εκεί κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει την Πολωνία με τις Γκιέμζα / Κοζνίκα που είναι Νο3 στη διοργάνωση και με βάση τα αποτελέσματα των 

προκριματικών ομίλων ήταν η καλύτερη ομάδα από τις 24 που συμμετείχαν. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον 

επόμενο… οι διεθνείς παίκτριές μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα προβάδισμα 2-3 πόντων στο πρώτο σετ το οποίο 
και κατάφεραν να διατηρήσουν, κερδίζοντάς το το με 21-18. Στη συνέχεια, ήταν εκπληκτικές και με εξαιρετικά σερβίς 

και καταπληκτικές άμυνες επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 21-10! Μια νίκη που οδήγησε την ομάδα μας στην κορυφαία 
διάκρισή της αν και έχουν προηγηθεί το χρυσό στους ΑΜΚΕ 2009, και οι 7ες θέσεις στους Μεσογειακούς της Πεσκάρα 

και τους «Τσάλεντζερ 2009» στην κατηγορία γυναικών. «Στο παιχνίδι με τις Πολωνέζες παίξαμε πολύ καλά. Τα 



κορίτσια έπαιξαν με βάση τις δυνατότητές τους. Σε κάποια παιχνίδια προηγουμένως παρουσίασαν κάποια σημάδια 
χαλάρωσης, αλλά με την Πολωνία ήταν εκπληκτικές. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αντιληπτή η πορεία των κοριτσιών 

αυτών, αλλά σας διαβεβαιώνω, με τα 20 χρόνια περίπου που είμαι στο μπιτς βόλεϊ, ότι είναι εκπληκτικό. Όταν στην 
Πολωνία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία έπαιζαν μπιτς βόλεϊ σε οργανωμένη βάση η Μανωλίνα και η Μαριότα ήταν 

αγέννητες! Δούλεψαν σκληρά για τρεις μόνο μήνες κι έχουν ήδη πετύχει πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν 

έτσι μέχρι το τέλος, αν και το πρόβλημα τραυματισμού της Μαριότας δεν της επιτρέπει να φτάσει στο μάξιμουμ της 
απόδοσής της», δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Μανώλης Ρουμελιώτης που από την πρώτη στιγμή 

πίστεψε ότι δουλεύει με δύο ακατέργαστα «διαμάντια» του αθλήματος. Η νίκη επί της Πολωνίας φέρνει την ομάδα μας 
ένα βήμα πριν τους ημιτελικούς. Στις 4:20, το απόγευμα του Σαββάτου θα έβρισκαν μπροστά τους την μοναδική 

ομάδα που της κέρδισε μέχρι στις στιγμής. Τη Γερμανία (Ολενμπρουκ / Μπέλεν) που είναι το Νο1 της διοργάνωσης και 
στην πρεμιέρα των ομίλων (την Πέμπτη) είχε επιβληθεί της εθνικής μας με 2-0 (21-16, 21-10). Τώρα όμως τα 

δεδομένα είναι διαφορετικά, η Μαριότα δείχνει να ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό της, ενώ η Μανωλίνα 

έχει εκπληκτικά ποσοστά σε επίθεση και μπλοκ. Σε περίπτωση νίκης θα βρεθεί στα ημιτελικά της Κυριακής 26 Ιουλίου, 
στην 4άδα και μια ανάσα από ένα μετάλλιο (είναι προγραμματισμένος και μικρός τελικός για το χάλκινο). Σε περίπτωση 

νίκης των Γερμανίδων, η ομάδα μας θα έχει άλλη μια ευκαιρία με αγώνα με ομάδα από το γκρουπ των ηττημένων του 
β’ γύρου. 

 

25.7.2009 (14:35) 

3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 

Σήμερα Σάββατο έγιναν μέχρι στιγμής 7 αγώνες με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Χριστοφή/Ζαχαρία - Μιχαηλίδης/Merx 
0-2, Αποστόλου/Kushneref - Σαββίδης/Πρωτοψαλτης 2-0, Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 0-

2, Κολάς/Knezevic - Αχιλλέως/Κοσιαρης 2-0, Χδαμιανού/Γεωργιου - Χδαμιανού/Κοντός I. 1-2, 
Χρυσοστομιδης/Τοουλιάς - Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 1-2, Χρυσοστόμου Α/Χριστοφορου - Ζάνης/Ηλία 0-2. 

 

24.7.2009 (22:35) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 

Συνέχεια στις θριαμβευτικές εμφανίσεις τους έδωσαν οι Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου οι οποίες 
θριάμβευσαν επί της Πολωνίας. Διέλυσαν τις αντιπάλους τους σε 27 λεπτά καθαρίζοντας το ματς με 21-18 και 21-

10.Αύριο Σάββατο 25.7.2009 στις 4.20 μ.μ. θα αντιμετωπίσουν την Γερμανία(νο.1 στην κατάταξη και μεγάλο φαβορί 

για το χρυσό μετάλλιο) με την οποία έχουν ανοικτούς λογαριασμούς από την φάση των ομίλων. Οι παίκτριες μας είχαν 
χάσει με 2-0 σετ αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η νικήτρια ομάδα πάει στον ημιτελικό ενώ η χαμένη 

ομάδα θα πάει στο γκρουπ των ηττημένων και θα πρέπει να ιδρώσει περισσότερο για να προχωρήσει μέχρι τα 
ημιτελικά. 

 

24.7.2009 (18:00) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - ΤΩΡΑ Η ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πράγματα και θαύματα από την Μαριότα Αγγελοπούλου και την Μανωλίνα Κωνσταντίνου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Μπιτς Βόλεϊ κάτω των 18 χρόνων που διεξάγεται στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας. Η εθνική μας ομάδα που ξεκίνησε Νο 

24 στο ταμπλό (σε συμμετοχή 24 ομάδων) έκανε άλλο ένα σημαντικό βήμα στη διοργάνωση. Μετά την πανηγυρική 
είσοδό της στους «16» κέρδισε και την ομάδα της Πορτογαλίας (Τζοάνα / Μαριάνα) που είναι Νο6 με 2-1 σετ (13-21, 

21-18, 15-11) και συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία. Για άλλη μια φορά οι διεθνείς παίκτριες μας κατέβαλαν 

υπερπροσπάθεια και κατάφεραν να γυρίσουν ένα παιχνίδι που στο ξεκίνημά του φαινόταν χαμένο. Άρχισαν τον αγώνα 
χαλαρά και έδωσαν την ευκαιρία στις γηπεδούχες με τη βοήθεια του κόσμου τους να κερδίσουν εύκολα το πρώτο σετ 

(13-21). Στη συνέχεια, όμως ανέβασαν την απόδοσή τους και παρά τις… δύσκολες συνθήκες μιας αναμέτρησης με 
αντίπαλο τη γηπεδούχο ομάδα, όχι μόνο ισοφάρισαν (21-18), αλλά με φοβερή αγωνιστικότητα και πάθος στο τάι 

μπρέικ, επιβλήθηκαν με 15-11. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Μπιτς Βόλεϊ της ΚΟΠΕ κ. Θέτις Κοζάκου που 
βρίσκεται στο Εσπίνιο, οι διαιτητές έκαναν ό,τι μπορούσαν να για να βοηθήσουν την ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά η 

Μανωλίνα και η Μαριότα είχαν τις απαντήσεις και γι’ αυτό. «Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια μας. Σε 

τέσσερις αγώνες πέτυχαν τρεις νίκες, απέναντι από χώρες που καλλιεργούν το άθλημα για δεκαετίες (Ελλάδα, 
Ολλανδία, Πορτογαλία) κι έχασαν μόνο στην πρεμιέρα από την Γερμανία που είναι το Νο1 και μεγάλο φαβορί. 

Συγχαρητήρια στα κορίτσια για την υπερπροσπάθεια, εδώ που έχουν φτάσει είναι ένας θρίαμβος για το κυπριακό μπιτς 
βόλεϊ, αλλά η διοργάνωση έχει δρόμο μπροστά της», δήλωσε συγκινημένη η Θέτις Κοζάκου. Η ομάδα του Μανώλη 

Ρουμελιώτη συνεχίζει στο ταμπλό των νικητών όπου θα βρει απέναντί της τη Πολωνία (Νο3)  στις 7.30μ.μ. Οι αγώνες 
θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύκτας. 

 



24.7.2009 (17:50) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΕΠΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

Νέος θρίαμβος των κοριτσιών μας. Επιβλήθηκαν της Πορτογαλίας με 2-1 (13-21, 21-19, 15-11) και άρχισαν να 
προχωράνε βαθιά στην διοργάνωση. Στις 7.30 μ.μ. αντιμετωπίζουν τις Πολωνές νο.3 της κατάταξης Γκιέμζα/Γκοζίνσκα. 

 

24.7.2009 (14:20) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

Την πρόκρισή της στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ κάτω των 18 χρόνων, εξασφάλισε 
η εθνική μας ομάδα αποτελούμενη από τις Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου. Την Παρασκευή 24 

Ιουλίου το πρωί, κέρδισε την αντίστοιχη ομάδα της Ολλανδίας (Νο13) με 2-1 σετ (21-14, 15-21, 16-14) και 
εξασφάλισε τη δεύτερη προνομιούχο θέση του Α’ Ομίλου. Κατά την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που είναι Νο24 στη διοργάνωση, είχε ηττηθεί από τη Γερμανία που είναι Νο1 του 
ταμπλό και το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, αλλά στη συνέχεια κέρδισε την Ελλάδα (Νο12) με 2-0 και σε 

συνδυασμό με τη χθεσινή νίκη προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Με την ολοκλήρωση των αγώνων της α’ φάσης (γύρω 

στις 14:00) θα γίνει η κλήρωση για τους αγώνες της φάσης των «16», ενώ για την Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι 
προγραμματισμένος άλλος ένας αγώνας για την ομάδα μας. 

«Η ομάδα έχει μάθει να παλεύει κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό», ήταν το πρώτο σχόλιο του ομοσπονδιακού μας 

προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη που για άλλη μια φορά είδε την Μαριότα Αγγελοπούλου να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις 

από τον πρόσφατο τραυματισμός της. «Πιστεύω ότι τώρα θα φύγει το άγχος και σε συνδυασμό με τη βελτίωση στον 
τραυματισμό της Μαριότας θα παίξουμε καλύτερα. Χάρηκα για την ψυχή των κοριτσιών, αφού στο τάι μπρέικ ήταν 

πίσω στο σκορ με 9-12 και κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης το γεγονός 
ότι η ομάδα της Κύπρου κερδίζει την ομάδα της Ολλανδίας. Στο ταμπλό των 16 και σε αγώνες διπλής ευκαιρίας (το 

τουρνουά θα συνεχιστεί με το σύστημα νταμπλ νοκ άουτ), είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά. 
Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση με νίκη», πρόσθεσε ο Μανώλης Ρουμελιώτης. 

Κάθε άλλο παρά απαρατήρητες περνάνε στο Εσπίνιο οι πρωταθλήτριές μας στο Μπιτς Βόλεϊ. Η ιστοσελίδα της 
πορτογαλικής ομοσπονδίας φιλοξένησε ρεπορτάζ για τη Μανωλίνα και τη Μαριότα στο όποιο μεταξύ άλλων 

αναφέρονται οι επιτυχίες τους, όπως είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους ΑΜΚΕ και οι 7ες θέσεις στους 

Μεσογειακούς της Πεσκάρα και του «Τσάλεντζερ» της Γεροσκήπου. «Είναι δυο κορίτσια συμπαθητικά και φιλόδοξα 
που καταθέτουν αποφασιστικότητα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ, ενώ στις δηλώσεις τους οι διεθνείς 

παίκτριές μας τονίζουν ότι ξαφνιάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες αφού από τους 40 βαθμούς βρέθηκαν να 
αγωνίζονται μέσα στη βροχή. 

 

24.7.2009 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ 

Πριν από 15 λεπτά περίπου (11.55π.μ.) η Μανωλίνα Κωνσταντίνου  και η Μαριότα Αγγελοπούλου  έγραψαν νέα χρυσή 
σελίδα στο μπήτς βόλεϊ. Στο ευρωπαικό πρωτάθλημα κάτω των 18 χρόνων που γίνεται στο Εσπίνιο οι χρυσές μας 

πρωταθλήτριες των ΑΜΚΕ πέρασαν στην επόμενη φάση με δύο νίκες και μία ήττα. Χθές ηττήθηκαν με 2-0 από την 
Γερμανία αλλά στη συνέχεια επιβλήθηκαν με 2-0 σετ της Ελλάδας και σήμερα νίκησαν με 2-1 την Ολλανδία και 
συνεχίζουν στην διοργάνωση στοχεύοντας ψηλότερα. 

 

24.7.2009 

3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 
Σήμερα Παρασκευή 24.7.2009 στις 7.μ.μ.θα πραγματοποιηθεί η κκλήρωση των αγώνων. Συγκεκριμένα θα κληρωθούν 

οι θέσεις 3 και 4 (ισοβαθμούν οι ομάδες Πλατρίτης/Μάντζιαλος με Κολάς/Κνέζεβιτς) οι θέσεις 7 και 8 (ισοβαθμούν οι 
ομάδες Χρυσοστομίδης/Τοουλιάς - Μιχαηλίδης/Μερξ) οι θέσεις 10 και 11 (ισοβαθμούν οι ομάδες Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 

- Χ΄Δαμιανού/Γεωργίου) οι θέσεις 15 και 16 (ισοβαθμούν οι ομάδες Χρυσοστόμου/Χριστοφόρου - Καλλένος/Γιατρού). 

Στη βαθμολογία προηγείται η ομάδα των Οικονομίδη/Ευσταθίου με 3,600 βαθμούς και ακολουθούν οι Ζάνης/Ηλία με 
3,133,33 βαθμούς, Πλατρίτης/Μάντζιαλος και Κολάς/Κνέζεβιτς με 2,500 βαθμούς. Οι αγώνες θα αρχίσουν αύριο 
Σάββατο στις 9.30π.μ. ακριβώς. 

 

15.7.2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΪ 



Το πνεύμα συνεργασίας, η θέληση για ανάπτυξη του αθλητισμού μας κι ο σεβασμός απέναντι σε όλους, που 
επιδεικνύει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, φαίνεται ότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία από κάποια πρόσωπα που 

πάνω από όλα θέτουν τα προσωπικά και επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Τους διαβεβαιώνουμε ότι ΚΟΠΕ και οι φίλοι 
του βόλεϊ και του μπιτς βόλεϊ στο τόπο μας, δεν είναι διατεθειμένοι ούτε να τους ακολουθήσουν, ούτε να θυσιάσουν 
τα όνειρα εκατοντάδων παιδιών που επέλεξαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. 

Με τη συμπαράσταση του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, με τη επιχορήγηση του ΚΟΑ, τη 

βοήθεια της ΚΟΕ, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και της Κοινοτικής Αρχή Αγίου Τύχωνα, και χορηγών της 
ομοσπονδίας μας, καταφέραμε επιτέλους να δημιουργήσουμε ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μπιτς βόλεϊ, στο 

Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού. Στο χώρο που εδώ και μια δεκαετία διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής 

δραστηριότητας τους μπιτς βόλεϊ. Με απίστευτες θυσίες, με σκληρή δουλειά δεκάδων εθελοντών, με πολλά από τα 
έξοδα να καλύπτονται από την ΚΟΠΕ, λίγες ώρες πριν την έναρξη των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, έγινε 

κατορθωτό να δημιουργηθεί ένας πρότυπος χώρος άθλησης που προσέλκυσε ήδη το ενδιαφέρον ξένων ομάδων για 
προετοιμασία με τα γνωστά πολλαπλά οφέλη για τον τόπο.  Ένας πραγματικός σκουπιδότοπος μετατράπηκε σε ένα 

αθλητικό μελίσσι. Δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά, αθλούνται καθημερινά στο χώρο και ο βασιλιάς των σπορ του 
καλοκαιριού, το μπιτς βόλεϊ, έχει πλέον λαμπρή προοπτική και στον τόπο μας. 

Η ΚΟΠΕ και το μπιτς βόλεϊ γενικότερα, αντιμετωπίζουμε όμως, κάποια προβλήματα που πηγάζουν από επιχειρηματικά 
συμφέροντα και σκοπιμότητες, κατοίκων της περιοχής που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Φαίνεται ότι για 

να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, προτιμούν οι χώροι άθλησης της νεολαίας να είναι σκουπιδότοποι και 
παράνομα πάρκινγκ! Απαιτούν να γκρεμιστούν τα γήπεδα και να μετατραπούν σε σκουπιδότοποι και εστίες μόλυνσης 
του χώρου και του περιβάλλοντος. Τους διαβεβαιώνουμε, για άλλη μια φορά, ότι δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. 

Ευχαριστούμε θερμά τον έντιμο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη για τη μέχρι σήμερα βοήθειά του και τον 

παρακαλούμε να συνδράμει εκ νέου, προς την επίλυση του προβλήματος. Ο κ. Υπουργός είχε παρακολουθήσει από 
κοντά την προσπάθεια των εθνικών μας ομάδων στους 13ους ΑΜΚΕ και μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τις 

ομάδες μας και την προοπτική του αθλήματος (αυτούσια η δήλωσή του στον Τύπο: «Συγχαρητήρια και στις δυο 

ομάδες μπιτς βόλεϊ για την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων. Όπως είδα πρόκειται για πολύ θεαματικό άθλημα. 
Πιστεύω ότι έχει μέλλον και προοπτικές. Ειδικά σε σχέση με το ότι είμαστε νησί και έχουμε πολλές παραλίες. Μου 
έκανε εντύπωση η μεγάλη παρουσία του κόσμου εδώ στα γήπεδα του μπιτς βόλεϊ»). 

Τα αποτελέσματα των ομάδων μας, των αθλητών και αθλητριών μας, είναι ήδη εντυπωσιακά. Στους 13ους ΑΜΚΕ οι δύο 

ομάδες μας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Στους 16ους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα, οι εθνικές ομάδες μπιτς 
βόλεϊ της Κύπρου, ανδρών και γυναικών, κατέκτησαν την ιδιαίτερα τιμητική 7η θέση σε σύνολο 18 συμμετοχών. Πολύ 
σύντομα, οι εθνικές μας ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

 Η ΚΟΠΕ και οι φιλοι του βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ, ζητούμε, τη βοήθεια του Κράτους, του ΚΟΑ, της ΚΟΕ, της Επαρχιακής 

Διοίκησης Λεμεσού, της Κοινοτικής Αρχής Αγίου Τύχωνα και όλων των αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε τα παιδιά μας να 
μπορούν να αθληθούν σωστά και σε ιδανικές συνθήκες. Το δικαίωμα στην άθληση είναι αναφαίρετο και 

αδιαπραγμάτευτο. Έχουμε αποδείξει περίτρανα ότι σεβόμαστε τους θεσμούς, τις αρχές και το περιβάλλον. Έχουμε 
αποδείξει ότι από τους φτωχούς πόρους της Ομοσπονδίας μας επενδύουμε σε υγιείς χώρους άθλησης για τη νεολαία. 

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους, με στόχο το γενικό καλό. Δεν είμαστε όμως 

διατεθειμένοι να υποκύψουμε στις σκοπιμότητες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενός, δύο, τριών ατόμων και των 
συγγενών τους. Όσοι στοχεύουν, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και μόνο, να «γκρεμίσουν» τα όνειρα 

εκατοντάδων παιδιών που αθλούνται καθημερινά στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ, στο Ιστιοπλοϊκό 
Κέντρο Λεμεσού θα αντιμετωπίσουν τη δυναμική αντίδρασή μας. Μας το επιβάλλουν οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά 
του αθλητισμού. 

 

13.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ  - CAMPING 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου καλοκαιρινού καμπ εκμάθησης του μπιτς 

βόλεϊ. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης του αθλήματος αλλά και της υλοποίησης του αναπτυξιακού της 

σχεδιασμού. Θα λειτουργήσουν υπό την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη με 
συντονιστές τους Αντώνη Κωνσταντίνου και Ρούλα Κατσαμπή. Θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις στο χώρο των 

Ομοσπονδιακών Εγκαταστάσεων Μπιτς Βόλεϊ στον Άγιο Τύχωνα από 13 – 17 Ιουλίου και από τις 27 – 31 Ιουλίου 
αντίστοιχα για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 11 – 17 χρόνων από 08:00 – 15:00 καθημερινά. 

Για το πρώτο καμπ οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Πάνω από 50 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή και 
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος γίνονται σκέψεις για επέκταση των καμπ και σε άλλες πόλεις. Τα παιδιά, μεταξύ 

άλλων, θα παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών του αθλήματος, 



θα ασχοληθούν με εκπαιδευτικά παιχνίδια κοινωνικοποίησης και θα ενημερωθούν για την σωστή διατροφή, το 
αθλητικό πνεύμα, ενώ θα συμμετάσχουν σε πρωταθλήματα ανάλογα με την ηλικία τους. 

Σε όλα τα παιδιά θα δοθούν μπλουζάκια, δωράκια – έκπληξη από τους χορηγούς και με την λήξη του προγράμματος 

τιμητικά διπλώματα. Το κόστος συμμετοχής είναι €60 για κάθε αθλητή, για κάθε φάση και σ’ αυτό 

συμπεριλαμβάνονται πρωινό και μεσημεριανό φαγητό. Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
απευθύνονται στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης στα τηλέφωνα 22449810, 22449812 όπως και 

στα τηλέφωνα των συντονιστών Αντώνη Κωνσταντίνου 99332345 και Ρούλας Κατσαμπή 99627637. Τελευταία 
ημερομηνία δηλώσεων για το δεύτερο Καμπ Μπιτς Βόλεϊ, η 24η Ιουλίου. 

 

12.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ  - 2o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - Αποστόλου/Κουσνέρεφ οι νικητές 

Το 2ο τουρνουά ανδρών κατέκτησαν οι Αποστόλου/Κουσνέρεφ όπου επιβλήθηκαν στον μεγάλο τελικό τους 
Κολά/Κνέζεβιτς με 2-0 σετ (21-8, 23-21).Τον τελικό παρακολούθησαν 300 φίλαθλοι περίπου. Οι νικητές είχαν 

αποκλείσει στον πρώτο ημιτελικό τους Οικονομίδη/Ευσταθίου με 2-0 σετ και οι Κολάς/Κνέζεβιτς απέκλεισαν τους 
Πλατρίτη/Χριστοφή με 2-1 σετ. 

 

 

12.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ  - 2o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ενημέρωση 4.μ.μ (2η μέρα) 
Ολα το υπόλοιπα αποτελέσματα του κυρίως ταμπλώ της πρώτης ημέρας έχουν ως ακολούθως: Πλατρίτης/Χριστοφή 

Π - Μαντζιαλος/Κοντός M 2-0, Μιχαηλίδης/Rodin – Ζάνης/Ηλία 1-

2, Χρυσοστομιδης/Τοουλιάς - Σαββίδης/Πρωτοψαλτης 1-2, Χδαμιανού/Γεωργιου - Ali/Munur 2-
0, Νικολάου/Ζαχαρία - Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ 2-1,  Χριστοφή/Παπαιωαννου -  Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 2-
1, Οικονομίδης/Ευσταθίου - Κολάς/Knezevic 2-1, Πλατρίτης/Χριστοφή Π - Ζάνης/Ηλία 2-0. 

Στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας μέχρι και τις 4.μ.μ. έχουν ως 

ακολούθως: Σαββίδης/Πρωτοψαλτης – Αποστόλου /Kushneref 1-2, Χδαμιανού/Γεωργιου - Χδαμιανού/Κοντός I. 2-0, 
Νικολάου/Ζαχαρία -  Μαντζιαλος/Κοντός 0-2, Χριστοφή/Παπαιωαννου - Μιχαηλίδης/Rodin 2-1, Αποστόλου /Kushneref 

- Χδαμιανού/Γεωργιου 2-0, Μαντζιαλος/Κοντός - Χριστοφή/Παπαιωαννου 2-0, Ζάνης/Ηλία - Αποστόλου /Kushneref 1-



2, Κολάς/Knezevic - Μαντζιαλος/Κοντός 2-1, Οικονομίδης/Ευσταθίου - Αποστόλου /Kushneref 0-2. Αυτή τη στιγμή 
διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στους Πλατρίτης/Χριστοφή Π και Κολάς/Knezevic. Στον τελικό προκρίθηκαν 
ήδη οι Αποστόλου /Kushneref . 

 

11.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ  - 2o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ενημέρωση 4.μ.μ 

Ολα τα αποτελέσματα του κυρίως ταμπλώ μέχρι τις 4.μ.μ. έχουν ως 

ακολούθως: Οικονομίδης/Ευσταθίου - Χριστοφή/Παπαιωαννου 2-0, Μιχαήλ/Χρυσοστόμου - Αποστόλου/Kushneref 0-
2, Χδαμιανού/Κοντός I. - Νικολάου/Ζαχαρία 2-1, Χρυσοστόμου Π/Χρυσοστόμου Σ  - Κολάς/Knezevic 0-2, 

Πλατρίτης/Χριστοφή Π - Χδαμιανού/Γεωργιου 2-0, Μαντζιαλος/Κοντός M - Ali/Munur 2-0, Χρυσοστομιδης/Τοουλιάς - 
Μιχαηλίδης/Rodin 1-2, Σαββίδης/Πρωτοψαλτης - Ζάνης/Ηλία 0-2, Οικονομίδης/Ευσταθίου - Αποστόλου/Kushneref 2-1, 
Χδαμιανού/Κοντός I. - Αποστόλου/Kushneref  0-2. 

 

11.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ  - 2o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
Χθές ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του 2ου τουρνουά μπητς βόλεϊ ανδρών. Την πρόκριση στο κυρίως ταμπλώ 

κέρδισαν οι Α.Χριστοφή/Κ.Παπαϊωάννου. Οι αγώνες άρχισαν σήμερα το πρωϊ στις 9.30π.μ. με τη συμμετοχή 16 
ομάδων. Για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκυρίακο συμμετεχουν και οι τουρκοκύπριοι Αλί/Μουνίρ. 

 

10.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ 

Tο 2ο Παγκύπριο τουρνοπυά ανδρών αρχίζει σήμερα Παρασκευή με τη διεξαγωγή της προκριματικής φάσης στο 
Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσό. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 5.30 μ.μ. ακριβώς. Οι αγώνες που θα 

πραγματοποιηθούν είναι: Αντωνίου/Παπαθεοδώρου - Χρυσοστόμου Σ/Χριστοφόρου , Καούλλας/Αντωνιάδης - 

Ιωαννίδης/Ιωαννίδης. Στη συνέχεια ο νικητής του πρώτου αγώνα θα αντιμετωπίσει τους Χριστοφή Α/Παπαπαίωάννου 
Κ και ο νικητής του δεύτερου αγώνα θα αντιμετωπίσει τους Αχιλλέως και Χατζηφιλίππου. Οι νικητές θα αγωνιστούν 

μεταξύ τους για μια θέση στο κυρίως ταμπλώ  το οποίο αρχίζει αύριο Σάββατο στις 9.30π.μ. Ο τελικός 
προγραμματίζεται για την Κυριακή 12.7.2009 στις 6.30μ.μ. Συμμετέχουν συνολικά 21 ομάδες και στη μέχρι στιγμής 

βαθμολογία προηγούνται οι Οικονομίδης/Ευσταθίου με 2600 βαθμούς και ακολουθούν οι Ζάνης/Ηλία 2333,33, 
Πλατρίτης/Χριστοφή Π. 1566,67, Κολάς/Κνέζεβιτς 1300 και Χατζηδαμιανού Κ./Κοντός Γ. 

 

9.7.2009 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΟΠΕ 2009 - Προσβλέποντας σε ακόμη καλύτερες μέρες 

Η ΚΟΠΕ ευχαρίστησε θερμά τα ισχυρά στηρίγματά της και απένειμε τις πρέπουσες τιμές σε αθλητές, προπονητές και 
σωματεία. 



 

Με έντονο ακόμη τον απόηχο των εξαιρετικών αποτελεσμάτων των εθνικών μας ομάδων βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ, η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, βράβευσε τους κορυφαίους της περιόδου που ολοκληρώθηκε (2008 – 09), 

ευχαρίστησε θερμά τα ισχυρά στηρίγματά της σε βάθος χρόνου και απένειμε τις πρέπουσες τιμές σε αθλητές, 

προπονητές και σωματεία. Στην κατάμεστη Αίθουσα του Ολυμπιακού Μεγάρου, από 200 και πλέον άτομα, η Τελετή 
βράβευσης της ΚΟΠΕ περιλάμβανε κάποιες ξεχωριστές στιγμές, με συγκίνηση, αλλά και αναπόλησης του παρελθόντος. 

Στην παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Τίτου Χριστοφίδη, ολόκληρης της αθλητικής ηγεσίας της 
Κύπρου, του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας κ. Στέλιου Προσαλίκα, εκπροσώπων ομοσπονδιών και σωματείων, 
αθλητών και αθλητριών, η οικογένειά του βόλεϊ επιβεβαίωσε τη θέλησή της για ακόμη καλύτερες μέρες στο μέλλον. 



 

  
«Αναλαμβάνοντας, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, είχαμε τονίσει ότι σκύβουμε τα κεφάλια και σηκώνουμε τα 

μανίκια για δουλειά. Ένα χρόνο μετά διαπιστώνουμε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή... Η σκληρή δουλειά πρέπει να 

συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο πανέμορφο άθλημα που υπηρετούμε και μετρά 81 
χρόνια ιστορίας στον τόπο. Με σεβασμό στους κανόνες, με σεβασμό στους αθλητές, με σεβασμό στους φίλους του 

αθλήματος. Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, θα μπορούσαμε να προτάξουμε τις πρόσφατες, πραγματικά 
εντυπωσιακές, επιτυχίες του κυπριακού βόλεϊ. Δεν θα το κάνουμε. Οι επιτυχίες ανήκουν στους αθλητές και στους 

προπονητές. Η δική μας αποστολή είναι να είμαστε δίπλα τους. Με συνεχή βοήθεια και συμπαράσταση. Προτιμούμε να 
σταθούμε στις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες μας. Με στόχο να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε μεταξύ 

άλλων ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού καθορίζοντας τους στόχους στα μελλοντικά βήματα της 

Ομοσπονδίας: «Ζητούμε τη συνεργασία όλων για να εξαλείψουμε από τα γήπεδά μας τα κρούσματα βίας και 
αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Θέλουμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια για να φέρουμε όλη την οικογένεια στα 

γήπεδα του βόλεϊ. Επιδιώκουμε το άθλημά μας να μπει σε κάθε σπίτι και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του, ως ένας υγιής 
και ζωντανός οργανισμός στο χώρο του κυπριακού αθλητισμού». 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χατζηδαμιανού, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΚΟΑ, η ΚΟΠΕ είναι σήμερα η 

δεύτερη ομοσπονδία (μετά το ποδόσφαιρο) σε συμμετοχή ομάδων, αθλητών και αθλητριών, όλων των ηλικιών: 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υλοποιήσαμε το Σχεδιασμό εκμάθησης του Βόλεϊ στα Δημοτικά Σχολεία σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας. Πρωτοπορήσαμε, επίσης, και υλοποιήσαμε τον Σχεδιασμό οικονομικής στήριξης των 
σωματείων με τη χορηγία του καφέ Pokka και συνεχίσαμε τη συνεργασία μας  με τα συνδρομητικά κανάλια  LTV  και 
ΑΛΦΑ με την προβολή ζωντανών αγώνων». 



 

Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους διεθνείς αθλητές και στις αθλήτριές της 
ομοσπονδίας: «Στο μεγάλο στοίχημα του κυπριακού αθλητισμού, στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, είχαμε 

τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων μας. Με ποσοστό επιτυχίας 100%! Με τέσσερα χρυσά μετάλλια! Δύο χρυσά μετάλλια 
για τις εθνικές μας ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών κι άλλα δύο για τις εθνικές μας ομάδες μπιτς βόλεϊ ανδρών και 

γυναικών. Την Κυριακή ολοκληρώθηκαν στην Πεσκάρα οι 16οι Μεσογειακοί Αγώνες. Τα αποτελέσματα των ομάδων μας 

στο μπιτς βόλεϊ, ξεπέρασαν τις προσδοκίες όλων. Η κατάληψη της 7ης θέσης τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 
είναι ένας άθλος». 

Στους χαιρετισμούς τους, ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Νίκος Καρτακούλης, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης και 
ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Τίτος Χριστοφίδης, συγχάρηκαν την ΚΟΠΕ για τις επιτυχίες της και τόνισαν την 

ανάγκη συνεχούς προσπάθειας για πρόοδο και βελτίωση. Η ΚΟΠΕ τίμησε τον ΚΟΑ για την 40χρονη προσφορά του. 

Στο πρόσωπο των προέδρων του, το κυπριακό βόλεϊ, είπε «ευχαριστώ» στο πιο ισχυρό στήριγμα που είχε. Τιμήθηκαν 
με την ανώτατη διάκριση της Ομοσπονδίας, μεταθανάτια ο πρώτος πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Στέλιος Γκαράνης και οι 

μετέπειτα προέδροι κ. κ. Κίκης Λαζαρίδης, Κυριάκος Νεοκλέους, Ουράνιος Ιωαννίδης, Δήμος Γεωργιάδης, Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, Τίτος Χριστοφίδης και Νίκος Καρτακούλης. 



 

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της μεταθανάτιας βράβευσης  του Μιχάλη Μαστρανδρέα που διετέλεσε πρόεδρος 

της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Αναφερόμενος στο έργο του Μιχάλη Μαστρανδρέα, ο επίτιμος 
πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Ανδρέας Σταύρου τόνισε ότι ήταν ένας αγνός φίλος της Κύπρου και στήριξε τον κυπριακό 

αθλητισμό από όλες τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησε. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, δημιούργησε την Τοπική 

Επιτροπή ΕΟΠΕ Κύπρου και συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση του αθλήματος σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κ. Στέλιος Προσαλίκας ανέφερε ότι η συνεργασία ΕΟΠΕ – ΚΟΠΕ δεν έχει οροφή: 

«Δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά μια πραγματικότητα. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα πορευτούμε μαζί, θα 
συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα το καλό του ελληνικού και του κυπριακού βόλεϊ». 



 

Για την τεράστια προσφορά του στο βόλεϊ τιμήθηκε ο πρώην αρχηγός της Ανόρθωσης και επί σειρά ετών μέλος της 
εθνικής μας ομάδας Μάριος Κοντός που εγκατέλειψε την ενεργό δράση μετά από  23 ολόκληρα χρόνια καριέρας εκ 

των οποίων τα 14 ως διεθνής (κατακτώντας 12 τίτλους πρωταθλήματος και 11 τίτλους κυπέλλου κι ήταν πάντοτε 

παρών στις μεγάλες επιτυχίες της εθνική μας ομάδας από το 1991 μέχρι το 2004). Τιμήθηκαν επίσης για τις επιτυχίες 
τους οι εθνικές μας ομάδες βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στις ομάδες γυναικών του 1976 

της ΕΠΑ και του Πεζοπορικού που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και το κύπελλο αντίστοιχα, όπως επίσης και στους 
διαιτητές Τηλέμαχο Σαββίδη και Σωτήρη Φλουρή. 

Για τη συνεργασία του στο πρωτοποριακό Πρόγραμμα εκμάθησης του βόλεϊ στα δημοτικά σχολεία τιμήθηκε το 
Υπουργείο Παιδείας όπως επίσης και οι χορηγοί και υποστηρικτές της ΚΟΠΕ: Η ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, τα συνδρομητικά 
κανάλια LTV και «Αλφα», ο καφές Pokka, η Εταιρεία Μερσεντές, οι Κυπριακές Αερογραμμές και η Champion. 



 

Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε και η κλήρωση των λαχείων του Σχεδιασμού Οικονομικής Στήριξης των 
Πετοσφαιρικών Ομάδων υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον καφέ Pokka, και την Εταιρεία Μερσεντές, με δώρο ένα 

αυτοκίνητο πολυτελείας, Μερσεντές   Class B, ενώ καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε το χορευτικό σχήμα 
«Ρύμβος». 

 

8.7.2009 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΟΠΕ 2009 

Οι κορυφαίοι του φιλέ της περιόδου 2008 – 09 θα παρελάσουν απόψε (Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8:30μ.μ.) από το 
Ολυμπιακό Μέγαρο στην Τελετή Βράβευσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Οι πρωταθλήτριες και οι 

δευτεραθλήτριες όλων των κατηγοριών θα τιμηθούν για τις επιτυχίες τους, όπως επίσης και οι ομάδες που διακρίθηκαν 

για το ήθος τους, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές και ομάδες που έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία 
του αθλήματος. Η εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της Ομοσπονδίας, τον ΟΠΑΠ 

και τον τηλεοπτικό χορηγό, την Εταιρεία Λουμιέρ, θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του «Αλφα».  Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, με την ανώτατη διάκριση της Ομοσπονδίας θα τιμηθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

για τα 40χρονά του. Συγκεκριμένα, θα τιμηθούν όλοι οι πρόεδροι του Οργανισμού από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. 

Για την τεράστια προσφορά του στο βόλεϊ θα τιμηθεί ο πρώην αρχηγός της Ανόρθωσης και επί σειρά ετών μέλος της 
εθνικής μας ομάδας Μάριος Κοντός που εγκατέλειψε την ενεργό δράση. Ως ομάδες ήθους θα βραβευθούν ο Παφιακός 

(άνδρες) και η ΑΕΚ Κϊτιον (γυναίκες) και με την ευκαιρία της αποχώρησής τους από τη διαιτησία, οι διαιτητές 
Τηλέμαχος Σαββίδης, και Σωτήρης Φλουρής. 

Το 2009 ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών τόσο στο βόλεϊ όσο και στο 
μπιτς βόλεϊ. Τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα θα τιμηθούν για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους 

Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και για την πρωτιά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (κατηγορία 
μικρών κρατών). Οι εθνικές μας ομάδες μπιτς βόλεϊ ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν και για την εξαιρετική τους 
παρουσία στους 16ους Μεσογειακούς Αγώνες. 



 

Τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν στις ομάδες γυναικών του 1976 της ΕΠΑ και του Πεζοπορικού που κατέκτησαν 

το πρωτάθλημα και το κύπελλο αντίστοιχα, στο Υπουργείο Παιδείας για τη συνεργασία του στο πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα εκμάθησης του βόλεϊ στα δημοτικά σχολεία και στους χορηγούς και υποστηρικτές της ΚΟΠΕ. Θα τιμηθεί ο 

ΚΟΑ για τα 40χρονα του ως επίσης και όλοι οι πρόεδροι του ΚΟΑ. Ο μεγάλος χορηγός της ομοσπονδίας η ΟΠΑΠ 
Κύπρου θα τιμηθεί για τα 40χρονά του, όπως επίσης τα συνδρομητικά κανάλια LTV και «Αλφα» που έχουν τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα του βόλεϊ, ο καφές Pokka, η Μερσεντές, οι Κυπριακές Αερογραμμές και η Champion. 

Μεταθανάτια θα τιμηθεί ένας μεγάλος φίλος του κυπριακού βόλεϊ, ο Μιχάλης Μαστρανδρέας που διετέλεσε πρόεδρος 
της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. 



  

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα γίνει και η κλήρωση των λαχείων του Σχεδιασμού Οικονομικής Στήριξης των 

Πετοσφαιρικών Ομάδων που έγινε σε συνεργασία με τον καφέ Pokka, και την Εταιρεία Μερσεντές, με δώρο ένα 
αυτοκίνητο πολυτελείας, Μερσεντές Class B, ενώ θα περιλαμβάνει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 



 

Για τις επιτυχίες τους στα πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ της περιόδου 2008 – 09 θα βραβευθούν οι ακόλουθες ομάδες: 
Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: Παφιακός, Πρωταθλήτρια 

Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Αναγέννηση Δερύνειας, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Φοίνικας Πύλας, 

Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: Ανόρθωση, Πρωταθλήτρια Β’ 
Κατηγορίας Γυναικών: ΘΟΪ Αυγόρου, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: Παφιακός, Πρωταθλήτρια Α’ 

Κατηγορίας Εφήβων: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Νέα Σαλαμίνα, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας 
Εφήβων: ΦοίνικαςΠύλας, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: Ολυμπιάδα Νεάπολης, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας 

Νεανίδων: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: ΑΕΛ, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Παφιακός, 
Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου. 

 

5.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Το πρώτο πρωτάθλημα για το 2009 που είχε την ονομασία Pokka Classic ανέδειξε νικητές τους Οικονομίδη Ανθιμο και 
Ευσταθίου Κωνσταντίνου οι οποίοι επιβλήθηκαν στον τελικό των Ζάνη Ανδρέα και Ηλία Γιάννο με 2-1 σετ. Το επόμενο 

Σαββατοκυρίακο 11-12 Ιουλίου 2009 θα διεξαχθεί το 2ο τουρνουά ανδρών και πάλι στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη 
Λεμεσό. 

Αναλυτικά τα υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας: Πλατρίτης/Μαντζιαλος - Μιχαήλ/Χρυσοστόμου 2-
0, Χ’Δαμιανού/Κοντός - Χρυσοστόμου/Χρυσοστόμου 2-0, Σαββίδης/Πρωτοψαλτης - Χρυσοστομιδης/Τοουλιάς 0-

2, Μιχαηλίδης/Rodin -Πλατρίτης/Μαντζιαλος 0-2, Χ’Δαμιανού/Κοντός - Χρυσοστομιδης/Τοουλιάς 2-

1, Πλατρίτης/Μαντζιαλος – Αποστόλου/Kushnerev 2-1, Χ’Δαμιανού/Κοντός - Κολάς/ Knezevic 2-1, 
Οικονομίδης/Ευσταθίου - Πλατρίτης/Μαντζιαλος 2-1, Ζάνης/Ηλία - Χ’Δαμιανού/Κοντός 2-0, Οικονομίδης/Ευσταθίου 
- Ζάνης/Ηλία 2-1. 

 



5.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 11.Π.Μ. 

Αρχισαν στις 9.π.μ. οι αγώνες της δεύτερης ημέρας με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Πλατρίτης Γ./Μάντζαλος Μ - 
Αλί/Μουνίρ 2-1, Σαββίδης Α/Πρωτοψάλτης Θ - Χρυσοστομίδης Χ/Τοουλιάς Δ 0-2, Χατζηδαμιανού Δ/Γεωργίου Γ - 
Μιχαηλίδης/Rodin M 1-2. 

 

4.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Από τις 3.μ.μ. και μετά διεξήχθησαν οι πιο κάτω αγώνες με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Οικονομίδης Α/Ευσταθίου 

Κ - Μιχαηλίδης Σ/Rodin Μ 2-0, Μιχαήλ Β/Χρυσοστόμου Γ - Κολάς Ν/Knezevic V 1-2, Χρυσοστόμου Σ/Χρυσοστόμου Π - 
Αποστόλου Δ/Kousneref M 0-2, Χρυσοστομιδης Χ/Τοουλιaς Δ - Ζάνης Α/Ηλία Γ 0-2, Χριστοφή Α/Παπαιωαννου Κ - 

Χδαμιανού Δ/Γεωργιου Γ 0-2, Αχιλλέως Κ/Καρασαββας Ν - Χδαμιανού Κ/Κοντός Γ 0-2, Σαββίδης Α/Πρωτοψαλτης Θ - 
Νικολάου Ν/Ζαχαρία Μ 2-1, Οικονομίδης Α/Ευσταθίου Κ - Κολάς Ν/Knezevic V 2-0, Αποστόλου Δ/Kousneref M - Ζάνης 
Α/Ηλία Γ 1-2. 

Αύριο οι αγώνες αρχίζουν στις 9.μ.μ. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 4.30μ.μ. και ο μεγάλος  τελικός 
προγραμματίζεται να αρχίσει στις 6.30μ.μ. 

 

4.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 3.Μ.Μ. 
Αρχισαν στις 10.μ.μ. οι αγώνες του κυρίως ταμπλώ με τη συμμετοχή 16 ομάδων ανδρών και μέχρι στιγμής έχουμε τα 

πιο κάτω αποτελέσματα: Οικονομίδης Α/Ευσταθίου Κ - Σαββίδης Α/Πρωτοψαλτης Θ 2-0, Μιχαηλίδης 
Σ/Rodin Μ - Νικολάου Ν/Ζαχαρία Μ 2-0, Μιχαήλ Β/Χρυσοστόμου Γ - Αχιλλέως Κ/Καρασαββας Ν 2-0, Χδαμιανού 

Κ/Κοντός Γ - Κολάς Ν/Knezevic V 1-2, Πλατρίτης Γ/Μαντζιαλος Μ - Χρυσοστόμου Σ/Χρυσοστόμου Π 0-2, Αποστόλου 

Δ/Kousneref M - Ali/Munir 2-1, Χρυσοστομιδης Χ/Τοουλιaς Δ - Χριστοφή Α/Παπαιωαννου Κ 2-1, Χδαμιανού Δ/Γεωργιου 
Γ - Ζάνης Α/Ηλία Γ 0-2. 

 

4.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 
Αρχισαν χθες το απόγευμα οι προκριματικοί αγώνες (8 ομάδες) του πρώτου παγκυπρίου πρωταθλήματος ανδρών για 

το 2009. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η τεχνική σύσκεψη στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσό για το κυρίως 
ταμπλώ  (16 ομάδες) και οι αγώνες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 10.μ.μ. 

 

4.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Η ομάδα των  ανδρών Πλατρίτης/Χριστοφή νίκησε ψες  την ελληνική ομάδα των Πολυχρονιάδη/Βλαχοστάθη με 2-0 
σετ (21-19, 21-15) και κατέκτησε την τιμητική έβδομη θέση. 

 

3.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Η ομάδα των γυναικών Αγγελοπούλου/Κωνσταντίνου πέτυχαν νίκη-θρίαμβο πάνω στις τουρκάλες 
Γκουντόσογιου/Σιαχίν με 2-0 σετ (21-14, 21-15) και κατέκτησαν την τιμητική έβδομη θέση. Η  ομάδα των ανδρών 

Πλατρίτης/Χριστοφή ηττήθηκε από τους Ιταλούς Ιγκρόσο/Ιγκρόσο με 2-0 σετ (12-21, 10-21) και στη συνέχεια 

ηττήθηκε από τους Γάλλους Ντακέρε/Γκαγκλιάνο με 2-0 σετ (11-21, 13-21) και σήμερα αντιμετωπίζουν την ελληνική 
ομάδα των Πολυχρονιάδη/Βλαχοστάθη στις 8.μ.μ. 

Για το Παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκυρίακο 4-5 Ιουλίου 2009 στο Ιστιοπλοϊκό 

κέντρο στη Λεμεσό έχουν δηλώσει συμμετοχή πέραν των 16 ομάδων και γι αυτό θα διεξαχθεί προκριματική φάση 
σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009. Οι αγώνες αρχίζουν στις 4.μ.μ. 

 



2.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ANAKOIΝΩΣΗ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της προώθησης του αθλήματος 
αλλά και της υλοποίησης του αναπτυξιακού της σχεδιασμού για το beach volley θα διοργανώσει 

καλοκαιρινά campings. Τα campings τα οποία θα λειτουργήσουν υπό την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού 
προπονητή beach volley Μανώλη Ρουμελιώτη με συντονιστές τους Αντώνη Κωνσταντίνου και Ρούλα Κατσαμπή, θα 

διεξαχθούν σε 2 φάσεις στο χώρο των Ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων beach volley στον Άγιο Τύχωνα από 13 – 17 

και 27 – 31 Ιουλίου αντίστοιχα για αθλητές ηλικίας 11 – 17 χρόνων από 08:00 – 15:00 καθημερινά. Κατά την διάρκεια 
των campings τα παιδιά μεταξύ άλλων θα παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εφαρμογή των 

βασικών αρχών του αθλήματος, θα ασχοληθούν με εκπαιδευτικά παιχνίδια κοινωνικοποίησης και θα ενημερωθούν για 
την σωστή διατροφή, το αθλητικό πνεύμα και το fair play ενώ την τελευταία μέρα θα διεξαχθεί πρωτάθλημα με την 

συμμετοχή όλων των παιδιών στις ανάλογες ηλικιακές κατηγορίες. Σε όλα τα παιδιά θα δοθούν αθλητικά μπλουζάκια, 
δωράκια – έκπληξη από τους χορηγούς και με την λήξη του προγράμματος τιμητικά διπλώματα. Το κόστος 

συμμετοχής είναι €60 για κάθε αθλητή, για κάθε φάση και σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται πρωινό και μεσημεριανό 

φαγητό ενώ όσοι επιθυμούν την μεταφορά τους από και προς τον χώρο διοργάνωσης από περιοχές εντός των 
δημοτικών ορίων Λεμεσού θα μπορούν να την εξασφαλίσουν με την καταβολή €20 επιπλέον. Για δηλώσεις 

συμμετοχής παρακαλώ απευθύνεστε στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης στα τηλέφωνα 
22449810, 22449812 όπως και στα τηλέφωνα των συντονιστών Αντώνη Κωνσταντίνου 99332345 και Ρούλας 

Κατσαμπή 99627637. Τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής η 10η και 24η Ιουλίου για την Α’ και Β’ 
φάση αντίστοιχα. 

 

2.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Στη Πεσκάρα η ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στις 4.μ.μ τους Ιταλούς Ιγκρόσο/Ιγκρόσο στα πλαίσια της 
προημιτελικής φάσης. Η ομάδα των γυναικών αγωνίζεται στις 6.μ.μ. για τις θέσεις 7-8 με τις τουρκάλες 
Γκουντόσογιου/Σιαχίν. 

 

1.7.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Στην Πεσκάρα η ομάδα μπήτς βόλεϊ των γυναικών Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου ηττήθηκε από τις 

Γαλλίδες Φόρε/Τζιορντάνο με 2-0 σετ (21-11, 21-13). Στις 7.μ.μ. θα αντιμετώπισαν τις Ιταλίδες Φερρέτι/Τζιομπίνι από 

τις οποίες ηττήθηκαν με 2-0 σετ (16-21, 19-21). Η ομάδα των ανδρών αντιμετώπισε στις 5.μ.μ.τους 
Πολυχρονιάδη/Βλαχοστάθη από την Ελλάδα και ηττήθηκαν με 2-0 σετ(7-21, 8-21). 

 

30.6.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΤΡΙΠΛΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 
Στην Πεσκάρα η ομάδα μπήτς βόλεϊ των ανδρών Χριστοφή/Πλατρίτης πέτυχαν περιφανή θρίαμβο επί της τουρκικής 

ομάδας Μέρτ/Σερκετζί με 2-1 σετ (21-18, 18-21, 15-13) και συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Αυτή τη στιγμή 
αγωνίζονται με τους Αλβανούς Κούνι και Πρέλα. Η ομάδα μας πέτυχε νέο θρίαμβο με 2-0 σετ (21-17, 21-12). Στις 

γυναίκες οι Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου επιβλήθηκαν των Ελληνίδων Μαλουσάρη/Τάσσου με 2-0 σετ (21-14, 23-21) 
σημειώνοντας έτσι την πρώτη τους νίκη στους αγώνες. 

 

30.6.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Στην Πεσκάρα η ομάδα μπήτς βόλεϊ των γυναικών Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου ξεκίνησε τη Κυριακή 28.6.2009 με 
ήττα 2-0 σετ (13-21, 7-21)  από τις Ιταλίδες Μπάτσι/Τσιτσολάρι ενώ χθές 29.6.2009 στάθηκαν άτυχες χάνοντας με 2-

1 (21-18, 18-21, 7-15) σετ από τις Σλοβένες Φαμπιάν/Φαμπιάν.Αντίθετα η ομάδα των ανδρών Χριστοφή/Πλατρίτης 

ξεκίνησε νικηφόρα τους αγώνες. Χθές 29.6.2009 επικράτησαν των Μαροκινών Μουχντούκ/Μπουχάρ με 2-1 σετ (18-
21, 22-20, 15-11). Σήμερα 30.6.2009 οι Χριστοφή/Πλατρίτης αγωνίζονται στις 3.μ.μ. με τους Τούρκους Μέρτ/Σερκετζί 

και στις 9.45 μ.μ τους Αλβανούς Κούνι/Πρέλα. Οι Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου αγωνίζονται στις 7.45μ.μ. με τις 
Ελληνίδες Μαλουσάρη/Τάσσου. 

 



28.6.2009 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΣΙΑ ΝΙΚΗ 

Η Εθνική μας ομάδα των ανδρών είχε ψυχή, καρδιά  και αποθέματα δυνάμεων καταφέρνοντας τελικά να επικρατήσει 
με 3-2 σετ του Λουξεμβούργου και να στεφθεί για μιά ακόμα φορά πρωταθλήτρια ομάδα μικρών κρατών Ευρώπης. 

Βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ και προ του φάσματος της ήττας έφερε τα κάτω πάνω και πήρε μια σπουδαία νίκη μέσα 
στην έδρα του αντιπάλου. Τα σετ 18-25, 22-25, 25-19, 25-21, 15-12. Να σημειωθεί ότι στο τέταρτο σετ η Εθνική μας 

ηττάτο με 17-14 αλλά οι διεθνείς μας έδειξαν χαρακτήρα και ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ.  Η Εθνική μας έπαιξε 

με τους Α.Πετρακίδη, Ηρακλέους, Κολά, Μασιά, Κνέζεβιτς, Σ.Πετρακίδη, Παπαχριστοδούλου(λίμπερο) ενώ 
αγωνίστηκαν ως αλλαγές οι Αποστόλου, Παμπακάς, Σάββα και Γεωργίου. 

 

Δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους Βλάντο Κνέζεβιτς (MVP) Στέλιο Μασιά (καλύτερος πασσαδόρος) και Μαρίνο 

Παπαχριστοδούλου (καλύτερος υποδοχέας). Στον αγώνα που προηγήθηκε η Ισλανδία νίκησε με 3-0 σετ την Βόρειο 
Ιρλανδία και πήρε την τρίτη θέση. 



 

 

27.6.2009 

ΚΑΘΑΡΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 3-0 ΣΕΤ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 
Με καθυστέρηση 20 λεπτών άρχισε ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής μας ομάδας λόγω προβλήματος στον φωτισμό. 

Δεν δυσκολεύθηκε να επικρατήσει με 3-0 σετ (25-19, 25-18, 25-21) και αύριο στις 6.30 μ.μ. θα αντιμετωπίσει το 
Λουξεμβούργο (κέρδισε άνετα 3-0 σετ την Ισλανδία) όπου με νίκη θα κατακτήσει την πρώτη θέση και ταυτόχρονα το 

χρυσό μετάλλιο. Η Εθνική μας έπαιξε με τους Α.Πετρακίδη, Παμπακά, Ηρακλέους, Σάββα, Σ.Πετρακίδη, Αποστόλου, 
Παπαχριστοδούλου(λίμπερο) ενώ αγωνίστηκαν ως αλλαγές οι Κνέζεβιτς, Κολάς, Μασιάς και Γεωργίου. 

 

27.6.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Οι αγώνες του Πανελλήνιου σιρκουί Beach Volley συνεχίζονται στο όμορφο νησί της Νάξου όπου έχουμε και δική μας 

συμμετοχή. Οι πρωταθλητές Κύπρου για τη χρονιά 2006, Γιάννος Ηλία και Ανδρέας Ζάνης (φωτο)ξεκίνησαν χθές 
Παρασκευή 26.6.2009 στο κυρίως ταμπλώ του τουρνουά  νικηφόρα την προσπάθεά τους. Επιβλήθηκαν με 2-1 σετ 

των  Η.Αραμπατζή και Ι.Ταρνάρη. Τα σετ 21-17, 18-21, 15-13. Στον δεύτερο γύρο ηττήθηκαν με 2-0 σετ από τους 
Δημητρακόπουλο Χ. και Μαυράκη Π. Τα σετ 16-21 και 13-21. Σήμερα ηττήθηκαν από τους Γ.Κνάπεκ  και Π.Μούρτζιο 
με 2-0 σετ (13-21, 18-21) και πήραν την τιμητική 9η θέση στην τελική κατάταξη. 

 

27.6.2009 

ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Στην Πεσκάρα οι δύο μας ομάδες μπήτς βόλεϊ (Χριστοφή/Πλατρίτης και Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου) όπου 

βρίσκονται είναι έτοιμες να μπουν στην μάχη των μεταλλίων. Αύριο Κυριακή 28.6.2009 αρχίζουν οι αγώνες των 
γυναικών και τη Δευτέρα 29.6.2009 αρχίζουν οι αγώνες των ανδρών. 

 



27.6.2009 

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Στις 7.μ.μ. η Εθνική μας δίνει τον δεύτερο της αγώνα με αντίπαλο την Βόρειο Ιρλανδία η οποία ηττήθηκε πολύ εύκολα 
με 3-0 σετ από το Λουξεμβούργο. Η Εθνική μας ομάδα στοχεύει σε μια καθαρή νίκη και να είναι έτσι πανέτοιμη για τον 

αυριανό τελευταίο αγώνα με το Λουξεμβούργο που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου. Θα ακολουθήσει αμέσως 
μετά ο αγώνας Λουξεμβούργου - Ισλανδίας. 

 

26.6.2009 

ΚΛΗΡΩΣΗ CEV CUP 

Πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη η κλήρωση των αγώνων της διοργάνωσης CEV CUP. Η πρωταθλήτρια ανδρών ομάδα 

της Ανόρθωσης κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη ρωσική ομάδα Ισκρα Οντιντσόβο. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη 

Μόσχα. Σε περίπτωση πρόκρισης η Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Φάκελ Νόβυ Ουρένγκο 
(Ρωσία) - Σαλονίτ Ανχοβο Κανάλ (Σλοβενία), διαφορετικά θα παίξει στο Challenge Cup τον 

Ιανουάριο. Η  πρωταθλήτρια γυναικών ομάδα της ΑΕΛ θα αντυιμετωπίσει την Ρουμανική Βόλεϊ 2004 Τομίς 
Κωνστάντζα. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη έδρα της ΑΕΛ. Σε περίπτωση πρόκρισης της ΑΕΛ τότε θα αντιμετωπίσει 

την νικήτρια του ζευγαριού PTPS Πίλα (Πολωνία) - Βολερό Ζυρίχης (Ελβετία). Σε αντίθετη περίπτωση τότε θα παίξει 

στο Challenge Cup τον Ιανουάριο. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 1 ή 2 Δεκεμβρίου και οι επαναληπτικοί 
αγώνες μία εβδομάδα αργότερα. 

 

26.6.2009 

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 3-2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ 
Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε η Εθνικής μας ομάδα των ανδρών στο Λουξεμβούργο. Επιβλήθηκε δύσκολα της Ισλανδίας 

με 3-2 και έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τα σετ 23-25, 25-18, 25-22, 17-

25, 15-13. Επαιξαν οι Σάββα, Ηρακλέους, Κνέζεβιτς, Α.Πετρακίδης, Αποστόλου, Σ.Πετρακίδης, 
Παπαχριστοδούλου(λίμπερο) ενώ αγωνίστηκαν ως αλλαγές και οι Κολάς, Παμπακάς, Γεωργίου και Μασιάς. Αυτή τη 

στιγμή διεξάγεται ο δεύτερος αγώνας της βραδιάς ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και την Βόρειο Ιρλανδία. Επίσης στη 
Βιέννη διεξάγονται οι κληρώσεις των Ευρωπαϊκών κυπέλλων και η Ανόρθωσις (ανδρών) και ΑΕΛ (γυναικών) αναμένουν 
τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση CEV Cup. 

 

26.6.2009 

ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
Ετοιμη είναι η Εθνική μας ομάδα που βρίσκεται από χθες στο Λουξεμβούργο για τον πρώτο αγώνα της με την 

Ισλανδία. Με τον αγώνα αυτό ανοίγει η αυλαία της τελικής φάσης του πρωταθλήματος μικρών κρατών Ευρώπης.   Ο 
αγώνας θα αρχίσει στις 7.00μ.μ. ώρα Κύπρου και  αναμένεται να τον παρακολουθήσουν  και 20 Κύπριοι που 

βρίσκονται εκεί. Ανάμεσά τους και ο κ. Κίκης Καζαμίας ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Ενα μικρό πρόβλημα 
αντιμετώπιζε ο Δημήτρης Αποστόλου  το οποίο ξεπεράστηκε και ο διεθνής μας θα αγωνιστεί κανονικά. 

 

26.6.2009 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Η ΚΟΠΕ έστειλε ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία μέλη της ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που  θα αρχίσει στις 5.μ.μ. στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Στις 8.30 μ.μ. θα 
γίνουν οι βραβεύσεις των αρίστων της Ομοσπονδίας της περιόδου 2008-09. Θα βραβευθούν όλες οι πρωταθλήτριες 

ομάδες όλων των πρωταθλημάτων, ομάδες ήθους ανδρών και γυναικών, οι εθνικές ομάδες (4 χρυσά στους ΑΜΚΕ), 
αποχωρήσαντες αθλητές και διαιτητές καθώς και τιμητικές διακρίσεις μεταξύ αυτών η πρώτη επίσημη πρωταθλήτρια 

γυναικών 1976 ομάδα της ΕΠΑ και η πρώτη επίσημη κυπελλούχος γυναικών 1976 ομάδα του Πεζοπορικού (φωτο) 
καθώς και μεταθανάτια τιμητική διάκριση στον πρώην Πρόεδρο της ΕΟΠΕ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ομοσποπνδίας 
(CEV) Μιχάλη Μαστρανδρέα. Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του λαχείου της Ομοσπονδίας. 



 

 

25.6.2009 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MERCEDES BENZ B - CLASS 
Η κλήρωση του λαχείου ο τυχερός του οποίου θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο MERCEDES BENZ B - CLASS θα 

πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 8 Ιουλίου, 2009 κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων της Ομοσπονδίας (σε ζωντανή 
μετάδοση από το κανάλι ΑΛΦΑ) στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία. 

 

24.6.2009 

ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

Ενώ σε κάποια άλλα αθλήματα, αρχίζει η προετοιμασία για τη νέα περίοδο, στο βόλεϊ ανδρών, η εθνική μας ομάδα έχει 
ακόμη υποχρεώσεις. Το τριήμερο 26-28 Ιουνίου καλείται να εξασφαλίσει μία εκ των δύο προνομιούχων θέσεων της 

τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (κατηγορία μικρών κρατών) για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε 
όμιλο της νέας περιόδου. 



 

Η κούραση από το πρωτάθλημα και τους ΑΜΚΕ (η εθνική μας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο - στη φωτο ένα γκρουπ 

παικτών της εθνικής πανηγυρίζουν την κατάκτησή του χρυσού), είναι δεδομένη για τους διεθνείς μας που μεταβαίνουν 
όμως στο Λουξεμβούργο, για να υλοποιήσουν τον στόχο τους. Αντίπαλοί τους στην τελική φάση (προηγήθηκαν πέρυσι 

αγώνες σε δύο ομίλους), η Ισλανδία, η Βόρειος Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Καμιά ομάδα δεν αποτελεί φόβητρο για 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ωστόσο απαιτείται προσοχή και σοβαρότητα.  Στους αγώνες του ομίλου 
(πέρυσι τον Ιούνιο στη Μάλτα) η Ισλανδία ήταν εύκολη λεία (κερδίσαμε 3-0, 25-18, 25-23, 25-18), όπως και πριν 

μερικές βδομάδες στους ΑΜΚΕ. Το Λουξεμβούργο είναι επικίνδυνο επειδή αγωνίζεται στην έδρα του (μας δυσκόλεψε 
πολύ σε ένα σετ στους ΑΜΚΕ), ενώ με τη Βόρειο Ιρλανδία έχει κάποια χρόνια να αναμετρηθούμε και είναι το 

ερωτηματικό για τον Αντώνη Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη του Χρίστο Παναγίδη. Οι Βορειοιρλανδοί κέρδισαν 

πέρυσι τον όμιλο νικώντας το Λουξεμβούργο, το Σαν Μαρίνο και τα Νησιά Φαρόε. Στις τάξεις της εθνικής μας ομάδας 
πιστεύεται ότι αν παρουσιαστεί με το καλό της πρόσωπο, εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στο στόχο της. Η αποστολή 

στο Λουξεμβούργο (αναχωρεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου το πρωί) αποτελείται από τη ραχοκοκαλιά των διεθνών που 
έπαιξαν στους ΑΜΚΕ και έχουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Αντώνης 

Παπαδόπουλος έχει στη διάθεσή του, τους Αχιλλέα Πετρακίδη, Μαρίνο Παπαχριστοδούλου, Γαβριήλ Γεωργίου, Στέλιο 
Μασιά, Σάββα Σάββα, Βλάτο Κνέζεβιτς, Σωτήρη Πετρακίδη, Δημήτρη Αποστόλου, Πάνο Ηρακλέους, Μίμη Παμπακά και 

Νίκο Κολά. Αρχηγός αποστολής είναι το μέλος της Εκτελεστικής της ΚΟΠΕ κ. Μάκης Σωκράτους, υπεύθυνος ομάδας ο 

κ. Γιώργος Δωρίτης, φυσιοθεραπευτής ο Άριστος Ευριπίδου και διαιτητής ο Παντελής Τοφής. Την πρώτη μέρα της 
διοργάνωσης, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία (19:00), το Σάββατο 27 
Ιουνίου (19:00) τη Βόρειο Ιρλανδία και την Κυριακή 28 Ιουνίου (18:30) το Λουξεμβούργο. 

 

22.6.2009 

GM CAPITAL CHALLENGE CUP - Κληρώσεις ανδρών-γυναικών 
Πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο 20 Ιουνίου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οι κληρώσεις του 

1ου και 2ου γύρου των αντίστοιχων διοργανώσεων GM CHALLENGE CUP. H κυπελλούχος Ομόνοια κληρώθηκε να 



αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Σουτγιέσκα Ινα Νίκσιτς. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 2 ή 3 Δεκεμβρίου 2009 
στη Λευκωσία και ο επαναληπτικός στις 8 ή 9 ή 10 Δεκεμβρίου στο Μαυροβούνιο. Για την ίδια διοργάνωση και τις ίδιες 

ημερομηνίες ο Παφιακός θα υποδεχθεί στην Πάφο την Ρουμανική Ρεμάτ Ζαλάου. Στις γυναίκες ο Απόλλων θα 
αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Ραανανά από το Ισραήλ. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Λεμεσό στις 17 ή 18 

Οκτωβρίου και ο επαναληπτικός θα γίνει στις 24 ή 25 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Σε περίπτωση πρόκρισης θα 

αντιμετωπίσει την γνώριμή μας Ινγκντισάτσι Μπακού. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 8 ή 9 ή 10 
Δεκεμβρίου στο Μπακού και ο επαναληπτικός στις 1 ή 2 ή 3 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό.Η κυπελλούχος ομάδα της 

Ανόρθωσης θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την νικήτρια του αγώνα Ουνίκ Πιάτρα Νιάμτ - Τενερίφης. Ο πρώτος 
αγώνας θα γίνει στις 1 ή 2 ή 3 Δεκεμβρίου εκτός έδρας και ο επανληπτικός θα γίνει στις 8 ή 9 ή 10 Δεκεμβρίου στην 

έδρα της Ανόρθωσης.Η πρωταθλήτρια ανδρών Ανόρθωσις και η πρωταθλήτρια γυναικών ΑΕΛ θα συμμετάσχουν 
στο CEV CUP η κλήρωση του οποίου θα γίνει το ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου. 

 

8.6.2009 

ΑΜΚΕ 2009 Επιτυχία 100% για Βόλεϊ και Μπήτς βόλεϊ 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 13ων ΑΜΚΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης θα ήθελε να εκφράσει και δημόσια την ευαρέσκειά τους για τη απόλυτα επιτυχημένη παρουσία των 

αθλημάτων της στη διοργάνωση. Του βόλεϊ  και του μπιτς βόλεϊ, τόσο στην κατηγορία ανδρών, όσο και στην 

κατηγορία γυναικών που αγωνιστικά, ξεπέρασαν τις προσδοκίες όλων. Σε τέσσερις συμμετοχές, το βόλεϊ χάρισε στην 
Κύπρο τέσσερα χρυσά μετάλλια έχοντας επιτυχία 100%, γεγονός που χαροποίησε αφάνταστα την Ομοσπονδία, τους 
στενούς της συνεργάτες και όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια. 

 

Οι πιο θερμές μας ευχαριστίες απευθύνονται στους φίλους του βόλεϊ και του μπιτς βόλεϊ που στους περισσότερους 

αγώνες των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων έδωσαν μαζικά το παρών τους και βοήθησαν σημαντικά τους 
αθλητές και τις αθλήτριές μας. Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την παρουσία μαθητών των 

Δημοτικών Σχολείων της περιοχής στους πρωινούς αγώνες ήταν άψογη. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το 
άθλημα, να το αγαπήσουν και ήδη δεκάδες παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στο πρωτοποριακό 

πρόγραμμα εκμάθησης της ΚΟΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στις Ομοσπονδιακές 

Εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ στη Λεμεσό, οι εξέδρες αποδείχθηκαν μικρές για τους φίλους του αθλήματος που έσπευσαν 
να συμπαρασταθούν στις ομάδες μας που θριάμβευσαν. Οι ΑΜΚΕ 2009, έχουν ανοίξει μια νέα σελίδα στο άθλημα που 



αναπτύσσεται ραγδαία και αγκαλιάζεται ολοένα και περισσότερο.  Ευχαριστούμε θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για 
τη βοήθειά της, τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τους διαιτητές, τον Τύπο και ιδιαίτερα τους δεκάδες 

εθελοντές μας που έδωσαν την ψυχή τους για την επιτυχία. Ένα μεγάλο μερίδιό της, αφιερώνεται στους εθελοντές 
που με προθυμία και ανιδιοτελώς, πάντοτε με χαμόγελο, συνέβαλαν τα μέγιστα στη συλλογική προσπάθεια. 

 

 

Όσον αφορά στις εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών, οι στόχοι υλοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Το 
βόλεϊ συνέχισε την παράδοση και τις επιτυχίες που στις 13 διοργανώσεις των ΑΜΚΕ, το έχουν αναδείξει ως ένα από τα 

πιο πετυχημένα και αναμφίβολα το πιο πετυχημένο ομαδικό άθλημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην ιστορία των 

Αγώνων έχει εξασφαλίσει 17 χρυσά, 4 αργυρά και 1 χάλκινο μετάλλιο. Οι διεθνείς πετοσφαιριστές και οι διεθνείς 
πετοσφαιρίστριές μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και είναι άξιοι συγχαρητηρίων, όπως επίσης και οι προπονητές 
τους. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία στο Γήπεδό του. 



 

 

Στο μπιτς βόλεϊ, η χαρά μας για τη δημιουργία εξαιρετικών εγκαταστάσεων εκτοξεύτηκε από τα χρυσά μετάλλια των 

ομάδων μας σε άνδρες και γυναίκες. Η δε παρουσία του κόσμου και της νεολαίας είναι η καλύτερη απάντηση στις 

επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για την κατασκευή των γηπέδων. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι το μπιτς βόλεϊ μπορεί να 
προσφέρει ιδανικές συνθήκες άθλησης, χώρους που να σφίζουν από ζωή και να παρέχουν στους νέους τα απαραίτητα 
εφόδια για να ξεφύγουν από τις προκλήσεις και τις κακοτοπιές. 



 

 

Η ΚΟΠΕ θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει θερμά τους χορηγούς της, τον ΟΠΑΠ, τον καφέ Pokka και τα συνδρομητικά 

κανάλια LTV και «Άλφα» που σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν δίπλα μας. Οι 13οι ΑΜΚΕ έχουν καταγράψει ότι το βόλεϊ 
και το μπιτς βόλεϊ αρίστευσαν. Για την ΚΟΠΕ οι ευθύνες είναι ακόμη μεγαλύτερες, αφού τις επιβάλουν η αγάπη και η 

υποστήριξη του κόσμου. Διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε η πρόοδος να είναι 
ακόμη μεγαλύτερη και τα αποτελέσματά της να διαπιστωθούν εκ νέου το συντομότερο. 



 

 

1.6.2009 

ΑΜΚΕ 2009 
Η τελετή έναρξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9.00μ.μ. στο στάδιο ΓΣΠ. Από αύριο πρωϊ (9:00) 

αρχίζουν οι αγώνες τόσο στη σάλα (γήπεδο Πανεπιστημίου) όσο και στο μπήτς βόλεϊ (γήπεδα του Ιστιοπλοϊκού 
κέντρου) στη Λεμεσό. 

Το πρόγραμμα των αγώνων της σάλας: 2 Ιουνίου 2009 (Γυναικών): 09:00 Λουξεμβούργο – Ισλανδία, 11:30 Λίχτεσταϊν 
– Σαν Μαρίνο. (Ανδρών): 17:30 Λουξεμβούργο – Ανδόρα, 20:00 Σαν Μαρίνο - Ισλανδία. 

 

28.5.2009 

ΠΡΩΤΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η ήττα (3-2) από το Σαν Μαρίνο στην πρεμιέρα της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (κατηγορία 
μικρών κρατών) που έγινε στο Λίχτενσταϊν, «ξύπνησε» την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών και κατάφερε στο 

τέλος να εξασφαλίσει την πρώτη θέση και τη συμμετοχή της στους ομίλους της επόμενης διετίας. Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση κέρδισε το Σάββατο το Λίχτενσταϊν με 3-0 (25-

16, 25-17, 25-20), και την Κυριακή το απόγευμα επιβλήθηκε του Λουξεμβούργου με 3-1 (22-25, 25-12, 25-20, 25-15). 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αναμέτρησης (Σαν Μαρίνο – Λουξεμβούργο), η ομάδα του Νίκου 
Ιωάννου θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας αφού υπερτερεί στον συντελεστή των σετ. 



 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των αγώνων της 2ης μέρας και οι τέσσερις ομάδες που 
συμμετείχαν στη διοργάνωση ισοβαθμούσαν. Κόντρα στο Λίχτενσταϊν οι διεθνείς πετοσφαιρίστριές μας είχαν τον 

απόλυτο έλεγχο του αγώνα δεν κινδύνευσαν ποτέ κι έφτασαν στην «καθαρή» νίκη που στο τέλος αποδείχθηκε ότι 

έκανε και τη διαφορά στη βαθμολογία. Την Κυριακή το απόγευμα, παρά το γεγονός ότι το Λουξεμβούργο προηγήθηκε 
(22-25), η ομάδα μας είχε τις ψυχικές δυνάμεις να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και να πάρει τη νίκη (χωρίς να 
πιεσθεί ιδιαίτερα) μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. 



 

Ήταν ό,τι καλύτερο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που σε μια βδομάδα θα ξεκινήσει την προσπάθειά του 
στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών με ανεβασμένη ψυχολογία. Ο Νίκος Ιωάννου χρησιμοποίησε τις Τιμόχοβα, 

Χαραλάμπους, Μιλάνοβιτς, Φαούτα, Μιχαήλ, Τσιούτα, Αριστείδου (λίμπερο), Τσαγγαρίδου, Ριαλά, Παύλου, Βούβακου 

και Βασιλείου. Στους άλλους αγώνες του ομίλου το Λίχτενσταϊν κέρδισε το Λουξεμβούργο με 3-1 και το Λουξεμβούργο 
κέρδισε το Σαν Μαρίνο με 3-2 (17-25, 26-24, 21-25, 25-22, 15-13). 

 

7.5.2009 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πετοσφαίρησης Κύπρου 

διοργανώνει σεμινάριο διαιτησίας -διαιτητών, εποπτών, γραμματείας- για την καλύτερη προετοιμασία ενόψη των 

αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθούν στην Κύπρο από 1-6 Ιουνίου 2009. Το σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 Μαίου 2009 στο Ολυμπιακό Μέγαρο και θα αρχίσει στις 10 π.μ. 

 

5.5.2009 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΕΙ 
Πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαιου 2009 στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό, με απόλυτη επιτυχία το σεμινάριο beach 

Volley από τον κύριο David Cox Referee Delegate & Technical Supervisor FIVB. Ακολούθησε πρακτική εξάσκηση στις 

εγκαταστάσεις του ιστιοπλοϊκού κέντρου στη Λεμεσό με τη συμμετοχή και της εθνικής μας ομάδας μπητς βόλεϊ. Το 
σεμινάριο έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας των διαιτητών, εποπτών και γραμματειών που θα λάβουν μέρος στους 
ΑΜΚΕ 2009. 



 

 

23.4.2009 

ΟΠΑΠ FINAL 4 ΑΝΔΡΩΝ - Τελικός (Αποφάσεις Αστυνομικής σύσκεψης) 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου το απόγευμα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας η αστυνομική 
σύσκεψη για τη διεξαγωγή του τελικού του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Βόλεϊ Ανδρών 2009 που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 

24 Απριλίου, η ώρα 8:00μ.μ. στο Γήπεδο «Κίτιον» στη Λάρνακα. Στην παρουσία του προέδρου της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανού 

Χατζηδαμιανού, Τεχνικού Συμβούλου ΚΟΠΕ, εκπροσώπων της Αστυνομίας εκπροσώπων της κλειστής αίθουσας Κίτιον 
και εκπροσώπων των σωματείων της Ανόρθωσης και της Ομόνοιας που συμμετέχουν στον τελικό αποφασίστηκε σειρά 

μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ως ακολούθως:  * Θα γίνει προπώληση των εισιτηρίων και δεν θα 
διατεθούν εισιτήρια στα εκδοτήρια του Γηπέδου. * Κάθε ομάδα θα μπορεί να διαθέσει 500 εισιτήρια (200 

μαθητικά των 2 ευρώ και 300 κανονικά των 7 ευρώ). * Οι οπαδοί της Ανόρθωσης θα καταλάβουν την 
κερκίδα της Εισόδου «Α». * Οι οπαδοί της Ομόνοιας θα καταλάβουν την κερκίδα της Εισόδου «Β». * Στο 

πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης και προώθησης του αθλήματος, η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα 

διαθέσει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων στα μέλη των Ακαδημιών Πετόσφαιρας όλων των σωματείων και του 
πρωτοποριακού Προγράμματος Εκμάθησης του Βόλεϊ στα Δημοτικά Σχολεία που υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα οποία θα καταλάβουν το «Βόρειο Πέταλο» του Γηπέδου. Για τη μεταφορά τους 
έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις από την ΚΟΠΕ. Στην ίδια κερκίδα θα διατεθούν εισιτήρια για τους αθλητές και τις 

αθλήτριες του βόλεϊ, όλων των κατηγοριών. * Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και διατεθεί δεν ισχύουν. 

Νέες προσκλήσεις θα διατεθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου. * Στο Γήπεδο και στους χώρους πέριξ του 
Γηπέδου θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που θα φροντίσει για την ομαλή πρόσβαση και αποχώρηση των 

φιλάθλων, όπως επίσης και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. * Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα 
γίνεται σωματικός έλεγχος. Κέρματα, αναπτήρες αιχμηρά αντικείμενα ή άλλα που θα θεωρηθούν επικίνδυνα, δεν θα 

επιτρέπονται. * Οι είσοδοι του Γηπέδου θα ανοίξουν στις 6:30μ.μ. * Η ΚΟΠΕ και τα διαγωνιζόμενα σωματεία, 

για άλλη μια φορά απευθύνουν έκκληση προς του φίλους του αθλήματος και τους οπαδούς των ομάδων, να επιδείξουν 
πνεύμα αθλητοπρέπειας και συνδράμουν έτσι ώστε ο τελικός του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Βόλεϊ Ανδρών να διεξαχθεί 
μακριά από πράξεις βίας και αντιπαραθέσεις. 

 

22.4.2009 

ΟΠΑΠ FINAL 4 ΑΝΔΡΩΝ - Στο Ελευθερία ο δεύτερος ημιτελικός 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι ο δεύτερος ημιτελικός του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Ανδρών 

2009 ανάμεσα στην ΑΕΚ Καραβά – Λάμπουσα και την Ομόνοια, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 θα 
διεξαχθεί στο Γήπεδο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», στη Λευκωσία, η ώρα 8:00μ.μ. Η απόφαση 

πάρθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009, το πρωί, μετά από έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ, 
λόγω των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού. Συγκεκριμένα, με επιστολή 



προς την ΚΟΠΕ, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστήμιου Κύπρου,  λόγω των επεισοδίων που 
ακολούθησαν του πρώτου ημιτελικού, την Τρίτη 21 Απριλίου, ανάμεσα στην Ανόρθωση και το Διόνυσο, ζητά όπως «οι 

δύο αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Ανδρών 2009 διεξαχθούν σε άλλη Αίθουσα η 
οποία έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τέτοιων αγώνων». Στην επιστολή σημειώνεται επίσης η διαπίστωση ότι «αγώνες 

υψηλού κινδύνου δεν μπορούν να διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΚΟΠΕ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία (τηλεφωνικά με τα μέλη που ήταν εκτός Λευκωσίας) και μετά από 
εισήγηση της Αστυνομίας και τη συγκατάθεση των διαγωνιζόμενων ομάδων, αποφασίστηκε η διοργάνωση του 

δεύτερου ημιτελικού στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η τοποθέτηση της ΑΕΚ 
Καραβά - Λάμπουσα διά του προέδρου της κ. Ανδρέα Πατέρα, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα: «Για την ΑΕΚ Καραβά, 

η προώθηση του αθλητικού πνεύματος μακριά από τη βία στα γήπεδα είναι πρώτιστη προτεραιότητα. Δώσαμε τη 
συγκατάθεσή μας να διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός στην έδρα του αντιπάλου μας, σε ένδειξη καλής θέλησης και για 

να στείλουμε το μήνυμα, ότι μπροστά στην υιοθέτηση του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης των ομάδων, δεν 

πρέπει να υπάρχουν σκοπιμότητες για το αγωνιστικό μέρος των αναμετρήσεων. Η απόφαση μας είναι προϊόν ώριμης 
σκέψης για το καλό του αθλήματος που όλοι υπηρετούμε και προσδοκούμε ένα αθλητοπρεπέστατο αγώνα και άψογη 

φιλοξενία από την Ομοσπονδία και την αντίπαλό μας». Ο τόπος διεξαγωγής του τελικού του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ 2009, 
την Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί το συντομότερο μετά από σύσκεψη της 

Αστυνομίας με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης απευθύνει για άλλη μια 

φορά έκκληση αθλητοπρέπειας  και καλεί τους οπαδούς των ομάδων που συμμετέχουν στο ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ 
Ανδρών 2009 να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά μακριά από οποιαδήποτε πράξεις βίας. Όπως αρμόζει στο βόλεϊ που 

έχει να επιδείξει 80 χρόνια γόνιμης και ουσιαστικής προσφοράς στον κυπριακό αθλητισμό. Ταυτόχρονα εκφράζει τη 
λύπη της προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για όποιες ζημιές έγιναν στο Γήπεδο του και πολύ περισσότερο για την εξέλιξη 

που είχε η διοργάνωση. Εκφράζουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας προς το Πανεπιστήμιο για τη συνεργασία και την 
υποστήριξη, όλες αυτές τις μέρες.  

 

15.4.2009 

ΟΠΑΠ FINAL 4 ΑΝΔΡΩΝ - Θέλουμε μια διοργάνωση γιορτή 

Διόνυσος – Ανόρθωση και Ομόνοια – ΑΕΚ Καραβά είναι τα ζευγάρια του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Βόλεϊ Ανδρών 2009 που θα 
διεξαχθεί στις 21, 22 και 24 Απριλίου στο Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε 

την Τετάρτη 15 Απριλίου το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, την Τρίτη 21 Απριλίου 

(8:00μ.μ.) θα διεξαχθεί ο αγώνας Διόνυσος – Ανόρθωση, την Τετάρτη 22 Απιρλίου (8:00μ.μ.) ο αγώνας Ομόνοια – 
ΑΕΚ Καραβά και οι νικήτριες ομάδες των αναμετρήσεων αυτών θα συμμετάσχουν στο μεγάλο τελικό την Παρασκευή 

24 Απιρλίου (8:00μ.μ.). Στη συνέντευξη Τύπου, όλοι οι εμπλεκόμενοι, διοργανωτές, χορηγοί και υποστηρικτές, 
εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνδράμουν έτσι ώστε το ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ 2009 να εξελιχθεί σε μια πραγματική 

γιορτή του αθλήματος και οι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν την αισιοδοξία τους ότι θα βρεθούν στον 
τελικό της Παρασκευής. Εκ μέρους της ΚΟΠΕ, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Κωνσταντινίδης έκανε έκκληση να 

πρυτανεύσει το αθλητικό πνεύμα, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστας 

Χριστοφίδης, ο διευθυντής Μάρκετινγκ της PC Splash Water κ. Κωνσταντίνος Ζένιος, ο διευθυντής του Τμήματος 
Αθλητισμού του Πανεπστημίου κ. Μιχάλης Κρασιάς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών κ. Γιώργος 
Παπαγεωργίου. 



 

Στην ομιλία του, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Κώστας Κωνσταντινίδης ανέφερε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

«Για την οικογένεια του κυπριακού βόλεϊ, η τελική φάση του Κυπέλλου ήταν ανέκαθεν μια γιορτή. Κι είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι διότι η ιστορία του αθλητισμού μας, έχει καταγράψει πολλές τέτοιες πετοσφαιρικές γιορτές. Ακόμη και πριν 

70 τόσα χρόνια, τη δεκαετία του 1930 έγιναν διοργανώσεις που έφεραν την ονομασία «Κύπελλο Πετοσφαίρισης». 
Επίσημα, βέβαια η διοργάνωση πήρε σάρκα και οστά το 1975 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαιρίσεως Κύπρου με τη συμμετοχή όλων των ομάδων. Το 1996 η ΚΟΠΕ πρωτοπόρησε εφαρμόζοντας το θεσμό 

του Φάιναλ Φορ. Ήταν το πρώτο άθλημα στην Κύπρο που θέσπισε το Φάιναλ Φορ, μια διοργάνωση που είχε 
εξαιρετική επιτυχία και κάθε χρόνο θεωρείται η γιορτή του αθλήματος τόσο στην κατηγορία ανδρών, όσο και στην 

κατηγορία γυναικών. Μετά από ένα μικρό διάλλειμα επαναφέραμε φέτος το θεσμό του Φάιναλ Φορ, για ένα και 
μοναδικό λόγο. Θέλουμε να αναδείξουμε το άθλημά μας μέσα απ’ αυτές τις διοργανώσεις και να στείλουμε το μήνυμα, 

σε όλες τις κατευθύνσεις, ότι στο βόλεϊ, ακόμη και κάποιες κρίσιμες αθλητικές συναντήσεις, μπορούν να εξελιχθούν σε 

γιορτή. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια των ομάδων που συμμετέχουν, των φιλάθλων τους, και των 
χορηγών μας, θα τα καταφέρουμε. 

Το ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Ανδρών 2009 είναι η τελευταία διοργάνωση της περιόδου και θα επιδιώξουμε, η αυλαία να πέσει 

με τον καλύτερο τρόπο. Φέτος βέβαια, η αγωνιστική δραστηριότητα θα συνεχισθεί αφού σε λιγότερες από 50 μέρες, 

σ’ αυτό εδώ το γήπεδο, θα βρεθούμε απέναντι στο μεγάλο στοίχημα του αθλητισμού μας, που είναι οι Αγώνες Μικρών 
Κρατών Ευρώπης 2009. Ως βόλεϊ, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα θέματα αυτά, αφού έχουμε να 

επιδείξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα, και έχουμε κερδίσει το σεβασμό φίλων 
και αντιπάλων. Διακόσια περίπου από τα άτομα που θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο, θα είναι άνθρωποι του βόλεϊ. Αυτός 

είναι ο λόγος που έχει επιλεχθεί το Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτό το πραγματικό στολίδι, ένα κόσμημα για 
τους χώρους άθλησης στον τόπο μας, για τη διεξαγωγή του ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ 2009. Θα κάνουμε ουσιαστικά το «test 

event», ενόψει των ΑΜΚΕ. Θέλουμε, το τριήμερο 21, 22, και 24 Απριλίου να δείξουμε οργανωτικά το βαθμό 

ετοιμότητάς μας, και αγωνιστικά τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες του τόπου να παρουσιάσουν πολύ καλό θέαμα. 
Με ζωντάνια στις εξέδρες, με μουσική, πολλές εκπλήξεις και γενικότερα μέσα σε συνθήκες ανθρώπινες, ελκυστικές για 

το φίλαθλο και πρωτοποριακές. Σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε ευτυχείς που έχουμε τη συνεργασία του μεγάλου 



χορηγού μας, του ΟΠΑΠ. Γι’ αυτό εξάλλου και η ονομασία ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ. Προς τον Οργανισμό εκφράζουμε τις 
θερμές μας ευχαριστίες, διότι πραγματικά στηρίζει το βόλεϊ. Έχουμε τη συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Κύπρου 

που θα μας φιλοξενήσει και επιβάλλεται να ευχαριστήσουμε, ιδιαίτερα, την Πρυτανεία και τον κ. Αντιπρύτανη που είναι 
εδώ μαζί μας. Έχουμε επίσης τη στήριξη του Δήμου Αγλαντζιάς τον οποίο ευχαριστούμε. 

Φέτος, με μεγάλη χαρά, συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με την εταιρεία PC Splash Water αντιπρόσωπο του 
έτοιμου Καφέ Pokka. Μια εταιρεία, που μας υποστηρίζει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως νέο Διοικητικό 

συμβούλιο της ΚΟΠΕ. Μαζί με τους φίλους μας, από την PC Splash Water, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε φιλικό 
περιβάλλον προς τους θεατές, ιδιαίτερα στον τελικό, με ειδική διαμόρφωση του χώρου, με μουσική, με τραγούδι και 

κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, να φέρουμε στο γήπεδο, οικογένειες, παιδιά και πραγματικά αγνούς 

φίλους του αθλητισμού. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη των αγώνων, θα διαθέσουμε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων 
στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων και θα επιδιώξουμε να γεμίσουμε το γήπεδο με νέα παιδιά και τις 

οικογένειές τους. Με πρώτα απ’ όλα, τα παιδιά από τα τμήματα υποδομής των σωματείων μας και του πρωτοποριακού 
Προγράμματος Εκμάθησης του Βόλεϊ στα Δημοτικά Σχολεία που υλοποιούμε από φέτος σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο! Θέλουμε μια διοργάνωση γιορτή. Μια γιορτή χαράς 
και διασκέδασης για όλους, μακριά από οποιαδήποτε πράξη βίας και με σεβασμό στους κανόνες και στο χώρο που μας 

φιλοξενεί. Θέλουμε να έρθουν στο γήπεδο, όσοι έχουν τη θέληση και τη διάθεση να διασκεδάσουν και να 

χειροκροτήσουν τόσο τους ηττημένους, όσο και τους νικητές. Όσοι έχουν «άγριες διαθέσεις» αντιπαράθεσης στις 
εξέδρες, καλύτερα… ας μείνουν σπίτι τους.  Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθούν ζωντανά 

από τα συνδρομητικά κανάλια LTV και Άλφα που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του βόλεϊ, τα οποία και 
ευχαριστούμε θερμά για την κάλυψή των αγώνων σε ολόκληρη τη χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και προς το 

σύνολο του Τύπου και εσάς, τους λειτουργούς του, για την πολύτιμη βοήθεια που είχαμε φέτος και προσβλέπουμε ότι 
θα έχουμε και στο ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ Ανδρών 2009». 

 

15.4.2009 

ΟΠΑΠ FINAL 4 ΑΝΔΡΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δημοσιογραφική διάσκεψη και κλήρωση του κυπέλλου ΟΠΑΠ 
Α΄Κατηγορίας ανδρών. Τα ζευγάρια είναι: Τρίτη 21.4.2008 Μαγειρείο Ταβερνάκι Διόνυσος - Quality Ανόρθωσις και 

Τετάρτη 22.4.2009 Ομόνοια - ΑΕ Καραβά Λάμπουσα. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24.4.2009. Ολοι οι 
αγώνες θα είναι τηλεοπτικοί και θα αρχίζουν στις 8.00μ.μ 

 

1.4.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ  ζωντανός στο LTV SPORTS 1 

O τρίτος τελικός αγώνας πρωταθλήματος  ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΥ θα  διεξαχθεί τη 

Παρασκευή 3.4.2009 στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Ο αγώνας  θα αρχίσει στις 8.00 μ.μ. ακριβώς και 
θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV SPORTS 1. 

 

1.4.2009 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
O τελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών μεταξύ των ομάδων ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

θα  διεξαχθεί τη Πέμπτη 2.4.2009 στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Ο αγώνας  θα αρχίσει στις 8.00 μ.μ. 
ακριβώς. 

 

27.3.2009 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών 
Πετοσφαίρισης Κύπρου θα πραγματοποιήσει σεμινάριο διαιτησίας και γραμματείας μπήτς βλόλεϊ το Σαββατοκυρίακο 11 

και 12 Απριλίου 2009 στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό. Το σεμινάριο θα αρχίσει το Σάββατο 11 Απριλίου 2009 στις 
10 π.μ. 

 



27.3.2009 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ    ζωντανός στο LTV SPORTS 1 

O δεύτερος τελικός αγώνας πρωταθλήματος  ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών  ΠΑΦΙΑΚΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  θα  διεξαχθεί 
σήμερα Παρασκευή 27.3.2009 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη στη Πάφο. Ο αγώνας  θα αρχίσει στις 7.00 μ.μ. ακριβώς 
και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV SPORTS 1. 

 

23.3.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 
O πρώτος τελικός αγώνας πρωταθλήματος  ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΥ θα  διεξαχθεί 

αύριιο Τρίτη 24.3.2009 στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Ο αγώνας  θα αρχίσει στις 7.30 μ.μ. ακριβώς 
και θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

23.3.2009 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που έγινε στην κατάμεστη από φιλάθλους κλειστή αίθουσας Πύλας  η Ολυμπιάδα 
Νεάπολης νίκησε την πρωταθλήτρια ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας με 3-2 σετ και κατέκτησε το Κύπελλο Β 
κατηγορίας ανδρών. 

 

Ο αγώνας ήταν αθλητοπρεπέστατος και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων (κυρίως Δερύνειωτών) που 
τον παρακολούθησαν. 



 

Τα έπαθλα στην Κυπελλούχο ομάδα της Ολυμπιάδας και στη φιναλίστρια αομάδα της Αναγέννησης απένειμαν ο 
Πρόεδρος της ΚΟΠΕ κύριος Δαμιανός Χατζηδαμιανού, ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας κύριος Γιάννος Προκοπίου και οι 
Πρόεδροι των ομάδων Ολυμπιάδας και της Αναγέννησης Δερύνειας. 



 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από  τις απονομές και μια φωτογραφία των δύο ομάδων μαζί με τους προπονητές και 
τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα σε μια επίδειξη αθλητοπρέπειας και fair play. 

 

20.3.2009 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Διεξάγεται απόψε ο τελικός του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών μεταξύ των ομάδων Αναγέννησης Δερύνειας - 
Ολυμπιάδας Νεάπολης. Ο τελικός θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα Πύλας και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. 

 

19.3.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 
O τέταρτος τελικός αγώνας πρωταθλήματος  ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ θα  διεξαχθεί τη 

Τετάρτη 25.3.2009 στη κλειστή αίθουσα του ΑΤΙ. Ο αγώνας  θα αρχίσει στις 8.00 μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί 
ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

18.3.2009 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας παρουσία μελών του ΔΣ και προσωπικού της Ομοσπονδίας καθώς 
και εκπροσώπων σωματείων  οι κληρώσεις της Δ΄Φάσης της κατηγορίας Κορασίδων και οι κληρώσεις της Γ΄Φάσης της 
κατηγορίας παμπαίδων. Τα ζευγάρια: 

Δ΄Φάση Κορασίδων: Θέσεις 1-4 : ΑΕΛ - Παφιακός,  Απόλλων - Πανιδαλιακός,   Θέσεις 5-8 : ΑΕΚ Κίτιον - 

Ανόρθωσις, ΘΟΙ Αυγόρου - Εθνικός Λατσιών,Θέσεις 9-12: ΑΠΕΝ - Μαραθώνας , Αναγέννηση 
Ν.Ο.Αμμοχώστου,  Θέσεις 13-16:  Αρης Πολεμίου, Ολυμπιάδα Ν., Φοίνικας, Γκράμμαρ. 



Γ΄Φάση Παμπαίδων: Θέσεις 1-4:  Ομόνοια - Διόνυσος, Ολυμπιάδα Ν. - Εθνικός Λ., Θέσεις 5-8:  Ολυμπιάδα Φρ. - 
Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα - Φοίνικας,  Θέσεις 9-11:  Παφιακός - Ε.Ν.Παραλιμνίου, Αρης Πολεμίου- Παφιακός, 

Ε.Ν.Παραλιμνίου - Αρης Πολεμίου. Θέσεις 12-13:   Αναγέννηση - ΑΠΟΕΛ.  Η ΑΕ Καραβά  έχει τερματίσει στη 
14η θέση. 

 

Στη φωτογραφία η ομάδα Παίδων του Φοίνικα Πύλας που συμμετέχει στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος 
παίδων για τις θέσεις 1-4. 

 

16.3.2009 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι κληρώσεις της Δ΄Φάσης της κατηγορίας Κορασίδων και οι κληρώσεις της Γ΄Φάσης της κατηγορίας Παμπαίδων θα 
διεξαχθούν αύριο Τετάρτη 18.3.2009 και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Αναλυτικά θα γίνουν πιο κάτω 
κληρώσεις και ορισμοί αγώνων: 

Δ΄Φάση Κορασίδων: Θέσεις 1-4 : Παφιακός, ΑΕΛ, Πανιδαλιακός, Απόλλων  Θέσεις 5-8 : Ανόρθωσις, Εθνικός 

Λατσιών, ΑΕΚ Κίτιον, ΘΟΙ Αυγόρου Θέσεις 9-12: Μαραθώνας, ΑΠΕΝ, Ν.Ο.Αμμοχώστου, Αναγέννηση Θέσεις 13-
16:  Αρης Πολεμίου, Ολυμπιάδα Ν., Φοίνικας, Γκράμμαρ. 

Γ΄Φάση Παμπαίδων: Θέσεις 1-4:  Ομόνοια, Διόνυσος, Ολυμπιάδα Ν., Εθνικός Λ., Θέσεις 5-8:  Νέα Σαλαμίνα, 
Φοίνικας, Ολυμπιάδα Φρ., Ανόρθωσις, Για τις θέσεις 9-11 και 12-13 οι ομάδες θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε μια 

μέρα και ώρες που θα ορίσει η Ομοσπονδία. Θέσεις 9-11:  Ε.Ν.Παραλιμνίου, Αρης Πολεμίου, Παφιακός. Θέσεις 12-
13:  Θα ορισθεί ο αγώνας Αναγέννηση - ΑΠΟΕΛ αφού η ΑΕ Καραβά  έχει τερματίσει στη 14η θέση. 

 

12.3.2009 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 

O επαναληπτικός αγώνας του Κυπέλλου  ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ  για την 



προημιτελική φάση θα  διεξαχθεί τη Τρίτη 17.3.2009 στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού. Ο αγώνας  θα αρχίσει 
στις 7.30 μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

12.3.2009 

ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τρίτος και τέταρτος τελικός  γυναικών 
O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ για την τελική φάση των πλέϊ οφφς 

θα  διεξαχθεί τη Τετάρτη 18.3.2009 στη κλειστή αίθουσα του ΑΕΛ.Ο τρίτος τελικός θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Ο 

τέταρτος τελικός ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 23.3.2009 στις 7.μ.μ στη κλειστή αίθουσα του ΑΤΙ και 
θα μεταδοθεί ζωντανός από το συνδρομητικό κανάλι το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα. Επίσης στην ώρα έναρξης 
ενδέχεται να υπάρξει κάποια αλλαγή. 

 

12.3.2009 

Η ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΦΙΑΚΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ο Παφιακός αναδείχθηκε δευτεραθλητής Β΄κατηγορίας γυναικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα του 

Παφιακού πραγματοποίοησε άλλη μια πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και έδωσε τη μάχη στον τελικό κόντρα 
στο ΘΟΙ Αυγόρου μέχρι το τέλος. Αφησε πολύ καλές εντυπώσεις και υποσχέσεις για το μέλλον. Στη φωτογραφία η 
δευτεραθλήτρια ομάδα του Παφιασκού με τον προπονητή της κ. Μάριο Παναγίδη(αριστερά). 

 

 

12.3.2009 

Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΥΛΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ο Φοίνικας Πύλας αναδείχθηκε δευτεραθλητής Β΄Κατηγορίας ανδρών. Η ομάδα της Πύλας είχε τερματίσει στην τρίτη 

θέση στην κανονική περίοδο αλλά στην ημιτελική φάση των πλέϊ οφφς κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της 

δεδομένα και να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης σε βάρος της Ολυμπιάδας Νεάπολης με σύνολο 3-1 νίκες. Στη 



φωτογραφία η ομάδα ανδρών του Φοίνικα Πύλας με προπονητή τον κ.Δημήτρη Χατζηδημητρίου (δεξιά) και τον 
Πρόεδρο της ομάδας κ. Γιώργο Δημητρίου (αριστερά). 

 

 

11.3.2009 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ B΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟ ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ 

Διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στο Αυγόρου ο αγώνας για την τελική φάση των play-off του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β 
κατηγορίας γυναικών στην πετόσφαιρα μεταξύ του ΘΟΙ Αυγόρου και του Παφιακού.  Το ΘΟΙ νίκησε με 3-0 

σετ συμπληρώνοντας έτσι τρείς νίκες έναντι καμιάς του Παφιακού και ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Β΄Κατηγορίας. 
Στις φωτογραφία η αήττητη πρωταθλήτρια ομάδα του ΘΟΙ που από τη νέα περίοδο επανέρχεται στην 
Α΄Κατηγορία. Προπονητής της ομάδας είναι ο κ.Λιούμπομιρ Νοβάκοφ (δεύτερος από αριστερά). 



 

 

10.3.2009 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας, λειτουργού τύπου, και 
προσωπικού της Ομοσπονδίας καθώς και εκπροσώπων των ομάδων Ανόρθωσης, Σαλαμίνας, Φοίνικα Πύλας και Εθνικού 

Λατσιών οι κληρώσεις της Δ΄Φάσης της κατηγορίας Παγκορασίδων και οι κληρώσεις της Γ΄Φάσης της κατηγορίας 
παίδων. Τα ζευγάρια: 

Δ΄Φάση Παγκορασίδων: Θέσεις 1-4 : Ανόρθωσις - Απόλλων, Ν.Ο.Αμμοχώστου - ΘΟΙ Αυγόρου  Θέσεις 5-8 
: ΑΕΛ - Ολυμπιάδα Ν., Γκράμμαρ - ΑΕΚ Κίτιον Θέσεις 9-12: Αναγέννηση - Αρης Πολ.,ΑΠΕΝ - Παφιακός,   Θέσεις 13-
15:  Φοίνικας - Εθνικός Λ. Χωρίς αγώνα περνά ο Πανιδαλιακός. Ο Μαραθώνας έχει τερματίσει στη 16η θέση. 

Γ΄Φάση Παίδων: Θέσεις 1-4:  Ομόνοια - Φοίνικας, Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις Θέσεις 5-8: Εθνικός Λ. - Παφιακός, 

Ολυμπιάδα Φρ. - Ολυμπιάδα Ν. Για τις θέσεις 9-11 και 12-14 οι ομάδες θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε μια μέρα 
και ώρες που θα ορίσει η Ομοσπονδία. Θέσεις 9-11:  Αναγέννηση - ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν.Παραλιμνίου και 

Αναγέννηση - Ε.Ν.Παραλιμνίου. Θέσεις 12-13:  ΑΕ Καραβά – Αρη Πολεμίου.  Ο Διόνυσος έχει τερματίσει στη 
14η θέση. 

 

9.3.2009 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι κληρώσεις της Δ΄Φάσης της κατηγορίας Παγκορασίδων και οι κληρώσεις της Γ΄Φάσης της κατηγορίας παίδων θα 
διεξαχθούν αύριο Τρίτη 10.3.2009 και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας.Αναλυτικά θα γίνουν πιο κάτω 
κληρώσεις και ορισμοί αγώνων: 



Δ΄Φάση Παγκορασίδων: Θέσεις 1-4 : Ανόρθωσις, Απόλλων, ΘΟΙ Αυγόρου, Ν.Ο.Αμμοχώστου Θέσεις 5-8 : ΑΕΛ, 
Γκράμμαρ, Ολυμπιάδα Ν., ΑΕΚ Κίτιον Θέσεις 9-12: Παφιακός, ΑΠΕΝ, Αρης Πολ., Αναγέννηση Θέσεις 13-
15: Πανιδαλιακός, Φοίνικας, Εθνικός Λ.Ο Μαραθώνας έχει τερματίσει στη 16η θέση. 

Γ΄Φάση Παίδων: Θέσεις 1-4:  Ομόνοια, Φοίνικας, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωσις Θέσεις 5-8: Παφιακός, Ολυμπιάδα 

Φρ., Εθνικός Λ., Ολυμπιάδα Ν. Για τις θέσεις 9-11 και 12-14 οι ομάδες θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε μια μέρα και 
ώρες που θα ορίσει η Ομοσπονδία. Θέσεις 9-11:  Αναγέννηση, Ε.Ν.Παραλιμνίου, ΑΠΟΕΛ. Θέσεις 12-13: Θα ορισθεί 
ο αγώνας ΑΕ Καραβά – Αρη Πολεμίου αφού ο Διόνυσος έχει τερματίσει στη 14η θέση. 

 

9.3.2009 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ B΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής στη Δερύνεια ο αγώνας για την τελική φάση των play-off του πρωταθλήματος 

ΟΠΑΠ Β κατηγορίας ανδρών στην πετόσφαιρα μεταξύ της Αναγέννησης και του Φοίνικα Πύλας. Ο αγώνας ήταν 
συγκλονιστικός και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον εκατοντάδων φιλάθλων κυρίως της Αναγέννησης που γέμισαν 

ασφυκτικά την αίθουσα θυμίζοντας παλιές δοξασμένες εποχές για τη Δερύνεια και το Κυπριακό βόλλεϋ. Η Αναγέννηση 
Δερύνειας νίκησε με 3-2 συμπληρώνοντας έτσι τρείς νίκες έναντι καμιάς του Φοίνικα Πύλας και ανακηρύχθηκε 

πρωταθλήτρια Β΄Κατηγορίας. Στις φωτογραφία οι πετοσφαιριστές της πρωταθλήτριας ομάδας της 
Αναγέννησης πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδό τους στην Α΄Κατηγορία.  

 

6.3.2009 

ΤΕΛΙΚΟΣ PLAY OFFS ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η τελική φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών υπολογίζεται κατ' 
αρχήν να ξεκινήσει τη Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009. Για την οριστικοποίηση του προγράμματος αλλά και των 

τηλεοπτικών μεταδόσεων, τη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 4.30 

μ.μ. συνάντηση των σωματείων που θα συμμετάσχουν στον τελικό. Θα παραστούν επίσης η Αστυνομία και το 
συνδρομητικό κανάλι LTV. 

 

6.3.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ  -  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ  -  για την τελική φάση των πλέϊ οφφς 
θα  διεξαχθεί τη Τρίτη 10.3.2009 στη κλειστή αίθουσα του ΑΤΙ.Ο δεύτερος τελικός θα αρχίσει στις 7.μ.μ. ακριβώς και 
θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

6.3.2009 

Η ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΦΙΑΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ο Παφιακός κατέκτησε για πρώτη φορά το  πρωτάθλημα νεανίδων Β΄ Κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα 

του Παφιακού κέρδισε τον τίτλο χωρίς να ηττηθεί (10 αγώνες). Στη φωτογραφία η αήττηττη πρωταθλήτρια ομάδα 
νεανίδων του Παφιακού μαζί με τον προπονητή της ομάδας κ. Μάριο Παναγίδη. 



 

 

5.3.2009 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 
O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ   για την ημιτελική φάση των πλέϊ 

οφφς θα  διεξαχθεί τη Παρασκευή 6.3.2009 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Ο ημιτελικός θα αρχίσει 
στις 7.30μ.μ.ακριβώς (και όχι στις 7.00μ.μ. που αρχικά ανακοινώθηκε)  και θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

3.3.2009 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ   για την ημιτελική φάση των πλέϊ 
οφφς θα  διεξαχθεί τη Παρασκευή 6.3.2009 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Ο ημιτελικός θα αρχίσει στις 7.00μ.μ. 
ακριβώς   και θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

1.3.2009 

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΑ 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει δημόσια την βαθύτατη θλίψη ολόκληρης της οικογένειας του 

κυπριακού βόλεϊ, για το θάνατο του Μιχάλη Μαστρανδρέα και ταυτόχρονα τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του. Η αναγγελία του θανάτου του Μιχάλη Μαστρανδρέα (στη φωτο μαζί με επίτιμο Πρόεδρο της 

ΚΟΠΕ κ. Ανδρέα Σταύρου) βύθισε στο πένθος το ελληνικό και το παγκόσμιο βόλεϊ γενικότερα, αφού ο εκλιπών 
διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας (1975-1993), άλλα και της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας (CEV). 



 

 

Ο Μιχάλης Μαστρανδρέας ήταν ένας αγνός φίλος της Κύπρου και στήριξε τον κυπριακό αθλητισμό από όλες τις θέσεις 

τις οποίες υπηρέτησε. Ο επίτιμος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Ανδρέας Σταύρου, δήλωσε 

για την απώλεια του Μιχάλη Μαστρανδρέα: «Ήταν ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα που είχε το κυπριακό βόλεϊ. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, δημιούργησε την Τοπική Επιτροπή ΕΟΠΕ Κύπρου και συνέβαλε τα μέγιστα στην 

οργάνωση του αθλήματος σε ολόκληρη την Κύπρο. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διοργάνωση των 3ων ΑΜΚΕ, το 1989 
στη Κύπρο, ο ίδιος είχε ζητήσει να είναι εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη διοργάνωση. Μέχρι πρόσφατα, 

ενδιαφερόταν για την πρόοδο του κυπριακού βόλεϊ κι ήταν ένθερμος υποστηρικτής των εθνικών μας ομάδων. Ο 
Μιχάλης Μαστρανδρέας αξιώθηκε να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τύγχανε της καθολικής 

αναγνώρισης όλων των ομοσπονδιών - μελών της. Ανθρώπινος, φιλικός, αποδεκτός από όλους, υπηρέτησε το βόλεϊ 
και τον αθλητισμό με ήθος και ανιδιοτέλεια». 

 

26.2.2009 

ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ -  ζωντανός στο ΑΛΦΑ 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ -  για την τελική φάση των πλέϊ οφφς 

θα  διεξαχθεί τη Τρίτη 3.3.2009 στη κλειστή αίθουσα της ΑΕΛ.Ο πρώτος τελικός θα αρχίσει στις 7.μ.μ. ακριβώς και θα 
μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

23.2.2009 

Η ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Η ΑΕΛ Λεμεσού κατέκτησε άλλο ένα  πρωτάθλημα νεανίδων Α΄ Κατηγορίας. Να σημειωθεί ότι η ΑΕΛ δέχθηκε μόνο μια 

ήττα στο πρωτάθλημα και αυτή στα χαρτιά. Στους υπόλοιπους αγώνες σημείωσε μόνο νίκες ενώ παραχώρησε μόλις 
ένα σετ. Η ΑΕΛ κατέκτησε για δέκατη φορά το πρωτάθλημα νεανίδων στην ιστορία της. 



 

 

23.2.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ζωντανός στο LTV SPORTS 1 
O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ για την ημιτελική φάση των πλέϊ 

οφφς θα  διεξαχθεί αύριο στη κλειστή αίθουσα του ΑΤΙ και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Θα μεταδοθεί ζωντανός 
από το LTV Sports 1. 

 

23.2.2009 

Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Αήττητη κατέκτησε το πρωτάθλημα εφήβων Α΄Κατηγορίας η ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι είναι η πρώτη φορά που στέφεται πρωταθλήτρια στους έφηβους η Ανόρθωσις. Το σωματείο της Αμνμοχώστου 

είναι το μοναδικό στην ιστορία του κυπριακού βόλεϊ που καταφέρνει να κερδίσει τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις 
Α΄Κατηγορίας (ανδρών, εφήβων, παίδων, παμπαίδων, μίνι, γυναικών, νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων μίνι). 



 

 

18.2.2009 

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΦΗΒΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Αήττητος και χωρίς να χάσει σετ ο Φοίνικας Πύλας κατέκτησε το πρωτάθλημα εφήβων Β΄Κατηγορίας. Ο Φοίνικας 

Πύλας μετά από αρκετά χρόνια επανέρχεται δυναμικά και η ομάδα ανδρών θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση 
Δερύνειας στον τελικό των πλεϊ οφφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Β΄Κατηγορίας. 



 

 

17.2.2009 

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ ζωντανός στο ΑΛΦΑ 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ για την προημιτελική φάση των πλέϊ 
οφφς θα  διεξαχθεί απόψε στη κλειστή αίθουσα "Ελευθερία - Τάσος Παπαδόπουλος" και θα αρχίσει στις 7.μ.μ. 
ακριβώς. Θα μεταδοθεί ζωντανός από το ΑΛΦΑ. 

 

13.2.2009 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΕ 

Μηδενισμός και αφαίρεση τριών βαθμών από το Διόνυσο ήταν η ποινή της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ που 

συνήλθε την Παρασκευή (13 Φεβρουαρίου 2009) το βράδυ και μελέτησε το διακοπέντα αγώνα ΑΠΟΕΛ – Διόνυσου. Ο 
αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ του ΑΠΟΕΛ.  Ανακοινώνοντας την απόφαση, μετά από πέντε ώρες συνεδρία, ο πρόεδρος 

της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ κ. Δώρος Ιωαννίδης ανέφερε ότι ήταν ομόφωνη και λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη 
το φύλλο αγώνα, την μαρτυρία του διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή. Η Δικαστική Επιτροπή αποδέχθηκε ότι 

ορθώς διακόπηκε ο αγώνας ο οποίος κατακυρώθηκε υπέρ του ΑΠΟΕΛ και ο Διόνυσος μηδενίστηκε. «Βρίσκουμε ένοχο 
το Διόνυσο για αντιαθλητική συμπεριφορά και ότι προσέβαλε το φίλαθλο πνεύμα γιατί οι αθλητές του που 

αγωνίστηκαν με ενέργειες και παραλείψεις τους, δεν επεδίωξαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το σωματείο 

Διόνυσος αντιμετώπισε μια από τις πιο σοβαρές κατηγορίες και έχει βρεθεί ένοχο. Είναι μια από τις χειρότερες μορφές 
παράβασης του «ευ αγωνίζεσθαι». Το καταστατικό προνοεί βαριές ποινές, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

σωματείο δεν έχει προηγούμενα από το 1983 που συμμετέχει στις δραστηριότητες της ομοσπονδίας, αποφασίζουμε, 
πέραν του μηδενισμού στο συγκεκριμένο αγώνα να του αφαιρεθούν 3 βαθμοί. Με την απόφαση αυτή ο Διόνυσος δεν 

θα συναντηθεί με τον αντίπαλο που δεν επιθυμούσε, στη διαδικασία των πλέι οφ, αλλά η Δικαστική δεν κάνει τέτοιους 

συνυπολογισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ κ. Δώρος Ιωαννίδης. Οι 
πετοσφαιριστές και ο προπονητής του Διόνυσου που κατηγορούνταν για αντιαθλητική συμπεριφορά αθωώθηκαν, 

αφού η Δικαστική έκρινε ότι από τα ενώπιον της στοιχεία δεν στοιχειοθετήθηκε υπόθεση εναντίον τους. Μετά την 
απόφαση της συνεδρίας της  Δικαστικής Επιτροπής, οι αγώνες της πρώτης φάσης των Play Off του Πρωταθλήματος 



ΟΠΑΠ A’ Κατηγορίας Αντρών ΠΑΦΙΑΚΟΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ θα αρχίσουν τη Δευτέρα 
16.2.2009  εκτός του αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 17.2.2009 και θα μεταδοθεί 
από το  ΑΛΦΑ. Οι αγώνες θα συνεχιστούν την Παρασκευή 20.2.2009 και Δευτέρα 23.2.2009 εάν και εφόσον χρειαστεί. 

 

11.2.2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΑ ΨΕΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟΕΛ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών, συναισθήματα 
βαθιάς θλίψης, απογοήτευσης και αποτροπιασμού προκάλεσε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τους 

φίλους του βόλεϊ γενικότερα, η διακοπή του αγώνα ΑΠΟΕΛ – Διόνυσου για «δυσφήμηση του αθλήματος» η 
οποία αποτελεί μια «μαχαιριά» στα όνειρα και τις επιδιώξεις των υγιώς σκεπτόμενων ανθρώπων του αθλήματος που 
υπηρετούμε. 

Συνειδητά, κατά καιρούς έχουμε επιδείξει ανοχή, δεχόμενοι πυρά και αστήριχτες κατηγορίες, σε μια προσπάθεια καλής 

θέλησης για να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε το άθλημά μας. Διαπιστώνεται ότι το πνεύμα αλληλοσεβασμού που 

επιδείξαμε και οι προσπάθειες καλής θέλησης για την πρόοδο του αθλήματος, όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε, αλλά 
εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διαβεβαιώνουμε  τους φίλους του αθλήματος που νοιάζονται και το υπηρετούν 

ανιδιοτελώς, ότι η περίοδος ανοχής έχει τελειώσει. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια εξάλειψης των φαινομένων που προσβάλλουν και ντροπιάζουν το βόλεϊ. Επιβάλλεται το συντομότερο 

δυνατόν, να εξαλειφθεί κάθε ίχνος «σκιάς» και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε με μοναδικό γνώμονα τις 
αρχές που οδηγούν στο «ευ αγωνίζεσθαι» και με την αποφασιστικότητα που επιβάλουν τα 80 χρόνια ιστορίας του 
βόλεϊ στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνα, «ο λόγος της διακοπής είναι η δυσφήμηση του αθλήματος από 

πλευράς της φιλοξενούμενης ομάδας. Μετά από τρεις προειδοποιήσεις προς τους αρχηγούς των ομάδων και αφού 
σκοπίμως οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας επέδειξαν αντιαθλητική συμπεριφορά δυσφημώντας το άθλημα». 

Με απόφαση της Γραμματείας της Ομοσπονδίας η οποία διαχειρίζεται τα επείγοντα θέματα και με εξουσιοδότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η τύχη του διακοπέντα αγώνας ΑΠΟΕΛ - Διόνυσου της 18ης αγωνιστικής, παραπέμπεται στη 
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, η οποία θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009. 

 

10.2.2009 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Απόψε στις 8.00μ.μ διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική (4 αγώνες) του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας 

ανδρών. Δύο από τους αγώνες θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από το LTV Sports 1 σε παράλληλη σύνδεση. Νέα 
Σαλαμίνα - Ανόρθωσις και Παφιακός - Ομόνοια. Οι αγώνες των εφήβων των αγώνων που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά 
θα αρχίσουν  στις 6.μ.μ. ακριβώς. 

 

9.2.2009 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής τελευταίας αγωνιστικής (18η) της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ 
Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών, διευκρινίζουμε τις διατάξεις της Ειδικής Προκήρυξης της αγωνιστικής περιόδου 2008 – 2009 
που αφορούν στις ισοβαθμίες και στον τρόπο διεξαγωγής τους Πρωταθλήματος στις υπόλοιπες φάσεις. 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά, λαμβάνεται 

υπόψιν η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των νικηφόρων και απολεσθέντων σετ στο σύνολο τους και κατά το 

πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά.Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο 
λόγος του κλάσματος, που έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα απολεσθέντα σετ στο σύνολο κατά το 

πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο λόγο.Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη 
τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισόβαθμων σωματείων συναντήσεων ( κατά σειρά βαθμοί, σετ, πόντοι).Σε 

περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τους αποκτηθέντες πόντους 
και παρονομαστή τους απολεσθέντες στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο 
λόγο.Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, διεξάγεται αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η ΚΟΠΕ. 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - Β’ ΦΑΣΗ 

Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος οι εφτά (7) πρώτες ομάδες δίνουν μεταξύ τους 
αγώνες Play Off για την ανάδειξη του πρωταθλητή.Στον πρώτο γύρο των Play Off η 2η στην βαθμολογία ομάδα 

αντιμετωπίζει την 7η, η 3η την 6η και η 4η την 5η ενώ για την πρόκριση στον επόμενο γύρο είναι απαραίτητες οι τρεις 

(3) νίκες. Η πρώτη στην βαθμολογία ομάδα δεν αγωνίζεται σε αυτόν τον γύρο και περνά απευθείας και χωρίς αγώνα 
στην δεύτερη φάση των Play Off.Στον δεύτερο γύρο (ημιτελική φάση) η πρώτη ομάδα η οποία έχει ήδη προκριθεί 

χωρίς αγώνα αντιμετωπίζει την νικήτρια του αγώνα 4 – 5 και η νικήτρια του αγώνα 2 – 7 την νικήτρια του αγώνα 3 – 6 
ενώ για την πρόκριση στον τελικό γύρο είναι απαραίτητες οι τρεις (3) νίκες.Στον τελικό γύρο οι νικήτριες των δύο 

ζευγαριών που αναφέρονται πιο πάνω αναμετρώνται για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας και οι ηττημένες για την 

τρίτη θέση.Η αναμέτρηση για τον πρωταθλητή θα κριθεί στις τέσσερις (4) νίκες ενώ η αντίστοιχη για την τρίτη θέση 
στις τρεις (3) νίκες.Σ’ όλους τους γύρους μετρούν οι νίκες που έχουν πετύχει οι ομάδες στην 1η φάση του 

πρωταθλήματος ενώ οι αγώνες ξεκινούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε πιο ψηλά στη λήξη της 1ης φάσης του 
πρωταθλήματος και συνεχίζονται εναλλάξ στις έδρες των δύο ομάδων μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης.Οι ηττημένες 

ομάδες του πρώτου γύρου των Play Off τοποθετούνται στις θέσεις 5 – 7 της τελικής βαθμολογικής κατάταξης 
διατηρώντας την κατάταξη που είχαν στη λήξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος 

 

6.2.2009 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε στις 29.1.2009 εξετάσεις στους διαιτητές της Λεμεσού από την Επιτροπή Διαιτησίας τύπου team 
work. Παρών στις εξετάσεις έδωσε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χατζηδαμιανού. 

 

 

5.2.2009 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών οι ομάδες που θα 

συμμετάσχουν στην ημιτελική φάση είναι οι Εθνικός Λατσιών, Αρης Λεμεσού, Αναγέννηση Δερύνειας και Ολυμπιάδα 
Νεάπολης. Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 19.1.2009 
είναι:ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ και ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ. 



Οι πιο πάνω αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων της πρώτης φάσης των PLAY OFF. Αν η 
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας αντρών η οποία θα αρχίσει στις 06.02.2009 ολοκληρωθεί 

στις 13.02.2009 τότε οι 2 ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 20.02.2009 (πρώτοι αγώνες) 
και 27.02.2009 (επαναληπτικοί).Αν η πρώτη φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας αντρών ολοκληρωθεί 
στις 20.02.2009 οι 2 ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 27.02.2009 (πρώτοι αγώνες) και 06.03.2009 (επαναληπτικοί). 

  

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών οι ομάδες που θα 
συμμετάσχουν στην ημιτελική φάση είναι οι Εθνικός Λατσιών, ΘΟΙ Αυγόρου, Ν.Ο.Αμμοχώστου, και Παφιακός.Οι 

αγώνες της ημιτελικής φάσης σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 19.1.2009 είναι: ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ 
– ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ και Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΠΑΦΙΑΚΟΣ. 

Οι πιο πάνω αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων της πρώτης φάσης των PLAY OFF. Αν η 
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας γυναικών η οποία θα αρχίσει στις 10.02.2009 ολοκληρωθεί σ’ αυτή 

την αγωνιστική ημερομηνία οι 2 ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 17.02.2009 (πρώτοι αγώνες) 
και 24.02.2009 (επαναληπτικοί).Αν η πρώτη φάση του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας γυναικών ολοκληρωθεί 

στις 17.02.2009 ή στις 24.02.2009 οι 2 ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 24.02.2009 (πρώτοι αγώνες) 
και 03.03.2009 (επαναληπτικοί) ή στις 03.032009 (πρώτοι αγώνες) και 10.03.2009 (επαναληπτικοί) αντίστοιχα 

Ο Τελικοί των Κυπέλλων Β΄ Κατηγορίας ανδρών και γυναικών θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες και γήπεδα που θα 
ανακοινωθούν αργότερα. 

 

5.2.2009 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Οι αγώνες της πρώτης φάσης των Play Off του Πρωταθλήματος A’ Κατηγορίας Αντρών 2008/2009  θα αρχίσουν 
τη Δευτέρα 16.2.2009 και θα συνεχιστούν την Παρασκευή 20.2.2009 και Δευτέρα 23.2.2009 εάν και εφόσον 

χρειαστεί. Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης  της 1ης φάσης του πρωταθλήματος  οι επτά (7)  πρώτες ομάδες δίνουν 
μεταξύ τους αγώνες Play Off για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Στον πρώτο γύρο των  Play Off  η 2η  στη βαθμολογία 

ομάδα αντιμετωπίζει την 7η , η 3η την 6η  και η 4η την 5η ενώ  για την πρόκριση στον επόμενο γύρο είναι απαραίτητες 

οι τρείς (3) νίκες . Η  πρώτη στη βαθμολογία ομάδα δεν αγωνίζεται σε αυτόν τον γύρο και περνά απευθείας και χωρίς 
αγώνα στη δεύτερη φάση των   Play Off. 



 

Οι αγώνες  των  Play Off Α΄Κατηγορίας Γυναικών  θ’ αρχίσουν την Τρίτη 17.2.2009   και θα συνεχιστούν 

την  Παρασκευή 20.2.2009  και  Τρίτη 24.2.2009 εάν  και εφόσον χρειαστεί. Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης της 
1ης φάσης του Πρωταθλήματος  οι επτά  (7) πρώτες  ομάδες  δίνουν  μεταξύ τους αγώνες  Play Off   για την ανάδειξη 

του πρωταθλητή. Στον  πρώτο γύρο  των  Play Off  η 2η στη βαθμολογία  ομάδα αντιμετωπίζει  την 7η  και η 3η την 

6η και η  4η την 5η ενώ για την πρόκριση  στον επόμενο γύρο είναι απαραίτητες οι τρείς (3) νίκες . Η πρώτη στη 
βαθμολογία ομάδα δεν αγωνίζεται σε αυτόν τον γύρο και περνά  απευθείας  και χωρίς αγώνα στη δεύτερη φάση 
των  Play Off. 



 

Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης των Play Off είναι: 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.(2-0 νίκες), ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (2-0 νίκες), ΑΕΚΙΤΙΟΝ-GRAMMAR SCHOOL (2-
0 νίκες)  

Οι αγώνες (αρχίζουν στις 8.μ.μ.) θα συνεχιστούν εναλλάξ στις έδρες των δύο ομάδων μέχρι τη περάτωση της φάσης. 

Στο δεύτερο γύρο (ημιτελική φάση)  η πρώτη ομάδα η οποία έχει ήδη προκριθεί χωρίς αγώνα αντιμετωπίζει τη 
νικήτρια  ΑΕΚΙΤΙΟΝ – GRAMMAR SCHOOL, και η νικήτρια του αγώνα ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ  τη νικήτρια 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΥ  ενώ για την πρόκριση στη τελική φάση είναι απαραίτητες οι τρείς νίκες. Αν η πρώτη 
φάση των PLAY OFF ολοκληρωθεί στις 17.2.2009 ή 20.2.2009 η δεύτερη φάση (ημιτελική) θα αρχίσει στις 24.02.2009 

και θα συνεχιστεί στις 27.2.2009 και 3.3.2009 εφ όσον χρειαστεί. Αν η πρώτη φάση των  PLAY OFF ολοκληρωθεί στις 

24.2.2009 η δεύτερη φάση (ημιτελική) θα αρχίσει στις 3.3.2009 και θα συνεχιστεί στις 6.3.2009 και 10.3.2009 εφόσον 
χρειαστεί. 

 

29.1.2009 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών θα διεξαχθεί την Τρίτη 10.2.2009. Δύο από 
τους αγώνες θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από το LTV Sports 1 σε παράλληλη σύνδεση. 

 

29.1.2009 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ ζωντανός στο LTV Sports 1 
O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ θα  διεξαχθεί τη Τρίτη 3.2.2009 

στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο 
αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.μ.μ. ακριβώς. 

 



29.1.2009 

KYΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Πραγματοποιήθηκαν χθές στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι κληρώσεις των κυπέλλων ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών και 
Γυναικών. Το πρόγραμμα των ανδρών αναλυτικά: Πρώτη φάση (ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 2.2.2009 και ο 

επαναληπτικός στις 23.2.2009) ΑΠΟΕΛ - ΑΕ Καραβά. Δεύτερη Φάση (οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν 
αργότερα) Διόνυσος - Ε.Ν.Παραλιμνίου, Ολυμπιάδα Φρέναρος - Ανόρθωσις, Ομόνοια - Παφιακός, Νικητής ΑΠΟΕΛ-ΑΕ 

Καραβά - Νέα Σαλαμίνα. Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στο φάϊναλ 4 και θα διεξαχθεί νέα κλήρωση σε 

ημερομηνία που θα καθορίσει η Ομοσπονδία. Το πρόγραμμα των γυναικών αναλυτικά: Ομάδα πρώτης θέσης κανονικής 
περιόδου περνά χωρίς αγώνα στο φάϊναλ 4, Πανιδαλιακός - Απόλλων, ΑΕΚ Κίτιον - Ομάδα δεύτερης θέσης κανονικής 

περιόδου, Ολυμπιάδα Νεάπολης - Γκράμμαρ Σκουλ. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 3.2.2009 και οι 
επαναληπτικοί στις 10.2.2009. Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στο φάϊναλ 4 και θα διεξαχθεί νέα κλήρωση. 

 

29.1.2009 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Η Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας λειτουργεί και πάλι μετά από 10 μέρες λόγω τεχνικού προβλήματος. 

 

19.1.2009 

KYΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας η κλήρωση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών. Ολυμπιάδα 

Νεάπολης - Φοίνικας Πύλας είναι το πρώτο ζευγάρι και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 23.1.2009 και ο 
επαναληπτικός θα γίνει στις 30.1.2009. Στη δεύτερη φάση ο νικητής του πιο πάνω αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό 
Λατσιών και ο Αρης Λεμεσού την Αναγέννηση Δερύνειας. 

 

12.1.2009 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε στις 8/1/09 στο Ολυμπιακό Μέγαρο η πρώτη μηνιαία συνάντηση Διαιτητών Λευκωσίας για το 

2009.Έγινε εκτενής ανάλυση περιπτώσεων και φάσεων που συνέβησαν στο Πρωτάθλημα μας, από τους Διεθνείς μας 
Διαιτητές Παντελή Τοφή και Νίκο Ευγενίου. 

Ακολούθησε το καθιερωμένο κόψιμο βασιλόπιττας παρουσία και του Δ.Σ του Συνδέσμου. 
Τυχερός της βασιλόπιττας ο συνάδελφος Αντρέας Φαλάς με το φλουρί αξίας € 50. 
Με την ευκαιρία αυτή σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. 

 

9.1.2009 

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιτόπινγκ (WADA) ανακοίνωσε το νέο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών τον οποίο θα 

βρήτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης 
(CEV) www.cev.lu/downloads/medical documents/international standards/WADA. 

 

8.1.2009 

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ζωντανός στο LTV Sports 1 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ θα  διεξαχθεί αύριο Τρίτη 
13.1.2009 στη κλειστή αίθουσα "Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία" και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Θα μεταδοθεί 
ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.μ.μ. ακριβώς. 

 

8.1.2009 

ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
Πραγματοποιήθηκε στις 7/1/2009 στο γήπεδο της Ανόρθωσης στην Λεμεσό το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιτας 

του Συνδέσμου Διαιτητών για τα μέλη των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Η εκδήλωση άρχισε γύρω στις 8.00 μ.μ. Εκ 
μέρους της Ομοσπονδίας παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος Κος Χάρης Καράγιας καθώς και ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. Κος 

http://www.cev.lu/downloads/medical


Γεώργιος Δορίτης οι οποίοι και έκοψαν την βασιλόπιτα. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν του και ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Κος Γιώργος Παπαγεωργίου ο οποίος ήταν και ο τυχερός της βραδιάς αφού το φλουρί που βρήκε είχε σαν 
δώρο το ποσό των 50 Ευρώ. 

 

29.12.2008 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 η καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των Διαιτητών της Επαρχίας 

Λεμεσού στη κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών του Απόλλωνα Λεμεσού. Η συνάντηση που άρχισε η ώρα 8.00 μ.μ. 
κράτησε 1 ώρα και 30 λεπτά. Παρόντες  ήταν οι Διαιτητές και Σημειωτές της Επαρχίας Λεμεσού καθώς και οι κ.κ. 

Γιώργος Δωρίτης Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Χάρης Καράγιας Αντιπρόεδρος της ΚΟΠΕ και μέλος της 
Επιτροπής Διαιτησίας καθώς και ο παρατηρητής Διαιτησίας κ. Πανίκος Λευτέρη. Η συνάντηση είχε ανοικτή ατζέντα με 
τους Διαιτητές να αναλύουν διάφορες φάσεις/περιπτώσεις που έγιναν σε προηγούμενους αγώνες. 

 

24.12.2008 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη προετοιμασίας τους ετοιμάζονται να κάνουν οι προεθνικές μας ομάδες βόλεϊ 

ανδρών και γυναικών. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του 2009 είναι αρκετές και ιδιαίτερα σημαντικές και οι 
ομοσπονδιακοί μας προπονητές τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες ξεκινούν την προσπάθεια έτσι ώστε οι 

ομάδες μας να παρουσιαστούν πανέτοιμες. Όπως είναι γνωστό, στη νέα χρονιά οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης θα 

διεξαχθούν στην Κύπρο κι εφόσον αξιολογούνται πολύ ψηλά από την Πολιτεία, τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ, η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το βόλεϊ να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες όλων. Οι εθνικές μας ομάδες βόλεϊ πρωταγωνιστούν σε όλες τις διοργανώσεις και από το 1985 όταν 
πρωτοξεκίνησαν, έχουν προσφέρει στην πατρίδα μας 15 χρυσά, 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Κατά το 2009, τα 

αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα θα συμμετάσχουν επίσης στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο η ομάδα των ανδρών να αγωνιστεί και στους Μεσογειακούς Αγώνες. 

Η προετοιμασία της προεθνικής ανδρών θα γίνει στο Αθλητικό Κέντρο «Ατέρμων» στον Άγιο Παντελεήμονα του Νομού 
Κιλκίς, 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αποστολή θα αναχωρήσει την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και 

θα συμμετάσχει σε τουρνουά με τη συμμετοχή άλλων τριών ομάδων από την Α2 Κατηγορία της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Αιγινίου στις 27 Δεκεμβρίου, τα 
Μουδανιά στις 28 Δεκεμβρίου και τον Επίκουρο στις 29 Δεκεμβρίου. Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Αντώνης 

Παπαδόπουλος και ο συνεργάτης του Χρίστος Παναγίδης δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τις παλιές καραβάνες της 
ομάδας, τους Πάνο Ηρακλέους, Μάριο Χρυσοστόμου και Μίμη Παμπακά, τους Πλατρίτη, Αντωνίου Παπαιωάννου, και 
Αλεξίου, όπως επίσης και τον τραυματία Βλάτο Κνέζεβιτς. 



 

«Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες μας να μπουν στο κλίμα της εθνικής και να δουλέψουν για λίγες μέρες 
απαλλαγμένοι από το άγχος του πρωταθλήματος. Σε ένα αθλητικό Κέντρο με όλες τις ανέσεις, αφού έχει φιλοξενήσει 

μεγάλες ομάδες και διοργανώσεις. Θέλουμε να δούμε κάποια νέα παιδιά και την προοπτική ένταξής του στην ομάδα», 

δήλωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος που θα έχει στη διάθεσή του τους ακόλουθους πετοσφαιριστές: Ανθιμος 
Οικονομίδης, Νικόλας Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κοντός, Στέλιος Μασιάς, Σάββας Σάββα, Βασίλης Δημητρίου, Δημήτρης 

Αποστόλου, Αχιλλέας Πετρακίδης, Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Σωτήρης Πετρακίδης, Στέλιος Μιχαήλ, Γαβριήλ Γεωργίου, 
Μαρίνος Παπαχριστοδούλου. Αρχηγός της αποστολής είναι το μέλος του δ.σ. της ΚΟΠΕ κ. Δημήτρης Προποκοπίου, 
φυσιοθεραπευτής ο Διογένης Ευριπιώτης και διαιτητής ο Γιαννάκης Σοφοκλέους. 



 

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου αναχωρεί και η προεθνική μας ομάδα των γυναικών, με προορισμό την Αθήνα. Θα 
προετοιμαστεί στο «Σπίτι του βόλεϊ» στην Παιανία με φιλικούς αγώνες με τις εθνικές νεανίδων και κορασίδων της 

Ελλάδας (στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου). Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Νίκος Ιωάννου και η συνεργάτιδά του 

Ντανιέλα Πελαγία, έχουν επιλέξει αρκετές νεάνιδες και κορασίδες πετοσφαιρίστριες με στόχο να διαπιστώσουν ποιες 
μπορούν να στελεχώσουν στο μέλλον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών. «Θα έχουμε μαζί μας το 

νέο αίμα του γυναικείου βόλεϊ μαζί με 2-3 έμπειρες παίκτριες, έτσι ώστε η ποσαρμογή τους να είναι ευκολότερη. 
Έχουμε κάνει μέχρι τώρα οκτώ προπονήσεις και στην Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε πρωί και βράδυ, 

σε διαφορετικό περιβάλλον και χωρίς προβλήματα», δήλωσε ο Νίκος Ιωάννου. Στην αποστολή συμμετέχουν οι 
ακόλουθες 15 πετοσφαιρίστριες: Άρτεμις Σταύρου, Ελένη Μιχαήλ, Σοφία Τσαγγαρίδου, Στεφάνα Ζάρκοβιτς, 

Κωνσταντίνα Κορωνίδου, Ελένη Μοσφιλιώτη, Ρενάτε Κωνσταντίνου, Χρύσω Βούβακου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου, 

Ανδρεα Χαραλάμπους,  Εμανουέλα Βασιλείου, Παναγιώτα Κούτα, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Νάτα Στάροβλαχ και Φρόσω 
Ονησιφόρου. Αρχηγός της αποστολής είναι το μέλος του δ.σ. της ΚΟΠΕ κ. Θέτις Κοζάκου, μασέρ η Ροξάνα Τσιρίτα, και 
διαιτητής ο Γιώργος Παπαγεωργίου 

 

22.12.2008 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
Αύριο Τρίτη θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς ενώ στις 26 Δεκεμβρίου αναχωρούν για την Ελλάδα οι 

εθνικές ομάδες των ανδρών (Θεσσαλονίκη) και γυναικών (Αθήνα) για προετοιμασία και αγώνες. Θα επιστρέψουν στην 
Κύπρο στις 30 Δεκεμβρίου. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά από τις 24-28 Δεκεμβρίου 2008 και 

από 31 Δεκεμβρίου -1 Ιανουαρίου 2009. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ καθώς και το προσωπικό της Ομοσπονδίας 
σας εύχονται Καλά Χριστογεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος. 

 

22.12.2008 

 Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ ζωντανός στο LTV Sports 1 

O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ θα  διεξαχθεί αύριο Τρίτη 
23.12.2008 στο γυμνάσιο Παραλιμνίου και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV 
Sports 1. 



 

6.12.2008 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο η συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας όπου παρουσιάστηκε ο Σχεδιασμός 
Οικονομικής στήριξης της Ομοσπονδίας των πετοσφαιρικών της σωματείων με την παρουσίαση και παράδοση προς 
αυτά από 1000 λαχνούς των 20 Ευρώ έκαστο με δώρο ένα αυτοκίνητο Μερσεντές. 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΕ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 17 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 Αγαπητοί φίλοι, 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε σήμερα ενώπιόν σας για να ανακοινώσουμε τη λειτουργία δύο Σχεδιασμών 

που ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητές μας. 
Δύο Σχεδιασμούς που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε το βόλεϊ στον τόπο μας αλλά 
και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας. 

 

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση των δύο Σχεδιασμών θα ήθελα να σημειώσω ότι βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου 
στις εγχώριες  διοργανώσεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε στην ορθή κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον τόσο στο 

πρωτάθλημα ανδρών, όσο και στο πρωτάθλημα γυναικών είναι εξαιρετικό και πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί μέχρι το 

τέλος. Σίγουρα έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε, ενώ δεν λείπουν τα προβλήματα. Μόλις χθες βράδυ είχαμε τη 
διακοπή ενός αγώνα, γεγονός που μας στενοχωρεί αφάνταστα, αλλά δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα 

επιδιώξουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, για να δώσουμε τη δυνατότητα στους φίλους του αθλήματος να 
απολαμβάνουν το θέαμα και στις ομάδες μας να συναγωνίζονται επί ίσους όρους. 



 

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως νέα διοίκηση στην ΚΟΠΕ, είχαμε δηλώσει έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά 

για να ξημερώσουν ακόμη καλύτερες μέρες για το βόλεϊ. Και θα το κάνουμε! Καλούμαστε, στο βάθος ολόκληρης της 
χρονιάς, να παρουσιάσουμε τον καθρέφτη του αθλήματος. Δεν είναι άλλος από τις εγχώριες διοργανώσεις, που 

στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε το βόλεϊ να μπει σε κάθε σπίτι και θα δουλέψουμε σκληρά 

προς την κατεύθυνση αυτή. Στο χώρο του βόλεϊ, ο σεβασμός στον αθλητή, στον παράγοντα, στον προπονητή, ο 
σεβασμός στους κανόνες, πρέπει να αποτελεί βασική αρχή. 

Οι Σχεδιασμοί που παρουσιάζουμε σήμερα, πιστεύουμε ότι είναι πρωτοποριακοί και ιδιαίτερα βοηθητικοί στην 

ανάπτυξη του αθλήματος μας. Ο Σχεδιασμός Οικονομικής Στήριξης των Πετοσφαιρικών Ομάδων, επιβεβαιώνει την 

έγνοια και την στήριξη της ομοσπονδίας σε ένα τομέα όπου όλα τα σωματεία, όλων των αθλημάτων, αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα. Θέλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να στηρίξουμε τα οικονομικά των σωματείων μας και θεωρούμε 
ότι ο Συγκεκριμένος Σχεδιασμός θα είναι μια καλή τονωτική ένεση. 

 Η ΚΟΠΕ θα κυκλοφορήσει 30 χιλιάδες λαχεία με δώρο ένα αυτοκίνητο πολυτελείας, Μερσεντές Class B. Τα λαχεία 

αυτά θα διανεμηθούν σε όλα τα σωματεία μέλη της ΚΟΠΕ (χίλια λαχεία σε κάθε σωματείο) τα οποία και θα διαθέσουν 
σε φίλους και υποστηρικτές τους. Όλα τα έσοδα θα παραμείνουν στο κάθε σωματείο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια 

δραστηριότητα της Ομοσπονδίας για να βοηθήσει τα σωματεία - μέλη της που αναπτύσσουν το άθλημα. Ο Σχεδιασμός 
υλοποιείται με τη συνεργασία των χορηγών μας, του Καφέ Pocca και των Φρουτοποτών Snapple. Ως Οικογένεια του 

βόλεϊ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία και ιδιαίτερα το διευθυντή της, κ. Παντελή Κωνσταντίνου για 

τη συγκεκριμένη χορηγία που καλύπτει τα έξοδα αγοράς του αυτοκινήτου. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
Εταιρεία Μερσεντές που μας παραχωρεί το αυτοκίνητο σε τιμή κόστους. 

Η κλήρωση του τυχερού λαχνού θα γίνει κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ανδρών 2009 που είναι 

προγραμματισμένος για τον Απρίλιο του 2009. Για την προβολή του Σχεδιασμού θα έχουμε και τη συνεργασία του 

τηλεοπτικού χορηγού μας, των συνδρομητικών καναλιών Λουμιέρ και Αλφα τα οποία και ευχαριστούμε. Καλούμε τους 
φίλους του αθλήματος να αγοράσουν λαχεία και να βοηθήσουν τις ομάδες τους να βάλουν στα ταμεία τους ένα 
σεβαστό ποσό. 



 

Ο δεύτερος Σχεδιασμός που ανακοινώνουμε σήμερα είναι εξίσου σημαντικός. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

και η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχουν ξεκινήσει από κοινού την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού 
σχεδιασμού εκμάθησης του αθλήματος μας στα Δημοτικά Σχολεία που θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες του Προγράμματος περιλαμβάνονται στο ειδικό έντυπο που έχετε στα χέρια σας και 
διανέμεται σε παιδιά Δημοτικών Σχολίων ηλικίας 8-12 χρόνων. 

Στόχος του Σχεδιασμού, πέρας της καθαρής αθλητικής πλευράς είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών και η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια των αθλητικών Ιδεωδών, αλλά και η διαμόρφωση σε αυτά των κατάλληλων προτύπων και αξιών. 

Βασική παράμετρος του Σχεδιασμού είναι η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ ομάδων αθλητών της Κύπρου και της 

Ελλάδας μετά από πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες. Υπολογίζεται ότι για το 2009 θα γίνουν χίλιες 
περίπου ανταλλαγές που θα καλύπτουν και τις δύο ομοσπονδίες. 



 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης της ΚΟΠΕ και του συγκεκριμένου Σχεδιασμού, ο κ. 
Νίκος Ιωάννου. Ως Ομοσπονδία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και 

να διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε τα παιδιά μας να τύχουν της σωστής εκπαίδευσης και 
εκμάθησης του βόλεϊ. 

Ευχαριστούμε επίσης τον μεγάλο χορηγό μας, τον ΟΠΑΠ που στηρίζει όλες τις διοργανώσεις μας και αναμένουμε ότι 
θα συμμετάσχει και στην προσπάθειά αυτή. 

 

16.12.2008 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου η ΚΟΠΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 11π.μ στο Ολυμπιακό μέγαρο. Ανάμεσα στα 
θέματα της συνέντευξης τύπου είναι ο Σχεδιασμός Οικονομικής Στήριξης των πετοσφαιρικών ομάδων (θα 

παρουσιαστεί το λαχείο της ΚΟΠΕ με δώρο ένα αυτοκίνητο μερσεντές Β) και ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Πετόσφαιρας 
που υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ΚΟΠΕ. 



 

 

13.12.2008 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΕ 
Λόγω του αδόκητου θανάτου του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου και της κηδείας του που 
θα γίνει τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 η Ομοσπονδία ανακοινώνει τα πιο κάτω: 

1. Να εκφράσει και δημόσια θερμά  συλλυπητήρια του εκλιπόντος. 2. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα  παραμείνουν 

κλειστά τη Δευτέρα, ημέρα της κηδείας. 3. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της θα 
παραστεί στη κηδεία και θα καταθέσει στεφάνι. 4. Σε όλους τους αγώνες όλων των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας 

θα τηρείται μονόλεπτος σιγή. 5. Ο αγώνας των εφήβων της Δευτέρας ΑΕ Καραβά - Ομόνοιας αναβάλλεται και θα 
οριστεί αργότερα. Ο αγώνας των ανδρών ΑΕ Καραβά - Ομόνοιας θα διεξαχθεί τη Τρίτη στις 6.45 στη κλειστή αίθουσα 
Σπύρος Κυπριανού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο αγώνας ανδρών Νέας Σαλαμίνας - Ε.Ν.Παραλιμνίου. 

 

12.12.2008 

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ 
Αρχίζει αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 στη κλειστή αίθουσα Λυκείου Αποστόλου Μάρκου  στη Λευκωσία το 

πρώτο παγκύπριο τουρνουά παλαιμάχων πετοσφαιριστριών με τη συμμετοχή 3 ομάδων τελικά (δεν θα συμμετάσχει η 

Λάρνακα). Συγκεκριμένα στις 3.00μ.μ θα διεξαχθεί ο αγώνας Λευκωσία 1 - Λευκωσία 2. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 
2008 θα διεξαχθούν τρείς αγώνες με σύστημα βαθμολογίας 2 βαθμούς η νίκη και 1 η ήττα. Το πρόγραμμα αναλυτικά: 

11:00 πμ Λευκωσία 1 - Λεμεσός, 13:00 μ.μ Λευκωσία 2 - Λευκωσία 1 και 15:00 μ.μ Λεμεσός - Λευκωσία 2. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απονομές. 

 

11.12.2008 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει το πρόγραμμα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των επόμενων 
αγωνιστικών μέχρι 13 Ιανουαρίου 2009  όπως εγκρίθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως ακολούθως: 

11η αγωνιστική Τρίτη 16/12/2008 ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιάδα Φρ 

13η αγωνιστική Τρίτη 23/12/2008 Ε.Ν.Π. - ΑΕ Καραβά 

12η αγωνιστική Τρίτη 13/1/2009 Ομόνοια – Ανόρθωσις 

 

11.12.2008 

 ΑΠΟΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡ. ζωντανός στο LTV Sports 1 
O αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιάδας Φρενάρους  διεξαχθεί τη Τρίτη 

16.12.2008 στο Λευκόθεο θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας 
των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00 μ.μ. 

 



11.12.2008 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - LOKOMOTIV HARKIV ζωντανός στο LTV Sports 1 

O αποψινός αγώνας Ανόρθωσις - Λόκομοτιβ Χάρκιβ Ουκρανίας για τον τρίτο γύρο του CEV GM CHALLENGE CUP θα 
αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. 

 

08.12.2008 

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Στις 13-14 Δεκεμβρίου 2008 στη κλειστή αίθουσα Λυκείου Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία θα διεξαχθεί με τη 
συμμετοχή 4 ομάδων το πρώτο τουρνουά παλαιμάχων πετοσφαιριστριών στη Κύπρο. Η διοργάνωση τελεί υπό την 

αιγίδα της Ομοσπονδίας στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων από την ίδρυσή της. Οι 4 ομάδες συμμετέχουν με 
τις ακόλουθες πετοσφαιρίστριες: Λάρνακα (Λαμπρούλα Κεφάλα, Λουκία Λοίζου, Λία Ρουσιά, Πάολα Σάββα, Μαρία 

Σίμοβα, Σούλα Σταυρινίδου, Νικολέττα Φαρμακαλίδου, Τασούλα Χριστοφή, προπονήτρια: Σούλλα Σταυρινίδου), 
Λεμεσός (Μιράντα Γρηγορίου, Ξένια Δημητρίου, Νάγια Δρουσιώτου, Χρυστάλλα Καραγιάννη, Ρούλα Κατσαμπή, Ρένα 

Κοντέα, Σώτια Παπακυριακού, Νατάσα Σιαπάνη, Αννα Σωκράτους, Αντιγόνη Χριστοφόρου, προπονήτρια: Ρούλα 

Κατσαμπή), Λευκωσία 1: (Αμαλία Γεωργίου, Ευαγγελία Γεωργίου, Μαίρη Ανν-Μάρκου, Ελενα Ορφανού, Κάτια 
Ορφανού, Γεωργία Σαρηγιάννη, Τατιάνα Φαλά, Σταυριάνα Χατζηκωνσταντή, προπονήτρια: Γιαννούλα Ορφανού), 

Λευκωσία 2: (Δέσπω Γεωργιάδου, Μαρία Κακουλλή, Τώνια Κοκκίνου, Αντρη Νικολάου, Μάρω Νικολάου, Μαργαρίτα 
Πόποβιτς, Ροδάνθη Χατζηπιερή, Δέσπω Χριστοδουλίδου, προπονήτρια: Μάρω Νικολάου). 

 

03.12.2008 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 

O διεθνής διαιτητής Νίκος Ευγενίου αναχωρεί αύριο Τρίτη για την Ελλάδα όπου ορίστηκε να σφυρίξει για τη 
διοργάνωση CEV Cup ανδρών τον αγώνα Λαμία - Ρόττερνταμ Νεσσολάντ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 
Δεκεμβρίου 2008 στις 7μ.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανό από την Ελληνική τηλεόραση. 

 

03.12.2008 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ ζωντανός στο LTV Sports 1 
O αγώνας Διόνυσου - Παφιακού ο οποίος διεξαχθεί τη Τρίτη 9.12.2008 στο Αφροδίτη θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς 
και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00 μ.μ. 

 

01.12.2008 

ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ζωντανός στο LTV Sports 1 

O αγώνας ΑΕΚ Καραβά - Ε.Ν.Παραλιμνίου ο οποίος διεξαχθεί αύριο Τρίτη 2.12.2008 στο Σπύρος Κυπριανού θα αρχίσει 
στις 8.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00 μ.μ. 

 

28.11.2008 

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Αθλητριών Πετοσφαίρισης Λευκωσίας διοργανώνει το πρώτο Παγκύπριο τουρνουά 

παλαιμάχων πετοσφαιριστριών στις 13-14 Δεκεμβρίου 2008 στη κλειστή αίθουσα Λυκείου Αποστόλου Μάρκου στη 
Λευκωσία. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων από την 

ίδρυσή της. Στη φωτογραφία η ομάδα του Συνδέσμου Παλαιμάχων πετοσφαιριστριών Λευκωσίας που συμμετείχε στα 
τρία τελευταία Πανελλήνια τουρνουά με μεγάλη επιτυχία.Το πρόγραμμα αναλυτικά: Σάββατο 13.12.2008: 3.30μ.μ. 

Λευκωσία 2-Λάρνακα, 5.00μ.μ Λευκωσία 1 -Λεμεσός, Κυριακή 14.12.2008, 10:00 π.μ. Λευκωσία 1 - Λευκωσία 2, 11:30 

π.μ. Λάρνακα - Λεμεσός, 3.30 μ.μ Λευκωσία 2 - Λεμεσός, 5.00 μ.μ. Λευκωσία - Λάρνακα.   

 

24.11.2008 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι κληρώσεις της πρώτης φάσης του κυπέλλου εφήβων 
και νεανίδων. Αναλυτικά τα ζευγάρια: Κύπελλο Εφήβων: Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕ Καραβά, Ανόρθωσις - Παφιακός, Ομόνοια 



- Διόνυσος, Φοίνικας - Νέα Σαλαμίνα, Αναγέννηση - Ε.Ν.Παραλιμνίου. Χωρίς αγώνα περνάνε οι Εθνικός Λατσιών, 
ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιάδα Φρέναρος.  Κύπελλο Νεανίδων: Παφιακός - Εθνικός Λατσιών, Ν.Ο.Αμμοχώστου - Απόλλων, 

Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Κίτιον, Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις, ΑΕΛ - ΘΟΙ Αυγόρου. Χωρίς αγώνα περνάνε οι ΑΠΕΝ, Αρης 
Πολεμίου, Γκράμμαρ. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης θα ανακοινωθούν αργότερα.  

 

24.11.2008 

ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης διοργανώνει σχολή νέων Διαιτητών Πετοσφαίρισης. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στη Λευκωσία στο 

Ολυμπιακό στις 6.15μ.μ. μέχρι τις 8.30μ.μ. και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν την Τετάρτη 26 
Νοεμβρίου 2008. Στη Σχολή θα διδάξουν οι Διεθνείς διαιτητές Παντελής Τοφή και Νίκος Ευγενίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 99-660219 και 99611730. 

 

21.11.2008 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Το Σαββατοκυρίακο 22-23 Νοεμβρίου 2008 αρχίζουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας. Το Σάββατο 22 

Νοεμβρίου 2008 θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις κατηγορίες Παγκορασίδων και Κορασίδων. Συμμετέχουν οι 
ομάδες: Α΄ Ομιλος: Ανόρθωσις, Πανιδαλιακός, Γκράμμαρ, Ολυμπιάδα Νεάπολης, Εθνικός Λατσιών, Β΄Ομιλος: ΑΕΛ, 

Απόλλων, ΑΠΕΝ, Ν.Ο.Αμμοχώστου, Παφιακός, Αρης Πολεμίου, Γ΄Ομιλος: Αναγέννηση, ΑΕΚ Κίτιον, Μαραθώνας, 

Φοίνικας, ΘΟΙ Αυγόρου. Οι εντός έδρας αγώνες της Ανόρθωσης στην κατηγορία των κορασίδων θα αρχίζουν στις 
11.00πμ και των παγκορασίδων στις 12.00. Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008 θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις 

κατηγορίες Παμπαίδων και Παίδων. Συμμετέχουν οι ομάδες: Α΄ Ομιλος: ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, ΑΕ Καραβά, Ολυμπιάδα 
Νεάπολης, Εθνικός Λατσιών, Β΄Ομιλος: Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Παφιακός, Αρης Πολεμίου, 
Διόνυσος, Γ΄Ομιλος: Αναγέννηση, Ολυμπιάδα Φρενάρους, Φοίνικας, Ε.Ν.Παραλιμνίου. 

 

21.11.2008 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΓΚ ΤΣΕΡΚΑΣΣΥ 
Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες (στάληκε επιστολή στο σωματείο ΑΕΛ από το σωματείο Κρούγκ Τσερκάσσυ την 

οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της ομάδας κ.Γιούρι Σόρς) η αντίπαλος της ΑΕΛ για τον τρίτο γύρο του CEV GM 
Challenge Cup γυναικών Κρούγκ Τσερκάσσυ θα αποσυρθεί από τη διοργάνωση λόγω μεγάλων οικονομικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η CEV έχει ήδη ενημερωθεί αλλά δεν έστειλε καμιά επίσημη απόφαση ακόμα τόσο 

στο σωματείο ΑΕΛ όσο και στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση που επισημοποιηθεί τότε η ΑΕΛ περνά αυτόματα στον 
τέταρτο γύρο της διοργάνωσης (στους 16) και θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της συνάντησης Asterix 
KIELDRECHT (Βελγίου) - Leningradka ST-PETERSBURG (Ρωσίας). 

 

20.11.2008 

ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ 
O αγώνας ΑΠΟΕΛ - Ομόνοιας ο οποίος διεξαχθεί την Τρίτη 25.11.2008 στο Λευκόθεο θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς 
αλλά δεν θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.45 μ.μ. 

 

20.11.2008 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2008 η καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των Διαιτητών της Επαρχίας 

Λεμεσού στη κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών του Απόλλωνα Λεμεσού. Η συνάντηση που άρχισε 7.45 μ.μ. κράτησε 1 
ώρα και 30 λεπτά. Παρόντες  ήταν οι Διατητές και Σημειωτές της Επαρχίας Λεμεσού καθώς και οι κ.κ. Γιώργος Δορίτης 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Χάρης Καράγιας Μέλος της Επιτροπής Διατησίας και ο παρατηρητής Διαιτησίας 
Πανίκος Λευτέρη. Έγινε ανάλυση του φύλλου αγώνα από τον Διεθνή Διαιτητή Αντρέα Κωνσταντινίδη καθώς και 
επίλυση αποριών. Ακολούθησε γενική συζήτηση πάνω σε θέματα κανονισμών Διαιτησίας. 

 



17.11.2008 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΛ ζωντανό στο LTV Sports 1 

O αποψινός αγώνας για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών Ανόρθωσις - ΑΕΛ θα διεξαχθεί στη κλειστή 
αίθουσα του ΑΤΙ και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV Sports 1. Ο αγώνας των 
νεανίδων θα αρχίσει στις 6.00 μ.μ. 

 

14.11.2008 

ΜΕ ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Εγιναν οι κληρώσεις του τρίτου γύρου για το CEV GM Challenge Cup τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η 

Ανόρθωσις στους άνδρες θα αντιμετωπίσει την Ουκρανική Λοκομοτίβ Χαρκίβ (πρώτο ματς στο Θεμιστόκλειο) και η 
ΑΕΛ στις γυναίκες την επίσης Ουκρανική Κρουγκ Τσερκάσι(πρώτο ματς στο Τσερκάσι).Οι πρώτοι αγώνες θα 
διεξαχθούν μέσα στο τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου και οι επαναληπτικοί μέσα στο τριήμερο 16-18 Δεκεμβρίου 2008. 

 

14.11.2008 

ΝΕΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥ 
Νέος μηδενισμός για την ομάδα από το Μπακού. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενημέρωσε με επιστολή της ότι οι δύο 

πετοσφαιρίστριες που είχαν τιμωρηθεί στον πρώτο αγώνα, ορθώς τιμωρήθηκαν. Στον επαναληπτικό αγώνα η 
πετοσφαιρίστρια Ιρίνα Ραμαζάνοβα αγωνίστηκε με ευθύνη της ομάδας του Μπακού. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν έχει 

εγγεγραμμένες τις παίκτριες με διεθνή μετεγγραφή και ενημέρωσε ότι είχαν αγωνιστεί μέχρι το 2006 στην ρωσσική 

ομάδα Καζάν. Ετσι με νέα απόφαση της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατακύρωσε και τον δεύτερο αγώνα της ΑΕΛ με 3-0 
σετ (25-00, 25-00, 25-00). Η Ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 3,500 Ευρώ όπως επίσης και η 

ομάδα Ιγκτισάντσι Μπακού. Τέλος η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας θα εξετάσει και θα αναλύσει 
προσεκτικά την όλη υπόθεση και θα πάρει αποφάσεις εάν θα υπάρξουν άλλες αθλητικές συνέπειες. Η ΑΕΛ προκρίθηκε 
στον τρίτο γύρο (στους 32) της διοργάνωσης των γυναικών. 

 

13.11.2008 

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΛ 
Νίκησε με 3-0 σετ (25-22, 25-19, 25-22) η ΑΕΛ στη Λεμεσό την αντίπαλό της και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο 

γύρο της διοργάνωσης GM Challenge Cup. Με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν αγωνίστηκε τελικά η μία εκ των δύο 
τιμωρημένων παικτριών αφού σε τελευταία επιστολή της Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας δύο ώρες πριν την έναρξη του ματς 

έλεγε ότι με νέες πληροφορίες (όχι όμως ολοκληρωμένες) που πήρε για την Ιρίνα Ραμαζάνοβα θα μπορούσε να 
αγωνιστεί ή όχι δίνοντας στην ομάδα του Μπακού όλη την ευθύνη για την χρησιμοποίησή της  ή όχι. Η 

πετοσφαιρίστρια αγωνίστηκε και εάν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποδείξει σήμερα ότι έπαιζε αντικανονικά και δεν έχει 

πενταπλούν για να συμμετέχει τότε θα κατακυρώσει και το δεύτερο παιγνίδι υπέρ της ΑΕΛ με 3-0 (25-00, 25-00, 25-
00). Επίσης θα εξετάσει το όλο θέμα και η εκτελεστική της Ευρωπαϊκής με επιπλέον ποινές τόσο στο σωματείο του 

Μπακού όσο και στην Ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν. Η ΑΕΚ Κίτιον ηττήθηκε και στο δεύτερο παιγνίδι με τη 
ρουμανική Πιάτρα Νιάμτ με 3-0 σετ. Την ήττα με 3-1 γνώρισε και η Ανόρθωση από την Στάντ Πουατεβίν και 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια αλλά η ομάδα της Αμμοχώστου θα συνεχίσει στον τρίτο γύρο του GM Challenge Cup. 



 

 

11.11.2008 

ΑΕΛ - ΙΓΚΝΤΙΣΑΝΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 

Με απόφαση της Δικαστικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η οποία στάληκε επίσημα χθές το πρώτο Ευρωπαϊκό 
παιγνίδι της ΑΕΛ που έγινε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ της (25-00, 25-00, 25-00). Η 

ένσταση είχε υποβληθεί αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου αγώνα που ως γνωστόν έληξε με νίκη της Μπακού 3-0 (29-

27, 25-23, 25-22). Οι 21χρονες Ρωσσίδες πετοσφαιρίστριες Ιρίνα Ραμαζάνοβα και Ναντέζντα Σερεμπριανίκοβα 
αποδείχθηκε ότι δεν είχαν την υπηκοότητα του Αζερμπαϊτζάν και χρησιμοποιήθηκαν παράνομα στον πρώτο αγώνα. Η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απαγόρευσε τη συμμετοχή τους στον επαναληπτικό αγώνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς η 
Ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν έπρεπε να είχε καταθέσει διεθνή μετεγραφή των αναφερόμενων παικτριών και αντί 

αυτού τις ενέγραψε ως παίκτριες από το Αζερμπαϊτζάν. Ετσι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αυριανό 
επαναληπτικό αγώνα. Η ΑΕΛ σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς χρειάζεται ένα σετ για την πρόκριση αλλά σε 

περίπτωση ήττας μόνο με 0-3 τότε θα παιχθεί το χρυσό σετ (15 πόντους). Ο αυριανός αγώνας θα αρχίσει στις 
7.30μ.μ. ακριβώς. 

 

10.11.2008 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ζωντανό στο LTV Sports 1 

O αυριανός αγώνας Παφιακού - Νέας Σαλαμίνας θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV 
Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00 μ.μ. 

 

4.11.2008 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 έναρξη της Σχολής Διαιτησίας πετοσφαίρισης αναβάλλεται 
για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 στις 6.μ.μ.  στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Τη Σχολή διοργανώνει η Επιτροπή Διαιτησίας 
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πετοσφαίρισης. 

 

3.11.2008 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ 



Ο αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας ανδρών Ομόνοιας - Διόνυσος που επρόκειτο να διεξαχθεί αύριο έχει 
αναβληθεί λόγω συναυλίας στη κλειστή αίθουσα Ελευθερία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7.11.2008 και ώρα 
8.30 μ.μ. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 7.30 μ.μ. 

 

31.10.2008 

MIKASA MVA200 

 

Η καινούργια μπάλα MIKASA MVA200 θα χρησιμοποιείται από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008 σε όλες τις διοργανώσεις 
της Ομοσπονδίας Α΄ και Β΄ Κατηγορίας ανδρών-εφήβων και γυναικών-νεανίδων αντίστοιχα. 

 

30.10.2008 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ 

Η γυναικεία πετοσφαιρική ομάδα της Ανόρθωσης με επιστολή της στην Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη 
αγωνιστική οι ομάδες των νεανίδων και γυναικών της Ανόρθωσης θα έχουν ως έδρα στη κλειστή αίθουσα του 

Αθλητικού Κέντρου του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (Α.Τ.Ι.) στην οδό Κωνσταντίνου Καβάφη, Αγλαντζιά στη 

Λευκωσία. Στη κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως θα αγωνίζονται οι ομάδες των κορασίδων και 
παγκορασίδων της Ανόρθωσης. 

 

30.10.2008 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Αύριο Παρασκευή 31.10.2008 και ώρα 11.30 μ.μ θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι 
κληρώσεις όλων των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων (παίδων-παμπαίδων, κορασίδων-παγκορασίδων). 

 

30.10.2008 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΚ-ΑΕΛ 
Ο αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών ΑΕΚ ΚΙΤΙΟΝ - ΑΕΛ που επρόκειτο να διεξαχθεί αύριο έχει 
αναβληθεί λόγω του ότι την ίδια μέρα ορίστηκε τηλεοπτικός αγώνας καλαθόσφαιρας στο ίδιο γήπεδο. 

 

25.10.2008 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 στις 6.00 μ.μ. θα διοργανωθεί Σχολή διαιτησίας πετοσφαίρισης στο Ολυμπιακό 

Μέγαρο. Τη Σχολή διοργανώνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τον Σύνδεσμο Διαιτητών 
Πετοσφαίρισης. 

 



23.10.2008 

ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 στις 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο με αποκλειστικό θέμα τα κρούσματα βίας στα γήπεδα και έχουν κληθεί για το σκοπό αυτό όλα τα 
σωματεία. 

 

23.10.2008 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2008-2009 
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 στις 11.30π.μ. θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο οι κληρώσεις των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων (παίδων/παμπαίδων, κορασίδων/παγκορασίδων) 
της αγωνιστικής περιόδου 2008-2009. Τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυρίακο 22-23 Νοεμβρίου και έχει 

ήδη αποσταλεί η σχετική προκήρυξη. Ολα τα σωματεία πρέπει να στείλουν τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 7 
Νοεμβρίου 2008. 

 

23.10.2008 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2008 η καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των 

Διαιτητών της Επαρχίας Λεμεσού στη κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών του Απόλλωνα Λεμεσού. Η συνάντηση που 

άρχισε 7.30 μ.μ. κράτησε 2 ώρες. Παρόντες  ήταν οι Διατητές και Σημειωτές της Επαρχίας Λεμεσού καθώς και οι κ.κ. 
Χάρης Καράγιας εκ μέρους της Επιτροπής Διαιτησίας και ο παρατηρητής Διαιτησίας Πανίκος Λευτέρη. Έγινε ανάλυση 

των Προκηρύξεων των Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας από τον Διαιτητή Σέργιο Σεργίου η οποία 
συνεχίστηκε με συζήτηση/επίλυση αποριών από μέρους των Διατητών/Σημειωτών. Ο Διεθνής Διατητής Αντρέας 

Κωνσταντινίδης  ανέλυσε στους Διατητές το Πρωτόκολο έναρξης του αγώνα με την χρήση οπτικών 
μέσων και  ακολούθησε συζήτηση/επίλυση αποριών από μέρους των Διαιτητών. 

 

15.10.2008 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ζωντανό στο LTV Sports 1 

O αυριανός αγώνας Ανόρθωσης - Ομόνοιας θα αρχίσει στις 7.μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανός από το LTV 
Sports 1. Ο αγώνας των εφήβων θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008 στις 1.30 μ.μ. 

 

15.10.2008 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΚΡΑΜΜΑΡ-ΑΕΛ 

Λόγω μη επαρκούς φωτισμού (550 lux αντί 1000) δεν θα διεξαχθεί ο αγώνας για την πρώτη αγωνιστική  του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών ανάμεσα στο Γκράμμαρ Σκουλ και την ΑΕΛ. 

 

14.10.2008 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Λόγω μη επαρκούς φωτισμού (550 lux αντί 1000) δεν διεξήχθη ο προγραμματισμένος αγώνας για την 2η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών ανάμεσα στην ΑΕ Καραβά και τον Παφιακό. Ο διαιτητής της 

συνάντησης καταμέτρησε τον φωτισμό του γηπέδου και αφού ενημέρωσε τους αρχηγούς των ομάδων έκλεισε το 
φύλλο αγώνος. Νωρίτερα διεξήχθη κανονικά ο αγώνας των εφήβων με νικητή τον Παφιακό με 2-0 σετ. Πρεμιέρα στο 

πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών. Η ΑΕΚ Κίτιον νίκησε με 3-0 τον Πανιδαλιακό και με το ίδιο σκορ ο 

Απόλλων νίκησε την Ολυμπιάδα Νεάπολης. Αύριο είναι προγραμματισμένος ο αγώνας στο "Σπύρος Κυπριανού" 
ανάμεσα στο Γκράμμαρ Σκουλ και την ΑΕΛ. Στο πρωτάθλημα ανδρών ο Διόνυσος αντιμετωπίζει στο "Αφροδίτη" την 
Νέα Σαλαμίνα. 

 

13.10.2008 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 



Το ΔΣ της Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στη τελευταία του συνεδρία αποφάσισε ομόφωνα όπως: Μετά τη 
παραχώρηση άδειας αναστολής συμμετοχής στην ομάδα Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων η ομάδα αυτή αφαιρείται από 

τον αγωνιστικό προγραμματισμό και τυπικά την επόμενη αγωνιστική περίοδο αν αυτή ενεργοποιηθεί θα αγωνιστεί στο 
πρωτάθλημα Β΄Κατηγορίας Γυναικών. Η έβδομη και τελευταία ομάδα της βαθμολογικής κατάταξης του 

πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας Γυναικών δεν θα υποβιβαστεί στη Β΄Κατηγορία και κατά την επόμενη αγωνιστική 

περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α΄Κατηογορίας Γυναικών. Η πρωταθλήτρια ομάδα της 
Β΄Κατηγορίας θα ανέλθει στη Α΄Κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο όπως 
προβλέπεται και στην οικεία προκύρηξη. 

 

13.10.2008 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΠΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στις 4.μ.μ. έχει προγραμματισμένη συνάντηση στο Ολυμπιακό Μέγαρο με όλα 
τα σωματεία για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. 

 

08.10.2008 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τα συνδρομητικά κανάλια LTV και ΑΛΦΑ 
θα είναι αναβαθμισμένη στη νέα πετοσφαιρική περίοδο 2008 – 09. Οι ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις  αγώνων 

πετόσφαιρας θα αρχίσουν στις 16 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση Ανόρθωση – Ομόνοια από το «Θεμιστόκλειο 

Αθλητικό Κέντρο», ενώ κάθε Τρίτη θα μεταδίδεται εξειδικευμένη εκπομπή με θεματολογία από το χώρο του 
αθλήματος. Η ΚΟΠΕ ευχαριστεί δημόσια τα συνδρομητικά κανάλια LTV και ΑΛΦΑ και ιδιαίτερα τα διευθυντικά της 

στελέχη κ. κ. Άκη Αβρααμίδη και Γιώργο Ξυναρή, όπως επίσης και το αθλητικό τμήμα, για τη συνεργασία τους στην 
προβολή και ανάπτυξη του βόλεϊ. Το πρόγραμμα των ζωντανών τηλεοπτικών μεταδόσεων μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, 
όπως εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ έχουν ως ακολούθως: 

3η αγωνιστική Πέμπτη 16/10/2008 Ανόρθωση – Ομόνοια 

4η αγωνιστική Τρίτη 28/10/2008 Διόνυσος – Ανόρθωση 

5η αγωνιστική Τρίτη 4/11/2008 Ομόνοια – Διόνυσος 

6η αγωνιστική Τρίτη 11/11/2008 Παφιακός – Νέα Σαλαμίνα 

Γυναικών Τρίτη 18/11/2008 Ανόρθωση – ΑΕΛ 

8η αγωνιστική Τρίτη 25/11/2008 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 

(από 4η αγωνιστική) Τρίτη 2/12/2008 ΑΕΚ Καραβά – Παραλίμνι 

10η αγωνιστική Τρίτη 9/12/2008 Διόνυσος – Παφιακός 

11η αγωνιστική Τρίτη 16/12 Παραλίμνι – Ομόνοια 

 

07.10.2008 
ΤΟ SUPER CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΛ 
Την κατάκτηση του Σούπερ Καπ γυναικών, πανηγύρισε ψες η πρωταθλήτρια ΑΕΛ όταν στο ''Σπύρος Κυπριανού'' στη 
Λεμεσό επιβλήθηκε με 3-0 σετ της κυπελλούχου Ανόρθωσης. Η ΑΕΛ κατέκτησε για δέκατη φορά το Σούπερ Καπ. Τα 

σετ 25-22, 25-19, 25-19). 
ΑΕΛ (Σωκράτους):Τιμόχοβα, Λαβρούκ, Ιωαννίδου, Μεντβέντεβα, Γκρύμπαν, Μιλάνοβιτς, Αριστείδου (λίμπερο). 

Ανόρθωσις: (Τοντόροφ): Αλεξάνδρου, Φαούτα, Τσβετάνοβα, Γιαντσούλοβα, Ριαλά, Σμίρνοβα, Ορφανίδου(λίμπερο), 
Στ.Ιωάννου. 



 

 

06.10.2008 
ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Βόλεϊ Γυναικών 2008 ανάμεσα στην 
πρωταθλήτριά ΑΕΛ και την κυπελλούχο Ανόρθωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η ώρα 8:00μ.μ. στο Γήπεδο 
«Σπύρος Κυπριανού» (Παλέ Ντε Σπορ) στη Λεμεσό. 

 
. 

     

     

Φωτογραφίες από την τελετή ανακήρυξης του Ανδρέα Σταύρου ως επιτίμου προέδρου της Κ.Ο.ΠΕ. 
(click για υψηλότερη ανάλυση). 

05.10.2008 
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕ 
Η τελετή ανακήρυξης του κ. Ανδρέα Σταύρου σε επίτιμο πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, 

θεωρήθηκε από την οικογένεια του βόλεϊ, ως απαραίτητη και επιβεβλημένη. Το Σάββατο το βράδυ σε ειδική εκδήλωση 
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην παρουσία δεκάδων συνεργατών του και σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, ο πρώην 

πρόεδρος της ΚΟΠΕ ανακηρύχθηκε σε επίτιμο πρόεδρο της ομοσπονδίας. Ήταν εκεί ανάμεσα σε άλλους, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας κ. Στέλιος Προσαλίκας, ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κίκης 
Λαζαρίδης, ενώ τον κ. Σταύρου συγχάρηκε και ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Νίκος Καρτακούλης. 

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΟΠΕ κ. Γιάννος Προκοπίου η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την ανακήρυξη του κ. Σταύρου σε επίτιμο πρόεδρο πηγάζει από το μέγεθος της προσφοράς του, από 
την ανιδιοτέλειά του, από τη θέληση και τη διάθεσή του για ακόμη, καλύτερες μέρες στο άθλημά μας. «Διότι ο 

Ανδρέας Σταύρου δεν ήταν απλά πρόεδρος της ΚΟΠΕ για 17 χρόνια και μέλος της διοίκησης για 36. Ήταν μπροστάρης 

μιας συνεχούς προσπάθειας, με αγώνες, με θυσίες. Ήταν και παραμένει υπηρέτης του βόλεϊ για μια ολόκληρη ζωή», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
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Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού ανέφερε: «Αισθανόμαστε την υποχρέωση να 
αποδώσουμε στον κ. Σταύρου την ύψιστη τιμή του αθλήματός μας. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για 

να τον ευχαριστήσουμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Για την έγνοια του, όλα αυτά τα χρόνια, για το καλό του 
βόλεϊ. Για τα εκατοντάδες, χιλιάδες μερόνυχτα που αφιέρωσε με γνώμονα την ανάπτυξη και την πρόοδο του 

αθλήματός μας. Για το σεβασμό και το κύρος που έδωσε στην ομοσπονδία μας μόνο και μόνο με την παρουσία του. Κι 

είμαστε περήφανοι που ο πρόεδρός μας, ήταν και παραμένει ένας σκαπανέας των αξιών και των ιδανικών του 
αθλητισμού. Μετά από 37 χρόνια προσφοράς δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να αμφισβητήσει, την εντιμότητά 

του, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το ήθος του. 37 ολόκληρα χρόνια, ο Ανδρέας Σταύρου έδωσε σάρκα και 
οστά στο «ευ αγωνίζεσθαι». 

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδαμιανού αναλύοντας το σκεπτικό της απόφασης, ο κ. Σταύρου ήταν «πάντοτε στην πρώτη 
γραμμή, με σεβασμός και αληθινή αγάπη στον αθλητή.  Με σεβασμό και με άψογη συνεργασία με τον αθλητικό 

παράγοντα. Με σεβασμό και όλα τα απαραίτητα εφόδια στον προπονητή. Με απόλυτο σεβασμός στους κανόνες και 
την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών.  Ο Ανδρέας Σταύρου ανέβασε στα ύψη των πήχη με αποτέλεσμα, το 

έργο, όλων εμάς που τον διαδεχθήκαμε να μοιάζει πελώριο. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα 
προσπαθήσουμε… Διότι είναι πολύ δύσκολο να τον υπερβούμε. Το διοικητικό συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει τον κ. Ανδρέα Σταύρου σε Επίτιμο Πρόεδρό της. Μαζί με ένα 
τεράστιο «ευχαριστώ». 

Στην εκδήλωση διαβάστηκε μήνυμα του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, του κ. Μέγερ ο οποίος εξήρε τη 
δράση του κ. Σταύρου  στο χώρο του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Σταύρου είναι μέλος της του δ.σ. 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τυγχάνει της ψήφου και της εκτίμησης της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών – 
μελών. 

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο νέος πρόεδρος της κ. Στέλιος Προσαλίκας, ανέφερε ότι ο κ. Ανδρέας 
Σταύρου είναι ο πιο αναγνωρίσιμος άνθρωπος του κυπριακού βόλεϊ στον ευρωπαϊκό χώρο και πρόσθεσε: «Μαζί με τον 

συνάδελφό μου κ. Δαμιανό Χατζηδαμιανού, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε το έργο σας να 

συνεχιστεί. Επισκέφθηκα τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνησή μου που σας υπόσχομαι 
ότι η συνεργασία ΕΟΠΕ – ΚΟΠΕ δεν θα περιορισθεί στο αγωνιστικό επίπεδο. Παράλληλα, θα δώσουμε την ευκαιρία 

στα παιδιά του ελληνικού βόλεϊ, τα κλιμάκια των Ενώσεων, τις εθνικές ομάδες να έρθουν στην Κύπρο για να 
διαπιστώσουν το μέγεθος του έργου που επιτελείται για τη δικαίωση της Μεγαλονήσου». 

Τον κ. Ανδρέα Σταύρου τίμησαν για την πολύχρονη προσφορά του, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διά του 
πρόεδρου της κ. Στέλιου Προσαλίκα, οι ομοσπονδιακοί μας προπονητές Αντώνης Παπαδόπουλος, Νίκος Ιωάννου, Χρίστος 

Παναγίδης, Ζανέτ Τζιωρτζή, το προσωπικό της Ομοσπονδίας, η Επιτροπή Μπιτς Βόλεϊ, ο σύνδεσμος Διαιτητών, ο χορηγός 
επάθλων κ. Ηρακλέους και τα σωματεία ΑΕΚ Λάρνακας, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ Καραβά. 

 

03.10.2008 
ΤΟ SUPER CUP ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
Την κατάκτηση του Σούπερ Καπ ανδρών, πανηγύρισε χθες ο Παφιακός στο ''Σπύρος Κυπριανού'' στη Λεμεσό. Ο 

Παφιακός κατέκτησε για τρίτη φορά το Σούπερ Καπ, νικώντας την Ανόρθωση 3-0 (25-23, 25-17, 25-19). 

Ανόρθωση (Π. Κοντός): Χρυσοστόμου, Κολάς, Ιωάννου, Ουζούνοφ, Πλατρίτης, Κνέζεβιτς, Παπαθωμάς (λίμπερο), 
Ανδρέα Σάββα. 

Παφιακός: (Ζ. Λούκεβιτς): Σβετοζάρεβιτς, Βασίλεφ, Χάνι, Μιχαήλ, Ευσταθίου, Βαμβατσούλης, Αντωνίου (λίμπερο), 
Αθως Δημητρίου, Χρίστος Κτωρίδης. 

 

03.10.2008 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 

Η ύψιστη τιμή του κυπριακού βόλεϊ θα απονεμηθεί σήμερα (Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008) στον κ. Ανδρέα Σταύρου. Η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στο Ολυμπιακό Μέγαρο (8:00μ.μ.), μετά από 

ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακηρύξει τον κ. Ανδρέα Σταύρου της σε επίτιμο πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα παραστούν αξιωματούχοι του Κράτους και του αθλητισμού 
μας, ενώ το παρών του θα δώσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ κ. Μέγερ και ο νέος πρόεδρος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Προσαλίκας. 



 

Ο κ. Ανδρέας Σταύρου ξεκίνησε τη διαδρομή του στο χώρο του βόλεϊ, το 1972, ως αρχηγός αποστολής του ΑΠΟΕΛ, 

της πρώτης κυπριακής ομάδας που συμμετείχε στο Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της 
στην Α’ Εθνική. Και συνέχισε μέχρι την τελευταία γενική συνέλευση της ΚΟΠΕ, τον Ιούνιο του 2008, όπου και 

ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Υπηρέτησε το άθλημα για 36 ολόκληρα χρόνια, από τα οποία τα τελευταία 17 ως 
πρόεδρος της ΚΟΠΕ. 

 

«Με την επέτειο των 80 χρόνων της ιστορίας του Κυπριακού Βόλλεϋ και 30 χρόνων  από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, 
πιστεύω ότι  είναι η πιο κατάλληλη στιγμή  να αποχωρήσω από τα Διοικητικά της Ομοσπονδίας  και να παραδώσω τη 

σκυτάλη  σε νέα ηγεσία που θα αναδειχθεί από τη γενική συνέλευση τον Ιούλιο. Βεβαίως αποχωρώντας από τα 
Διοικητικά της ΚΟΠΕ δεν θα εγκαταλείψω το χώρο του αθλήματος και θα είμαι στη διάθεση  του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου για οτιδήποτε με χρειαστεί.  Θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μου και  από τη θέση αυτή  θα  προασπίζω  και θα προωθώ  τα 

συμφέροντα του Κυπριακού Βόλλεϋ», είχε αναφέρει στη γενική συνέλευση της ΚΟΠΕ ο κ. Ανδρέας Σταύρου. Και 

επικαλούμενος τον Καβάφη πρόσθεσε: «Ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Με ανηφόρες και κατηφόρες, με χαρές και λύπες, 
με επικίνδυνες στροφές και στενά μονοπάτια. Αισθάνομαι ότι το ταξίδι μου ήταν όπως το περιγράφει ο Καβάφης, στην 
Ιθάκη.  Ήταν ένας δρόμος μακρύς γεμάτος περιπέτειες , γεμάτος γνώσεις. 



 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Οι «περιπέτειες» πολλές, στα 17 χρόνια στην προεδρία της ΚΟΠΕ και πάνω από 35 χρόνια  στο χώρο του βόλεϊ. Αλλά 

είμαι ευτυχής που ήταν «γεμάτος γνώσεις». Μοναδικός μου γνώμονας ήταν το καλό του αθλήματος. Αφιέρωσα ένα 
μεγάλο μέρος της ζωής μου υπηρετώντας αυτό το πανέμορφο άθλημα. Έκανα δεκάδες φίλους στην Κύπρο και το 

εξωτερικό. Σ’ αυτήν τη διαδρομή πήρα πολλά από το βόλεϊ. Αποτελούν ένα πολύτιμο φυλακτό που θα με συντροφεύει 
για πάντα. Ο σεβασμός προς τον φίλαθλο ήταν ύψιστη προτεραιότητά μου. Αποχωρώ από τα διοικητικά της 
ομοσπονδίας, σοφότερος, και μπορώντας να τους κοιτάξω στα μάτια…». 

 

24.09.2008 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008 

Η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου διοργανώνει το ετήσιο καθιερωμένο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 9.30 π. μ. στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο. Το σεμινάριο αυτό  τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σε 
συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας. Η παρουσία διαιτητών και παρατηρητών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 



 

01.09.2008 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΟΠΕ Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) και η ΟΠΑΠ Κύπρου σας προσκαλούν σε συνέντευξη τύπου την 
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 η ώρα 11:30 π. μ. στην Αίθουσα «Ευ Αγωνίσθεσθε», στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Είναι η 

πρώτη συνέντευξη τύπου του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΠΕ κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο 

προγραμματισμός της νέας περιόδου, ενώ θα γίνουν οι κληρώσεις όλων των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας που θα 
διοργανωθούν με τη χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ. 

 

 


