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9.8.2010 / 11.36 

 Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ αγοριών-κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων 
 H Κυπριακή Ομοσπονδία πετοσφαίρισης διοργανώνει το Σαββατοκυρίακο 21-22 Αυγούστου 2010, Παγκύπριο 

πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ αγοριών - κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων (δεύτερο τουρνουά). Ωρα ενάρξεως των 
αγώνων ο Σάββατο στις 09:00πμ. 
  

 

Στη φωτογραφία φάση από τον τελικό της Κυριακή αγοριών Κ18. Ο Καλαφάτης κερδίζει πόντο με επιτυχημένο μπλοκ 

σε επίθεση του Πρωτοψάλτη. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μπήτς βόλεϊ στη Λεμεσό. 
Για τις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει οι αθλητές να εγγράφονται πρώτα στο μητρώο της Ομοσπονδίας το οποίο θα 

βρούν στην ιστοσελίδα www.cyprusbeachvolley.com και στη συνέχεια οι ομάδες να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση volleycy@spidernet.com.cy  μέχρι τη Πέμπτη 18 Αυγούστου 2010 και 

ώρα 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ.Δημήτρη Λέτσιεφ στο τηλ. 
99621748. 

 

8.8.2010 / 22.07 

Αγγελοπούλου/Κωνσταντίνου Πρωταθλήτριες Ελλάδος κατηγορίας Κ23. 
Παρουσία περισσοτέρων από 1.000 θεατών και με όλα τα παιχνίδια των τελικών να κρίνονται στο τάι μπρέικ, 
ολοκληρώθηκε ο τελικός κάτω των 23 ετών στην Κυπαρισσία. Η Κύπρος σημείωσε μεγαλειώδη θρίαμβο αφού 

πρώτευσε στην κατηγορία των γυναικών κάτω των 23 χρόνων. 

Μαριότα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου, κέρδισαν τις Μπουτίνα / Τερζόγλου στο παιχνίδι του χρυσού 
μεταλλίου. Αν και οι Μπουτίνα / Τερζόγλου προηγήθηκαν με 1-0 σετ, οι Κύπριες πρωταθλήτριες κατάφεραν να 
γυρίσουν το παιχνίδι, νικώντας με 2-1(19-21, 21-16, 15-09) και αναδείχθηκαν πανηγυρικά πρωταθλήτριες Ελλάδος. 

http://www.cyprusbeachvolley.com/
mailto:volleycy@spidernet.com.cy


 

 

8.8.2010 / 22.05 

2ο Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ αγοριών-κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων 
H Κυπριακή Ομοσπονδία πετοσφαίρισης διοργάνωσε με επιτυχία το 2ο Παγκύπριο πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ αγοριών - 

κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων (Το πρώτο είχε γίνει το 2008). Ολοι οι αγώνες διεξήχθησαν στις Ομοσπονδιακές 
εγκαταστάσεις μπήτς βόλεϊ στη Λεμεσό. Στο πρωτάθλημα των αγοριών δήλωσαν συμμετοχή 7 ομάδες και στο 

πρωτάθλημα κοριτσιών δήλωσαν συμμετοχή 6 ομάδες. Στα αγόρια διεξήχθησαν πρωταθλήματα Κ18 και Κ16 χρόνων. 

Στον τελικό των αγοριών Κ16 νικητές αναδείχθηκαν οι Κυριάκος Παρλάς και Γιώργος Χρυσοστόμου που νίκησαν στον 
τελικό τους Ευάγγελο Ζορπή και Χαράλαμπο Ζορπή με 2-0 σετ. Στη φωτό οι πρωταθλητές Κ16 χρόνων Χρυσοστόμου 
(αριστερά) και Παρλάς(δεξιά). 

 



Στον τελικό των αγοριών Κ18 πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Θανάσης Πρωταψάλτης και Παναγιώτης Μιχαήλ οι οποίοι 
νίκησαν στον τελικό τους Κώστα Καλαφάτη και Χρίστο Δημητρίου με 2-0 σετ. Ολα τα αποτελέσματα αναλυτικά του 

πρωταθλήματος Κ18: 
Πρωτοψάλτης/Μιχαήλ - Σπύρου/Αγαθοκλέους 2-0, Σπύρου/Αγαθοκλέους - Καλαφάτης/Δημητρίου 1-2, 

Πρωτοψάλτης/Μιχαήλ - Καλαφάτης/Δημητρίου 2-0, Τελικός: Πρωτοψάλτης/Μιχαήλ - Καλαφάτης/Δημητρίου 2-0. Στη 
φωτο κάτω ο Πρωτοψάλτης καρφώνει δυνατά μέσα την μπάλα παρά το μπλοκ του Καλαφάτη. 

 

Τέλος στο πρωτάθλημα των κοριτσιών τον τίτλο κατέκτησαν οι Γεωργία Χατζηδημητρίου και Εβελυν Στεφάνου που 

επιβλήθηκαν στον τελικό των Ανθη Παρλά και Ιωάννα Λεωνίδου με 2-1 σετ. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα: 

Αριστείδου/Κωνσταντίνου - Παρλά/Λεωνίδου 0-2, Πάντου/Νιόκα - Παπακωνσταντίνου/Λεωνίδου 2-0, 
Χατζηδημητρίου/Στεφάνου - Αριστείδου/Κωνσταντίνου 2-0, Κυριάκου/Θεοδοσίου - Παπακωνσταντίνου/Λεωνίδου 0-2, 

Παρλά/Λεωνίδου - Χατζηδημητρίου/Στεφάνου 0-2, Πάντου/Νιόκα - Κυριάκου/Θεοδοσίου 2-0, Τελικός: 
Χατζηδημητρίου/Στεφάνου - Παρλά/Λεωνίδου 2-1. Στη φωτό η Εβελυν Στεφάνου επιχειρεί επίθεση. 

 
  



Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης νακοινώνει ότι και το Σαββατοκυρίακο 21-22 Αυγούστου παράλληλα με το 
πρωτάθλημα των βετεράνων θα διεξαχθεί άλλο ένα πρωτάθλημα ανάπτυξης Κ18 χρόνων. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 
και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2010. 

 

5.8.2010 / 15.17 

Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ βετεράνων ηλικίας 40 ετών και άνω 

H Κυπριακή Ομοσπονδία πετοσφαίρισης διοργανώνει το Σαββατοκυρίακο 21-22 Αυγούστου 2010, το πρώτο Παγκύπριο 

πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ βετεράνων αθλητών. 
Το πρωτάθλημα θα έχει τη μορφή του 3Χ3 (ομάδες των τριών παικτών) όπως διεξαγόταν παλιά με επιθετικό κτύπημα 

ή με πλασέ. Επιτρέπεται το πιαστό κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά όχι η μεταφορά της μπάλας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΠΕ μή ενεργοί πετοσφαιριστές ηλικίας 40 ετών 

και άνω. Στις φωτογραφίες 3 στιγμιότυπα από την οργάνωση και την προετοιμασία (προπονήσεις με το πρώτο φως 
της ημέρας) των βετεράνων αθλητών. 

 

 
Τρόπος διεξαγωγής 

Οι ομάδες να χωριστούν σε δύο, τρείς οι τέσσερις ομίλους των 3 ή 4 ομάδων ανάλογα το πόσες θα δηλώσουν 
συμμετοχή και να γίνουν αγώνες όλοι με όλους ώστε όλοι οι παίκτες να ικανοποιηθούν αγωνιστικά. 

Με το τέλος της πρώτης φάσης των αγώνων (Σάββατο) οι ομάδες θα πάρουν θέση στη κατάταξη. 
Π.χ οι πρώτες ομάδες των ομίλων αν είναι 2 όμιλοι θα αξιολογηθούν και θα πάρουν τις θέσεις 1,2. Αν τρείς οι όμιλοι 

τότε 1,2,3 κ.ο.κ. 

Το ίδιο με τις δεύτερες ομάδες, τρίτες ομάδες και τέταρτες ομάδες αν υπάρχουν. 
Ετσι τη Κυριακή οι ομάδες θα αρχίσουν τους αγώνες διπλού νοκ άουτ όπως γίνεται στα πρωταθλήματά μας. 

Στη κάθε ομάδα αγωνίζονται μόνο τρείς παλαίμαχοι παίκτες (δεν θα υπάρχει αναπληρωματικός) θα γίνεται άθροισμα 
ηλικίας με μπόνους στον κάθε της αγώνα αγώνα: 

1. Ομάδα με σύνολο ηλικίας μέχρι και 130 χρόνων τότε στο σετ ξεκινά με 0 πόντους. 

2. Ομάδα με σύνολο ηλικίας από 131-140 χρόνων τότε στο σετ ξεκινά με 3 πόντους. 
3. Ομάδα με σύνολο ηλικίας από 141-150 χρόνων τότε στο σετ ξεκινά με 6 πόντους. 

4. Ομάδα με σύνολο ηλικίας από 151 και μετά τότε στο σετ ξεκινά με 9 πόντους. 
Παράδειγμα αν μια ομάδα είναι σύνολο ηλικίας 140 χρόνων τότε θα ξεκινήσει το σετ με +3 πόντους και μια ομάδα 

είναι 150 χρόνων τότε θα ξεκινήσει με +6 πόντους. Ετσι το σετ ξεκινά με τη διαφορά τους και το σκορ θα είναι 0-3. 
Οι ομάδες θα φέρουν αριθμό φανέλας 1-2-3 για να γίνεται σωστός χειρισμός στο σέρβις. 

Στη κάθε ομάδα θα δοθούν 2 σετ φανέλες αριθμημένες. 

Ο κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια ένα σετ των 25 πόντων και σε περίπτωση ισοπαλίας π.χ 24-24 τότε απαιτείται η 
διαφορά των 2 πόντων για το τέλος του σετ. 

Στην αξιολόγηση των ομάδων θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το σύνολο ηλικίας της κάθε ομάδας ώστε οι όμιλοι να 



καταρτιστούν στα ίσα και με κλήρωση σε περίπτωση καταρτισμού των ομάδων σε ομίλους. Αν όχι τότε οι ομάδες θα 
διαγωνιστούν όλοι με όλους και την επόμενη μέρα θα διεξαχθεί το σύστημα διπλού αποκλεισμού αφού όλες οι ομάδες 

θα έχουν πλασαριστεί στις θέσεις 1,2,3,4, κλπ. 
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διαιτητές του Συνδέσμου διαιτητών ή και παλαίμαχοι διαιτητές παλιά μέλη του 
συνδέσμου. 

 

 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Πέμπτη και ώρα 18:00 της 18 Αυγούστου 2010. 

Η δήλωση συμμετοχής κάθε ομάδας στο τουρνουά των βετεράνων αθλητών/τριων γίνεται με τη εγγραφή του 

βετεράνου αθλητή στο μητρώο της Ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα του μπιτς βόλεϊ www.cyprusbeachvolley.com και 
στη συνέχεια με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής www.cyprusbeachvolley.com ή και φάξ της ομάδας με τα 
ονόματα και αριθμούς εγγραφής παικτών (τρείς παίκτες). 

 

http://www.cyprusbeachvolley.com/
http://www.cyprusbeachvolley.com/


 
Στις τρείς πρώτες ομάδες θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια και σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες δίπλωμα 

συμμετοχής της Ομοσπονδίας. 
Επίσης θα δοθούν αναμνηστικά στους διαιτητές και γραμματείες. 

Για οτιδήποτε δεν έχει γραφεί ισχύουν όλοι οι κανονισμοί παιδιάς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και στη Προκήρυξη 

του μπιτς βόλεϊ της Ομοσπονδίας. 
Η Ομοσπονδία μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή αν κριθεί αναγκαία. 

 

5.8.2010 / 11.17 

Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ αγοριών-κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων (8.8.2010) 

H Κυπριακή Ομοσπονδία πετοσφαίρισης διοργανώνει τη Κυριακή 8 Αυγούστου 2010, Παγκύπριο πρωτάθλημα μπητς 

βόλεϊ αγοριών - κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων. Ωρα ενάρξεως των αγώνων 09:00πμ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 
Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μπήτς βόλεϊ στη Λεμεσό. Για τις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει οι αθλητές να εγγράφονται 

πρώτα στο μητρώο της Ομοσπονδίας το οποίο θα βρούν στην ιστοσελίδα www.cyprusbeachvolley.com και στη συνέχεια 

οι ομάδες να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση volleycy@spidernet.com.cy  μέχρι το Σάββτο 
7 Αυγούστου 2010 και ώρα 20.00. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ.Δημήτρη 
Λέτσιεφ στο τηλ. 99621748. 

 

1.8.2010 / 22.45 

Πρωταθλητές του «Papa John's Classic» οι Πλατρίτης - Οικονομίδης 

Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ έληξε την Κυριακή 1 Αυγούστου 2010, στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις στο 

Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού. Το τρίτο τουρνουά Ανδρών του πρωταθλήματος με την ονομασία «Papa 
John's Classic» κατέκτησε το δίδυμο Οικονομίδη-Πλατρίτη που επιβλήθηκαν στον μεγάλο τελικό ωτν Μιχαηλίδη-

Χαλλούμα με 2-0 σετ. Η διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα των κατεχόμενων Δήμων Αμμοχώστου και Καραβά με σύνθημα 
«Αγωνίζομαι για την κατεχόμενη Γη μας». Στο τέλος έγιναν οι απονομές στις ομάδες που τερμάτισαν στις 4 πρώτες 

θέσεις. 

Με 24  ομάδες διεξήχθη το τουρνουά και στην ημιτελική φάση η ομάδα Πλατρίτη/Οικονομίδη κέρδισαν τους 
Κλοκ/Χατζηδαμιανού Κ. με 2-1 σετ (12-21, 21-18, 15-12). Στον άλλο ημιτελικό η ομάδα του Μιχαηλίδη/Χαλλούμα νίκησε 
τους Ζάνη/Μιχαήλ με 2-0 σετ (27-25, 21-17). 

http://www.cyprusbeachvolley.com/
mailto:volleycy@spidernet.com.cy


 

 

Ετσι στον μεγάλο τελικό παρουσία 300 και πλέον φιλάθλων αναμετρήθηκαν οι ομάδες Πλατρίτη/Οικονομίδη με τους 
Μιχαηλίδη/Χαλλούμα. Ο πρώην πρωταθλητής της κολύμβησης έδωσε παρών για πρώτη φορά σε ένα τελικό μπητς βόλεϊ 

και ήθελε με κάθε τρόπο να πάρει την πρώτη θέση. Με συμπαίκτη του τον νεαρό άσσο Δημήτρη Χαλλούμα απείλησαν 

στην αρχή τους Πλατρίτη/Οικονομίδη και ο τελικός βάδιζε πόντο πόντο μέχρι το 9-8. Οι επίδοξοι πρωταθλητές 
Πλατρίτης/Οικονομίδης φρόντισαν να φτιάξουν μια διαφορά ασφαλείας σε εκίνο το σημείο παίρνοντας κεφάλι στο σκορ 

με 13-10 και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με 21-15 σε 20 λεπτά. 
Στο δεύτερο σετ Μιχαηλίδης και Χαλλούμας τα έδωσαν όλα μέχρι το τέλος. Κράτησαν την επαφή τους με το σκορ και 

σε μερικά στάδια είχαν κεφάλι στο σκορ 5-4, 9-8, 13-11. Στη συνέχεια είχαμε την αντίδραση των Πλατρίτη/Οικονομίδη 

οι οποίοι προηγούντο συνεχώς αλλά μόνο με ένα πόντο διαφορά. Μιχαηλίδης και Χαλλούμας κατάφεραν να ισοφαρίσουν 
σε 18-18 αλλά στις κρισιμότερες φάσεις του αγώνα και με περισσότερη ψυχραιμία Πλατρίτης/Οικονομίδης κέρδισαν και 

το δεύτερο σετ με 21-18 σε 20 λεπτά, τον αγώνα με 2-0 και τον τίτλο της κατάκτησης του τρίτου τουρνουά μπητς 
βόλεϊ. 



 

 

Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ, η κ.Σόφη Παπακυριακού της εταιρείας αθλητικών ειδών FAMOUS SPORTS, 
ο Δήμαρχος Καραβά κ.Γιαννάκης Παπαϊωάννου και το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμμοχώστου και παλαιός 

πετοσφαιριστής της Ανόρθωσης κ. Τεύκρος Αγγελίδης. 

Αξίζει να αναφερθεί η μη συμμετοχή των Αποστόλου/Κουσνέρεφ σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Αποστόλου 
συμμετείχε σε τουρνουά στην Ελλάδα με συμπαίκτη τον Ελληνα Μπιλλήρη και έπαιξε στον τελικό της διοργάνωσης όπου 
ηττήθηκε με 2-1 σετ από τους Κοτσιλιάνο και Ξενάκη.    

 

31.7.2010 / 10.15 

Σαββατοκυρίακο το τρίτο τουρνουά Ανδρών «Papa John's Classic» 

Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2010, στις 

Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού. Θα διεξαχθεί το τρίτο τουρνουά Ανδρών του 
πρωταθλήματος με την ονομασία «Papa John's Classic». Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα των κατεχόμενων Δήμων 

Αμμοχώστου και Καραβά με σύνθημα «Αγωνίζομαι για την κατεχόμενη Γη μας». 
Το Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ διεξάγεται με τη χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, του καφέ Pokka, με χορηγό επικοινωνίας 

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Συμμετέχουν οι κορυφαίες κυπριακές ομάδες, καθώς επίσης και εξελίξιμοι αθλητές του 

Μπιτς Βόλεϊ. Για το τρίτο τουρνουά έχουν δηλώσει συμμετοχή 24 ομάδες. Στα δύο πρώτα τουρνουά νικητές 
αναδείχθηκαν οι πρωταθλητές μας Δημήτρης Αποστόλου και Μιχαήλ Κουσνέρεφ που κέρδισαν στους τελικούς το δίδυμο 

με τους Γιώργο Πλατρίτη και Άνθιμο Οικονομίδη. 
Σύμφωνα με τη βαθμολογία των δύο πρώτων τουρνουά, από τις ομάδες που συμμετέχουν στο «Papa John's Classic», 

προηγείται το ζευγάρι με τους Οικονομίδη /Πλατρίτη (3475 βαθμούς) και ακολουθούν οι Μιχαήλ / Ζάνης (2625), 

Μιχαηλίδης / Χαλλούμας (1575), Κοντός / Κ. Χατζηδαμιανού (1575), Χριστοφή / Ηλία (1350) και Χατζηδαμιανού / Κλοκ 
(1200).  

 

 
28.7.2010 / 13.15 

Μοναδικό θέαμα στη καρδιά της Λευκωσίας 

«Το Μπιτς Βόλεϊ δεν είναι μόνο προνόμιο των παραλιακών πόλεων, γι αυτό και η Λευκωσία  συμμετέχει στην 
προσπάθεια διάδοσης και εξάπλωσης του πανέμορφου αυτού αθλήματος», δήλωσε η Δήμαρχος  Λευκωσίας κ. Ελένη 
Μαύρου κατά τη διάρκεια των αγώνων επίδειξης που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιουλίου. 



 

Μια εκδήλωση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού εκατοντάδες φίλοι του αθλήματος βρέθηκαν στην καρδιά της 

Λευκωσίας, στο Παιδικό κήπο της Πλατείας Ελευθερίας και απόλαυσαν το μοναδικό θέαμα που προσφέρει το Μπιτς 
Βόλεϊ. Οι κορυφαίες κυπριακές ομάδες σε Άνδρες και Γυναίκες και μία από τις καλύτερες γυναικείες ομάδες της 

Ελλάδας, έδωσαν μια ξεχωριστή παράσταση, όπου ο ανταγωνισμός και η νίκη πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. 

Προτεραιότητα ήταν η χαρά, η διασκέδαση και το πανέμορφο θέαμα που προσφέρει το άθλημα. Για άλλη μια φορά σε 
εκδηλώσεις του Μπιτς Βόλεϊ, έδωσαν το παρών τους, οι μαζορέτες από τα Κανάρια Νησιά, τα «Pokka Fun Girls» που 

ξεσήκωσαν τον κόσμο με τα χορευτικά τους, ενώ στο πλαίσιο της προώθησης του αθλήματος, σε όλα τα παιδιά 
δόθηκε δώρο μια μπάλα του Μπιτς Βόλεϊ. 



 

«Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη και έγνοια για το συνάνθρωπό μας. Με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
έχουμε ξεκινήσει μια πολύ όμορφη συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί. Πριν λίγες μέρες κάναμε άλλη μια ωραία 

εκδήλωση, στη Λεωφόρο Μακαρείου που γέμισε με εκατοντάδες παιδιά και θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα της υγιούς 

άθλησης. Οι αγώνες επίδειξης Μπιτς Βόλεϊ, είναι άλλη μια ευκαιρία να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και με δεδομένη 
τη μεγάλη επιτυχία που είχαν, θα μελετήσουμε τρόπους ενίσχυσής της, με την ΚΟΠΕ», πρόσθεσε η Δήμαρχος Λευκωσίας 

η οποία τιμήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανό Χατζηδαμιανού. 
Παρόντες στην εκδήλωση αξιωματούχοι του αθλητισμού μας, εκπρόσωποι των χορηγών και εκατοντάδες φίλοι του 

αθλήματος που γέμισαν ασφυκτικά το χώρο. «Τα μεγαλύτερα τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ, γίνονται μακριά από την παραλία 
κι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια, θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Δαμιανό 

Χατζηδαμιανού και το Συμβούλιο του για τις προσπάθειες που καταβάλουν, όπως επίσης και στους χορηγούς, χωρίς τους 

οποίους δεν θα ήταν εύκολο να διοργανωθούν τέτοιες εκδηλώσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι σύντομα θα διοργανωθεί ένα 
μεγάλο τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ και στη Λευκωσία», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. 

Ουράνιος Ιωαννίδης. Ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κ. Σάββας Κοσιάρης, αφού συγχάρηκε τους διοργανωτές εξέφρασε στη 
σταθερή υποστήριξη της ανώτατης αθλητικής αρχής του τόπου σε κάθε προσπάθεια που προωθεί τον αθλητισμό μας, 

ενώ εκ μέρους του μεγάλου χορηγού της ΚΟΠΕ, της ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, ο κ. Πάμπος Στυλιανού τόνισε: «Το Μπιτς Βόλεϊ 

είναι το άθλημα του μέλλοντος. Είχαμε πέρυσι στην Πεσκάρα τις πρώτες μας μεγάλες επιτυχίες και πιστεύουμε ότι 



ιδιαίτερα τα νεαρά κορίτσια μας, η Μαριώτα Αγγελοπούλου και η Μανωλίνα Κωνσταντίνου, έχουν όλες τις προδιαγραφές 
για μεγάλες επιτυχίες. Είναι μια ωραία βραδιά, και ως ΟΠΑΠ θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που 
προωθούν τον αθλητισμό». 

 

Ο κόσμος αποθέωσε νικητές και ηττημένους. Χειροκρότησε θερμά τις πρωταθλήτριες Κύπρου Μανωλίνα Κωνσταντίνου 
και Μαριώτα Αγγελοπούλου που κέρδισαν τις Πόλα Κίτσου και Αρετή Τέζα  με 2-1 (14-21, 21-19, 15-13), ενώ στους 

άνδρες είχαμε επίσης εξαιρετικό θέαμα τους Πρωταθλητές Κύπρου Δημήτρη Αποστόλου και Μιχαήλ Κουσνέρεφ να 
κερδίζουν τους Άνθιμο Οικονομίδη και Γιώργο Πλατρίτη με 2-1 (21-16, 15-21, 19-17). 

 

26.7.2010 / 12.15 

Προπονητικό σεμινάριο υψηλού επιπέδου 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο υψηλής προπονητικής που διοργάνωσε η Κ.Ο.ΠΕ στο ξενοδοχείο 
‘Αρσινόη’ στη Λεμεσό. Ο πρόεδρος της Κ.Ο.ΠΕ κ Χατζηδαμιανού  καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εισηγητές 

λέγοντας ότι και στο μέλλον θα γίνουν ανάλογα σεμινάρια για την επιμόρφωση των προπονητών πετοσφαίρισης στη 

Κύπρο. Παρουσία 30 προπονητών από όλη την Κύπρο (Ομοσπονδιακών, ανάπτυξης, σωματειακοί) και 
στατιστικολόγων , οι προσκεκλημένοι  ομιλητές  κ  Daniele Ricci, (Ιταλός προπονητής με επιτυχίες και 

κατακτήσεις  champion league και στο Ιταλικό πρωτάθλημα) και ο στατιστικολόγος Γαϊτανάκης 
Λεωνίδας (φωτο) παρουσίασαν την εφαρμογή της στατιστικής στην οργάνωση και στο σχεδιασμό προπονήσεων. 



 

Ο κ Ricci (φωτο κάτω) παρουσίασε στους παρευρισκόμενους πως γίνεται η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων και 

πως αυτά μεταφέρονται και εφαρμόζονται στον προπονητικό σχεδιασμό μιας ομάδας. Στην συνέχεια έδωσε 
παραδείγματα και πως  εφαρμόζεται η τακτική της αντίπαλης ομάδας στην  προπόνησης. Ο Γαϊτανάκης Λεωνίδας 

μίλησε για την λειτουργία των στατιστικών λογισμικών  προγραμμάτων Data Volley 2007 & Data Video 2007. Στην 

συνέχεια εξήγησε την πως γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των αγώνων όχι μόνο στους αγώνες αλλά και στις 
προπονήσεις. 



 

 

26.7.2010 / 09.15 

BEACH VOLLEY στην καρδιά της Λευκωσίας απόψε ζωντανά στις 7.30μ.μ. από το ΡΙΚ 2 

Η Λευκωσία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη μαγεία του Μπιτς Βόλεϊ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε 
συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας διοργανώνουν αγώνες επίδειξης στην καρδιά της Λευκωσίας. Σε μια προσπάθεια 

προβολής του αθλήματος και στην πρωτεύουσα, υπό το φως των προβολέων, θα διεξαχθούν δύο αγώνες υψηλού 

επιπέδου. Θα διεξαχθεί ένας αγώνας γυναικών (Κύπρος - Ελλάδα) ανάμεσα στις πρωταθλήτριες Κύπρου Μανωλίνα 
Κωνσταντίνου / Μαριώτα Αγγελοπούλου με αντιπάλους ένα από τα κορυφαία ζευγάρια του ελληνικού Μπιτς Βόλεϊ, επί 
σειρά ετών, της Αρετή Τέζα και της Πόλας Κίτσου. 

 

 
Ο πρώτος αγώνας θα αρχίσει στις 8.μ.μ. ακριβώς. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά ένας αγώνας Ανδρών ανάμεσα στους 

πρωταθλητές Κύπρου Δημήτρη Αποστόλου και Μιχαήλ Κουσνέρεφ που την περασμένη Κυριακή εξασφάλισαν το 
χάλκινο μετάλλιο στο Διεθνές Τουρνουά «Σάτελαϊτ 2010» στη Γεροσκήπου και τους Ανθιμου Οικονομίδη και Γιώργου 

Πλατρίτη. Στη φωτογραφία κάτω φάση από τον χθεσινό τελικό. Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν αναμνηστικά σε 
όλους τους συμμετέχοντες. 



 

 

Η εκδήλωση θα γίνει απόψε Δευτέρα 26 Ιουλίου, στον Παιδικό Κήπο, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου έχουν 
δημιουργηθεί οι απαιτούμενες εγκατατάσεις για αγώνες επίδειξης υψηλού επιπέδου. Θα αρχίσει στις 7:30μ.μ., θα γίνει 

υπό το φως των προβολέων και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. 

Το παρών τους στην εκδήλωση θα δώσουν οι μαζορέτες από τα Κανάρια Νησιά (Fun Girls) που φιλοξενούνται αυτές 
τις μέρες από την ΚΟΠΕ. 

 

25.7.2010 / 21.54 

BEACH VOLLEY Αποστόλου-Κουσνέρεφ οι νικητές και του δεύτερου τουρνουά. 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο Παγκύπριο τουρνουά ανδρών "Pokka classic" το οποίο διεξήχθη το 

Σαββατοκυρίακο 24-25 Ιουλίου 2010 στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσό. 

Συμμετείχαν 23 ομάδες. Ο συναγωνισμός για μια θέση στην ημιτελική φάση ήταν πολύ έντονος. Στους 4 της 
διοργάνωσης προκρίθηκαν οι Αποστόλου/Κουσνέρεφ που αντιμετώπισαν τους Ζάνη/Ευσταθίου. 



 

Οι πρωταθλητές επιβλήθηκαν δύσκολα με 2-1 σετ (15-21, 23-21, 15-10) στον καλύτερο αγώνα του τουρνουά. Ηταν 

ένας αγώνας που πρόσφερε συγκινήσεις και εκπληκτικές φάσεις. Μάλιστα οι Ζάνης/Ευσταθίου άγγιξαν την πρόκριση 
στον τελικό όταν στο δεύτερο σετ προηγήθηκαν με 20-17, πλην όμως δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν ούτε μια φορά 

το τριπλό πλεονέκτημα που είχαν. Στον άλλο ημιτελικό οι Οικονομίδης/Πλατρίτης επιβλήθηκαν των 

Μιχαηλίδη/Χαλλούμα με 2-0 σετ (28-26 και 21-8). Στο πρώτο σετ έγινε φοβερή μάχη με τις δύο ομάδες να είναι κοντά 
στο σκορ μέχρι το τέλος. Ετσι στον τελικό τέθηκαν αντιμέτωποι για μια ακόμη φορά όπως και στην Πάφο οι 

Αποστόλου/Κουσνέρεφ με τους Οικονομίδη/Πλατρίτη. Οι πρωταθλητές αιφνιδιάστηκαν στο ξεκίνημα του αγώνα και 
δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν των ρυθμό που έδωσαν οι Οικονομίδης και Πλατρίτης με αποτέλεσμα το πρώτο σετ 

να περάσει στα χέρια των Οικονομίδη, Πλατρίτη με 21-18. Στο δεύτερο σετ οι Αποστόλου και Κουσνέρεφ επέβαλαν 

τον δικό τους ρυθμό και πήραν το σετ με χαρακτηριστική άνεση 21-11. Στο τρίτο σετ γρήγορα ξέφυγαν στο σκορ και 
δεν άφησαν σε καμία περίπτωση τους Οικονομίδη και Πλατρίτη να τους απειλήσουν. Ετσι το τελικό 15-9 έστεψε για 
μια ακόμη φορά πρωταθλητές του τουρνουά τους Αποστόλου και Κουσνέρεφ. 

 



 
Την διοργάνωση γέμισε με την παρουσία τους τα Snapple Fun girls τα οποία παρέμειναν στην Κύπρο φιλοξενούμενα 

της Ομοσπονδίας για τις ανάγκες των τουρνουά. Η παρουσία τους πραγματικά έκανε πιο όμορφη τη διοργάνωση και 
τα χορευτικά τους, δρόσιζαν τους 500 και πλέον συνολικά φιλάθλους που βρέθηκαν στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο και 
παρακολούθησαν τους αγώνες. 

 
  

Στο τέλος έγιναν οι απονομές των δύο τουρνουά τις οποίες έκαναν το μέλος του ΔΣ του ΚΟΑ κ.Ρούλα Κατσαμπή, το 

μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ κ.Λένια Αντωνιάδου, ο διάσημος Ιταλός προπονητής κ.Ντανιέλε Ρίτσι ο οποίος ήταν 

φιλοξενούμενος της Ομοσπονδίας για σεμινάριο υψηλού επιπέδου στους Κύπριους προπονητές, και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ.Δαμιανός Χατζηδαμιανού. 

 

 

23.7.2010 / 09.05 

BEACH VOLLEY στην καρδιά της Λευκωσίας 
Μετά την εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε το Διεθνές Τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ «Σάτελαϊτ 2010» της Ευρωπαϊκής 

Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV), στην Παραλία του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου, το θέαμα στην άμμο συνεχίζεται με τις 
εγχώριες διοργανώσεις.  Αρχικά το Σαββατοκύριακο στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ στο Ιστιοπλοϊκό 
Κέντρο στη Λεμεσό και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στην καρδιά της Λευκωσίας! 



 
 

Το Σαββατοκυρίακο 24-25 Ιουλίου 2010 θα διεξαχθεί το δεύτερο τουρνουά Ανδρών στο πλαίσιο του Παγκυπρίου 

Πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ με την ονομασία «Pokka Όπεν». Η διοργάνωση διεξάγεται με τη χορηγία της ΟΠΑΠ 
Κύπρου Λτδ, του καφέ Pokka με χορηγό επικοινωνίας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Συμμετέχουν οι κορυφαίες 

κυπριακές ομάδες, καθώς επίσης και εξελίξιμοι αθλητές του Μπιτς Βόλεϊ. Για το δεύτερο τουρνουά έχουν δηλώσει 

συμμετοχή 26 ομάδες. Στο πρώτο τουρνουά του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, που έγινε στη Γεροσκήπου το 
Σαββατοκυρίακο 11-11 Ιούλιου, με τη συμμετοχή 21 ομάδων, νικητές αναδείχθηκαν οι πρωταθλητές μας Δημήτρης 

Αποστόλου και Μιχαήλ Κουσνέρεφ που κέρδισαν στον τελικό το δίδυμο με τους Γιώργο Πλατρίτη και Άνθιμο 
Οικονομίδη με 2-0 σετ. 

 

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, το Μπιτς Βόλεϊ, μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στη Λευκωσία. Η Κυπριακή Ομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας θα μεταφέρουν τη μαγεία του «βασιλιά των σπορ του 
καλοκαιριού», και στην πρωτεύουσα. Στον Παιδικό Κήπο, στην Πλατεία Ελευθερίας, έχουν δημιουργηθεί οι απαιτούμενες 

εγκατατάσεις για αγώνες επίδειξης υψηλού επιπέδου. Η διοργάνωση που θα αρχίσει στις 7:30μ.μ., θα γίνει υπό το φως 

των προβολέων και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. 
Συγκεκριμένα θα γίνει ένας αγώνας γυναικών (Κύπρος - Ελλάδα) ανάμεσα στις πρωταθλήτριες Κύπρου Μανωλίνα 

Κωνσταντίνου / Μαριώτα Αγγελοπούλου με αντιπάλους ένα από τα κορυφαία ζευγάρια του ελληνικού Μπιτς Βόλεϊ, επί 
σειρά ετών, της Αρετή Τέζα και της Πόλας Κίτσου. Θα γίνει επίσης ένας αγώνας Ανδρών ανάμεσα στους πρωταθλητές 

Κύπρου Δημήτρη Αποστόλου και Μιχαήλ Κουσνέρεφ που την περασμένη Κυριακή εξασφάλισαν το χάλκινο μετάλλιο στο 
Διεθνές Τουρνουά «Σάτελαϊτ 2010» στη Γεροσκήπου και στη δεύτερη στην κατάταξη ομάδα του παγκυπρίου 
πρωταθλήματος που θα αναδειχθεί την προηγούμενη μέρα, στο δεύτερο τουρνουά. 



 

Το παρών τους στις διοργανώσεις Μπιτς Βόλεϊ τόσο στη Λεμεσό, όσο και στη Λευκωσία, θα δώσουν οι μαζορέτες από 
τα Κανάρια Νησιά (ΟΠΑΠ Fun Girls) που φιλοξενούνται αυτές τις μέρες από την ΚΟΠΕ. Στο πλαίσιο της προβολής του 

αγώνα επίδειξης στην καρδιά της Λευκωσίας, έγιναν επισκέψεις  πρώτα στην ΚΟΠΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, και στη 

συνέχεια στο Δημαρχείο Λευκωσίας στα Γραφεία του ΚΟΑ,  στα γραφεία του ΟΠΑΠ, στο ΡΙΚ και στα Γραφεία της 
Εταιρείας του καφέ Pokka. 

 

Σεμινάριο Προπονητών 

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2010, η ΚΟΠΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προπονητών Πετοσφαίρισης Κύπρου, 
διοργανώνει Σεμινάριο Υψηλής Προπονητικής, στο ξενοδοχείο «Αρσινόη», στη Λεμεσό. Το Σεμινάριο θα αρχίσει στις 10 

το πρωϊ και θα ολοκληρωθεί στις 17.00. Θα διδάξει ο Ιταλός διάσημος προπονητής Ντανιέλε Ρίτσι. 
Η ΚΟΠΕ διοργανώνει επίσης σεμινάρια εκμάθησης του προγράμματος Data volley. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται στην 

Κύπρο  ο στατιστικολόγος κ. Λεωνίδας Γαϊτανάκης ο οποίος είχε ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής ανδρών στην 

Ανδόρρα. Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο της  προσπάθειας αναβάθμισης των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας  με 
στατιστική κάλυψη.Τα μαθήματα θα γίνουν στο ξενοδοχείο «Αρσινόη» στη Λεμεσό την Κυριακή από 10:00 μέχρι 17.00 

Προπονητικό καμπ 

Στην Κύπρο βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κώστας Δεληκώστας και μαζί με 

τον βοηθό του Κώστα Παναγίδη, ξεκίνησαν τη λειτουργία  προπονητικό κάμπ Παμπαίδων διάρκειας μιας εβδομάδας. Οι 
προπονήσεις διεξάγονται στο Θεμιστόκλειο και στο καμπ συμμετέχουν 24 αθλητές από όλες τις ομάδες. 



 

15.7.2010 / 18.20 

Τελετή βράβευσης ΚΟΠΕ: «Ελάτε μαζί μας να μοιραστούμε το όραμά μας για καλύτερες μέρες του 

κυπριακού βόλεϊ» 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και η οικογένεια του βόλεϊ τίμησε την Τετάρτη το βράδυ τους κορυφαίους της 

περιόδου 2009 – 10. Σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, στο Πάρκο με τα αγάλματα του γνωστού γλύπτη Φίλιππου 
Γιαπάνη, στη Φασούλα Λεμεσού και στην παρουσία πέραν των 300 ατόμων, τιμήθηκαν οι επιτυχίες της λήξασας 

περιόδου, αλλά και  αθλητές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές και ομάδες που έγραψαν χρυσές σελίδες στην 

ιστορία του αθλήματος. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της Ομοσπονδίας, τον ΟΠΑΠ και στο 
πλαίσιο της τιμήθηκαν η Κυπριακή Δημοκρατία που γιορτάζει τα 50χρονά της, όπως επίσης και η Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή που γιορτάζει τα 35χρονά της. 

«Ελάτε μαζί μας να μοιραστούμε το όραμά μας για καλύτερες μέρες που σίγουρα αξίζει η κυπριακή πετόσφαιρα», ήταν 

το καταληκτικό σχόλιο του προέδρου της ΚΟΠΕ, κ. Δαμιανού Χατζηδαμιανού, στην ομιλία του κατά την Τελετή 
Βράβευσης των κορυφαίων: «Aνάμεσα στις προτεραιότητες που είχαμε θέσει ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 

σκληρή δουλειά για εδραίωση και ανάπτυξη του υπέροχου αυτού αθλήματος  που για 82 συναπτά χρόνια 
υπηρετούσαν και υπηρετούμε εμείς σήμερα, με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση αλλά και η προβολή του τεράστιου αυτού 

έργου που συντελείται. Όλοι θα συμφωνούν μαζί μας ότι καταφέραμε να βάλουμε το βόλεϊ σε όλα κυριολεκτικά τα 

σπίτια της μικρής μας  χώρας και όχι μόνο.   Είμαι σίγουρος ότι η δυναμική που δημιουργήθηκε και το μεγάλο 
ενδιαφέρον που έχουν τα πρωταθλήματα μας θα μας βοηθήσει πολύ να υλοποιήσουμε τους στόχους μας».   

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος: «Ζητούμε τη 

συνεργασία όλων για να εξαλείψουμε από τα γήπεδα οποιαδήποτε κρούσματα βίας και αντιαθλητικής συμπεριφοράς. 

Θέλουμε συμπαραστάτες στη προσπάθεια για να φέρουμε όλη την οικογένεια στα γήπεδα του βόλεϊ όλους εσάς. Πολύ 
απλά στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση. Είναι το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις γενιές που σε πολύ 

δύσκολες εποχές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την πρόοδο και ανάπτυξη του βόλεϊ. Είναι χρέος μας απέναντι 
στις γενιές που ακολουθούν που κόντρα στις προσκλήσεις των καιρών επέλεξαν να ασχοληθούν με το βόλεϊ». 

Δεν θέλουμε να επαναπαυτούμε στις πρόσφατες επιτυχίες μας, ωστόσο χρωστάμε  ένα μεγάλο ευχαριστώ  σε όλους 
τους αθλητές και αθλήτριες μας, στους προπονητές και διοικήσεις των ομάδων, ανέφερε ο κ. Χαταζηδαμιανού: «Ένα 

μεγάλο ευχαριστώ στις Εθνικές ομάδες Ανδρών , Γυναικών και Νεανίδων και ιδιαίτερα στους  προπονητές Κώστα 
Δεληκώστα, Αλεξία Ροτσίδου και συνεργάτες τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες  στον αρχιτέκτονα του Μπιτς Βόλεϊ Μανώλη 

Ρουμελιώτη  που από μόνη της η συνεργασία μας μαζί του αποτελεί ξεχωριστή τιμή και τον ευχαριστούμε.  Τα 
συγχαρητήρια μας επίσης  στις Εθνικές ομάδες  beach volley  Ανδρών και Γυναικών  για τις ανείπωτες χαρές που μας 

χάρισαν και μας χαρίζουν ακόμη. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω  τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους 

χορηγούς μας : Στον ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, στις Κυπριακές Αερογραμμές , το καφέ POKKA , τα αναψυκτικά  ΛΟΥΞ, 
την PAPA JOHNS PIZZA, την PRIMETEL και τη FAMOUS SPORTS που δίχως την οικονομική τους στήριξη  πολλοί από 

τους σχεδιασμούς ανάπτυξης δεν θα υλοποιούνταν.  Θερμές ευχαριστίες στον ΚΟΑ, την ΚΟΕ και στο ΡΙΚ για τη στενή 
συνεργασία καθώς επίσης και την εταιρεία παραγωγής  CYPRUS SPORTS». Τιμήθηκε επίσης το Ελεγκτικό Γραφείο της 
Ομοσπονδίας, Baker Tilly Klitou and Partners. 

Οι βραβευθέντες   



 

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με τη χρυσή ασπίδα, οι πολυνίκεις σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την περίοδο 1978 – 

2010,  η Ανόρθωση Αμμοχώστου (άνω φωτο) στην κατηγορία ανδρών και η ΑΕΛ Λεμεσού (κάτω φωτο) στην 
κατηγορία γυναικών. 

 

Για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διοργάνωση του τελικού Κυπέλλου Ανδρών, τιμήθηκαν οι Δήμοι Αμμοχώστου και 

Καραβά και τα σωματεία που συμμετείχαν, η Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά – Λάμπουσα. Βραβεύθηκε επίσης ο Μανώλης 

Ρουμελιώτης, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύσταση των εθνικών μας ομάδων Μπιτς Βόλεϊ που είχαν 
εξαιρετικά αποτελέσματα, ως ακούραστοι εργάτες του αθλήματος οι κ. κ.  Σωτήρης Μιχαήλ (Ανόρθωση), Πολύβιος 
Σάββα (Πεζοπορικός, ΑΕΚ) η Νάγια Δρουσιώτου. 

Ως ομάδες ήθους βραβεύθηκαν η Αναγέννηση Δερύνειας (άνδρες), η Ανόρθωση (γυναίκες) και η ομάδα εφήβων της 

Νέας Σαλαμίνας και με έπαινο «Ευ αγωνίζεσθαι» η Σύλβια Ψηλογένη (Ολυμπιάδα Νεάπολης) και Παύλος Ιωάννου 
(Ανόρθωση). Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους πρώην ομοσπονδιακούς προπονητές γυναικών, Νίκο Ιωάννου 

και Ζανέτ Τζιωρτζή Σωκράτους, και στον πρώην τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΠΕ Μιχάλη Καμιντζή. Για την αγάπη τους, 
την αφοσίωσή τους στο βόλεϊ τιμήθηκαν ο Φίλιππος Τσαγγαράς, η Καλομοίρα Κυπριανίδου, ο Θεράπων Κωνσταντίνου 

και ο Ηρακλής Μιχαηλίδης. Τιμήθηκε επίσης η κυπριακή διαιτησία και ο διεθνής διαιτητής Παντελής Τοφής και οι 
εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, τόσο στο βόλεϊ όσο και στο μπιτς βόλεϊ. 

Πρωταθλητές – Δευτεραθλητές 



Για τις επιτυχίες τους στα πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ της περιόδου 2009 – 10 βραβεύθηκαν οι ακόλουθες ομάδες: 
Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: ΑΕΚ Καραβά, 

Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Ολυμπιάδα Νεάπολης, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Ολυμπιάδα 
Φρενάρους, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: ΑΕΛ, 

Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: ΑΠΕΝ 

Αγίου Αθανασίου, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Νέα 
Σαλαμίνα, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: Ολυμπιάδα Φρενάρους, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: 

Ολυμπιάδα Νεάπολης, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: 
Απόλλων, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας 
Νεανίδων: Παφιακός. 

 

14.7.2010 / 8.10 

Τελετή βράβευσης αρίστων της Ομοσπονδίας περιόδου 2009-10. 
Οι κορυφαίοι του φιλέ της περιόδου 2009 – 10 θα παρελάσουν την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010, στην Τελετή Βράβευσης 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Θα προηγηθεί βέβαια η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 
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 θα γίνει στο Πάρκο με τα αγάλματα (μικρή Σαλαμίνα) του γνωστού γλύπτη Φίλιππου 
Γιαπάνη, στη Φασούλα Λεμεσού και θα αρχίσει στις 8:00μ.μ. 

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με την ανώτατη διάκριση της Ομοσπονδίας θα τιμηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία που γιορτάζει 
τα 50χρονά της, όπως επίσης και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που γιορτάζει τα 35χρονά της, για την άψογη 

συνεργασία με την ΚΟΠΕ. Θα τιμηθούν επίσης με τη χρυσή ασπίδα, οι πολυνίκεις σύλλογοι της Ομοσπονδίας για την 
περίοδο 1978 – 2010. Είναι η Ανόρθωση Αμμοχώστου στην κατηγορία ανδρών και η ΑΕΛ Λεμεσού στην κατηγορία 

γυναικών. Με την ίδρυση της ΚΟΠΕ το 1978, οι δύο αυτές ομάδες είχαν κατακτήσει τον νταμπλ και στα πρόσωπα των 
πετοσφαιριστών και των πετοσφαιριστριών της εποχής εκείνης, θα τιμηθεί η προσφορά τους στο κυπριακό βόλεϊ. 



 

Για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διοργάνωση του τελικού Κυπέλλου Ανδρών, που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή γιορτή 
για το άθλημα, θα τιμηθούν οι Δήμοι Αμμοχώστου και Καραβά και τα σωματεία που συμμετείχαν, η Ανόρθωση και ΑΕΚ 

Καραβά – Λάμπουσα. Για τους σκοπούς της εκδήλωσης θα έρθει στην Κύπρο και θα βραβευθεί, ο Μανώλης Ρουμελιώτης, 

που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύσταση των εθνικών μας ομάδων Μπιτς Βόλεϊ που είχαν εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Θα τιμηθούν επίσης οι πρωταθλήτριες μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου για τις 

συνεχείς επιτυχίες τους ενώ θα βραβευτούν και οι πρωταθλήτριες ομάδες των ανδρών του μπήτς βόλεϊ για το 2009. 
Για την τεράστια προσφορά τους, ως ακούραστοι εργάτες, θα τιμηθούν οι κ. κ.  Σωτήρης Μιχαήλ (Ανόρθωση) και 

Πολύβιος Σάββα (Πεζοπορικός, ΑΕΚ) που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν στη γυναικεία πετόσφαιρα, όπως επίσης και η 
πρώην διεθνής  πετοσφαιρίστρια Νάγια Δρουσιώτου. Ως ομάδες ήθους θα βραβευθούν η Αναγέννηση Δερύνειας 

(άνδρες), η Ανόρθωση (γυναίκες) και η ομάδα εφήβων της Νέας Σαλαμίνας και με έπαινο «Ευ αγωνίζεσθαι» η Σύλβια 

Ψηλογένη (Ολυμπιάδα Νεάπολης) και Παύλος Ιωάννου (Ανόρθωση). Στις ειδικές βραβεύσεις ξεχωρίζουν, η τιμητική 
διάκριση προς τους πρώην ομοσπονδιακούς προπονητές γυναικών, Νίκο Ιωάννου και Ζανέτ Τζιωρτζή Σωκράτους, καθώς 

επίσης και στον πρώην τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΠΕ Μιχάλη Καμιντζή. 
Για την αγάπη τους, την αφοσίωσή τους στο βόλεϊ και για το φίλαθλο πνεύμα που επιδεικνύουν στα πετοσφαιρικά 

γήπεδα, θα τιμηθούν ο Φίλιππος Τσαγγαράς, η Καλομοίρα Κυπριανίδου, ο Θεράπων Κωνσταντίνου και ο Ηρακλής 

Μιχαηλίδης. Θα τιμηθεί επίσης η κυπριακή διαιτησία και με την ευκαιρία της αποχώρησής του, ο διεθνής διαιτητής 
Παντελής Τοφής. 

Το 2010 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 τις επιτυχίες τους και την πρόκρισή τους στην 

τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Κατηγορία Μικρών Κρατών). Ο μεγάλος χορηγός της ομοσπονδίας η 
ΟΠΑΠ Κύπρου θα τιμηθεί για την προσφορά του, όπως επίσης το ΡΙΚ που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του βόλεϊ, και 

οι υπόλοιποι χορηγοί της ομοσπονδίας, ο καφές Pokka, οι Κυπριακές Αερογραμμές, η εταιρεία Famous Sports, η 
Primetel και το Ελεγκτικό Γραφείο Baker Tilly Klitou and Partners. 

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: ΑΕΚ 

Καραβά, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Ολυμπιάδα Νεάπολης, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας 

Ανδρών: Ολυμπιάδα Φρενάρους, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ 
Κατηγορίας Γυναικών: ΑΕΛ, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: Μαραθώνας Κάτω 

Βαρωσίων, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας 
Εφήβων: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Νέα Σαλαμίνα, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας 

Εφήβων: Ολυμπιάδα Φρενάρους, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: Ολυμπιάδα 

Νεάπολης, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας 
Νεανίδων: Απόλλων, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων, Δευτεραθλήτρια 
Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Παφιακός. 

 



12.7.2010 / 11.26 

Αποστόλου, Κουσνέρεφ οι νικητές του πρώτου Παγκύπριου τουρνουά. 

Το Σαββατοκυρίακο 10-11 Ιουλίου, 2010 διεξήχθη στη τουριστική πλαζ  Ατλαντίδας στη Γεροσκήπου το πρώτο 
τουρνουά του Παγκυπρίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ ανδρών. Συμμετείχαν 21 ομάδες. Στην ημιτελική φάση έγιναν 

οι αγώνες Αποστόλου/Κουσνέρεφ - Ζάνης/Ευσταθίου 2-0  σετ και Οικονομίδης/Πλατρίτης - Χατζηδαμιανού/Μιχαήλ 2-0 
σετ. Στον τελικό οι Αποστόλου/Κουσνέρεφ επικράτησαν των Οικονομίδη/Πλατρίτη με 2-0 σετ. 

 

12.7.2010 / 10.36 

13η η Κύπρος στην Κατάνια 

Την 13η θέση κατέκτησαν τελικά οι πρωταθλήτριες μας Κωνσταντίνου και Αγγελοπούλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
κάτω των 20 χρόνων. Πάλεψαν γερά στα δύο τελευταία ματς που έδωσαν και με λίγη τύχη θα ανέβαιναν ψηλότερα 

στη τελική κατάταξη. Στον πρώτο γύρο προκρίθηκαν ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Ετσι στον πρώτο τους 
αγώνα έχασαν από την Ολλανδία με 2-1 σετ (22-20, 10-21, 10-15) και στη συνέχεια αντιμετώπισαν την Αυστρία όπου 

και εδώ πάλεψαν γερά αλλά και πάλι έχασαν με 2-1 σετ (21-19, 19-21, 13-15) χάνοντας έτσι την ευκαιρία να 

διεκδικήσουν τις θέσεις 1-9. Ετσι οι αθλήτριες μας με τη θέση που κατέκτησαν πήραν 30 βαθμούς και ανέβηκαν στην 
101η θέση με 72 βαθμούς. 

 

09.7.2010 / 14.16 

Στην Κύπρο η Βίκη Χατζηβασιλείου για να ξαναπαίξει μπιτς βόλεϊ 

Στην Κύπρο θα βρίσκεται για το  CEV Satellite Cyprus 2010 η Βίκη Χατζηβασιλείου η δημοφιλής παρουσιάστρια της 
εκπομπής "Πάμε πακέττο". Η Βίκη Χατζηβασιλείου θα είναι παρών σε όλες τις μέρες του τουρνουά και θα 

ξαναπαίξει Beach Volley αφού αποδέχτηκε μετά χαράς την πρόσκληση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Να 
σημειωθεί ότι το Σάββατο το βράδυ θα διοργανωθεί μεγάλο μπιτς πάρτυ στο χώρο των αγώνων και το παρών της 
βέβαια θα δώσει και η Βίκη. 

 

 

09.7.2010 / 10.16 

Ηττα στην Κατάνια 

Την ήττα γνώρισαν από την Πολωνία οι πρωταθλήτριες μας Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνου με 2-1 σετ. Η ομάδα μας 



κατέκτησε το πρώτο σετ με 21-19 η συνέχεια όμως δεν ήταν η ανάλογη και έχασαν το σετ με 21-9. Στο τρίτο σετ 
πάλεψαν γερά για τη νίκη , όμως έχασαν με 15-10. Στις 12.30μ.μ. αντιμετωπίζουν τη Ρωσία και χρειάζονται 
απαραίτητα τη νίκη. 

 

08.7.2010 / 12.32 

Πρώτη νίκη το δίδυμο Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου 2-0 σετ την Λετονία 

Ξεκίνημα με εύκολη νίκη επί της Λετονίας με 2-0 σετ. Κωνσταντίνου και Αγγελοπούλου αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο 

και επικράτησαν εύκολα των κοριτσιών από την Λετονία με 2-0 σετ (21-15 και 21-13) σε 39 λεπτά. Στις 2.00μ.μ. θα 
αγωνιστούν κόντρα στην Πολωνία και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα τους εναντίον της Ρωσίας. 

 

08.7.2010 / 09.55 

Στην Κατάνια της Ιταλίας το δίδυμο Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου 

Οι πρωταθλήτριες μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου βρίσκονται από χθες στην Κατάνια της 
Ιταλίας όπου θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαίκό πρωτάθλημα μπητς βόλεί κάτω των 20 χρόνων. Μαζί τους και ο 

Ομοσπονδιακός μας προπονητής κ.Κώστας Ταμπουρατζής. Η ομάδα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 14η θέση της 
κατάταξης του κυρίως ταμπλώ. Οι αγώνες αρχίζουν από σήμερα. Ολες οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους. Ο τελικός 

είναι προγραμματισνμένος τη Κυριακή 11 Ιουλίου 2010. Πλήρης ενημέρωση θα δίνεται από την ιστοσελίδα της CEV ( 
link ) στο beachvolleyball. 

 

08.7.2010 / 09.42 

Ορισμοί διαιτητών μπιτς βόλεϊ 

Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 
07/07/2010 όρισε τους κάτωθι διαιτητές – σημειωτές για το 1ο παγκύπριο τουρνουά που θα διεξαχθεί το 

Σαββατοκύριακο 10-11/07/2010 στην τουριστική πλαζ Γεροσκήπου. Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι παρόντες το 

Σάββατο 10/07/2010 στις 08:00πμ. 
Σάββατο 10/07/2010 - Διαιτητές: 

Σταύρος Σταύρου, Σέργιος Σεργίου, Μέμνων Αντώρκας, Χρίστος Μαιφόσιης, Αναστασία Σώζου, Νατάσα Σιαπάνη 
Σημειωτές:  Σταύρος Σταυρινίδης, Μαίρη Λεωνίδου, Έλλη Ευαγγελίδου. 

Κυριακή 11/07/2010 - Διαιτητές: Σταύρος Σταύρου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαρία Κοκκώνη,  Γιαννάκης 
Σοφοκλέους 

Σημειωτές:  Πόπη Θεοδώρου, Σταύρος Σταυρινίδης. 
Τους ορισμούς των θα  τους βρείτε επίσης στο link Cyprus Beach Volleyball στα news. 

 

07.7.2010 / 14.05 

Νέα επιτυχία της Κύπρου στο Πόρτο Χέλι. 

Ικανοποιημένοι από την πρόκριση τους στον τελικό του μπιτς βόλει που έγινε το περασμένο Σαββατοκυρίακο στο 

Πόρτο Χέλι, αλλά και από το επίπεδο της διοργάνωσης ήταν και οι φιναλίστ, ο Καλύμνιος Μπιλλήρης και ο Κύπριος 
πρωταθλητής μας Δημήτρης Αποστόλου. 

«Η διοργάνωση ήταν εκπληκτική», είπε ο Μπιλλήρης. «Μοναδική εμπειρία και, φυσικά, θα ήθελα να διεξαχθούν και 
του χρόνου αγώνες στο Πόρτο Χέλι. Είμαι ευτυχισμένος που καταφέραμε να φτάσουμε στη δεύτερη θέση με έναν 

συμπαίκτη που έχω κάνει μαζί του μόνο τέσσερις προπονήσεις». 
«Είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της καριέρας μου», πρόσθεσε ο Αποστόλου. «Ευχαριστώ τον συμπαίκτη 

μου, διότι ήταν τραυματισμένος, αλλά παρ όλα αυτά έμεινε στο γήπεδο και ολοκληρώσαμε τον αγώνα. Επίσης, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική και την Κυπριακή Ομοσπονδία του βόλεϊ για όσα μου έχουν προσφέρει». 

 

07.7.2010 / 11.37 

Ορισμοί διαιτητών μπιτς βόλεϊ 

Το Σαββατοκυρίακο 10-11 Ιουλίου, 2010 θα διεξαχθεί το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανδρών και ότι οι ορισμοί 
διαιτητών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας βλ. link Cyprus Beach Volleyball στα news. 

 



07.7.2010 / 11.37 

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ  το Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Μπιτς Βόλεϊ 

Το Σαββατοκυρίακο 10-11 Ιουλίου, 2010 θα διεξαχθεί το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανδρών στις 
εγκαταστάσεις του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου. To Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Μπιτς Βόλεϊ διαφόρων ηλικιών 
δεν θα διεξαχθεί όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου 2010. 

 

02.7.2010 / 12.45 

Beach volleyball CEV Satellite Kiev 2010 
Στο Κίεβο βρίσκονται από προχθές οι πετοσφαιριστές μας Κώνσταντίνος Χατζηδαμιανού και Βασίλης Μιχαήλ οι οποίοι 

συμμετέχουν στο CEV Satellite. Αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης με στόχο να 
μπουν στο κυρίως ταμπλώ. Αντίπαλοί τους είναι οι Ουκρανοί Ποπόφ και Σαμοντέϊ. 

 

02.7.2010 / 08.45 

Αποτελέσματα Εξετάσεων 

Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σας ενημερώνει οτι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις 
διαιτησίας Πετοσφαίρισης θα ειδοποιηθούν με sms το Σαββατοκύριακο  03 - 04 Ιουλίου 2010. 

 

01.7.2010 / 14.15 
CEV Satellite Cyprus 2010 - Γεροσκήπου 14-18 Ιουλίου, 2010 
Πραγματοποιήθηκε στις 11:00πμ στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία δημοσιογραφική διάσκεψη για τη 

διοργάνωση beach volleyball, CEV Satellite Cyprus 2010, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14-18 Ιουλίου στη παραλία 
του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου. 

 

Στη διάσκεψη μίλησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Δαμιανός Χατζηδαμιανού, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ.Τάσος 
Κούζουπος,το μέλος του ΔΣ του ΚΟΤ κ. Χρίστος Τζιαμπάζης και εκ μέρους του ΟΠΑΠ ο Σωτήρης Μεσαρίτης  καθώς 

επίσης και ο πρώην πρωταθλητής της κολύμβησης κ.Σταύρος Μιχαηλίδης ο οποίος θα αγωνιστεί στη άμμο 
εκπροσωπόντας την Κύπρο. 



 

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 14 Ιουλίου με τη συμμετοχή ομάδων από 21 χώρες. Η διοργάνωση φέτος θα είναι ανδρών 

και γυναικών γεγονός που αυξάνει σε μέγιστο βαθμό το ενδιαφέρον. Επίσης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας σχολίασε το 
γεγονός ότι τους αγώνες θα εμπλουτίσει  με τη παρουσία της η Βίκυ Χατζηβασιλείου "Πάμε πακέτο" η οποία είναι και 

πετοσφαιρίστρια ελπίζοντας να τη δούμε αγωνιζόμενη και στην άμμο. Ανάμεσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν είναι 

και η πρώτη επίσημη συμμετοχή της Τουρκίας η οποία θα εκπροσωπηθεί με 3 ομάδες ανδρών και 2 γυναικών. Η 
Κύπρος συμμετέχει με 5 ομάδες ανδρών και 3 γυναικών. 



 

Μεγάλη ατραξιόν της διοργάνωσης είναι η κάθοδος στη Κύπρο της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας στις γυναίκες Μαρία 

Τσιαρτσιάνη και Βίκυ Αρβανίτη (τρίτη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή). Επίσης μας έρχεται και πάλι ομάδα από τη 
Βραζιλία και αναμένεται να υπάρξει έντονος συναγωνισμός για τις πρώτες θέσεις. Στους άνδρες αναμένεται και εδώ να 

υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η Ομοσπονδία κάνει κλήση όπως ο κόσμος παρευρεθεί στους αγώνες από την 
πρώτη μέρα γιατί αξίζει τον κόπο. Η είσοδος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Η ομιλία του Προέδρου της ΚΟΠΕ στη συνέντευξη τύπου: 
Είναι με ξεχωριστή χαρά που η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης συμμετέχει σε αυτή τη προσπάθεια για πέμπτη 

συνεχόμενη χρονιά. Εχουμε την ευθύνη για την ανάπτυξη και τη πρόοδο του μπητς βόλεϊ στη πατρίδα μας και η 

διοργάνωση ενός τουρνουά του εκτοπίσματος του CEV Satellite, είναι αναμφίβολα η κορυφαία στιγμή για το άθλημα. 
Το μπιτς βόλεϊ, ο βασιλιάς των αθλημάτων του καλοκαιριού, προσφέρει πάντα ξεχωριστές συγκινήσεις και έχει 

αγκαλιαστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Στις πρόσφατες Ολυμπιάδες Αθήνας 2004 και Πεκίνου 2008 
αναδείχθηκε ανάμεσα στα κορυφαία αθλήματα. 

Το CEV Satellite Cyprus 2010 είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται για πέμπτη συνεχόμενη φορά στη Κύπρο και για 

δεύτερη φορά υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης CEV (τις τρείς προηγούμενες ήταν από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία  FIVB) και η οποία προβάλλει τον τόπο μας διεθνώς. 



 

 
Έβαλε ουσιαστικά την πατρίδα μας στον παγκόσμιο χάρτη του μπιτς βόλεϊ και αποτελεί κάθε χρόνο ιστορικό σταθμό 

για τον κυπριακό αθλητισμό. Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επιτυχία της 

διοργάνωσης και είμαστε βέβαιοι ότι αποτελεί νέο ξεκίνημα για την αναβάθμιση του αθλήματος που έχουμε ήδη 
αρχίσει. Από τον Ιούνιο του 2009 το μπιτς βόλεϊ της Κύπρου μπήκε σε νέα φάση και μετρούμε μεγάλες επιτυχίες 

στους αγώνες των μικρών κρατών Ευρώπης, Μεσογειακούς αγώνες, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα Γκόλντεν Καπς 
Λεμεσού και Αθήνας αλλά και στους πανελλήνιους αγώνες όπου συμμετέχουμε ανελλειπώς με διάφορες επίλεκτες 

ομάδες. Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν απόδειξη της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στο άθλημα. 
Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε για μια ακόμη χρονιά το Δήμο Γεροσκήπου και την Sun Atlantis Sports Events 

Ltd, για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του  CEV Satellite Cyprus 2010 ανδρών και γυναικών το οποίο ήδη είναι 

ένα από τα κορυφαία τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Εμείς ως Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο τον βαθμό ενθουσιασμού και την αγάπη που τρέφουν οι κάτοικοι της 

Πάφου για το βόλεϊ και το μπιτς βόλεϊ. 
Οι φίλοι του αθλητισμού όλης της Κύπρου, καλούνται να δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους και την συμπαράστασή 

τους στο μπιτς βόλεϊ και είμαστε βέβαιοι ότι για άλλη μια φορά, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και 

ταυτόχρονα θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες των αθλητών και αθλητριών από 21 χώρες που συμμετέχουν στην 
διοργάνωση. 

 

30.6.2010 / 20.54 
Αναπτυξιακά προγράμματα beach volleyball -  Πάφος 5-9 Ιουλίου 2010 



Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης, της κοινωνικοποίησης και της μαζικοποίησης του 
αθλήματος του Μπιτς Βόλεϊ προγραμματίζει τη διεξαγωγή προπονητικού καμπ στη Πάφο, από 5-9 Ιουλίου, 2010 στις 

εγκαταστάσεις του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου. Το προπονητικό καμπ μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά ηλικίας 10-18 
χρόνων από 9:00 - 14:00. 

Υπεύθυνος προγράμματος είναι ο κ. Δημήτρης Λέτσιεφ με προπονητές τους Μανώλης Ρουμελιώτης, Κώστας 

Ταμπουρατζής, Πάμπλο Σάλες, Δημήτρης Βαμβατσούλης, Μάριος Παναγίδης, Δέσποινα Κωνσταντίνου και άλλοι 
επαρχιακοί προπονητές – συνεργάτες της Ομοσπονδίας. 
Στα παιδιά θα δοθούν καπελάκια, μπλουζάκια και διάφορα διαφημιστικά. 

 

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από προπονητικό καμπ στη Λεμεσό υπό την επίβλεψη του Βραζιλιάνου προπονητή 
Πάμπλο Σάλες. 

Το Σαββατοκυρίακο 10-11 Ιουλίου, 2010 θα διεξαχθεί το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανδρών και 

γυναικών στις εγκαταστάσεις του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου και παράλληλα θα διεξαχθεί και το πρώτο Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Μπιτς Βόλεϊ διαφόρων ηλικιών όπου οι πρωταθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε αντίστοιχα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας τη χώρα μας. 

Στο πιο πάνω πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο προπονητικό κάμπ 
καθώς και οποιοσδήποτε επιθυμεί. 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία στο τηλ: 22-

449810 καθώς και στους τοπικούς υπεύθυνους προγράμματος, κ.κ. Δημήτρη Βαμβατσούλη τηλ: 99-450557, Μάριο 
Παναγίδη τηλ: 99-438363. 

 

30.6.2010 / 10.38 
Στις λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκριση για  το Λύκειο Πολεμιδιών. 
Μετά τη σημερινή ξεκούραση (Τετάρτη 30 Ιουνίου), οι ομάδες μας συνεχίζουν αύριο τις προσπάθειές τους στο 

Παγκόσμιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας που διεξάγεται στην Κίνα στην πόλη Μπαοτού. 
  



 

Η ομάδα του Λυκείου Πολεμιδιών που αγωνίζεται στην κατηγορία αγοριών, με δύο νίκες και δύο ήττες στο ενεργητικό 

της εξασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της  χάνοντας την πρόκριση στην οκτάδα στις λεπτομέρειες. Η κυπριακή 
ομάδα αύριο θα αρχίσει τις προσπάθειες για κατάκτηση μίας από τις θέσεις 9-16 και πρώτος της αντίπαλος είναι η 

ομάδα της Ελλάδας. 

Στην κατηγορία κοριτσιών η ομάδα του Λυκείου Πέτρου και Παύλου θα αγωνισθεί για τις θέσεις 17-24. Στη 
φωτογραφία η ομάδα κοριτσιών του Λυκείου Πέτρου και Παύλου μαζί με την ομάδα της Κίνας. Αριστερά διακρίνεται ο 
προπονητής κ. Δημήτρης Δημητρίου και καθήμενη πρώτη από δεξιά η προπονήτρια Ιωάννα Κεφάλου. 

 

29.6.2010 / 13.27 
Παγκόσμιο μαθητικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας στην Κίνα 

Δύο ήττες ήταν ο σημερινός απολογισμός της ομάδας του Λυκείου Πολεμιδιών στο Παγκόσμιο Μαθητικό Πρωτάθλημα 

Πετόσφαιρας που διεξάγεται στην Κϊνα. Μετά το χθεσινό εντυπωσιακό  ξεκίνημα στην κατηγορία αγοριών οι δύο 
σημερινές ήττες της ομάδας μας σχεδόν εκμηδένισαν τις ελπίδες πρόκρισης στην πρώτη οκτάδα. Η ομάδα του Λυκείου 

Πολεμιδιών πάλεψε αλλά ηττήθηκε το πρωί από το Ισραήλ με 2-0 σετ (21-25 και 21-25) και στην συνέχεια γνώρισε 
την ήττα από την Τουρκία επίσης με 2-0 σετ (15-25 και 14-25). Με τον απολογισμό αυτό (2 νίκες και 2 ήττες) η 

κυπριακή ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16, όμως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, υπάρχει μια αμυδρή ελπίδα 
να μπει η Κύπρος στην τελική οκτάδα με συνδυασμό κάποιων αποτελεσμάτων. 

 

28.6.2010 / 13.22 
Θρίαμβος της Κύπρου μέσα στην Κίνα επί της Κίνας Β΄ με 2-0 σετ. 

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Λυκείου Πολεμιδιών στο Παγκόσμιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας που διεξάγεται στην Κίνα, αφού πέτυχε δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα 

αγοριών του Λυκείου Πολεμιδιών νίκησε χθες την δεύτερη ομάδα της Κίνας με 2-0 σετ και σήμερα την ομάδα της 

Τσεχίας επίσης με 2-0 σετ. Αύριο στις 10.30 αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Στη φωτογραφία η ομάδα αγοριών του Λυκείου 
Πολεμιδιών. 



 

 

 Η ομάδα κοριτσιών του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου δεν είχε το ίδιο καλό ξεκίνημα, αφού ο πρώτος τους 
αγώνας συνοδεύτηκε με ήττα. 

 Το παγκόσμια μαθητικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας που διεξάγεται στην πόλη Μπαοτού της Κίνας. άρχισε στις 26 

Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου 2010. Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης 

είναι www.2010isf.com.cn και εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες της διοργάνωσης. 
  

 

28.6.2010 / 11.08 
Επιτυχίες του κυπριακού μπιτς βόλεϊ στη Νάξο 

Με τίτλο «Νέα χρυσή σελίδα για το κυπριακό beach volley», η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελληνίου Σιρκουΐ Beach 
Volley Masters 2010, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 27 Ιουνίου στη Νάξο, καταγράφει με ενδεικτικό τρόπο τις 

κυπριακές συμμετοχές. Μια ακόμη λαμπρή στιγμή για το κυπριακού μπιτς βόλεϊ καταγράφηκε στην Νάξο, αναφέρεται 
στο δημοσίευμα: «Από κυπριακής πλευράς, συμμετείχαν πέντε αθλητές, εκ των οποίων οι τρείς μπόρεσαν και μπήκαν 

στην τελική τετράδα του τουρνουά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία 
δυο χρόνια, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, Δαμιανό Χατζηδαμιανού». 

http://www.2010isf.com.cn/


 

Οι πρωταθλήτριες μας Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου εξέπληξαν για άλλη μια φορά με τις 

εμφανίσεις και έφτασαν μέχρι την τελική τετράδα. Στον α’ γύρο της διοργάνωσης κέρδισαν τις Ελληνίδες Πόλα Κίτσου 
και Αρετή Τεζά, με 2-1 σετ (21-18, 17-21, 15-8), ενώ στο β’ γύρο επιβλήθηκαν των Ελίνα Παπαδοπούλου και Χριστίνα 

Παρασκευαΐδου, επίσης με 2-1 σετ (18-21, 21-17, 15-11). Μαριώτα και Μανωλίνα αποκλείστηκαν από τον τελικό από 

τις Φινλανδές δίδυμες αδελφές Εμιλία και Έρικα Νίστρομ, Νo. 16 στην παγκόσμια κατάταξη, αφού ηττήθηκαν με 2-0 
(21-11, 21-13). Οι αδελφές Νίστρομ κέρδισαν το Masters της Νάξου, αφού στον τελικό επιβλήθηκαν των Κις / Δηλαβέρη 
με 2-1 (21-14, 17-21, 15-8). 



 

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του πρωταθλητή μας Δημήτρη Αποστόλου που συμμετείχε στη διοργάνωσης της 
Νάξου με συμπαίκτη τον Έλληνα Φερνάντο Μπιλλήρη. Αποστόλου και Μπιλλήρης έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, 

πετυχαίνοντας εντυπωσιακές νίκες. Μεταξύ άλλων κέρδισαν τους πρωταθλητές Ελλάδας Μάνο Ξενάκη και Γιώργο 

Κοτσιλιάνο με 2-0 (23-21, 23-14), τους Νίκο Ζουπάνη / Παναγιώτη Μούρτζιο με 2 -1) σετ (21-18, 11-21, 15-13) και 
Βασίλη Κόκκινο / Νίκο Κρέτση με 2-1 (20-22, 21-19, 16-14). Η μοναδική ήττα (και ιδιαίτερα οδυνηρή) των Αποστόλου 

/ Μπιλλήρη ήταν στα ημιτελικά  όπου ξαναβρέθηκαν με τους Νίκο Ζουπάνη / Παναγιώτη Μούρτζιο. Έχασαν με 1-2 (21-
17, 17-21, 12-15) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Νικητές του Masters της Νάξου ήταν οι Βραζιλιάνοι 
Ρούνι Φεραμέντα και Σάντος Μόισες που κέρδισαν τους Ζουπάνη / Μούρτζιο με 2-1 (15-21, 21-15, 13-15). 

Στο Τουρνουά της Νάξου συμμετείχαν επίσης οι Κωνσταντίνος Ευσταθίου και Ανδρέας Ζάνης. Στον Α’ γύρο ηττήθηκαν 

από τους Ηλία Ζωλασταθιάδη και Φέλιξ Μπλάουελ, με 1-2 (19-21, 21-19, 11-15) και στο β’ γύρο από τους Μιχάλη 
Λαμπρινό / Χάρη Σακόγλου, με 2-0 (21-16, 21-16) και αποκλείστηκαν μένοντας στην 13η θέση.   

«Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα» 

«Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», υποστηρίζει ο ομοσπονδιακός μας προπονητής στο Μπιτς Βόλεϊ, Κώστας 
Ταμπουρατζής. Οι εμφανίσεις και τα εξαιρετικά αποτελέσματα των κυπριακών ομάδων στο του Πανελλήνιο Σιρκουΐ 

Masters 2010 που έγινε στη Νάξο, είναι προϊόν της σκληρής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Από τους πέντε 

αθλητές και αθλήτριές μας, οι τρεις έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, επιβεβαιώνοντας ότι το άθλημα έχει λαμπρό μέλλον. Οι 
πρωταθλήτριες μας Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου μπήκαν στην τελική τετράδα, ενώ εντυπωσιακή 



ήταν και η εμφάνιση του πρωταθλητή μας Δημήτρη Αποστόλου που αγωνίστηκε με συμπαίκτη τον Έλληνα Φερνάντο 
Μπιλλήρη. Επίσης οι αθλητές μας Κωνσταντίνος Ευσταθίου και Ανδρέας Ζάνης αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες στη 

Νάξο. 
Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, Κώστας Ταμπουρατζής, ήταν επί χρόνια αθλητής του Μπιτς Βόλεϊ. Φέτος, ανέλαβε 

προπονητής στις κυπριακές ομάδες μπίτς βόλεϊ, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Μανώλη Ρουμελιώτη και δήλωσε 

σχετικά: «Είναι μια επιτυχία, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από σκληρή δουλειά που πραγματοποίησαν όλα τα παιδιά 
της ομάδας. Τα κορίτσια παρά την μικρή τους ηλικία, μπόρεσαν και μπήκαν στην τελική τετράδα και αυτό αποτελεί 

δικαίωση των προσπαθειών τους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάνουμε, ευελπιστώντας στην καλύτερη δυνατή 
πορεία στα Πανευρωπαϊκά που θα αγωνιστούμε, αλλά και στα επόμενα Masters που θα πάρουμε μέρος. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα». 

 

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου, μαζί με την συμπαίκτρια της Μαριώτα Αγγελοπούλου, τερμάτισαν στην τρίτη θέση του 
κεντρικού ταμπλό γυναικών. Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, που μαζί με την Μαριώτα 

μπορέσαμε και μπήκαμε για πρώτη φορά στην τελική τετράδα του Πανελλήνιου πρωταθλήματος. Είναι μεγάλη δικαίωση, 

για την προσπάθεια που πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια, όλοι οι φορείς του κυπριακού Μπιτς Βόλεϊ. Τόσο από 
την μεριά της Ομοσπονδίας και του προέδρου μας, Δαμιανού Χατζηδαμιανού, όσο από την μεριά των προπονητών μας». 

Η συμπαίκτριά της Μαριώτα Αγγελοπούλου, πρόσθεσε: «Στην Νάξο πετύχαμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που 
έχουμε καταφέρει. Η είσοδος μας στην τετράδα του Πανελλήνιου πρωταθλήματος, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αξίζουν 

πολλά ευχαριστώ στον προπονητή μας, Κώστα Ταμπουρατζή για την πολύ καλή δουλειά που κάνει». 
Ο Δημήτρης Αποστόλου, αγωνίστηκε με συμπαίκτη τον Φερνάντος Μπιλλήρη και αποτέλεσαν την μεγάλη έκπληξη του 

τουρνουά της Νάξου, φτάνοντας στην τετράδα. Ο Δημήτρης Αποστόλου δήλωσε: «Έτυχε να παίξω με τον Φερνάντο σε 

αυτό το τουρνουά και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ταιριάζει το παιχνίδι μας. Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε μαζί και 
στα επόμενα τουρνουά, γιατί έχω ήδη συμπαίκτη. Αν όμως αλλάξει κάτι, τότε σίγουρα θα αγωνιστώ μαζί με τον 

Φερνάντο. Η συνεργασία της Κυπριακής με την Ελληνική Ομοσπονδία, βοηθάει πολύ στην βελτίωση του αθλήματος και 
γίνεται πολύ καλή δουλειά. Η αρχή είναι καλή, περιμένουμε να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια». 

Ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου έπαιξε με συμπαίκτη τον Ανδρέα Ζάνη και τερμάτισαν στην 13η θέση. Ο Κωνσταντίνος 

Ευσταθίου είπε: «Το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ έχει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη. Η Κύπρος, είναι ένα ζεστό μέρος, 
με όμορφες παραλίες, ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνουν παιχνίδια και τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία, 

πρέπει να έχει ως παράδειγμα την Ελληνική, καθώς από την συμμετοχή μου στο τουρνουά της Νάξου, διαπιστώνω πως 
το επίπεδο στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό». Ο Ανδρέας Ζάνης πρόσθεσε: «Νομίζω τα βήματα των τελευταίων ετών στο 

κυπριακό βόλεϊ είναι άκρως ικανοποιητικά. Είμαι από τους παλαιότερους αθλητές στο Μπιτς Βόλεϊ και η διαφορά του 
παρελθόντος με το σήμερα είναι χαώδης. Τρανό παράδειγμα του επιπέδου μας, είναι τα δυο μας κορίτσια, η Μαριώτα 

και η Μανωλίνα. Πρόκειται για μεγάλα ταλέντα και αν προσέξουν και συνεχίσουν τις σκληρές προπονήσεις, το μέλλον 
τους είναι πολύ ευοίωνο». 

 

28.6.2010 / 09.51 
Ατυπη συνάντηση ΔΣ ΚΟΠΕ - σωματείων 

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 6.μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Εχουν ήδη κληθεί να 

παραστούν όλα τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας. Θέματα προς συζήτηση είναι η ανασκόπηση της αγωνιστικής 



περιόδου 2009-10 και τρόπους διεξαγωγής της νέας περιόδου 2010-11. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που άπτονται 
των λεπτομερειών διεξαγωγής διοργανώσεων της νέας περιόδου. Θα συζητηθούν τροποποιήσεις καταστατικού και 
εσωτερικών κανονισμών και διάφορα άλλα θέματα. 

 

25.6.2010 / 17.09 
Ρεκόρ συμμετοχών για το «CEV Satellite Cyprus 2010» της Γεροσκήπου 

Ακόμη πιο ενισχυμένο σε ότι αφορά τις συμμετοχές θα είναι φέτος το 5ο Διεθνές Τουρνουά Beach Volley CEV Satellite 

Cyprus που διοργανώνεται και φέτος στη σύγχρονη Τουριστική Πλαζ  της Γεροσκήπου, το οποίο έχει καταστεί πλέον 
θεσμός για το άθλημα. Φέτος το Beach Volley  CEV Satellite Cyprus καταγράφει νέο ρεκόρ συμμετοχών, αφού με τα 

μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή συνολικά 54 ομάδες, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε 108 αθλητές 
και αθλήτριες από συνολικά 22 χώρες. 

  



Ενισχυμένη θα είναι φέτος η παρουσία της Ελλάδας, κυρίως σε ότι αφορά τις γυναίκες, καθώς πρόκειται να συμμετάσχει 
το δίδυμο, Βίκυ Αρβανίτη και Μαρία Τσιαρτσιάνη, οι οποίες κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο του «Athens Golden Cup 2010» 

και βρίσκονται πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η συμμετοχή, για πρώτη φορά, της 
Τουρκίας στο Τουρνουά, κάτι το οποίο αποδεικνύει την τεράστια σημασία του «CEV Satellite Cyprus» στον παγκόσμιο 

χάρτη του διεθνούς πρωταθλήματος Beach Volley. Θα συμμετάσχει επίσης και ομάδα γυναικών από τη Βραζιλία γεγονός 

που θα δώσει άλλο χρώμα στη διοργάνωση. 
To 5ο Διεθνές Τουρνουά Beach Volley CEV Satellite Cyprus, θα πραγματοποιηθεί από τις 14 μέχρι τις 18 Ιουλίου και 

διοργανώνεται για άλλη μια χρονιά από τον Δήμο Γεροσκήπου και την εταιρεία Sun Atlantis Sport Events Ltd, σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας, μέλος της FIVB. 

  

Όπως κάθε χρονιά την περίοδο διεξαγωγής του σημαντικού αυτού αθλητικού θεσμού, η Γεροσκήπου αναμένεται να 

αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, καθώς τόσο οι υψηλών προδιαγραφών ομάδες που θα συμμετάσχουν, 

όσο και οι cheerleaders που θα καταφθάσουν στην Κύπρο από το εξωτερικό, πρόκειται να προσφέρουν άφθονο θέαμα 
και πολλές συγκινήσεις. 

Επισημαίνεται πως μέσω του τουρνουά Beach Volley CEV Satellite Cyprus, η Κύπρος θα προβληθεί σε ένα σημαντικό 
αριθμό χωρών της Ευρώπης, από τις οποίες θα προέρχονται οι συμμετέχουσες ομάδες, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την 
προβολή του νησιού μας και του τουριστικού της προϊόντος. 

 

24.6.2010 / 10.59 
Προπονητικό πρόγραμμα Beach volley 
Το προπονητικό πρόγραμμα του μπήτς βόλεϊ άρχισε με τη συμμετοχή 50 παιδιών περίπου στο χώρο των 

Ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, προπόνηση 
βασικού επιπέδου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.Θεωρητικό μάθημα και βίντεο αγώνων, διαλέξεις  με θέματα 

διατροφής, ψυχολογίας, αντι-ντοπιγκ, πρώτων βοηθειών, σπουδαστικής ανέλιξης, στρατιωτικών διευκολύνσεων και 

ολυμπιακής παιδείας. Επίσης στα παιδιά δίδεται πρωϊνό και μεσημεριανό φαγητό εώ τους δίνεται και χρόνος για μπάνιο 
στη θάλασσα. Διδάσκουν οι Μανώλης Ρουμελιώτης, Κώστας Ταμπουρατζής, Πάμπλο Σάλες, Μάρκο Κλοκ, Δημήτρη 
Λέτσιεφ, Γιώργος Κορέλλης, Δέσποινα Κωνσταντίνου και ο Δρ. Αττιπάς.   



 

 

Την εβδομάδα που διανύσαμε ο Διοικητικός Λειτουργός της Κυπριακή Ολυμπιακής Επιτροπής κ.Γιώργος Κορέλλης 
μίλησε στα παιδιά για την Ολυμπιακή Εκπαίδευση. Τα παιδιά αφού άκουσαν για τα Ολυμπιακά σύμβολα, την ιστορία 

των Ολυμπιακών αγώνων, για τους πρώτους Ολυμπιανίκες και τον Ολυμπιακό Υμνο, συμμετείχαν σε παιγνίδι 

ερωτοαπαντήσεων όπου μέσα από παιγνιώδη δραστηριότητα έμαθαν και πέρασαν ευχάριστα για 90 περίπου λεπτά. 
  

 

 

22.6.2010 / 18.32 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ‘CAMP NOU  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ‘LA SAGRADA FAMILIA’ 

Το ευχάριστο ταξίδι της Εθνικής μας ομάδα  για την επιστροφή στην Κύπρου ξεκίνησε από το μνημείο των τεσσάρων 
ωκεανών από την Βαρκελώνη με την ελπίδα και την  υπόσχεση να πραγματοποιήσει καλύτερες εμφανίσεις με στόχο 
την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών. 



 
  

Η ευχάριστη ατμόσφαιρα και η καλή ψυχολογία των αθλητών έφερε αλλαγές στο πρόγραμμα της αποστολής που 
παρέκαμψε την απευθείας άφιξη στο αεροδρόμιο και έκανε επίσκεψη στο εντυπωσιακό στάδιο της ποδοσφαιρικής 

ομάδας της Μπαρτσελόνα  Κάμπ Νου (φωτο πάνω). Οι αθλητές  απόλαυσαν την όμορφη ατμόσφαιρα  είδαν το 

ιστορικό πρώτο λεωφορείο που μετέφερε τους αθλητές  της ομάδας και έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες. Στην συνέχεια 
επισκέφτηκαν ακόμα ένα ιστορικό μνημείο την όμορφης αυτής πόλης το ‘LA SAGRADA FAMILIA’ (κάτω φωτο) όπου οι 
αθλητές εντυπωσιάσθηκαν από την αρχιτεκτονική  του όμορφου αυτού κτιρίου. 

 

 
Στην συνέχεια κατευθυνόμενοι προς το αεροδρόμιο ο αρχηγός της αποστολής και ταμίας της ΚΟΠΕ κ 

Ορφανός  Φίλιππος πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε  το προπονητικό team και τους αθλητές εξήρε  την 
προσπάθεια τους τόσο την αγωνιστική όσο και την έξω αγωνιστική τονίζοντας ότι η ομοσπονδία θα ‘επένδυση’ στην 

νέα  προσπάθεία και  ευχήθηκε καλό καλοκαίρι.   

Δηλώσεις αθλητών: 



Κοντός Γιάννης: "Είμαι ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις της ομάδας σε αυτή την διοργάνωση. Κάναμε την αρχή, 
είμαστε μια νέα ομάδα με πολύ όρεξη για δουλειά και αρκετές φιλοδοξίες". 

Δημητρίου Βασίλης: "Είμαστε όλοι νέα παιδιά. Με 2 μήνες προπόνησης καταφέραμε να φτιάξουμε ένα δυνατό σύνολο 
και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για την χώρα μας. Έχουμε αδυναμίες τεχνικές και τακτικές όπου με την σωστή 

προπόνηση και την βοήθεια του προπονητή μας θα τις διορθώσουμε΄". 

Χατζηφιλίπου Γιάννης: "Είμαστε καλύτεροι από τις άλλες ομάδες και αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Σίγουρα 
όλοι  μας θέλουν να παίξουμε σε ανώτερο επίπεδο. Επίσης πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε καλύτερες εμφανίσεις". 

Δωρίτης Γεώργιος (Team manager): "Συγχαρητήρια σε αθλητές και  σε προπονητές. Ευχαριστώ τους αθλητές της 
εθνικής μας ομάδας που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από την έναρξη των προπονήσεων στις 26 Απριλίου 

μέχρι και το τέλος των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων. Τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν να αγωνιστούν σε καλύτερο 
επίπεδο και πρέπει και εμείς να συμβάλουμε σε αυτό. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστίσω τα σωματεία της ΑΕΛ και της 

ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ για την παραχώρηση των γηπέδων τους για της ανάγκες των Εθνικών μας ομάδων". 

Κολάς Νίκος:  (Αρχηγός εθνικής ομάδας) "Προσπαθήσαμε παρά πολύ κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Όλοι 
θέλουμε να βελτιωθούμε να αλλάξουμε νοοτροπία και να κάνουμε την υπέρβαση". 

Οικονομίδης Άνθιμος: "Είμαστε μια νέα ομάδα, μεγαλώσαμε στις μικρότερες Εθνικές και με την βοήθεια του 
προπονητή μας κου Κώστα Δεληκώστα και με την σκληρή δουλειά μέσα από τις προπονήσεις καταφέραμε σε λίγο 

χρονικό διάστημα να γίνουμε ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο παρουσιάσαμε τώρα στην Ανδόρα. Σίγουρα υπάρχουν 

τρομερά σημεία βελτίωσης πάνω στα οποία θα δουλέψουμε". 
Αλεξίου Αγγελος: "Προσπαθήσαμε πάρα πολύ κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Σίγουρα θέλουμε να ανέβουμε 

ψηλότερα στο Ευρωπαϊκό βόλεϊ έχουμε ψηλούς στόχους τους οποίους με την βοήθεια του προπονητή μας αλλά και 
της ΚΟΠΕ θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. 

Μικρά μικρά... 
√ Δεξίωση πραγματοποίησε η οργανωτική επιτροπή  μετά το τέλος των αγώνων, όπου οι αθλητές και των 4 ομάδων 

είχαν να τα ‘πούν’ και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. 

√ Άμεσα έδιναν λύσεις στα οποιαδήποτε θέματα  ο team manager και ο γενικός αρχηγός. 
√  Άτυχη στιγμή για τον στατιστικολόγο, όπου, μετά το τέλος το τελευταίου παιχνιδιού καταστράφηκε το προσωπικό 

του lap top λόγω απότομης αύξησης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. 
√ Πολλά πειράγματα δέχτηκε ο στατιστικολόγος  μετά την καταστροφή του υπολογιστή του. Δόθηκαν υποσχέσεις ότι 

το ζήτημα θα διευθετηθεί άμεσα κάτι το οποίο έγινε αμέσως με την κάθοδο της ομάδας στην Κύπρο. 

√ Ξεκίνησε ο σχεδιασμός του team manager και του προπονητικού team για τον προγραμματισμό των φιλικών 
παιχνιδιών της εθνικής ομάδας για τη τελική φάση που θα γίνει του χρόνου τον Μάιο στην Ανδόρα καθώς και τους 
αγώνες Μικρων Κρατών Ευρώπης που είναι προγραμματισμένοι τέλος Μαϊου στο Λίχτενσταιν.   

 

19.6.2010 / 23.02 

3-0 σετ την Ανδόρα και κατάκτηση της πρώτης θέσης 

Στον τελευταίο αγώνα της στην προκριματική φάση των μικρών κρατών Ευρώπης ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα 

ανδρών τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ομάδα της διοργανώτριας Ανδόρρας. Νίκησε με  3-0 ( 25-17, 25-17, 25-
17). 

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κ Δεληκώστας και ο συνεργάτης του κ Παναγίδης χρησιμοποίησαν τους: Οικονομίδη 3π 
και  3 μπλόκ, Κνέζεβιτς 17π και 4μπλόκ, Αλεξίου 13π και 7 μπλόκ και 71% επίθεση και  1 άσσο, Δημητρίου 4π και 1 

μπλόκ, Κολά 8π και  39% υποδοχή, λίμπερο τον  Παπαχριστοδούλου 67% υποδοχή και16 άμυνες, Κοντό 7π και  67% 

υποδοχή  και Παναγίδη. 
Ο ομοσπονδιακός προπονητής κ Δεληκώστας δήλωσε για τον αγώνα και για την διοργάνωση: "Συγχαρητήρια στους 

αθλητές μου. Σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών δούλεψαν πολύ σκληρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την 
προσπάθεια και  από την απόδοση σε τεχνικό-τακτικό επίπεδο. Με την απόδοσή τους δείξανε ότι μπορούν να παίξουμε 

σε πολύ υψηλότερο επίπεδο".  

Ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας Νίκος Κολάς δήλωσε: "Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σήμερα παίξαμε πολύ καλά 
και κρατήσαμε την τακτική στο μπλόκ και πιέσαμε στο σέρβις. Είμαστε μια νέα ομάδα και νομίζω ότι τα καταφέραμε 

πολύ καλά. Πιστεύω ότι με αρκετή και σωστή δουλειά  το μέλλον μας ανήκει. 
*Μια έκπληξη περιλάμβανε το μεσημεριανό γεύμα της εθνικής μας ομάδας όπου ο αρχηγός αποστολής κ Ορφανός 

Φίλιππος και ο μάνατζερ κ Δωρίτης Γεώργιος  πρόσφεραν τούρτα γενεθλίων στον Παναγιωτίδη Αυγουστίνο που 
σήμερα έκλεισε τα 18 του χρόνια. 

* Το πρωϊ η αθλητές της Εθνικής ομάδας πραγματοποίησαν χαλαρό περίπατο στον κέντρο της όμορφης πόλης της 

Ανδόρρας και μετά παρακολούθησαν video και την καθιερωμένη τακτική ανάλυση του αγώνα. 
*Μετά τον αγώνα ακολούθησε δεξίωση σε όλους τους αθλητές και η Εθνική μας ομάδα επιστρέφει στην Κύπρο αύριο 

βράδυ στις 7.40μ.μ. 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ευχαριστεί θερμά τον στατιστικολόγο Λεωνίδα Γαϊτανάκη για την αμέριστη 
προσφορά του στην εθνική μας ομάδα. 

 



19.6.2010 / 15.12 

Κληρώσεις CEV Cup και GM Challenge Cup 

Στο Λουξεμβούργο πραγματοποιήθηκαν το πρωϊ οι κληρώσεις των κυπέλλων Ευρώπης όπου στην κληρωτίδα μπήκαν 
οι τρείς ομάδες των ανδρών και οι τρείς ομάδων των γυναικών που θα εκπροσωπήσουν φέτος την Κύπρο. 

Στους άνδρες και στο CEV Cup η Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει την Ελβετική Amrisvil (πρώτος αγώνας το διάστημα 16-
18 Νοεμβρίου στην Κύπρο και ο επαναληπτικός 23-25 Νοεμβρίου στην Ελβετία). Στο GM Challenge Cup η Ομόνοια θα 

παίξει στον πρώτο γύρο με την Mettallurg Zhlobin της Λευκορωσίας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 16-17 

Οκτωβρίου στη Λευκορωσία και ο επαναληπτικός στη Λευκωσία στις 23-24 Οκτωβρίου. Στην ίδια διοργάνωση αλλά 
στον δεύτερο γύρο η ΑΕ Καραβά θα αντιμετωπίσει την ΕΑ Πατρών. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην Ελλάδα στις 

16-18 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός στη Λεμεσό στις 23-25 Νοεμβρίου. 
Στις γυναίκες και στο CEV Cup η Ανόρθωσις θα αναμετρηθεί με την Ρουμανική Volei 2004 Tomis Costanta. Ο πρώτος 

αγώνας θα γίνει στη Ρουμανία στις 7-9 Δεκεμβρίου και ο επαναληπτικός στις 14-16 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό. Στο GM 
Challenge Cup ο Απόλλων θα παίξει στον πρώτο γύρο με την Βουλγαρική Maritza Plovdiv. Ο πρώτος αγώνας θα 

διεξαχθεί στη Βουλγαρία στις 9-10 Οκτωβρίου και ο επαναληπτικός στη Λεμεσό στις 16-17 Οκτωβρίου. Η ΑΕΛ θα 

παίξει στο δεύτερο γύρο με την Βουλγαρική CSKA Sofia. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 7-9 
Δεκεμβρίου και ο επαναληπτικός στη Σόφια στις 14-16 Δεκεμβρίου 2010. 

 

19.6.2010 / 10.32 

3-0 σετ και την Ιρλανδία η Εθνική μας 

Στον δεύτερο συνεχόμενο παιγνίδι της ημέρας η Εθνική μας ομάδα κέρδισε πολύ άνετα και την Ιρλανδία με 3-0 σετ. 
Ετσι σήμερα ολοκληρώνει το πρόγραμμά της στη βροχερή Ανδόρρα με την Εθνική της χώρας και στόχος είναι η νίκη 

και η πρωτιά στον όμιλο. Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός κ Δεληκώστας μαζί με τον συνεργάτη του κ. Κώστα Παναγίδη 
Χρησιμοποίησαν στο παιχνίδι με τους Ιρλανδούς τους Οικονομίδη, Γεωργίου 17π ,  Κολά 9π και 71% υποδοχή, 

Χατζηφιλίππου 9π  και 89% υποδοχή και 1 μπλόκ, Αλεξίου 2π, Παπαϊωάννου 6π και 1 μπλόκ, λίμπερο ο 
Παπαχριστοδούλου με 92% υποδοχή και 15 άμυνες . Αγωνίστηκαν επίσης οι  Παναγίδης , Παναγιωτίδης 1π, Κοντός 6π 

και 75% υποδοχή και Δημητρίου 3π. Τα σετ 25-25, 25-12 και 25-13 σε συνολικό χρόνο 66λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι νεαροί Παναγίδης και Παναγιωτίδης έπαιξαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στην Εθνική ανδρών. 

 

18.6.2010 / 13.59 

3-0 σετ και την Σκωτία η Εθνική μας 

Συνεχίζοντας το πολύ καλό βόλεϊ η Εθνική μας νίκησε με 3-0 σετ και τη Σκωτία. Τα σετ 25-16 σε 21 λεπτά, 25-20 σε 

23 λεπτά και 25-19 σε 22 λεπτά. Ο προπονητής της ομάδας κ. Δεληκώστας χρησιμοποίησε τους Οικονομίδη 
(2 πόντους και 1 μπλοκ), Κνέζεβιτς (12πόντους και 3 μπλοκ), Κοντό (5 πόντους), Κολάς (16 πόντους και 1 μπλοκ και 

29% υποδοχή), Αλεξίου (10πόντους και 3 μπλοκ), Δημητρίου (8 πόντους και 2 μπλοκ) και Παπαχριστοδούλου (72% 
υποδοχή και 10 άμυνες). Ο πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής κ.Αντώνης Παπαδόπουλος συνεχάρει τηλεφωνικώς τον 

μάνατζερ των Εθνικών μας ομάδων κ.Δωρίτη για τις δύο μέχρι τώρα επιτυχίες της Εθνικής μας. Στους άλλους αγώνες 
που έγιναν μέχρι τώρα είχαμε: Σκωτία - Ιρλανδία 3-0, Ανδόρρα - Φαρόε 3-0. Η Εθνική μας αγωνίζεται στις 9 το βράδυ 
με την Ιρλανδία. 



 
  

 

17.6.2010 / 13.55 

3-0 σετ τα Νησιά Φαρόε η Εθνική μας 

Η ανανεωμένη Εθνική μας ομάδα παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό βόλεϊ νίκησε με 3-0 σετ τα Νησιά Φαρόε. Τα 
σετ 25-20 σε 26 λεπτά, 25-15 σε 25 λεπτά και 25-19 σε 23 λεπτά. Ο προπονητής της ομάδας κ. Δεληκώστας 

χρησιμοποίησε τους Οικονομίδη (1 πόντο), Κνέζεβιτς (14πόντους και 2 μπλοκ), Κοντό (2 πόντους), Κολάς (14 
πόντους), Αλεξίου (10πόντους και 2 μπλοκ), Δημητρίου (2 πόντους) και Παπαχριστοδούλου (74% υποδοχή). 

Αγωνίστηκαν ως αλλαγή οι Χατζηφιλίππου (4 πόντους) και Παπαϊωάννου. Οι δύο τελευταίοι παίκτες μαζί με τους 

υπόλοιπους που δεν αγωνίστηκαν αλλά και με τον Οικονομίδη αυτή τη στιγμή προπονούνται ούτως ώστε ο 
προπονητής να έχει όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Τα στατιστικά ετοιμάστηκαν από τον Ελλαδίτη Λέων 

Γαϊτανάκη (στη φωτό με τον προπονητή κ.Δεληκώστα ενώ διακρίνεται αριστερά και ο αρχηγός αποστολής ταμίας της 
ΚΟΠΕ κ.Ορφανός) ο οποίος ενσωματώθηκε με την αποστολή της Εθνικής και είναι η πρώτη φορά που η Εθνική μας 
ομάδα παίρνει στατιστικολόγο στους αγώνες της. 



 

 

17.6.2010 / 8.55 

Στις 12.00 αντιμετωπίζει τα Νησιά Φαρόε η Εθνική μας 
Η Τεχνική σύσκεψη πήγε πολύ καλά. Η Εθνική ομάδα αγωνιστικά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και στις 12.00 

αντιμετωπίζει τα νησιά Φαρόε. Ο προπονητής της ομάδας κ.Δεληκώστας (στη φωτο διακρίνεται μαζί με τον βοηθλό 
του κ.Κώστα Παναγίδη) έχει προετοιμάσει όλους τους παίκτες του και η Εθνική μας ομάδα αναμένεται να είναι πολύ 

δυνατή και απαιτητική στους αγώνες της προκριματικής φάσης του ομίλου μικρών κρατών. Ο καιρός στην Ανδόρα 
είναι κρύος και βρέχει, ενώ τα βουνά είναι χιονισμένα... 

 

 

16.6.2010 / 20.26 

Με καθυστέρηση έφθασε στον προορισμό της η Εθνική ανδρών 



Η αποστολή της Εθνικής ομάδας ανδρών της Κύπρου έφθασε με καθυστέρηση 5 ωρών στην Ανδόρρα. Αποτέλεσμα να 
χαθεί η προγραμματισμένη προπόνηση. Πάντως οι πετοσφαιριστές δεν έδειχναν να τους επηρεάζει καθόλου η 

ταλαιπωρία και έφτιαξαν τη δική τους ατμόσφαιρα μέσα στο πούλμαν. Η τεχνική σύσκεψη διεξάγεται αυτή τη στιγμή 
ενώ οι διεθνείς μας πήγαν κατευθείαν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Αύριο στις 12 ώρα Κύπρου αγωνίζονται με τα 

Νησιά Φαρόε. Της αποστολής ηγείται ο ταμίας της ΚΟΠΕ κ.Φίλιππος Ορφανός και συνοδός ο μάνατζερ των Εθνικών 

μας ομάδων κ.Γιώργος Δωρίτης. Επίσης για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας συμπεριλήφθηκε και 
στατιστικολόγος από την Ελλάδα. 

 

16.6.2010 / 14.35 

Στο δρόμο προς την Ανδόρρα καθηλώθηκε η Εθνική ανδρών 
Η αποστολή της Εθνικής ομάδας ανδρών της Κύπρου έφθασε σήμερα στη Βαρκελώνη στις 12.30μμ και από εκεί με 

πούλμαν ξεκίνησε για την Ανδόρρα. Στην πορεία όμως χάλασε το πούλμαν και καθηλώθηκε η αποστολή στο δρόμο. 

Μαζί τους είναι και η αποστολή των νησιών Φαρόε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρόβλημα αναμένεται 
να λυθεί και η ομάδα να φθάσει χωρίς περισσότερες ταλαιπωρίες στον προορισμό της. Από αύριο η Εθνική μας ομάδα 
αρχίζει το αγωνιστικό της πρόγραμμα με πρώτο αντίπαλο την ομάδα των νησιών Φαρόε. 

 

16.6.2010 / 10.35 

Στην Ανδόρρα με ανανεωμένη ομάδα 

Στην Ανδόρα θα δώσει τις πρώτες εξετάσεις της, η νέα φουρνιά του κυπριακού βόλεϊ. Η ανανεωμένη εθνική μας ομάδα 

των ανδρών, ρίχνεται την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2010, στη μάχη του α’ ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
(κατηγορία μικρών κρατών), με ζητούμενο την πρόκριση στην τελική φάση, αλλά για να διαπιστωθεί η προοπτική της. 

Ο νέος ομοσπονδιακός μας προπονητής Κώστας Δεληκώστας, σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα, προτίμησε νέα, ταλαντούχα 
παιδιά, στα οποία θα δώσει τις ευκαιρίες να κάνουν το μεγάλο άλμα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από την ομάδα που 

κέρδισε πέρυσι το χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ 2009, στην Ανδόρα βρίσκονται μόνο τέσσερις διεθνείς. Οι Νίκος Κολάς, 

Αγγελος Αλεξίου, Μαρίνος Παπαχριστοδούλου και Βλάτο Κνέζεβιτς. Όλοι οι υπόλοιποι (Αχιλλέας Πετρακίδης, Πάνος 
Ηρακλέους, Στέλιος Μασιάς, Δημήτρης Αποστόλου, Σάββας Σάββα, Μάριος Χρυσοστόμου, Μίμης Παμπακάς και Στέλιος 

Μιχαήλ), αναμφίβολα με τεράστια προσφορά στα εθνικά μας συγκροτήματα, έμειναν εκτός αποστολής για διάφορους 
λόγους. Ανάμεσα σε αυτούς και οι τραυματισμοί των Αχιλλέα Πετρακίδη και Χρίστου Κτωρίδη, ενώ κάποιοι διεθνείς 

αποφάσισαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με το Μπιτς Βόλεϊ. 

Πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη και προτεραιότητα 
αποτελεί η συνεχής πρόοδος. «Θέλουμε να δούμε αυτά τα νέα παιδιά σε συνθήκες επίσημων αγώνων και ταυτόχρονα 

να υλοποιήσουμε τον στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση που θα γίνει κατορθωτός αν εξασφαλίσουμε μία από τις 
δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Θα δώσουμε τρεις αγώνες, θέλουμε να πετύχουμε τρεις νίκες και να ξεκινήσουμε σιγά – 

σιγά να υλοποιούμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που δεν περιορίζεται στην κατηγορία Μικρών Κρατών Ευρώπης», 
δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Κώστας Δεληκώστας. 

Οι υποχρεώσεις της εθνικής μας αρχίζουν την Παρασκευή 17 Ιουνίου το μεσημέρι (12:00) με αντίπαλο τα Νησιά Φαρόε, 

ενώ το Σάββατο 18 Ιουνίου (12:00) θα αντιμετωπίσει την Σκοτία και ακολούθως (21:00) την Ιρλανδία. Θα ολοκληρώσει 
τους αγώνες της στον όμιλο την Κυριακή 19 Ιουνίου (19:30) με αντίπαλο τη γηπεδούχο Ανδόρα. Από τον όμιλο για την 

τελική φάση που θα γίνει τον Ιούνιο του 2011 θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες. Το τριήμερο 18-20 Ιουνίου θα 
διεξαχθούν και οι αγώνες του β’ ομίλου στη Μάλτα με τη συμμετοχή των ομάδων του Σαν Μαρίνο, της Ισλανδίας, της 

Μάλτας και του Λουξεμβούργου. 

Παρά την έλλειψη φιλικών αγώνων, ο Κώστας Δεληκώστας δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία της προετοιμασίας 
και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους παίκτες που αποτελούσαν την προεθνική και έδωσαν τον καλύτερο τους 

εαυτό στις προπονήσεις. Στην αποστολή συμπεριέλαβε τους ακόλουθους: Νίκος Κολάς (αρχηγός), Ιωάννης Κοντός, 
Γαβριήλ Γεωργίου, Άνθιμος Οικονομίδης, Αυγουστίνος Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Βλάντο Κνέζεβιτς, 
Ιωάννης Χατζηφιλίππου, Άγγελος Αλεξίου, Αλέξανδρος Παναγίδης, Μαρίνος Παπαχριστοδούλου και Βασίλης Δημητρίου. 

 

15.6.2010 / 09.29 

Αναπτυξιακά προγράμματα beach volleyball 2010 
Η Κ.Ο.Π.Ε σε συνεργασία με την επιτροπή Beach Volley θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε όσα παιδιά επιθυμούν να 

αναπτύξουν το ταλέντο τους στο Beach Volley , ανακοινώνει την έναρξη προπονητικού προγράμματος στο χώρο των 
Ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων Beach Volley, στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο στη Λεμεσό, στην παραλία ΚΟΤ στην Πάφο και 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λευκωσία. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 
1. Προπόνηση βασικού επιπέδου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

2. Θεωρητικό μάθημα και βίντεο αγώνων. 



3. Διαλέξεις  με θέματα διατροφής, ψυχολογίας, αντι-ντοπιγκ, πρώτων βοηθειών, σπουδαστικής ανέλιξης, 
στρατιωτικών διευκολύνσεων και ολυμπιακής παιδείας.   

4. Μπάνιο στη Θάλασσα. 
5. Πρωινό, μεσημεριανό. 

6. Τουρνουά με βραβεύσεις και διπλώματα συμμετοχής. 
Κόστος συμμετοχής:  60 ευρώ για κάθε εβδομάδα συμμετοχής συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων. 

 
Ηλικίες: Παιδιά από 10 μέχρι 18 χρονών 
Εξοπλισμός: Στα παιδιά θα δοθούν καπελάκια, μπλουζάκια και διάφορα διαφημιστικά. 

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Δημήτρης Λέτσιεφ 

Υπεύθυνοι Προπονητές: Μανώλης Ρουμελιώτης, Κώστας Ταμπουρατζής, Pablo Sales, Δημήτρης Λέτσιεφ και επαρχιακοί 
προπονητές – συνεργάτες της Ομοσπονδίας. 

Ώρες διεξαγωγής: Από 09:00 – 14:00 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 

1ο πρόγραμμα: Λεμεσός       21 – 25 Ιουνίου 2010 
2ο πρόγραμμα: Πάφος          05 – 09 Ιουλίου 2010 

3ο πρόγραμμα: Λευκωσία      12 – 16 Ιουλίου 2010 

(Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου) 
4ο πρόγραμμα: Λεμεσός       19 – 23 Ιουλίου 2010 

5ο πρόγραμμα: Λεμεσός       26 – 30 Ιουλίου 2010 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε προπονητικού προγράμματος στο τηλέφωνο: 99-621748 
e-mail: info@cyprusbeachvolley.com, volleycy@spidernet.com.cy 

 

11.6.2010 / 12.29 

Στο τελικό στάδιο προετοιμασίας η Εθνική ανδρών 

Η Εθνική ομάδα των ανδρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει των υποχεώσεων της την 
ερχόμενη εβδομάδα στην Ανδόρρα. Ο νέος Ομοσπονδιακός προπονητής κ.Κώστας Δεληκώστας μαζί με το βοηθό του κ. 

Κώστα Παναγίδη δουλεύουν σκληρά καθημερινά και αναμένεται να παρουσιάσουν μια ανανεωμένη εθνική ομάδα. Η 

Εθνική μας ομάδα θα συμμετάσχει φέτος στην προκριματική φάση των μικρών κρατών με αντιπάλους την Σκωτία, 
Ιρλανδία, Ανδόρα και Φαρόε. Στις 17 Ιουνίου η Κύπρος θα αντιμετωπίσει τα Φαρόε, στις 18 Ιουνίου τη Σκωτία και 

Ιρλανδία και στις 19 Ιουνίου την Ανδόρρα. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Δελικώστας έχει επιλέξει τους ακόλουθους 
12 πετοσφαιριστές:  Νίκος Κολάς (αρχηγός), Ιωάννης Κοντός, Γαβριήλ Γεωργίου, Ανθιμος Οικονομίδης, Αυγουστίνος 

Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου από την Ανόρθωση, Βλάντο Κνέζεβιτς, Ιωάννης Χατζηφιλίππου από την ΑΕΚ 

Καραβά, Αγγελος Αλεξίου, Αλέξανδρος Παναγίδης από την Ομόνοια, Μαρίνος Παπαχριστοδούλου από τον Διόνυσο και 
Βασίλης Δημητρίου από την Νέα Σαλαμίνα. 

 

7.6.2010 / 09.29 

Με περίπατο προκρίθηκε η Κύπρος 
Η Κύπρος (ομάδα γυναικών) με χαρακτηριστική άνεση προκρίθηκε στην τελική φάση των αγώνων μικρών κρατών 

mailto:info@cyprusbeachvolley.com
mailto:info@cyprusbeachvolley.com


Ευρώπης. Στον όμιλο που έγινε στο Λίχτεσταϊν επιβλήθηκε πολύ άνετα όλων των αντιπάλων της και απλά περιμένει το 
τριήμερο 11-12-13 Ιουνίου να γνωρίσει τους υπόλοιπους αντιπάλους της. 

 

Από τον όμιλο προκρίθηκε επίσης το Λίχτεσταϊν που πήρε τη δεύτερη θέση. Τα αποτελέσματα της Κύπρου: Με Φαρόε 

3-0 (25-14, 25-14, 25-20), με Λίχτεσταϊν 3-0 (25-10, 25-18, 25-13) και με Σκωτία (φάση από αγώνα) 3-0 (25-13, 26-
14, 25-17). 

 

Η Ομοσπονδιακός προπονητής κ.Αλεξία Ροτσίδου χρησιμοποίησε τις Α.Χαραλάμπους, Στ.Ιωάννου, Τ.Σίσκου, Λ.Κράνη, 

Α.Ιορδάνους, Ε.Μιχαήλ, Δ.Κωνσατντίνου, Χρ.Βούβακου, Ρ.Κωνσταντίνου, Σ.Μανίταρου, Ε.Μοσφιλιώτη, 
Λ.Χατζήκυριακου.  Βραβεύτηκαν οι Ελένη Μιχαήλ ως η καλύτερη υποδοχέας και σκόρερ, η Τατιάνα Σίσκου ως η 
καλύτερη πασαδόρος και η Λώρα Χατζήκυριάκου ως η καλύτερη λίμπερο. 

 

5.6.2010 / 10.29 

Στην 5η θέση οι εθνικές Μπιτς Βόλεϊ στο «Athens Golden Cup 2010» 
Στην 5η θέση ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι εθνικές μας ομάδες Μπιτς Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών που 

συμμετείχαν στο Διεθνές Τουρνουά Athens Golden Cup 2010, που διεξήχθη, στην «καρδιά» της Αθήνας, στην Πλατεία 
Συντάγματος. Μια διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Τόσο η ομάδα 



των ανδρών (Δημήτρης Αποστόλου και Μίσια Κουσνέρεφ) όσο και η ομάδα των γυναικών (Μανωλίνα Κωνσταντίνου 
και Μαριώτα Αγγελοπούλου) βρήκαν «θηρία» απέναντί τους στην προημιτελική φάση και αποκλείστηκαν από τα 

ημιτελικά. 
Μανωλίνα και Μαριώτα, στα 17 και 18 τους χρόνια αντίστοιχα βρήκαν απέναντί τους τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, τις 

Ελληνίδες Βίκυ Αρβανίτη και Μαρία Τσιαρτσιάνη (φωτο) κι έτσι το έργο τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η εθνική μας 

πάλεψε, χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό που γέμισε ασφυκτικά τις εξέδρες, αλλά ηττήθηκε από μια πολύ ανώτερη 
ομάδα με 2-0 σετ (21-13, 21-14). Οι Μαριώτα Αγγελοπούλου και η Μανωλίνα Κωνσταντίνου ξεκίνησαν τη διοργάνωση 

με ήττα από τις Δηλαβέρη / Χούντα με 1-2 (17-21, 21-17, 11-15), ενώ στη συνέχεια κέρδισαν τις Γκότζη / Κοκίου με 
2-0 (21-16, 21-19). 

 

Η εθνική μας ομάδα των ανδρών με τους Αποστόλου και Κουσνέρεφ (φωτο), «έπεσαν» πάνω στον πέντε φορές 

πρωταθλητή Ελλάδος, Μάνο Ξενάκη που φέτος έχει για συμπαίκτη του τον Γιώργο Κοτσιλιάνο. Οι διεθνείς μας δεν 
κατάφεραν να πιέσουν καθόλου τους αντιπάλους και ηττήθηκαν με σχετική άνεση, 2-0 σετ (21-12, 21-11) και 

αποκλείστηκαν. Οι πρωταθλητές μας ηττήθηκαν στο ξεκίνημα από τους Ζουπάνη / Μούρτζιο με 1-2 (12-21, 21-14, 12-
15), αλλά νίκησαν στον επόμενο αγώνα τους, τους Λαμπρινό / Σάκογλου με 2-0 (21-13, 21-14). 

 

Το Διεθνές Τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ «Athens Golden Cup 2010» που ξεκίνησε από την Τετάρτη στην Πλατεία Συντάγματος 

σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού. Στις κερκίδες επικρατούσε το αδιαχώρητο και για 

αυτό το λόγο η οργανωτική επιτροπή έχει εγκαταστήσει γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο του μπίτς βόλεϊ, δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία στον κόσμο που δεν βρίσκει θέση στις κερκίδες, να μπορεί να παρακολουθεί τους αγώνες.   



 

 

16.5.2010 / 17.29 

ΒΟΛΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε η εκδήλωση της ΚΟΠΕ και του Δήμου Λευκωσίας στη Λεωφόρο Μακαρίου. Γιορτινή και 

πολύχρωμη ήταν την Κυριακή το πρωί η πιο πολυσύχναστη λεωφόρος της Λευκωσίας. Εκατοντάδες άτομα, όλων των 
ηλικιών «πλημμύρησαν» τη Λεωφόρο Μακαρίου συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Βόλεϊ για όλους». Ήταν μια 

πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και του Δήμου Λευκωσίας που στέφθηκε με μεγάλη 
επιτυχία. 

 

Τα δώδεκα γήπεδα βόλεϊ που δημιουργήθηκαν προσωρινά, κατά μήκος της λεωφόρου αποδείχθηκαν πολύ λίγα για να 
φιλοξενήσουν τους φίλους του αθλήματος που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Στην πλειονότητά τους, παιδιά, αγόρια 

και κορίτσια των προγραμμάτων ανάπτυξης της ομοσπονδίας, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που χάρηκαν τους 
αλλιώτικους αυτούς αγώνες. 



  

Η Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου και ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για την επιτυχία της εκδήλωσης με την ονομασία «Βόλεϊ για όλους». Κι όπως ανακοινώθηκε θα γίνει 

θεσμός για να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά και στους πολίτες της πρωτεύουσας να αθλούνται. Την ευθύνη της 
εκδήλωσης είχε ο υπεύθυνος ανάπτυξης της ΚΟΠΕ Νίκος Ιωάννου και εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας η κ. Σούλα 
Κολακίδου. 

  

Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν οι ομοσπονδιακοί μας προπονητές, ο Κώστας Δεληκώστας στους άνδρες και η 

Αλεξία Ροτσίδου στις γυναίκες, μέλη των εθνικών μας ομάδων Ανδρών, Γυναικών και Νεανίδων, και η εθνική ομάδα 
της Πυροσβεστικής που κατέκτησε πρόσφατα το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Κύπρου. Οι 

διεθνείς πετοσφαιριστές και οι διεθνείς πετοσφαιρίστριές μας, έπαιξαν με τα παιδιά και τους έδειξαν τα μυστικά του 
βόλεϊ μέσα σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. 



 

«Ήταν μια πολύ ωραία γιορτή… Χαρήκαμε περισσότερο με την προσέλευση του κόσμου και ιδιαίτερα των μικρών 

παιδιών από τις ακαδημίες των σωματείων μας, αλλά και των σχεδιασμών ανάπτυξης που υλοποιούμε. Είχαμε τονίσει 
ότι ανάμεσα στους στόχους της εκδήλωσης είναι  η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

αθλητικών Ιδεωδών, αλλά και η διαμόρφωση σε αυτά των κατάλληλων προτύπων και αξιών. Κι είμαστε 

ευχαριστημένοι που βαδίζουμε προς την ορθή κατεύθυνση. Θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι είναι ένα άθλημα για 
όλους. «Βόλεϊ για όλους» και το αποδείξαμε στην πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο Λευκωσίας για τη 

συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και τους χορηγούς μας την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον Καφέ Pokka και τα αναψυκτικά Λουξ, η 
βοήθεια των οποίων ήταν πολύτιμη. Επίσης τους ομοσπονδιακούς μας προπονητές σε όλες τις ηλικίες και τους 

υπεύθυνους των ακαδημιών για τη δουλειά που έκαναν, για να καταφέρουμε να διοργανώσουμε αυτήν την όμορφη 
γιορτή», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. 

 

15.5.2010 / 07.19 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Έγινε ένας συγκλονιστικός τελικός και κράτησε σε αγωνία 300 και πλέον φιλάθλους στη κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα 
μέχρι τη τελική έκβαση του. Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα πρόσφεραν μοναδικό θέαμα και δικαίωσαν τη φήμη ως οι 

καλύτερες εφηβικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Κυπελλούχος στέφθηκε η Νέα Σαλαμίνα με νίκη 3-2 σετ. Το Κύπελλο 

ΟΠΑΠ απένειμαν ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ.Χατζηδαμιανού και Β΄Αντιπρόεδρος της ΚΟΠΕ κ.Καράγιας. Τον αγώνα 
παρακολούθησαν και άλλα στελέχη της Ομοσπονδίας καθώς επίσης και ο Ομοσπονδιακός προπονητής κ.Δεληκώστας 

μαζί με το βοηθό του κ.Παναγίδη. Στο πρώτο σετ η Νέα Σαλαμίνα προηγήθηκε αρχικά με 10-5 αλλά σταδιακά η 
Ανόρθωση ανέβαζε την απόδοσή της και οι δύο ομάδες έφθασαν στο 19-19. Πιο ψύχραιμη και πιο αποτελεσματική η 

Ανόρθωση κατάφερε να υπερισχύσει του αντιπάλου της και πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Στο δεύτερο σετ νέο καλό 

ξεκίνημα έκανε η Νέα Σαλαμίνα προηγούμενη με 5-2. Άντεξε την πίεση που άσκησε η Ανόρθωση μέχρι το 12-11 και οι 
ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με 15-11 και 20-12. Ήταν αδύνατο για τους νεαρούς κυανόλευκους και το σετ πήραν οι 

ερυθρόλευκο με 25-16 ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο τρίτο σετ αντέδρασε η Ανόρθωση πήρε αρχικά το προβάδισμα αλλά 
στη συνέχεια η επιμονή των παικτών της Σαλαμίνας μετά το 17-17 έφερε την τελική επικράτηση με 25-19. Στο τέταρτο 

σετ η Ανόρθωση τα έδωσε όλα και κυριάρχησε πλήρως. Από την αρχή του σετ ήταν μπροστά στο σκορ και το πήρε με 
χαρακτηριστική άνεση 25-14 ισοφαρίζοντας σε 2-2 τα σετ. Το πέμπτο σετ έκοβε την ανάσα. Οι δύο ομάδες μπήκαν 

δυνατά και έπαιξαν παθιασμένα. 2-0 και 4-2 προηγήθηκε η Ανόρθωση, όμως η Σαλαμίνα ισοφάρισε σε 5-5. Από εκεί και 

πέρα επέβαλε τον δικό της ρυθμό. Οι δύο ομάδες άλλαξαν γήπεδα στο 8-5 υπέρ της Σαλαμίνας και τη διαφορά των 
τριών πόντων την κράτησε μέχρι το 12-9. Η Ανόρθωση μείωσε σε 12-10 αλλά η Σαλαμίνα δεν άφησε κανένα περιθώριο 

απώλειας του σετ και έφθασε στο 14-10. Σε μια ύστατη τελευταία προσπάθεια ανατροπής των δεδομένων η Ανόρθωση 
μείωσε σε 14-12 αλλά ο τελικός κατέληξε με νίκη της Σαλαμίνας με 15-12 και οι νεαροί ερυθρόλευκοι παίκτες ξέσπασαν 

σε έντονους πανηγυρισμούς. Στο τέλος οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά επίδειξη 

ήθους. Ο 16ος τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ εφήβων γράφτηκε πλέον στην ιστορία. Η Νέα Σαλαμίνα κατέκτησε το Κύπελλο 
για 6η φορά στην ιστορία της. 



 

 

14.5.2010 / 10.15 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ 
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πετόσφαιρας Λυκείων του σχολικού έτους 2009-10 που διεξήχθη την τελευταία εβδομάδα 

του Απριλίου στην Αθήνα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες έγιναν στο κλειστό γήπεδο του Δήμου Γέρακα 
Αθηνών, το Λύκειο Πολεμιδιών έχει κατακτήσει την τιμητική τρίτη θέση. Πρόκειται για μια εξαιρετική επιτυχία της ομάδας 

αγοριών του Λυκείου η οποία τίμησε την Κύπρο. Η ομάδα του Λυκείου έδωσε συνολικά 5 αγώνες. Στον πρώτο αγώνα 

νίκησε με 2-0 σετ το Παλαιό Φάληρο. Στη συνέχεια επιβλήθηκε της Σχολής Μωραίτη με 2-1 ενώ στον τρίτο αγώνα 
ηττήθηκε από το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με 2-1 σετ. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε την Αλεξανδρούπολη από την οποία 

και έχασε με 2-0. Ετσι στον μικρό τελικό αντιμετώπισε την Καλαμάτα την οποία και νίκησε με 3-0 σετ παίρνοντας έτσι 
τη τρίτη θέση στη διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πετοσφαιριστής Πανίκος Πατσαλίδης (αγωνίζεται στη Νέα 

Σαλαμίνα) αναδείχθηκε καλύτερος  αμυντικός παίκτης της διοργάνωσης. Την ομάδα αποτελούσαν οι Χρίστος Χ΄Βασίλης, 

Αυγουστίνος Παναγιωτίδης, Αλέξης Χ'Αθανασίου, Αυγουστίνος Σαββίδης, Ανδρέας Χρυσοστόμου, Γιώργος Ζηκάκης, 
Θανάσης Πρωτοψάλτης, Πανίκος Πατσαλίδης Ανδρέας Σπύρου, Παναγιώτης Μιχαήλ, Παναγιώτης Χ΄Γιάννης, Γιώργος 

Σάββα και Τάσος. Προπονητής της ομάδας ο κ.Παύλος Παύλου. Στα κορίτσια το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
με προπονήτρια τους την κ.Ιωάννα Κεφάλου κατέλαβε τελικά την πέμπτη θέση. 



 

 

13.5.2010 / 14.15 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ H NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Το Παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ κατηγορίας Παίδων κατέκτησε η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου. Στον τελικό του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Παίδων νίκησε με 3-2 τον Παφιακό στη κλειστή αίθουσα Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό παρουσία 
200 και πλέον φιλάθλων. Ηταν ένας τελικός, αντάξιος της δυναμικότητας που παρουσίασαν τη φετινή χρονιά οι δύο 

ομάδες. Ο Παφιακός προηγήθηκε παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-22 αλλά η Νέα Σαλαμίνα αντέδρασε στα επόμενα δύο 

κερδίζοντας τα με 25-20 και 25-22. Πιο ψύχραιμος ο Παφιακός επικράτησε στο τέταρτο σετ με 25-20 ισοφαρίζοντας τον 
τελικό σε 2-2. Στο πέμπτο σετ η Νέα Σαλαμίνα μπήκε από την αρχή μπροστά στο σκορ και κατάφερε να επικρατήσει με 

15-12 και να πανηγυρίσει στο τέλος την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 
Ο βοηθός ταμίας της ΚΟΠΕ κ.Μάκης Σωκράτους και το μέλος της ΚΟΠΕ  κ.Δημήτρης Χρίστου απένειμαν τα έπαθλα 

στους νικητές αλλά και στους ηττημένους. 

Νέα Σαλαμίνα(Παύλου Π.): Χρίστου Γ., Κωνσταντίνου Μ., Μιχαήλ Π., Ζηκάκης Γ., Σάββα Γ., Χρυσοστόμου Α., λίμπερο 
Μιχαήλ Ο. (Σαπάχ Β.). Δεν αγωνίστηκαν οι Σοφοκλέους Χ., Σάββα Γ., Φιλιππίδης Φ., Αγαπίου Μ., Σβριρίνσκι Α. 

Παφιακός (Κτωρίδης Χρ.) Μιχαλάτος Γ., Ανθής Σ., Παπαδόπουλος Α., Βλαντιμίροφ Ζ., Μιχαηλίδης Α., Ιακώβου Ι., λίμπερο 
Γεωργίου Μ. (Βλαντιμίροφ Δ.) Δεν αγωνίστηκαν οι Κούτα Κ., Ιγναντίου Α., Νικολλάου Ν., Όψιμος Γ. 



 

 

13.5.2010 / 10.25 

«Volleyball for All» από την ΚΟΠΕ  και το Δήμο Λευκωσίας 
Την Κυριακή το πρωί στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών Μια πολύ όμορφη 

εκδήλωση διοργανώνουν η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και ο Δήμος Λευκωσίας. Την Κυριακή 16 Μαΐου, από 
τις 10 το πρωί μέχρι τη 1:00 μ.μ., η Λεωφόρος Μακαρίου στη Λευκωσία θα πλημμυρήσει με παιδιά που ασχολούνται με 

το βόλεϊ. Κατά μήκος της Λεωφόρου στα «στηθούν» γήπεδα για να φιλοξενήσουν τους αγώνες, ενώ θα υπάρχει και 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους φίλους του αθλήματος που θα τους παρακολουθήσουν. 

 
  

Στην εκδήλωση που φέρει την ονομασία «Volleyball for All» θα συμμετάσχουν τα μέλη των εθνικών μας ομάδων 

Ανδρών, Γυναικών και Νεανίδων, όπως επίσης και η εθνική ομάδα της Πυροσβεστικής που κατέκτησε πρόσφατα το 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Κύπρου. Οι διεθνείς πετοσφαιριστές και οι διεθνείς πετοσφαιρίστριές 

μας, θα δείξουν τα μυστικά του βόλεϊ στα μικρά παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα εκμάθησης του βόλεϊ. Ο 

Σχεδιασμός Εκμάθησης του Βόλεϊ στα Δημοτικά Σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο 
Σχεδιασμός Ανάπτυξης ΚΟΠΕ απευθύνονται σε πέραν των 12 χιλιάδων παιδιών. 

Στην εκδήλωση «Volleyball for All», στη Λεωφόρο Μακαρίου, θα συμμετάσχουν παιδιά των ακαδημιών των σωματείων. 
Ανάμεσα στους στόχους της εκδήλωσης είναι  η κοινωνικοποίηση των παιδιών και η ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

αθλητικών Ιδεωδών, αλλά και η διαμόρφωση σε αυτά των κατάλληλων προτύπων και αξιών.   Η ΚΟΠΕ υλοποιεί επίσης 
αναπτυξιακό σχεδιασμό με κάλυψη ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Στο Σχεδιασμό συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια 

ηλικίας 8-16 χρόνων. Βασική αρχή του Σχεδιασμού είναι η περεταίρω μαζικοποίηση του αθλήματος με κλιμάκια σε 



ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η ΚΟΠΕ κατά το 2009 ήταν 
η 2η σε αριθμό αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών (μετά το ποδόσφαιρο), ενώ εργοδοτεί 15 ομοσπονδιακούς 
προπονητές. 

 

12.5.2010 / 10.05 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΟΠΑΠ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Η ΑΕΛ 

Το Κύπελλο ΟΠΑΠ Νεανίδων κατέκτησε ψες η ΑΕΛ Λεμεσού. Στον τελικό νίκησε την Ανόρθωση Αμμοχώστου με 3-1 

σετ. Ο αγώνας διεξήχθη στη κλειστή αίθουσα Κίτιον παρουσία 100 και πλέον φίλων των δύο ομάδων . Το πρώτο σετ 
το κέρδισε η ΑΕΛ με 25-12. Ίδια η εικόνα και στο δεύτερο σετ όπου η ΑΕΛ επικράτησε 25-15. Στο τρίτο σετ η 

Ανόρθωση αντέδρασε και πήρε το σετ με 25-23. Στο τέταρτο σετ η ΑΕΛ πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα με 19-12 όμως 
στη συνέχεια η Ανόρθωση αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 24-22. Η ΑΕΛ βρήκε τις δυνάμεις και κατέκτησε το σετ 

με 26-24, τη νίκη με 3-1 πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του κυπέλλου. Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ 

κ.Χατζηδαμιανού και ο Β΄ Αντιπροέδρος  κ.Καράγιας. 
ΑΕΛ(Παπακυριακού Σ.): Κατσουνωτού Ρ., Κοντογιάννη Χ., Κωνσταντίνου Μ., Λουκαίδου Ι., Κωνσταντίνου Σ., Μάτιτς 

Μ., λίμπερο Λάππα Ι. (Ρουσή Μ., Τζαμαλή Κ.) δεν αγωνίστηκε η Βασιλείου Χ. και η Κωνσταντίνου Ρ. 
Ανόρθωσις (Αποστολίδου Μ.): Οικονομίδου Ρ., Ζάρκοβιτς Σ.,  Αποστολίδου Ξ., Χριστοφορίδου, Αχμέτοβα Μ., Ανδρέου 
Α., λίμπερο Πάρη Α., (Δαυίδ Χ., Κυριάκοβα Μπ.). Δεν αγωνίστηκαν οι Μαραγκού Χ., Οικονομίδου Λ., Μαραγκού Γ. 

 

 

 

11.5.2010 / 13.45 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ 
Διεξάγεται τη Παρασκευή 14 Μαίου 2010 ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ εφήβων μεταξύ των ομάδων Ανόρθωσης και Νέας 
Σαλαμίνας  Ο τελικός θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα Primetel Απόλλων και θα αρχίσει στις 8.μ.μ. 

 

11.5.2010 / 13.35 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΠΑΙΔΩΝ 
Διεξάγεται αύριο Τετάρτη 12 Μαίου 2010 ο τελικός πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Παίδων Νέα Σαλαμίνα - Παφιακός. Ο 
τελικός θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα γυμνασίου Αγίου Αθανασίου και θα αρχίσει στις 7.μ.μ. 

 



10.5.2010 / 11.15 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Διεξάγεται αύριο Τρίτη 11 Μαίου 2010 ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ Νεανίδων ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση. Ο 
τελικός θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα Κίτιον και θα αρχίσει στις 7.μ.μ. 

 

8.5.2010 / 21.15 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Το Παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ κατηγορίας Παμπαίδων κατέκτησε πανηγυρικά ο Εθνικός Λατσιών. Στον τελικό του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Παμπαίδων επιβλήθηκε της Νέας Σαλαμίνας με 3-0 σετ. Ο τελικός έγινε στην κατάμεστη 

κλειστή αίθουσα του γυμνασίου Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό από φιλάθλους και των δύο ομάδων. Τον τελικό 
παρακολούθησε επίσης και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ανδρών κ.Κώστας Δεληκώστας μαζί με το βοηθό 

του κ.Κώστα Παναγίδη. Οι δύο ομάδες παρουσίασαν τον καλύτερό τους εαυτό και διεκδίκησαν τον τίτλο ως το τέλος. 
Επικράτησε ο Εθνικός Λατσιών κερδίζοντας και τα τρία σετ με 25-23, 25-18 και 25-22. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ 

κ.Χατζηδαμιανού απένειμε τα έπαθλα στους νικητές αλλά και στους ηττημένους και στο τέλος οι δύο ομάδες σε 

επίδειξη πνεύματος ήθος φωτογραφήθηκαν μαζί αμέσως μετά τις απονομές. 
Εθνικός(Νεοφύτου Ν.): Κουππής, Αχιλλέως, Δημητριάδης Β., Κουλέντης, Πουζούκκης, Δημητριάδης Μ., λίμπερο 

Κιρίλοφ (Τσαγγαρίδης, Νεοφύτου, Ανδρέου) δεν αγωνίστηκαν οι Αχιλλέως, Σοφρωνίου, Ονησιφόρου. 
Νέα Σαλαμίνα(Χριστοφόρου Α.): Καρσεράς, Δημητρίου, Σάββα, Αγαπίου, Μιχαήλ, Καλαφάτης, λίμπερο Χρυσοστόμου 
(Κωνσταντίνου, Χαραλάμπους) δεν αγωνίστηκαν οι Γιαννουρής, Μιχαήλ, Σιαήλης. 

 

8.5.2010 / 21.15 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ 

Το Παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ κατηγορίας Παγκορασίδων πανηγύρισε ο Απόλλων Λεμεσού κάνοντας έτσι το 
ντάμπλ στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας. Στον μεγάλο τελικό αντιμετώπισε την ΑΕΚ Κίτιον. Ο 

αγώνας διεξήχθη στη κατάμεστη κλειστή αίθουσα Πύλας από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων οι οποίοι 

παρότρυναν τις νεαρές παίκτριες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό όπως και έγινε. Ο Απόλλων επικράτησε 
δύσκολα με 3-0 σετ. Η ομάδα της Λεμεσού έδειχνε από την αρχή την ανωτερότητά της αλλά η ΑΕΚ πάντα μαχητική 

ομάδα απειλούσε την ομάδα της Λεμεσού πάντοτε στα τελικά στάδια του κάθε σετ χωρίς όμως να μπορέσει να 
κερδίσει κάποιο σετ. Ο τελικός έληξε με νίκη του Απόλλωνα με 3-0. Τα σετ: 25-20, 25-21, 25-21. Τις απονομές έκανε 

ο Β΄Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Καράγιας. 

Aπόλλων: (Μιχαηλίδης Η.) Σάββα Α., Χ.Γεωργίου Μ., Ηράκλη Ε., Βρυωνίδου Α., Μαυρομμάτη Ε., Λεωνίδου Ι., λίμπερο 
Καράγια Μ., (Νταμότσεβα Ε., Κωνσταντίνου Α., Βιράρτη Γ.) δεν αγωνίστηκε η  Κουλουντή Μ. 

ΑΕΚ (Αμύρωτος Μ.): Αδάμου Μ., Χριστοδούλου, Καπιτανή Ρ., Κωνσταντίνου Ι., Δημητρίου Π., Χριστοδούλου Ε., 
λίμπερο Κιρκίνη Α., (Χριστοδούλου Π., Μιχαήλ Ε., Ιωάννου Α.) δεν αγωνίστηκαν οι Θωμά Μ., Κωνσταντά Μ.   



 

 

7.5.2010 / 23.05 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ 
Το Παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ κατηγορίας Κορασίδων πανηγύρισε ο Απόλλων Λεμεσού. Στον μεγάλο τελικό 

αντιμετώπισε την Ανόρθωση Αμμοχώστου. Ο αγώνας διεξήχθη στη κλειστή αίθουσα Κίτιον παρουσία 200 και πλέον 
φίλων των δύο ομάδων οι οποίοι δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Ο τελικός ικανοποίησε τον κόσμο που τον 

παρακολούθησε και οι δύο ομάδες πρόσφεραν καλό θέαμα δείχνοντας συνάμα ότι έχουν μέλλον. Το πρώτο σετ το 

κέρδισε ο Απόλλων με 25-18 και η Ανόρθωση ισοφάρισε παίρνοντας το δεύτερο με 25-20. Στη συνέχεια ο τελικός 
έγινε συγκλονιστικός με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Ο Απόλλων πήρε το τρίτο με 25-21 και επικράτησε και στο 

τέταρτο με επίσης 25-21 κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή με νίκη επί της Ανόρθωσης με 3-1 σετ. Τις απονομές 
έκαναν ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ.Χατζηδαμιανού και οι Αντιπροέδροι της Ομοσπονδίας κ.κ. Κωνσταντινίδης και 

Καράγιας. 

Απόλλων(Μιχαηλίδης Η.): Χ'Γεωργίου Μ., Τζιαπούρα Μ., Λεωνίδου Ι., Πατσιά Κ., Πάντου Κ., Λυσσάνδρου Μ., λίμπερο 
Καραμανίδη Ζ., (Κωνσταντίνου Τ., Σάββα Α., Ηράκλη Ε.). Δεν αγωνίστηκαν οι Σπίρκοβα Ν., Μαυρομάτη Ε.) 

Ανόρθωσις (Αποστολίδου Μ.): Οικονομίδου Ρ., Δαυίδ Χ., Αποστολίδου Ξ., Χριστοφορίδου, Οικονομίδου Λ., Ανδρέου Α., 
λίμπερο Πάρη Α., (Κυριάκοβα Μπ.). Δεν αγωνίστηκαν οι Μαραγκού Χ., Μιχαήλ Μ., Μαραγκού Γ., Κοντεμενιώτου. 

 

 

04.5.2010 / 13.05 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ 
Μετά από πρόσκληση της Καταλανικής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας, η Εθνική ομάδα Γυναικών μετάβηκε στην 



Βαρκελώνη στις 30.04.10, για να συμμετάσχει στο Διμερή Διεθνές Τουρνουά Πετόσφαιρας  που διοργάνωσε η 
Καταλανική Ομοσπονδία , με της ευλογίες της Ισπανικής Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδιακή Προπονήτρια κα. Αλεξία 

Ροτσίδου  συμπερίλαβε στην αποστολή τις ακόλουθες:  Στέλλα Ιωάννου, Τάνια Σίσκου, Οξάνα Παύλου,  Άντρια 
Χαραλάμπους,   Χρύσω Βούβακου, Σοφία Μανίταρου,  Σάρα Στάροβλαχ , Λώρα Χ’ Κυριάκου,  Δέσποινα Κωνσταντίνου, 

Εβελύνα Στεφάνου, Ρενάτε Κωνσταντίνου και   Ιωάννα Λάπα.. Η αρχηγός της Εθνικής  Ελένη Μιχαήλ , η Λίζα Κράνευ, 

καθώς και η Έλενα Μοσφιλίωτη δεν ακολούθησαν την αποστολή λόγο τραυματισμών.   Φυσιοθεραπευτή  της ομάδας 
ήταν ο κ.  Νάκης Ευριπιώτης. 

 

 

Η αποστολή κατέλυσε στο ξενοδοχείο EUROSTARS PARC  το οποίο βρίσκεται στην περιοχή CERDANYOLA DEL 
VALLÈS  που είναι περίπου 30 χ.λ.μ. από την Βαρκελώνη . Επειδή δεν  δόθηκε γήπεδο για προπόνηση την ίδια μέρα, 

η Εθνική γυμνάστηκε στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου υπό την καθοδήγηση του βοηθού προπονητή μας κ. Γιάννη 
Γιαπάνη . 

 

Την 1η Μαΐου στις 09:00 η Εθνική προπόνηθηκε στο γήπεδο PAV3- Zem Rambla del Celler ( το γήπεδο που έγιναν 

οι αγώνες). 



Η πρόεδρος της ομοσπονδίας κα. Maribel Zamora Gomez ξενάγησε τον αρχηγό της αποστολής , αντιπρόεδρο της 
ΚΟΠΕ, κ. Χάρη Καράγια και τον αντιπρόσωπο της Σουηδικής αποστολής στην πόλη της Βαρκελώνης καθώς και στα 

γραφεία της Καταλανικής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας  
Η Εθνική μας αγωνίστηκε  σε 2 αγώνες έναντι της Εθνικής Καταλανίας- το επίπεδο της οποίας είναι κατά πολύ ανώτερο 

του επιπέδου των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στους ΑΜΚΕ-  χάνοντας ισάριθμες φορές με 3-0. Η προπονήτρια κα. 

Ροτσίδου είχε την ευκαιρία να  χρησιμοποιήσει  όλες της αθλήτριες της βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα. 
Αγωνίστηκαν για πρώτη φορά έξι  νεαρές παίκτριες, οι οποίες έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία. 

 

Την Κυριακή το μεσημέρι, μετά το παιγνίδι, έγιναν ανταλλαγές δώρων μεταξύ  της Καταλανικής Ομοσπονδίας 

Πετόσφαιρας και της Ομοσπονδίας μας  και προσκλήθηκαν να επισκεφτούν οι Εθνικές τους ομάδες την Κύπρο για 
φιλικά παιγνίδια. Το απόγευμα η αποστολή ξεναγήθηκε στην πόλη της Βαρκελώνης. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε το 

στάδιο της Μπαρτσελόνα - Camp Nou, το ιστορικό μνημείο ‘La Sagrada Familia’ , τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
χωριού  και την Rambla de Catalunya . 

Εκπληξη είχε το βραδινό γεύμα. Η ομάδα  πρόσφερε τούρτα γενεθλίων στην Σοφία Μανίταρου που είχε τα γενέθλια 

της και όλοι της ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά. 
Η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο μέσο Αθηνών στις 3 Ιουνίου 2010. 

 
  

29.4.2010 / 13.05 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΜΜΑΡΙ 

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 24 Απριλίου 2010 στο χωριό Μάμμαρι στην επαρχία Λευκωσίας, γιορτή του 
βόλεϊ στη πλατεία του χωριού. Τη γιορτή διοργάνωση το σωματείο Ροτσίδης Μάμμαρι και είχε επιτυχία. Η Ομοσπονδία 

έδωσε το παρών της δια του Προέδρου της και του συντονιστού αναπτυξιακού προγράμματος της μετά από 
πρόσκληση που πήρε από το σωματείο Ροτσίδης. Η γιορτή του βόλεϊ είχε μεγάλη επιτυχία. 



 

 

27.4.2010 (17.35) 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι: Λόγω αναχώρησης των εκπαιδευτών της Σχολής στο 

εξωτερικό η Σχολή Διαιτησίας  θα ξεκινήσει στις 7 Μαίου και ώρα 5.μ.μ. (ώρα προσέλευσης 4.μ.μ) στο ξενοδοχείο 
Αρσινόη και θα ολοκληρωθεί στις 9 Μαίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως τηλεφωνήσετε στο 
22-449611 και 96607144 . 

 

27.04.2010  / 17.04 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΕΙ 
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εγχώριων πρωταθλημάτων της περιόδου 2009 - 10, η Κυπριακή Ομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συμμετέχοντες και να συγχαρεί ιδιαίτερα τις ομάδες που 

διακρίθηκαν κερδίζοντας τίτλους και τρόπαια. Ήταν μια περίοδος από την οποία δεν έλειψαν τα προβλήματα, έγιναν 
λάθη και παραλείψεις, αλλά οι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της ΚΟΠΕ για άοκνη προσπάθεια και 

πραγματική έγνοια για την ανάπτυξη και την πρόοδο του βόλεϊ συνεχίζονται.  Η υλοποίηση των Σχεδιασμών μας 
συνεχίζεται σε  πολλά επίπεδα, αφού η ΚΟΠΕ είναι η μοναδική ίσως Ομοσπονδία με πλήρη δραστηριότητα και κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις διοργανώσεις του Μπιτς Βόλεϊ, που και φέτος θα είναι αναβαθμισμένες. Υπάρχουν 
επίσης οι υποχρεώσεις των εθνικών μας ομάδων, κατά τις οποίες θα καταβληθεί προσπάθεια, όπως πάντοτε, να 

τιμήσουμε το κυπριακό βόλεϊ. 

Η αγωνιστική περίοδος 2009 – 10 κατέδειξε ότι με σκληρή δουλειά και προσπάθεια από όλους, μπορούν να έρθουν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο μέχρι 

το τελευταίο σερβίς. Οι ομάδες μας προσέφεραν πολύ όμορφο θέαμα, οι αγώνες ήταν αμφίρροποι με αποτέλεσμα 44 
από τους 80 (ποσοστό 55%) να κριθούν με «στενό» σκορ (3-1 ή 3-2 σετ), ενώ 19 από αυτούς κρίθηκαν στο «τάι 

μπρέικ». Από τις 8 ομάδες, οι τρεις διεκδίκησαν με αξιώσεις τον τίτλο της πρωταθλήτριας, ενώ τέσσερις ομάδες 

έδωσαν «σκληρή» μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Το θεσμό του κυπέλλου, οι αγώνες ήταν ακόμη πιο 
αμφίρροποι (8 στους 13 κρίθηκαν με 3-1 ή 3-2 σετ). Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών για πρώτη 

φορά, τα τελευταία χρόνια είχαμε τρεις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο μέχρι την τελική φάση. Τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες, ο κόσμος σε πολλούς αγώνες έδωσε μαζικά το παρών του, και με εξαίρεση κάποια επεισόδια, τα 

οποία τιμωρήθηκαν παραδειγματικά, η συμπεριφορά των φιλάθλων ήταν πολύ καλή. Αποκορύφωμα της άψογης 

συμπεριφοράς ήταν η διοργάνωση των τελικών κυπέλλου, όπου πρυτάνευσε το αθλητικό πνεύμα και το «ευ 
αγωνίζεται», ενώ στον τελικό των Ανδρών η εκδήλωση είχε χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής της προσφυγιάς που 

αποκόμισε θετικότατα σχόλια από όλους. 
Στο ξεκίνημα της περιόδου είχαμε υποσχεθεί υγιή ανταγωνισμό, έτσι ώστε το βόλεϊ, να μπει σε κάθε σπίτι δουλέψαμε 

σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή. Το άθλημα προβλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την τηλεόραση του ΡΙΚ με 32 
ζωντανές μεταδόσεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 



Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, το βόλεϊ είναι το δεύτερο άθλημα με τους περισσότερους αθλούμενους (μετά το 
ποδόσφαιρο) και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να έρθουν στο βόλεϊ ακόμη περισσότερα παιδιά, 

αγόρια και κορίτσια. Ως έκφραση της υγιούς ενασχόλησης της νεολαίας μας με τον αθλητισμό. Το βόλεϊ καλλιεργείται 
και αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Κύπρο. Όλες οι πόλεις εκπροσωπούνται με σωματεία στην Α’ Κατηγορία (άνδρες 

και γυναίκες), ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πολλές κωμοπόλεις και χωριά, λειτουργούν τμήματα 

βόλεϊ και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. 
Στην παρούσα φάση, η ΚΟΠΕ υλοποιεί δύο Σχεδιασμούς Ανάπτυξης με τη συμμετοχή πέραν των 12 χιλιάδων παιδιών, 

αγοριών και κοριτσιών, εργοδοτεί 15 ομοσπονδιακούς προπονητές με έμφαση στις μικρές ηλικίες και έχει αποδείξει 
έμπρακτα, ότι στηρίζει τους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες.  Οι δε επίσημες διοργανώσεις της για όλες τις ηλικίες 

έφτασαν στις 25 με τη συμμετοχή πέραν των 2500 νεαρών αθλητών και αθλητριών. 
Με την ευκαιρία, η ΚΟΠΕ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το μεγάλο της χορηγό, την ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για την στήριξη και συνεργασία, τους 

υπόλοιπους χορηγούς μας, τις Κυπριακές Αερογραμμές, τον καφέ Pokka, την Pizza Papa Johns, τα αναψυκτικά 
«Λουξ», την Primetel, το ξενοδοχείο Arsinoe, την εταιρεία αθλητικών ειδών Famous Sports και το Ραδιοφωνικό 

Ιδρυμα Κύπρου που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του βόλεϊ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στο Δήμο 
Αμμοχώστου και το Δήμο Καραβά που μαζί συνδιοργανώσαμε τον Τελικό Κυπέλλου Ανδρών και ασφαλώς τις χιλιάδες 
φίλους του αθλήματος που τις ενέργειές τους μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.   

 

 

23.04.2010  / 23.13 

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 

   Η Pokka ΑΕ Καραβά-Λάμπουσα βρήκε τις δυνάμεις να επανέλθει από το 0-2 και να πετύχει ολική 

ανατροπή, νικώντας στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2009-10 την Maarle Ανόρθωση 
Αμμοχώστου με 3-2 (22-25, 23-25, 25-20, 25-18, 15-13). 

   Η ΑΕΚ Καραβά έχασε την ευκαιρία να πετύχει ενδεχόμενη ευκολότερη νίκη, όταν προηγήθηκε με 23-20 στο δεύτερο 
σετ, αλλά επέτρεψε στην Ανόρθωση να πετύχει ένα σερί πέντε πόντων και να προηγηθεί με 2-0 σετ. Η κυριαρχία της 

ΑΕΚ Καραβά ήταν απόλυτη στο τρίτο καί τέταρτο σετ, ενώ στο πέμπτο κατόρθωσε να ανατρέψει διαφορά τριών 
πόντων που είχε εξασφαλίσει στην αρχή η Ανόρθωση. 

   Ο Μίμης Παμπακάς της ΑΕ Καραβά αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης του τελικού. 

   Ήταν ο πρώτος τίτλος στην ιστορία για την ΑΕΚ Καραβά, που στέρησε από την Ανόρθωση την ευκαιρία να 
αναδειχθεί η μοναδική ομάδα που κατακτά το "απόλυτο", με νταμπλ τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες την ίδια 

αγωνιστική περίοδο. Η Ανόρθωση νωρίτερα είχε κατακτήσει το νταμπλ στις γυναίκες και το Πρωτάθλημα στους 
άνδρες. 

   ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Οικονομίδης, Ράμα, Κολάς, Πρόπερ, Γ. Κοντός, Σεντένο, Λίμπερο: Πλατρίτης. Αλλαγές: Ιωάννου, 

Χατζηβασίλης, Χριστοφή. 
   ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ: Μοσκέρα, Χατζηφιλίππου, Κνέζεβιτς, Γκριμάϊλοφς, Ναντόπτα, Παμπακάς, Λίμπερο: Μιχαήλ. 
Αλλαγές: Λοΐζου. 



 
Οπαδοί της Ανόρθωσης (αριστερά) και της ΑΕΚ Καραβά (δεξιά) λίγο πριν αρχίσει ο "τελικός της προσφυγιάς" 

στο Στάδιο "Σπύρος Κυπριανού" της Λεμεσού. 

 

 

22.04.2010  / 14.08 

Ο "ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ" ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ 

   Ο τελικός του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα στην Maarle Ανόρθωση Αμμοχώστου και 
την Pokka ΑΕΚ Καραβά - Λάμπουσα, ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής περιόδου και οι διοργανωτές εμφανίζονται 

πανέτοιμοι για μια ξεχωριστή γιορτή. Σε συνεργασία με Δήμο Αμμοχώστου και το Δήμο Καραβά που έθεσαν υπό την 

αιγίδα τους τον τελικό, το μεγάλο χορηγό, την ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ και τους υπόλοιπους συνεργάτες της, η ΚΟΠΕ θα 
επιδιώξει να διοργανώσει μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο στους θεατές που θα βρεθούν στο Στάδιο 

«Σπύρος Κυπριανού, όσο και στους τηλεθεατές που θα τον παρακολουθήσουν από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. 
   Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου δόθηκαν λεπτομέρειες για τη διοργάνωση, ενώ οι εκπρόσωποι των ομάδων 

εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για μια συνάντηση που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων. «Είμαστε 

πεπεισμένοι ότι τις ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό, την Ανόρθωση Αμμοχώστου και την ΑΕΚ Καραβά – 
Λάμπουσα, τις ενώνουν πολλά και δεν τις χωρίζει τίποτα. Γι’ αυτό άλλωστε κι ανταποκρίθηκαν με θέρμη στην πρόταση 

μας για μια ξεχωριστή βραδιά. Έχουν κοινό στόχο, κοινό πόθο. Τους ενώνει η δίψα, η θέληση για επιστροφή… Ένας 
αθλητικός αγώνας για να τιμήσουμε την Αμμόχωστο, την Κερύνεια και τον Καραβά. Στη γιορτή του βόλεϊ, στον τελικό 

της προσφυγιάς. Με νοσταλγία, με συγκίνηση, με πλούσιο θέαμα και πολλές εκπλήξεις…», τόνισε μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού που πρόσθεσε: «Θεωρούμε ως υψηλούς προσκεκλημένους μας στον 

τελικό, τα παιδιά του Ριζοκαρπάσου. Τους μαθητές που με το δικό τους τρόπο «φυλάνε Θερμοπύλες». 

   Ο τελικός είναι αφιερωμένος στα παιδιά των εγκλωβισμένων μας, που ευχαρίστως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή 
μας και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φίλοι των δύο 

ομάδων έχουν κινητοποιηθεί και θα δώσουν μαζικά το παρών τους. Προσκαλούμε σε αυτή τη «γιορτή της 
προσφυγιάς», όλο τον κόσμο που ταυτίζεται μαζί μας. Μπορούμε να στείλουμε ένα ξεχωριστό μήνυμα φιλίας και 

αγωνιστικότητας. Ένα μήνυμα ελπίδας, διατηρώντας ολοζώντανες τις μνήμες μας και τη δίψα μας για επιστροφή στους 

τόπους μας». 
   Στόχος των διοργανωτών, πέρα από το αγωνιστικό μέρος, είναι μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά του 

Ριζοκαρπάσου, αλλά και στα παιδιά των ακαδημιών στο μέλλον του κυπριακού βόλεϊ. Θα τιμηθούν στυλοβάτες του 
αθλήματος και επιδιωχθεί να σμίξει η παλιά με τη νεώτερη γενιά. «Θα αποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές, στους 



μεγάλους πρωταγωνιστές και θα επιδιώξουμε να δώσουμε τα ερεθίσματα, στο μέλλον του αθλήματος, τη μεγάλη μας 
περηφάνια. Τις χιλιάδες παιδιών που σήμερα ασχολούνται με το βόλεϊ. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσουμε για έκπληξη…», 

αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. 
   Εκ μέρους του Δήμου Αμμοχώστου, ο κ. Κώστας Χατζηκακού εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του προς τις 

διαγωνιζόμενες ομάδες και ευχήθηκε όπως διεξαχθεί μια πραγματική γιορτή της προσφυγιάς. Ο Δήμαρχος Καραβά κ. 

Γιάννης Παπαιωάννου χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή για τον Καραβά τη συμμετοχή της ΑΕΚ στον τελικό κυπέλλου, 
τονίζοντας ότι τέτοιες στιγμές μας ενώνουν με την πατρική γη. 

   Εκ μέρους των ομάδων του τελικού, ο Αδάμος Μοντάνιος της Επιτροπής Πετόσφαιρας της Ανόρθωσης, αναφέρθηκε 
στους ισχυρούς δεσμούς της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ Καραβά, και κάλεσε τον κόσμο της ομάδας του να δώσει μαζικά 

το παρών του. Αντίστοιχη έκκληση έγινε και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ Καραβά κ. Παντελή Κωνσταντίνου που τόνισε: 
«Ανόρθωση και ΑΕΚ διεκδικούν ένα τρόπαιο ως αντίπαλοι. Μαζί, όμως διεκδικούμε πολύ περισσότερα και ακριβότερα. 

Πρέπει να μετατρέψουμε τον τελικό σε μια μοναδική στιγμή για τον Καραβά και την Αμμόχωστο. Δύο Δήμοι που 

ανάμεσα σε άλλα, τους ενώνουν ο Κυριάκος Μάτσης και ο Γρηγόρης Αυξεντίου…». 
   Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΚ Καραβά, του Ουκρανού Γιούρι Φιλιποφ που είπε: 

«Και οι δυο ομάδες διεκδικούν ένα τρόπαιο που σύντομα πρέπει να πάει εκεί που του ανήκει. Είτε στην Αμμόχωστο, 
είτε στον Καραβά…». Ο πασαδόρος της Ανόρθωσης Άνθιμος Οικονομίδης ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου για να κλείσει 

η σεζόν με εξαιρετικό τρόπο για την ομάδα του και ο «κεντρικός» της ΑΕΚ Καραβά, Βλάτο Κνέζεβιτς ανέφερε: «Είναι 

μια ευκαιρία να μείνουμε στην  ιστορία… Είναι ο πρώτος τελικός για την ομάδα μας κι αυτό μας δίνει δύναμη να 
προσπαθήσουμε αν και έχουμε πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ανόρθωση». 

Επισκεφθείτε το Ειδικό Αφιέρωμα στον τελικό του Κυπέλλου, για ιστορικά στοιχεία για τα δύο σωματεία, αναδρομή 

στη σειρά των τελικών του Κυπέλλου Κύπρου από την καθιέρωσή του το 1975, downloads και links, καθώς και 
διάφορα άλλα στοιχεία. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ "ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ" 

Το επίσημο πρόγραμμα του τελικού του Κυπέλλου Κύπρου 2009-10, μεταξύ των δύο προσφυγικών 
σωματείων, Maarle Ανόρθωσης Αμμοχώστου και Pokka ΑΕ Καραβά-Λάμπουσα, που θα διανεμηθεί σε 

όσους παρευρεθούν το βράδυ της Παρασκευής, ώρα 20:00, στο Στάδιο "Σπύρος Κυπριανού" της 

Λεμεσού, κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο για κατέβασμα σε μορφή pdf. 
Κάνετε click στο εξώφυλλο, αριστερά, για κατέβασμα του προγράμματος, ή επισκεφθείτε το Ειδικό 

Αφιέρωμα στον τελικό του Κυπέλλου, για ιστορικά στοιχεία για τα δύο σωματεία, αναδρομή στη 
σειρά των τελικών του Κυπέλλου Κύπρου από την καθιέρωσή του το 1975, downloads και links, 
καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία. 
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21.04.2010  / 12.52 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΒΙΚΥ & ΜΑΡΙΑ 

Ένα Beach Volley Tournament & Workshop οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 26-28 Απριλίου 
2010, ώρες 17:00-22:00, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση, 

που οργανώνεται με τη συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, 
μετέχουν οι Βίκυ Αρβανίτη και Μαρία Τσιαρτσιάνη, Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Το τουρνουά είναι 

ανοικτό και μπορούν να λάβουν μέρος εκτός από τα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ Μέλη της ΚΟΠΑ και όλοι οι 

Κύπριοι Φοιτητές/Φοιτήτριες που φοιτούν σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ στην Κύπρο ή στο 
εξωτερικό. To Workshop θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου, ώρες 17:00-19:00, και θα είναι 

ανοικτό σε όλον τον κόσμο του Beach Volley. Στα πλαίσια του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί Διάσκεψη Τύπου στις 28 
Απριλίου, ώρα 12:00, στην Αίθουσα "CYTA Ευ Αγωνίζεσθαι" στο Ολυμπιακό Μέγαρο, παρουσία και των δύο Αρβανίτη 

και Τσιαρτσιάνη. 
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: 22449864. 
Click στην αφίσσα για υψηλότερη ανάλυση. 

 

20.04.2010  / 21.42 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
Το τρίτο διαδοχικό και τέταρτο συνολικά στην ιστορία της Κύπελλο Γυναικών κατέκτησε το βράδυ της Τρίτης στη 

Λάρνακα η Aruji Ανόρθωσις Αμμοχώστου, ύστερα από συντριπτική νίκη με 3-0 (25-17, 25-17, 25-19) επί της 

Transbunker da noi ΑΕ Λεμεσού. 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ: Μπεκ, Βασιλείου, Νοβίκοβα, Ρουξαντόϊου, Ριαλά, Ιωάννου, λίμπερο: Αλεξάνδρου. 

ΑΕΛ: Μ. Κωνσταντίνου, Τιμόχοβα, Γκρίμπαν, Παύλου, Κάζμερτσακ, Λαβρούκ, λίμπερο: Αριστείδου (Δ. Κωνσταντίνου, 
Χαραλάμπους). 
Πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού αναδείχθηκε η Αμερικανίδα Μόργκαν Μπεκ της Ανόρθωσης. 

 

20.04.2010  / 12.55 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 
Πλήρες αφιέρωμα στον τελικό του Κυπέλλου Ανδρών, μεταξύ Ανόρθωσης Αμμοχώστου και ΑΕ 

Καραβά είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ από σήμερα. Περιλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία 
για τα δύο προσφυγικά σωματεία, αναδρομή στη σειρά των τελικών του Κυπέλλου Κύπρου από την 

καθιέρωσή του το 1975, downloads και links, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία. 
Click εδώ για είσοδο στο αφιέρωμα. 

 

14.4.2010  / 09.00 

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΛΥΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Πήραμε σήμερα αυτό το μήνυμα προς το προπονητή της Εθνικής Νεανίδων κ. Πέτρο Πατσιά από την πετοσφαιρίστρια 
του Απόλλωνα Εβελυν Στεφάνου το οποίο μιλά από μόνο του. 

Evelyn Stephanou 

k.petre se euxaristo0me gia tin wraia diadromi k tin embiria bt perissotero po0 mas enwses,mas ekanes oles mia 
gro8ia k po0 agapisame i mia tin ali toso pl.....ekanes to akator8oto,na enwsis 5 kopeles apo ton apollona me 5 

kopeles apo tin ael k 2 kopeles apo tin ano....giname axoristes k to ofilo0me se sas...sas euxaristo0me....girls i love 
you all.....    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
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12.4.2010 (09.00) 

ΑΡΓΥΡΕΣ ΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΜΑΣ 
Με τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο επέστρεψε από το Λουξεμβούργο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των 

Νεανίδων που συμμετείχε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην κατηγορία μικρών κρατών. Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρεις νίκες και μια ήττα. Κέρδισε το 

Λίχτενσταϊν, τη Μάλτα και την Ιρλανδία με 3-0 σετ και ηττήθηκε με 3-1 σετ από το Λουξεμβούργο, αποτέλεσμα που 

έκρινε και την τελική της κατάταξης.   
Απέναντι στην ομάδα των γηπεδούχων, η εθνική μας βρέθηκε προ εκπλήξεως στο ξεκίνημα όταν έχασε το πρώτο σετ 

με 12-25. Στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει, κατάφερε να ισοφαρίσει κερδίζοντας το δεύτερο σετ με 27-25, 
αλλά διαπιστώθηκε η ανωτερότητα του Λουξεμβούργου που έφτασε στη νίκη με 3-1 σετ κερδίζοντας το τρίτο σετ με 

25-20 και το τέταρτο με 25-15. Το απόγευμα του Σαββάτου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε την 

Ιρλανδία με 3-0 σετ. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής και είναι ενδεικτικό το 
γεγονός ότι οι παίκτριες της Ιρλανδίας «έγραψαν» συνολικά 26 πόντους. Τα σετ: 25-8, 25-28, 25-10. 

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα του Λουξεμβούργου που ήταν αήττητη, ενώ το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε η 
ομάδα του Λίχτενσταϊν που κέρδισε τη Μάλτα με 3-0 σετ. Πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Μανωλίνα 

Κωνσταντίνου επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ενώ στις ειδικές βραβεύσεις είχαμε επίσης 

την Ιωάννα Λάπα που αναδείχθηκε η καλύτερη «λίμπερο» της διοργάνωσης. «Πολυτιμότερη» παίκτρια του τουρνουά 
αναδείχθηκε η Νάταλι Μπρας του Λουξεμβούργου. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με προπονητές τους Πέτρο Πατσιά και Κώστα Παναγίδη, συμμετείχε στη 
διοργάνωση με τις ακόλουθες παίκτριες: Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Ιωάννα Λεωνίδου (Απόλλων), Μαρία – 

Μαγδαλένα Λυσάνδρου (Απόλλων) Σάρα Στάροβλαχ (Απόλλων), Ρενάτε Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Ιωάννα Λάπα (ΑΕΛ) 
λίμπερο, Γεωργία Χατζηδημητρίου (ΑΕΛ), Εβελιν Στεφάνου (Απόλλων), Αλεξία Ανδρέου (Ανόρθωση), Κυριακή Πάντου 

(Απόλλων), Ξένια Αποστολίδου (Ανόρθωση), Χρυστάλλα Κοντογιάννη (ΑΕΛ). 

 RESULTS BOOK: Πλήρη αποτελέσματα και αναλυτικές στατιστικές όλων των αγώνων 

http://www.volleyball.org.cy/docs/resbooks/WJE_2010.pdf
http://www.volleyball.org.cy/docs/resbooks/WJE_2010.pdf


 

 

9.4.2010 (22.17) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία ανδρών 

Θέσεις 1-4 
MAARLE ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 3-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-18, 15-12) 

INLANDER ΟΜΟΝΟΙΑ - G.PH.A. PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-3 (27-29, 25-20, 20-25, 27-29) 

Θέσεις 5-8 
ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2-3 (22-25, 25-22, 25-22, 23-25 11-15) 

 

9.4.2010 (18.19) 

ΝΕΑ ΝΙΚΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-0 ΤΗ ΜΑΛΤΑ 

Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των Νεανίδων ζευγάρωσε τις νίκες της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
στην κατηγορία μικρών κρατών, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Λίχτενσταϊν 

(3-0) στη 2η αγωνιστική επιβλήθηκε της Μάλτας με 3-0 σετ (25-7, 25-12, 25-12) και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η πρωτιά θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα (Σάββατο 10 Απριλίου, 8:00μ.μ) με αντίπαλο το 

Λουξεμβούργο που προβάλλει ως το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν η ομάδα που εξασφάλισε την πρωτιά πριν 
δύο χρόνια και με δηλώσεις παραγόντων της, έχουν και φέτος τον πρώτο λόγο. Έξι ώρες προηγουμένως (Σάββατο 10 

Απριλίου, 2:00μ.μ), η ομάδα μας, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ομάδα της Ιρλανδίας που εμφανίζεται ως η πιο 

αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης. «Όλα δείχνουν ότι το ματς - κλειδί είναι με το Λουξεμβούργο που διαθέτει πολύ 
καλή ομάδα. Οι παίκτριές μας βελτιώνονται συνεχώς και πιστεύουμε ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να τιμήσουν το κυπριακό βόλεϊ», δήλωσε η αρχηγός αποστολής, κ. Θέτις Κοζάκου, μέλος της Εκτελεστικής της ΚΟΠΕ. 
Κόντρα στη Μάλτα, τα κορίτσια των Πέτρου Πατσιά και Κώστα Παναγίδη είχαν εύκολο έργο και επιβλήθηκαν με 

άνεση, αφού δεν κινδύνευσαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες παίκτριες: Μ. 

Κωνσταντίνου, Λεωνίδου, Λυσάνδρου, Στάροβλαχ, Ρ. Κωνσταντίνου, Λάπα (λίμπερο), Χατζηδημητρίου, Στεφάνου, 
Ανδρέου, Πάντου, Αποστολίδου, Κοντογιάννη. 

Δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες μετράει και το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο κέρδισε στον πρώτο αγώνα του το 
Λίχτενσταϊν με 3-0 (25-13, 25-16, 25-8) και χθες το απόγευμα ακόμη πιο εύκολα με 3-0 (25-6, 25-9, 25-8) την 
Ιρλανδία. Η Μάλτα ήταν η νικήτρια της αναμέτρησης με την Ιρλανδία με 3-0 σετ (25-15, 25-22, 25-22). 

 

9.4.2010 (11.19) 

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
Με νίκη επί του Λίχτενσταϊν με 3-0 σετ (25-22, 25-17, 25-21) ξεκίνησε την προσπάθειά της στην τελική φάση του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην κατηγορία μικρών κρατών, η εθνική μας ομάδα των Νεανίδων. Στην πρεμιέρα της 
διοργάνωσης που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο, οι νεαρές πετοσφαιρίστριές μας χρειάστηκαν λίγο χρόνο να βρουν το 

ρυθμό τους, καρδιοχτύπησαν στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια επιβλήθηκαν με σχετική άνεση. Γεγονός που θα τις 

βοηθήσει στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή 9 Απριλίου θα αντιμετωπίσουν τη Μάλτα (3:30μ.μ) και 



το Σάββατο 10 Απριλίου την Ιρλανδία (2:00μ.μ.) και ακολούθως το Λουξεμβούργο (8:00μ.μ). 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με προπονητές τους Πέτρο Πατσιά και Κώστα Παναγίδη, στο πρώτο σετ 

βρέθηκε πίσω στο σκορ με 12-17, 17-19, αλλά είχε τις ψυχικές δυνάμεις να γυρίσει το σετ και να βάλει γερά τις βάσεις 
για τη νίκη. Στη συνέχεια μάλιστα δόθηκε η ευκαιρία στους ομοσπονδιακούς μας τεχνικούς να χρησιμοποιήσουν όλες 

σχεδόν τις παίκτριες που έχουν στη διάθεσή τους. Το δεύτερο σετ κατακτήθηκε εύκολα με 25-17, ενώ στο τρίτο σετ 

παρά τη σημαντική διαφορά στο ξεκίνημα (8-3, 14-9), το Λίχτενσταϊν πλησίασε στον πόντο (20-19), αλλά ένα 
ξέσπασμα στο φινάλε έφερε το 25-21 και το πρώτο ροζ φύλλο για την ομάδα μας. 

«Είμαστε ικανοποιημένοι και από το αποτέλεσμα και από την εμφάνιση των κοριτσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Λίγο το άγχος της πρεμιέρας και της πρώτης συμμετοχής για τις περισσότερες 

παίκτριες μας, έφεραν κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα τα οποία ξεπεράστηκαν με πολύ καλό τρόπο. Και τους αξίζουν 
συγχαρητήρια. Θα περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης και θα προσπαθήσουμε να 

ετοιμάσουμε την ομάδα για τη συνέχεια που προβλέπεται πολύ πιο δύσκολη», δήλωσε ο Κώστας Παναγίδης. Η εθνική 

μας ομάδα των νεανίδων αγωνίστηκε με τις ακόλουθες παίκτριες: 
Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Ιωάννα Λεωνίδου (Απόλλων), Μαρία – Μαγδαλένα Λυσάνδρου (Απόλλων) Σάρα 

Στάροβλαχ (Απόλλων), Ρενάτε Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Ιωάννα Λάπα (ΑΕΛ) λίμπερο, Γεωργία Χατζηδημητρίου (ΑΕΛ), 
Εβελιν Στεφάνου (Απόλλων), Αλεξία Ανδρέου (Ανόρθωση), Κυριακή Πάντου (Απόλλων), Ξένια Αποστολίδου 
(Ανόρθωση), Χρυστάλλα Κοντογιάννη (ΑΕΛ). 

 

8.4.2010 (14.40) 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Με τη συμμετοχή της εθνική μας ομάδας των Νεανίδων στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην 

κατηγορία μικρών κρατών, αρχίζουν οι διεθνείς υποχρεώσεις των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων βόλεϊ κατά 
το 2010. Οι διεθνείς πετοσφαιρίστριές μας, ηλικίας 15-18 χρόνων βρίσκονται στο Λουξεμβούργο όπου θα 

αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες της Ιρλανδίας, της Μάλτας, του Λουξεμβούργου και του Λίχτενσταϊν. Η 

διοργάνωση που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Απριλίου, είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη της Ντενίτζα Κρίβοβα, της νεαρής παίκτριας - σέρβικης καταγωγής - που αγωνιζόταν στην ομάδα του 

Λουξεμβούργου και σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα, λίγες μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων 
2008.   

Η εθνική μας ομάδα με προπονητές τους Πέτρο Πατσιά και Κώστα Παναγίδη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της, την 

Πέμπτη 8 Απριλίου (2:30μ.μ.) με αντίπαλο το Λίχτενσταϊν, την Παρασκευή 9 Απριλίου θα αντιμετωπίσει τη Μάλτα 
(3:30μ.μ) και το Σάββατο 10 Απριλίου την Ιρλανδία (2:00μ.μ.) και ακολούθως το Λουξεμβούργο (8:00μ.μ). Ως 

συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η δυναμικότητα των αντιπάλων μας είναι άγνωστη, αφού κάθε διετία οι ομάδες 
ανανεώνονται ριζικά. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάστηκε εντατικά τους τελευταίους τρεις μήνες 

και σύμφωνα με τον Πέτρο Πατσιά αποτελεί το νέο αίμα του γυναικείου βόλεϊ στον τόπο μας. Έχουν επιλεγεί  κάποιες 
παίκτριες, πολύ μικρότερες σε ηλικία, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην επόμενη διοργάνωση, σε δύο 
χρόνια. 

 



 
Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΕΛ) είναι η πιο έμπειρη παίκτρια της ομάδας μας και μαζί με την Ρενάτε Κωνσταντίνου 

(ΑΕΛ), συμμετείχαν στην εθνική Νεανίδων και πριν δύο χρόνια όταν τερμάτισε στη 2η θέση. Όλες οι υπόλοιπες 
παίκτριες έχουν κληθεί για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Πατσιάς θα έχει στη διάθεσή τους τις ακόλουθες 

πετοσφαιρίστριες: Εβελιν Στεφάνου (Απόλλων), Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Αλεξία Ανδρέου (Ανόρθωση), Ιωάννα 

Λεωνίδου (Απόλλων), Μαρία – Μαγδαλένα Λυσάνδρου (Απόλλων) Κυριακή Πάντου (Απόλλων), Ξένια Αποστολίδου 
(Ανόρθωση), Σάρα Στάροβλαχ (Απόλλων), Ρενάτε Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Χρυστάλλα Κοντογιάννη (ΑΕΛ), Ιωάννα Λάπα 

(ΑΕΛ), Γεωργία Χατζηδημητρίου (ΑΕΛ). 
Αρχηγός αποστολής είναι η κ. Θέτις Κοζάκου, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, μασέρ – 

κινησιοθεραπευτής ο Άριστος Ευριπίδου, ενώ την κυπριακή διαιτησία θα εκπροσωπήσει στη διοργάνωση, ο Γιαννάκης 
Σοφοκλέους. 

 

1.3.2010 (14.11) 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας εύχεται Καλό Πάσχα. Τα γραφεία της Ομοπσονδίας θα είναι κλειστά από 
την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010 μέχρι και την Τρίτη 6 Απριλίου 2010. 

 

31.3.2010 (14.10) 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πετοσφαίρισης διοργανώνει Σχολή 
Διαιτησίας στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό. Η σχολή θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 

Μαίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως τηλεφωνήσετε στο 22-449611 και 96607144 μέχρι 26 
Απριλίου 2010. 

 

29.3.2010 (10.10) 

INLANDER OMONOIA - MAARLE ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ζωντανό στο ΡΙΚ2 

Ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών, ανάμεσα 
στην Inlander Ομόνοια και τη Maarle Ανόρθωση, τη Δευτέρα 29 Μαρτίου η ώρα 8:00μ.μ., στο Στάδιο «Τάσσος 

Παπαδόπουλος – Ελευθερία» θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας είναι 
κεκλισμένων των θυρών. 

 

26.3.2010 (20.20) 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα ήθελε να συγχαρεί και δημόσια την αντιπροσωπευτική μας ομάδα για την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που έγινε 

στην Κύπρο. Οι επιτυχίες ανήκουν πρώτιστα στους αθλητές και τους προπονητές, τους οποίους συγχαίρουμε και 

ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθεια κατέβαλαν. 
Η εθνική μας ομάδα Πυροσβεστικής πρώτευσε στη διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν έξι χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, 

Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία) και οι αγώνες διεξήχθησαν στην Λάρνακα και τη Λεμεσό. Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Στη φάση του προκριματικού ομίλου 

κέρδισε διαδοχικά την Τσεχία με 2-0 (25-14, 26-24), την Ελλάδα με 2-0 (25-20, 25-14), τη Ρουμανία με 2-0 (25-15, 
25-20), την Ολλανδία με 2-0 (25-21, 25-14) και την Πολωνία (25-14, 25-18). Ως πρώτη στον όμιλο στην ημιτελική 

φάση κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (4η θέση στον όμιλο) την οποία κέρδισε με 3-0 σετ (25-23, 25-21, 25-

18) και προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί έγινε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπου η ομάδα μας, παρά το γεγονός ότι 
βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 σετ, κατάφερε να κερδίσει την Πολωνία με 3-2 σετ (21-25, 22-25, 25-16, 25-18) και 

κατέκτησε πανηγυρικά την πρώτη θέση. 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης από την αρχή χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής Δύναμης 

Κύπρου για την ανάληψη της διοργάνωσης και βοήθησε οργανωτικά στη διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά τους 

αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή κ. Ανδρέα Νικολάου και το Βοηθό 
Διευθυντή κ. Μάρκο Τράγκολα για την άψογη συνεργασία και την επιτυχία της διοργάνωσης. Συγχαίρουμε επίσης 

θερμά τον προπονητή της ομάδας μας Γιώργο Χρυσοστόμου και τους πυροσβέστες πετοφαιριστές μας, Παμπακά, 
Χατζηφιλίππου, Χατζηνικολάου, Τσιακλή, Κωνσταντίνου, Στέκα, Βούβακο, Τράγκολα, Βλαούνα, Σάββα, Αμοίρωτο και 
Βουζαίτη για την επιτυχία της κατάκτησης της πρώτης θέσης.   



 

21.3.2010 (20.20) 

EUROPEAN FIRE SERVICES VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS 2010 

Διεξάγεται στη Λεμεσό και στη Λάρνακα το Ευρωπαίκό πρωτάθλημα πετόσφαιρας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Είναι η 
πρώτη φορά που η διοργάνωση διεξάγεται στη Κύπρο. Πριν από τέσσερα χρόνια είχε γίνει στην Πολωνία. 

Συμμετέχουν 6 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία). Η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής Δύναμης Κύπρου για την ανάληψη της διοργάνωσης 
και συμβάλλει στην επιτυχία της. 

Στην τεχνική σύσκεψη που έγινε χθες στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της τελικής 

φάσης. Την πρώτη μέρα θα διεξαχούν 9 αγώνες σε δύο γήπεδα (Απόλλωνα και Θεμιστόκλειο). Τη δεύτερη μέρα 
(22.3.2010) θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης των αγώνων 10.00πμ στη κλειστή αίθουσα Κίτιον και στη συνέχεια από τις 

11.00 και μετά θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πρώτης φάσης. Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν οι αγώνες: Ελλάδα - 

Ρουμανία 11.00πμ, Ολλανδία - Κύπρος 12.00πμ, Πολωνία - Τσεχία 1.00μ.μ., Ολλανδία - Ρουμανία 3.00μ.μ., Τσεχία - 
Ελλάδα 4.00μ.μ και Κύπρος - Πολωνία 5.00μ.μ. 

Την Τρίτη (23.3.2010) το πρωί (9.00 και 11.00) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί (1ος-4ος και 2ος-3ος). Οι ηττημένοι 

θα παίξουν στις 3.μ.μ. για τη τρίτη θέση ενω ο τελικός είναι προγραμματισμένοις να διεξαχθεί στις 5μ.μ. Στη 

φωτογραφία η ομάδα της Πυροσβεστικής Κύπρου με τον προπονητή της Γιώργος Χρυσοστόμου. Ολοι οι αγώνες της 
τρίτης και τελευταίας μέρας θα γίνουν στο Θεμιστόκλειο. 

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας έχουν ως ακολούθως: 

Ολλανδία - Ελλάδα 2-0 (25-19, 25-16), Πολωνία - Ρουμανία 2-0 (25-20, 25-21), Κύπρος - Τσεχία 2-0 (25-14, 26-24), 
Πολωνία - Ολλανδία 2-0 (25-16, 25-20), Κύπρος - Ελλάδα 2-0 (25-20, 25-14), Ρουμανία - Τσεχία 2-1 (19-25, 25-20, 

15-11), Πολωνία - Ελλάδα 2-0 (25-15, 25-11), Τσεχία - Ολλανδία 2-0 (25-13, 25-13), Κύπρος - Ρουμανία 2-0 (25-15, 
25-20). 

Η βαθμολογία έχει ως εξής μετά από τρείς αγώνες: 
1. Πολωνία 6-0 6 βαθμοί, 2. Κύπρος 6-0 6βαθμοί, 3. Τσεχία 3-4 4 βαθμοί, 4. Ολλανδία 2-4 4 βαθμοί, 5. Ρουμανία 2-5 
4 βαθμοί, 6. Ελλάδα 0-6 3βαθμοί. 

 

16.3.2010 (17.48) 

PRIMETEL ΑΠΟΛΛΩΝ - TRANBUNKER DA NOI A.Ε.Λ. ζωντανό στο ΡΙΚ 2 
Ο  αγώνας της τρίτης αγωνιστικής της Β΄ φάσης για 



το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών ΡRIMETEL ΑΠΟΛΛΩΝ - TRANBUNKER DA NOI A.Ε.Λ. θα γίνει σήμερα 
Τρίτη 16.3.2010 στη κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα 
αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. 

 

16.3.2010 (17.37) 

TΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Διεξάγεται την Τετάρτη 17 Μαρτίου στο Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 8:00μ.μ. ο τελικός του Κυπέλλου 

ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα στην ομάδα του Αθλητικού Πανεπιστημιακού Όμιλου Κύπρου (ΑΠΟΚ) και 
την Εθνική Ενόπλων. Ο ΑΠΟΚ για να φτάσει στον τελικό απέκλεισε την Ολυμπιάδα Νεάπολης και η Εθνική Ενόπλων 
την Ολυμπιάδα Φρενάρους και τον Προμηθέα Ανθούπολης. 

 

 

12.3.2010 (21.37) 

Αποτελέμστα: 

Θέσεις 1-4 
INLANDER OMONOIA - POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ  3-0 (25-21, 25-13, 25-20) 

MAARLE ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - G.PH.A.PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) 

Θέσεις 5-8 

ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 16-25) 

 

12.3.2010 (13.38) 

INLANDER OMONOIA - POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 
Ο  αγώνας της πρώτης αγωνιστικής της Β΄ φάσης για 

το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών INLANDER ΟΜΟΝΟΙΑ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ θα γίνει σήμερα Παρασκευή 

13.3.2010 στη κλειστή αίθουσα Ελευθερία  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 
8.00μ.μ. ακριβώς. 

 

10.3.2010 (14.30) 

Κυπελλούχος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών η Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ 

Διεξήχθη παρουσία 300 και πλέον φιλάθλων των δύο ομάδων ο τελικός κυπέλλου Β΄Κατηγορίας γυναικών μεταξύ των 



ομάδων ΑΡΗ Πολεμίου και ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη στη Πάφο. Η ΑΠΕΝ κατέκτησε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελλο ενώ την ερχόμενη Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 θα διεκδικήσει στον τελικό των 

πλεϊ οφφς την άνοδό της στην Α΄Κατηγορία έχοντας για αντίπαλο τον Μαραθώνα. Η ΑΠΕΝ κέρδισε τον τελικό με 3-0 
σετ (25-18, 25-12, 25-22). Την απονομή του κυπέλλου στην φιναλίστρια ομάδα έκανε το μέλος του ΔΣ της ΚΟΠΕ 

κ.Δημήτρης Χρίστου ενώ την απονομή στην κυπελλούχο ομάδα έκανε ο Β΄Αντιπρόεδρος; της Ομοσπονδίας κ. Χάρης 

Καράγιας. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν ως εξής: ΑΡΗΣ: Χατζηχριστοδούλου Μ., Χατζηχριστοδούλου Α., Κουππή Μ., 
Μπουμπάλοβα, Κυριάκου, Πολυβίου, Πελοπίδα, Κουππή Ρ., Χαραλάμπους, Πολυκάρπου, Κουππή Χ.(λίμπερο) ΑΠΕΝ: 

Σωτηρίου, Παπαγιάννη, Γκρίμπαν Ε., Βαρνάβα, Παρτασά, Πεσιάνσκαγια, Καραπατέα, Ταυρίδου, Χρίστου(λίμπερο) 
Μετά το τέλος του τελικού οι παίκτριες και οι φίλαθλοι της ΑΠΕΝ ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς. Στη 
φωτογραφία η ομάδα της Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ με το κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών. 

 

 

9.3.2010 (14.30) 

Tελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας γυναικών 

Διεξάγεται στις 6.μ.μ. στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών ΑΡΗΣ 
ΠΟΛΕΜΙΟΥ - ΑΠΕΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Στη φωτογραφία η ομάδα του Αρη Πολεμίου. 



 

 

5.3.2010 (17.30) 

Ανακοίνωση  ΚΟΠΕ 
Μετά από δημόσιες αναφορές με ανακρίβειες, σχετικά με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, να ορίσει τον αγώνα Ανόρθωσης – Ομόνοιας, το Σάββατο 6 Μαρτίου η ώρα 3:00μ.μ., η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα ήθελε να διευκρινίσει τα ακόλουθα: 

Η απόφαση, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΚΟΠΕ της 4ης Μαρτίου (18:00) πάρθηκε σε συνεννόηση με τα 

διαγωνιζόμενα σωματεία για να εξασφαλιστούν οι μέγιστες συνθήκες ασφάλειας του αγώνα και προτιμήθηκε η 
διεξαγωγή του υπό το φως της ημέρας. 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ είχαν επανειλημμένες επαφές με τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Πετόσφαιρας της Ανόρθωσης κ. Ευγένιο Χαμπουλλά, τον γενικό αρχηγό της Ανόρθωσης κ. Μάκη Κοντό και τον γενικό 

αρχηγό του Πετοσφαιρικού Τμήματος της Ομόνοιας κ. Φώτο Ιωάννου. Ο κ. Φώτος Ιωάννου, αρχικά εισηγήθηκε ο 

αγώνας να διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου, το απόγευμα. Εισήγηση που απορρίφθηκε από την Εκτελεστική επειδή 
την ίδια μέρα, στην ίδια πόλη θα αγωνιζόταν η ποδοσφαιρική ομάδα της Ανόρθωσης και στην πόλη θα υπήρχε μεγάλος 

όγκος οπαδών της. Σε σχέση με τον ορισμό του αγώνα το Σάββατο 6 Μαρτίου, ο γενικός αρχηγός του πετοσφαιρικού 
Τμήματος της Ομόνοιας κ. Φώτος Ιωάννου, εισηγήθηκε μάλιστα ο αγώνας να αρχίσει στις 3:30μ.μ. (και όχι στις 

3:00μ.μ.). Τελικά προτιμήθηκε η ώρα έναρξης του αγώνας στις 3:00μ.μ., έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι ο αγώνας θα 

αρχίσει και θα ολοκληρωθεί υπό το φως της ημέρας. 
Αναφορές τύπου «δεν μας ενημέρωσε κανένας» και «δεν είχαμε ιδέα», δημιουργούν εντυπώσεις, αποπροσανατολισμό 

και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επειδή είχαν προηγηθεί δημόσιες τοποθετήσεις ότι «η Ομόνοια δεν θα 
προσέλθει στον αγώνα αν δεν υπάρχει αστυνόμευση», ο κ. Φώτος Ιωάννου ανέφερε στα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΚΟΠΕ, ότι θα ενημερώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνοιας για την σχετική απόφαση. 
Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζεται ότι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, έχει αποφασιστεί, να υπάρχει στο Γήπεδο 

Ιδιωτική Υπηρεσία Ασφάλειας, και θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις εισόδου στους οπαδούς της γηπεδούχου 

ομάδας. Για τον εν λόγω αγώνα, με βάση προηγούμενη απόφαση της ΚΟΠΕ, απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών κι 
έτσι δεν θα παρευρίσκονται οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας. 

Μοναδικός στόχος της ΚΟΠΕ είναι η ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων της, η ασφάλεια των αθλητών και 
παραγόντων και η ασφάλεια των φίλων του αθλήματος, προς τους οποίους απευθύνουμε έκκληση να μείνουν μακριά 
από ακρότητες και να ταυτιστούν με την προσπάθεια προόδου του αθλήματος. 

 

4.3.2010 (21.05) 

Το Σάββατο 6 Μαρτίου, η ώρα 3:00μ.μ.  Maarle Ανόρθωσις – Inlander Ομόνοια στο «Θεμιστόκλειο» 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, μετά το θέμα που προέκυψε για την 

αστυνόμευση του αγώνα για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α’ κατηγορίας Ανδρών, ανάμεσα στην Μaarle  Ανόρθωση και 
την Inlander Ομόνοια, σε έκτακτη συνεδρία της την Πέμπτη 4 Μαρτίου το απόγευμα, ανακοινώνει: 



Μετά από συνεννόηση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία και με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αγώνων της φετινής περιόδου, αποφασίστηκε όπως ο αγώνας Ανόρθωσης – Ομόνοιας 

που ήταν προγραμματισμένος για την Παρασκευή 5 Μαρτίου (8:00μ.μ.), να διεξαχθεί στο «Θεμιστόκλειο Αθλητικό 
Κέντρο» το Σάββατο 6 Μαρτίου η ώρα 3:00μ.μ. Η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεννόηση με τα διαγωνιζόμενα 

σωματεία, θέλει να εξασφαλίσει τις μέγιστες συνθήκες ασφάλειας του αγώνα και προτιμήθηκε η διεξαγωγή του υπό το 

φως της ημέρας. 
Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, θα υπάρχει στο Γήπεδο Ιδιωτική Υπηρεσία Ασφάλειας. Η ΚΟΠΕ υπενθυμίζει ότι 

για τον εν λόγω αγώνα απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών. Στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας θα γίνει 
εξονυχιστικός έλεγχος στις εισόδου και απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά οποιουδήποτε επικίνδυνου αντικειμένου.   

Η ΚΟΠΕ ανακοινώνει επίσης ότι ολόκληρη την τρέχουσα βδομάδα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για την 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Με συναντήσεις με την Αστυνομία Κύπρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αξιωματούχους 

του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, επί τόπου έλεγχους των αρμοδίων, όπως επίσης και με εκπροσώπους των 

σωματείων Ανόρθωση και Ομόνοια. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί Πιστοποιητικό Καταλληλότητας 
του Γηπέδου, ένα θέμα για το οποίο θα τοποθετηθούμε δημοσίως πολύ σύντομα, λόγω και των ασαφειών που 

υπάρχουν στη νομοθεσία. Η ΚΟΠΕ αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει ότι κύριο μέλημά της είναι η διεξαγωγή των 
αγώνων μέσα σε συνθήκες ασφάλειας τόσο για τις ομάδες και τους αθλητές, όσο και για τους φίλους τους αθλήματος. 

Καλούμε τους φίλους του βόλεϊ να μείνουν μακριά από ακρότητες και να ταυτιστούν με την προσπάθεια προόδου του 
αθλήματος. 

 

27.2.2010 (14.05) 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΠΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 27.2.2010 στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό με τη συμμετοχή των σωματείων 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΕΚΑΡΑΒΑ, ΑΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠΑΦΙΑΚΟΣ, συνάντηση για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων αναφορικά με τη δεύτερη φάση των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών και γυναικών τα οποία 

θα αρχίσουν στις 12 Μαρτίου και 5 Μαρτίου 2010 αντίστοιχα. Στη συνάντηση παρευρίσκετο ο Πρόεδρος και μέλη του 
ΔΣ του Συνδέσμου διαιτητών πετοσφαίρισης. 
Η συζήτηση έγινε σε άψογο και επoικοδομητικό κλίμα και μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν τα πιο κάτω: 

 

 
1. Όλοι οι παρόντες δεσμεύτηκαν για άψογη και αθλητοπρεπή συμπεριφορά αλλά και αποφάσισαν συγκεκριμένα μέτρα 

για την υλοποίηση των πιο πάνω τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα. 
2. Επιβεβαίωσαν τη στήριξη στους κύπριους διαιτητές και ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενίσχυση και 

υποστήριξη του δύσκολου έργου τους. 

3. Η πραγματοποίηση πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης των πρωταθλημάτων δημοσιογραφικής διάσκεψης με τη 
συμμετοχή όλων των ομάδων για παρουσίαση των μέτρων που αποφασίστηκαν. 

Στη σύσκεψη η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ, τα μέλη του 



Διοικητικού Συμβουλίου του πετοσφαιρικού τμήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και την Αστυνομική δύναμη Κύπρου για τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέλαβαω και την προστασία που που είχαν στα μέλη της αποστολής της στον 
αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ που έγιναν ψες Παρασκευή 26.2.2010. 

 

26.2.2010 (12.55) 

TΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών ανάμεσα στον Α.Π.Ο.Κύπρου και Εθνικής Ενόπλων θα διεξαχθεί στις 

17 Μαρτίου 2010 και ώρα 8.μ.μ. στη κλειστή αίθουσα Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
και οι δύο ομάδες συμμετέχουν για πρώτη φορά στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Η ομάδα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Α.Π.Ο.Κ. (φωτογραφία) στον πρώτο χρόνιο της λειτουργίας του διεκδικεί τίτλο . Ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ 
Β΄κατηγορίας γυναικών ανάμεσα στον Αρη Πολεμίου και την Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου θα διεξαχθεί στις 9 

Μαρτίου 2010 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη στη Πάφο. Και οι δύο ομάδες συμμετέχουν επίσης για πρώτη φορά στον 
τελικό της διοργάνωσης. 

 

26.2.2010 (12.32) 

INLANDER OMONOIA - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 

Ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής φάσης για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών INLANDER ΟΜΟΝΟΙΑ - 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  θα γίνει σήμερα Παρασκευή 26.2.2010 στη κλειστή αίθουσα Ελευθερία  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη 
τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. 

 

23.2.2010 (12.01) 

Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Ρrimetel ΑΠΟΛΛΩΝ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής φάσης για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - 

Ρrimetel ΆΠΟΛΛΩΝ θα γίνει σήμερα Τρίτη 23.2.2010 στη κλειστή αίθουσα του ΑΤΙ  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη 
τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. 

 

19.2.2010 (22.47) 

Αποτελέσματα: 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία Ανδρών: 
ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΡΟΚΚΑ Α.Ε.ΚΑΡΑΒΑ 3-2 (25-18, 23-25, 25-23, 22-25, 15-11) 

INLANDER ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ  3-0 (25-23, 25-20, 25-15) 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ  0-3 (21-25, 22-25, 20-25) 



 

17.2.2010 (13.34) 

ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία γυναικών Β΄Φάση 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι η 2η φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας 
Γυναικών θα αρχίσει   την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010. Όπως προνοεί η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος 2009 – 10, 

σύμφωνα με τη σειρά κατάταξη της 1ης φάσης οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους για την ανάδειξη του 
πρωταθλητή και της ομάδας που θα διαβαθμιστεί στην Β’ Κατηγορία Γυναικών: «Ειδικότερα οι ομάδες που θα 

καταλάβουν τις θέσεις 1 – 4 στην βαθμολογική κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 1ο 

όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή και οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 – 8 στην βαθμολογική 
κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 2ο όμιλο για την ανάδειξη της ομάδας που θα 

διαβαθμιστεί στην Β’ Κατηγορία Γυναικών. 
Στην 2η φάση θα γίνουν αγώνες ανά όμιλο όλοι εναντίον όλων σε δύο γύρους (αγώνες εντός και εκτός έδρας) και οι 

ομάδες θα μεταφέρουν στους ομίλους τους την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στην 1η φάση (βαθμοί, σετ, πόντοι) 

και η οποία θα ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση 
στον 1ο όμιλο ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση στον 2ο όμιλο 

διαβαθμίζεται στην Β’ Κατηγορία Γυναικών στην οποία θα αγωνιστεί την περίοδο 2010 – 2011».   
Ως εκ τούτου, οι αγώνες της 2ης φάσης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξαχθούν ως 
ακολούθως: 

Αγώνες  για θέσεις 1 – 4 
1η αγωνιστική (Παρασκευή 5.3.2010) 
ΑΕΛ – ΑΕΚ Κίτιον, Ανόρθωση – Απόλλων 
2η αγωνιστική (Τρίτη 9.3.2010) 
ΑΕΚ Κίτιον – Απόλλων, ΑΕΛ - Ανόρθωση 
3η αγωνιστική (Τρίτη 16.3.2010) 
ΑΕΚ Κίτιον – Ανόρθωση, Απόλλων – ΑΕΛ 
4η αγωνιστική (Τρίτη 23.3.2010) 

Ανόρθωση – ΑΕΛ, Απόλλων – ΑΕΚ Κίτιον 
5η αγωνιστική (Παρασκευή 16.4.2010) 
ΑΕΛ – Απόλλων, Ανόρθωση – ΑΕΚ Κίτιον 
6η αγωνιστική (Τρίτη 20.4.2010) 
Απόλλων – Ανόρθωση, ΑΕΚ Κίτιον – ΑΕΛ 

Αγώνες  για θέσεις 5 – 8 
1η αγωνιστική (Παρασκευή 5.3.2010) 
ΘΟΪ Αυγόρου – Γκράμμαρ, Ολυμπιάδα Ν. – Πανιδαλιακός  
2η αγωνιστική (Τρίτη 9.3.2010) 
Γκράμμαρ – Πανιδαλιακός, ΘΟΪ Αυγόρου -  Ολυμπιάδα Ν. 
3η αγωνιστική (Τρίτη 16.3.2010) 
Γκράμμαρ – Ολυμπιάδα Ν., Πανιδαλιακός – ΘΟΪ Αυγόρου 
4η αγωνιστική (Τρίτη 23.3.2010) 
Ολυμπιάδα Ν.  – ΘΟΪ Αυγόρου, Πανιδαλιακός – Γκράμμαρ 
5η αγωνιστική (Παρασκευή 16.4.2010) 
ΘΟΪ Αυγόρου – Πανιδαλιακός, Ολυμπιάδα Ν.  – Γκράμμαρ 
6η αγωνιστική (Τρίτη 20.4.2010) 
Πανιδαλιακός – Ολυμπιάδα Ν., Γκράμμαρ - ΘΟΪ Αυγόρου 

 

16.2.2010 (16.40) 

G. Ph. A. Photiou Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 

Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα στην G. Ph. A. 
Photiou Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010. Η αλλαγή έγινε μετά από 

σχετικό αίτημα της Ανόρθωσης, λόγω της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ανόρθωσης που προγραμματίζεται στις 19 
Φεβρουαρίου στο Στάδιο «Σπύρος Κυπριανού». Επίσης απόψε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών με την διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής. 

 

13.2.2010 (11.56) 

Αποτελέσματα: 



ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία Ανδρών: 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΡΟΚΚΑ Α.Ε.ΚΑΡΑΒΑ 2-3 (25-26, 16-25, 25-21, 25-20, 10-15) 

ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ 3-2 (25-15, 22-25, 25-17, 18-25, 15-11) 
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-3 (25-21, 14-25, 16-25, 27-29) 
G.PH.A.PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3-0 (25-23, 25-21, 25-19) 

 

11.2.2010 (12.40) 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της δέκατηςτρίτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ 

ΚΑΡΑΒΑ θα γίνει τη Παρασκευή 12.2.2010 στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη 
τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.μ.μ. 

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι ο αγώνας είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του σωματείου Ανόρθωσις 

και βάσει του άρθρου 32 1στ  των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ   δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο πλην των 
πετοσφαιριστών, προπονητών και μελών των  Διοικητικών  Συμβουλίων των Σωματείων των διαγωνιζομένων ομάδων, 

έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ καθώς και επιτροπών ή οργάνων αυτής, δημοσιογράφοι και μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή αξιωματούχοι του ΚΟΑ ή της ΚΟΕ. Καλούνται όπως τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία 
όπως ενημερώσουν τους φιλάθλους τους να μην προσέλθουν στο γήπεδο διότι δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος. 

 

8.2.2010 (22.25) 

Αποτελέσματα: 
Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας  Ανδρών: 
ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  1-3 τελικό (24-26, 21-25, 25-22, 22-25) 
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ  3-1 τελικό (21-25, 25-22, 25-23, 25-18) 
G.PH.A.PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΡΟΚΚΑ Α.Ε.ΚΑΡΑΒΑ  3-1 τελικό (22-25, 25-23, 25-13, 25-17) 

 

7.2.2010 (21.25) 

ΣAN ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο επαναληπτικός αγώνας της πρώτης φάσης για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας βόλεϊ ανδρών ανάμεσα στον Σαν 

άλλωτε Διόνυσο και την Ανόρθωση που θα γίνει αύριο Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη 
θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2. Στον πρώτο αγώνα ο 

Διόνυσος είχε νικήσει εκτός έδρας την Ανόρθωση με 3-1 σετ. Το υπόλοιπο πρόγραμμα: G.Ph.A.Photiou Νέα Σαλαμίνα 

- Pokka Α.Ε. Καραβά (πρώτος αγώνας έληξε με νίκη της Pokka ΑΕ Καραβά με 3-0 σετ), Ε.Ν.Παραλιμνίου - Αναγέννηση 
(πρώτος αγώνας έληξε με νίκη 3-0 της Αναγέννησης) και τη Τρίτη 9 Φεβρουαρίου θα γίνει στη Πάφο ο 

αγώνας Chloe's Παφιακός - Inlander Ομόνοια (πρώτος αγώνας έληξε με νίκη της Inlander Ομόνοιας με 3-0 σετ). Η 
Ομοσπονδία έχει ορίσει τις ημερομηνίες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου οι οποίες βρίσκονται στο πρόγραμμα του 
Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας ανδρών στο κεφάλαιο Πρωταθλήματα. 

 

6.2.2010 (14.53) 

Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων: 
Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η προετοιμασία της Εθνικής Νεανίδων υπό την επίβλεψη του προπονητή κ.Πέτρου Πατσιά. 

Η Εθνική Νεανίδων θα συμμετάσχει στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μικρών κρατών Ευρώπης που 
θα γίνει στο Λουξεμβούργο το διάστημα 8-10 Απριλίου 2010. 

 

5.2.2010 (22.16) 

Αποτελέσματα: 

ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία Ανδρών: 
ΡΟΚΚΑ Α.Ε.ΚΑΡΑΒΑ - ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3-0 (25-18, 30-28, 25-20) 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 2-3 (25-21, 17-25, 21-25, 26-24, 10-15) 
INLANDER ΟΜΟΝΟΙΑ - G.PH.A.PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-1 (27-29, 25-21, 25-15, 25-22) 



 

5.2.2010 (10.39) 

Αναπτυξιακά πρωταθλήματα 

Αύριο Σάββατο 6.2.2010 θα διεξαχθεί στη κλειστή αίθουσα του Αγ.Νεοφύτου στη Λεμεσό η προκριματικοί αγώνες της 
πρώτης φάσης μεταξύ των τρίτων ομάδων των τριών ομίλων της κατηγορίας παγκορασίδων. Συμμετέχουν οι ομάδες 

Πανιδαλιακός, ΑΠΕΝ, και Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου. Οι αγώνες αρχίζουν στις 11πμ. Τη Κυριακή 7.2.2010 θα 
διεξαχθεί στη κλειστή αίθουσα Κίτιον στη Λάρνακα η προκριματικοί αγώνες της πρώτης φάσης μεταξύ των τρίτων 

ομάδων των τριών ομίλων. Συμμετέχουν οι ομάδες Μαραθώνας, Ολυμπιάδα Ν. και Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου. 

Η Β΄Φάση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων κατηγορίας παγκορασίδων θα αρχίσει το Σάββατο 20.2.2010.Η Β΄Φάση 
των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων κατηγορίας κορασίδων θα αρχίσει το Σάββατο 27.2.2010.Η Β΄Φάση των 

αναπτυξιακών πρωταθλημάτων κατηγορίας παμπαίδων θα αρχίσει τη Κυριακή 21.2.2010.Η Β΄Φάση των αναπτυξιακών 
πρωταθλημάτων κατηγορίας παίδων θα αρχίσει τη Κυριακή 28.2.2010. 

 

3.2.2010 (14.25) 

ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ - ΣAN ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της δωδέκατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ - ΣΑΝ 
ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ   που θα γίνει τη Παρασκευή 5.2.2010 στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού  θα μεταδοθεί 

ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 
6.μ.μ. 

 

1.2.2010 (12.56) 
Κώστας Δεληκώστας (Άνδρες)  και Αλέξια Ροτσίδου (Γυναίκες) 
οι νέοι ομοσπονδιακοί προπονητές του βόλεϊ 

O Κώστας Δεληκώστας στους άνδρες και η Αλεξία Ροτσίδου στις γυναίκες είναι οι νέοι ομοσπονδιακοί προπονητές στο 

χώρο του βόλεϊ. Η παρουσίαση τους έγινε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 
σε ειδική εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μέγαρο. «Την Αλεξία την ξέρετε όλοι και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Για 

τον Κώστα, οι συστάσεις που έχουμε είναι εξαιρετικές, εκτός από την Ελλάδα φτάσαμε μέχρι την Ιταλία, όπου 
δούλεψε για να αντλήσουμε πληροφορίες, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε μια εξαιρετική επιλογή και αναμένουμε 

ότι θα μας δικαιώσει», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού παρουσιάζοντας τους νέους 
ομοσπονδιακούς. 

Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους πρώην προπονητές των εθνικών ομάδων βόλεϊ, (Αντώνης 
Παπαδόπουλος και Χρίστος Παναγίδης στους Άνδρες και ο Νίκος Ιωάννου, η Ζανέτ Τζιωρτζή στις γυναίκες) 

σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία πήρε την απόφαση να τους ευχαριστήσει και να τους τιμήσει. Τώρα γυρίζει σελίδα 
στο πλαίσιο μιας ριζικής ανανέωσης: «Δυο νέοι άνθρωποι στο τιμόνι των εθνικών μας ομάδων στους οποίους θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα νέο ξεκίνημα. Θέλουμε η Κύπρος να εμπνέει σεβασμό 

στον ευρωπαϊκό  χώρο. Να ξεφύγουμε από τα Μικρά Κράτη, να είμαστε αξιοπρεπείς και σε βάθος χρόνου να πάρουμε 
αυτό που αξίζουμε. Στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε τις συμμετοχές μας, θα δώσουμε τεράστια σημασία και στην 

ανάπτυξη με εθνικές ομάδες σε Έφηβους – Νεάνιδες και Παίδες – Κορασίδες. Δεν περιμένουμε θαύματα από τη μια 
μέρα στην άλλη. Περιμένουμε όμως σκληρή δουλειά σε όλες τις βαθμίδες, σε ολόκληρο το Οργανόγραμμα, έτσι ώστε 

σε βάθος χρόνου να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Σε λίγα χρόνια θέλουμε να είμαστε περήφανοι ότι με επιμονή, με 
συνέπεια, και προγραμματισμό, ανεβάσαμε ακόμη περισσότερο τον πήχη στα εθνικά μας συγκροτήματα». 



 

Στη συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε και η συνεργασία της ΚΟΠΕ με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. «Στο πλαίσιο 

τη εξάπλωσης του αθλήματος, με στόχο να μπει σε κάθε σπίτι, καταλήξαμε σε μια πρωτοποριακή συνεργασία με το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που μεταδίδει στη φετινή σεζόν τους αγώνες μας, ενώ η προοπτική της συνεργασίας μας 

είναι για πολλά χρόνια ακόμη. Υπολογίζουμε ότι σε ολόκληρη τη σεζόν θα γίνουν 35- 40 μεταδόσεις από τις 

δραστηριότητες του βόλεϊ και του μπιτς βόλεϊ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο πρόεδρο του ΡΙΚ κ. Μάκη 
Συμεού που πίστεψε στο βόλεϊ, τη διεύθυνση και γενικά όλους τους συνεργάτες μας, δημοσιογράφους και 

παραγωγούς στην κρατική τηλεόραση», ανέφερε ο κ. Χατζηδαμιανού τονίζοντας ότι περισσότερο χαροποιεί η 
ανταπόκριση του κόσμου και η θερμή υποδοχή που έτυχε το βόλεϊ: «Χαρήκαμε ιδιαίτερα που ο κόσμος παρακολουθεί 

μαζικά το άθλημά μας από την τηλεόραση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης που έχουμε στη διάθεσή μας, αν και 

οι αγώνες μας μεταδίδονται σε «δύσκολες» τηλεοπτικά ώρες, η τηλεθέαση είναι πραγματικά πολύ καλή. Συνήθως 
πρώτο πρόγραμμα σε αριθμό τηλεθεατών στο ΡΙΚ 2 και ανάμεσα στα κορυφαία αθλητικά προγράμματα της 

εβδομάδας, από όλα τα κανάλια. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί για άλλον ένα λόγο. Κατά τη διάρκεια των 
μεταδόσεων έχουμε την ευκαιρία να προβάλουμε κάποιους άλλους φίλους που πίστεψαν στο βόλεϊ. Τους χορηγούς 

μας. Ο Μεγάλος και θεσμικός χορηγός μας, ο ΟΠΑΠ είναι θερμός συμπαραστάτης μας και τηλεοπτικός χορηγός των 
μεταδόσεων. Επίσης θερμές ευχαριστίες στις Κυπριακές Αερογραμμές και τον Εκτελεστικό πρόεδρο κ. Κίκη Λαζαρίδη, 

την εταιρεία P.C. Splash Water Ltd και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Παντελή Κωνσταντίνου που μας στηρίζει με 

τα προϊόντα της, τον Καφέ Pokka, τα αναψυκτικά Λουξ και την Πίτσα Papa Johns και την Famous Sports και την κ. 
Σόφη Παπακυριακού που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας». 

 



Εκ μέρους του ΡΙΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάκης Συμεού εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη 
συνεργασία με την ΚΟΠΕ τονίζοντας ότι η προσπάθεια αναβάθμισης των τηλεοπτικών μεταδόσεων θα συνεχιστεί: 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από τα ποσοστά τηλεθέασης των αγώνων βόλεϊ, όλοι διαπιστώσαμε πόσο θεαματικό και 
ελκυστικό άθλημα είναι και μέσα από τη συνεργασία μας θέλουμε να το βάλουμε σε κάθε κυπριακό σπίτι». Εκ μέρους 

της ΟΠΑΠ Κύπρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ισίδωρος Μακρίδης ανέφερε: «Έχουμε υποχρέωση να 

στηρίξουμε το βόλεϊ διότι ήταν το πρώτος ίσως άθλημα πριν 80-90 χρόνια που απασχόλησε τη νεολαία μας. Με 
ευχαρίστηση στηρίζουμε την προσπάθεια της ΚΟΠΕ, θα είμαστε πάντα δίπλα της με μια παράκληση. Παρατηρούμε ότι 

έχουμε κάποια κρούσματα βίας τα οποία πρέπει να εξαλειφθούν έτσι ώστε μέσω της τηλεόρασης του ΡΙΚ να 
στέλνουμε τα ορθά μηνύματα». 

Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε επίσης το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΚΟΠΕ με επικεφαλής τον κ. Νίκο 
Ιωάννου. Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, το βόλεϊ είναι το 

δεύτερο άθλημα με τους περισσότερους αθλούμενους (μετά το ποδόσφαιρο) και θα καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια, έτσι ώστε να έρθουν στο βόλεϊ ακόμη περισσότερα παιδιά, αγόρια και κορίτσια: «Συνεχίζουμε και 

αναβαθμίζουμε τα πρωταθλήματα μας σε όλες τις κατηγορίες. Οι διοργανώσεις πρωταθλημάτων και κυπέλλου σε όλες 
τις κατηγορίες θα ξεπεράσουν φέτος τις 25! Οι Σχεδιασμοί Ανάπτυξης εμπλουτίζονται με τη συγκρότηση και λειτουργία 

μόνιμων εθνικών ομάδων Εφήβων, Νεανίδων και εθνικών ομάδων Παίδων, Κορασίδων. Η συνεργασία μας με το 

Υπουργείο Παιδείας συνεχίζεται στο πλαίσιο του πρωτοποριακού σχεδιασμού εκμάθησης του Βόλεϊ στα Δημοτικά 
Σχολεία που θέλουμε να επεκταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Σήμερα, έχουμε 14 ομοσπονδιακούς προπονητές που 
καλύπτουν όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων μας». 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 

 ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΤΣΙΔΟΥ (Ομοσπονδιακή Προπονήτρια Γυναικών) 

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες, όλων των εποχών για το ελληνικό και το κυπριακό βόλεϊ. Με 
δεκάδες τίτλους στην καριέρα της, με τα χρώματα της ΑΕΛ (12 πρωταθλήματα και 12 κύπελλα) και του Παναθηναϊκού 

(6 πρωταθλήματα), ενώ αγωνίστηκε επίσης στον Απόλλωνα, την ΑΕΚ Κίτιον και τον Πανιδαλιακό.  Ήταν μέλος και 

αρχηγός της εθνικής μας ομάδας των γυναικών επί σειρά ετών, έχει κερδίσει τέσσερα χρυσά μετάλλια σε ΑΜΚΕ, έχει 
τιμηθεί από την ΕΑΚ ως κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς το 1984, ως αθλήτρια ήθους το 2006, ενώ έχει κατακτήσει και 

ένα Ευρωπαϊκό τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ. 
Είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών με ειδικότητα την πετόσφαιρα 

και κάτοχος διπλώματος στην διατροφολογία - διατροφή Αθλητών.  Με την προπονητική ασχολείται από το 1987 και 

διετέλεσε προπονήτρια στην ΑΕΛ, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ και τον Πανιδαλιακό. Σήμερα είναι Συντονίστρια καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα του Μαζικού Αθλητισμού «ΑΓΟ» του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α). 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ (Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανδρών) 

Γεννήθηκε το 1972 στο Σουφλί Έβρου. Αγωνίστηκε για 20 περίπου χρόνια στη θέση του πασαδόρου, στον Ιωνικό 
Νέας Φιλαδέλφειας, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, την Ε.Α. Πατρών, τον Ολυμπιακό Πειραιώς και τον Εθνικό 

Αλεξανδρούπολης. Αναδείχθηκε πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, ενώ ήταν και φιναλίστ του Champions League την 
περίοδο 2001 – 2002. Ασχολήθηκε με την προπονητική το 2004 όταν ήταν μέλος του προπονητικού τιμ της 

ιταλικής Tonno Calippo με επικεφαλής τον Ντανιέλε Ρίτσι. Στην Ελλάδα ήταν πρώτος προπονητής στον Εθνικό 



Αλεξανδρούπολης στην Α1 για τρία χρόνια (2005 – 2008), ενώ στην περσινή σεζόν (2008 – 09) ήταν στον ΠΑΟΚ 
Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΠΕ 

Υπεύθυνος: Νίκος Ιωάννου 
Περιφερειακοί Προπονητές: Κώστας Παναγίδης (Λευκωσία), Αντώνης Κωνσταντίνου (Λεμεσός – Πάφος), Διμίτρι 
Λέτσιεφ (Λεμεσός - Πάφος), Πέτρος Πατσιάς (Λευκωσία - Λάρνακα). 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

(Σε Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 
Υπεύθυνος Σχεδιασμού: Νίκος Ιωάννου 

Συνεργάτες – Προπονητές: Παύλος Κωνσταντίνου, Αλέκος Ευθυμίου, Νατάσα Ανδρέου, Αφροδίτη Φαούτα, Αγγέλα 
Κυρίλλου. 

31.1.2010 (21.56) 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Αύριο Δευτέρα 1.2.2010 θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο και ώρα 11.30πμ συνέντευξη τύπου της 
Ομοσπονδίας όπου θα παρουσιαστούν όλοι οι χορηγοί της Ομοσπονδίας καθώς επίσης και οι Ομοσπονδιακοί 
προπονητές των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών. 

 

29.1.2010 (22.16) 

Αποτελέσματα: 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία Ανδρών: 
ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 3-2 (27-29, 25-21, 17-25, 25-12, 15-12) 
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΡΟΚΚΑ Α.Ε.Κ ΚΑΡΑΒΑ 3-2 (16-25, 25-18, 26-24, 16-25, 15-11) 

 

29.1.2010 (14.25) 

PRIMETEL ΑΠΟΛΛΩΝ - ARUJI ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της δωδέκτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών Primetel Απόλλων 

- ARUJI ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα τη Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010, θα μεταδοθεί 

ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των νεανίδων μεταξύ των δύο 
ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 



29.1.2010 (14.25) 

ΣAN ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑNΟΡΘΩΣΙΣ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της ενδέκατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - 
ΑΝOΡΘΩΣΙΣ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα 
αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.μ.μ. 

 

26.1.2010 (22.02) 

Αποτελέσματα: 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία γυναικών: 
ARUJI ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ 3-0 (25-22, 25-14, 25-14), 
TRB DA NOI ΑΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3-0 (25-17, 25-11, 25-07). 

ΓΚΡΑΜΜΑΡ - ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ 0-3 (11-25, 05-25, 11-25) 
ΑΕΚ ΚΙΤΙΟΝ - PRIMETEL ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 (11-25, 14-25, 24-26) Διακόπηκε λόγω πτώσης ηλεκτρικού ρεύματος για 15 

λεπτά στο τρίτο σετ και ενώ το σκορ ήταν 8-13 υπέρ του Απόλλωνα, 

ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών: 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3-0 (25-16, 25-21, 25-08) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - ΑΠΕΝ 1-3 (14-25, 27-25, 25-27, 22-25) 
ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ 3-2. 

 

25.1.2010 (13.33) 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο σημερινός αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Εφήβων/Ανδρών μεταξύ Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ 
- Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ αναβάλλεται λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος και θα διεξαχθεί τη 1η Φεβρουαρίου 2010. 

 

22.1.2010 (22.55) 

Αποτελέσματα: 

ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία ανδρών: 
Σαν άλλωτε ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3-1 (29-31, 25-23, 26-24, 25-17), 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ 3-2 (28-30, 25-21, 17-25, 25-22, 17-15). 
ΡΟΚΚΑ Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ - G.Ph.A. Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-23). 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ 3-0 (25-17, 25-17, 25-14) 
ΟΠΑΠ Κύπελλο Α΄Κατηγορίας γυναικών: 
Transbunker da Noi Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ 3-0 (25-03, 25-11, 25-11). 

 

22.1.2010 (14.25) 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - POKKA AE KAPABA ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της δέκατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ  που 

θα γίνει στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο απόψε Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη 
τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

15.1.2010 (13.25) 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - POKKA AE KAPABA ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της έννατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ 
ΚΑΡΑΒΑ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα Δερύνειας απόψε Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010, θα μεταδοθεί ζωντανός 

από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. 
ακριβώς. 

 

10.1.2010 (23.25) 

INLANDER OMONOIA - POKKA AE KAPABA ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 



Ο αγώνας της όγδοης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ 
ΚΑΡΑΒΑ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα "Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία" τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, θα 

μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων θα 
αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

8.1.2010 (22.17) 

Αποτελέσματα: 

ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία ανδρών: 
Σαν άλλωτε ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3-2 (18-25, 25-22, 25-19, 18-25, 15-11), 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). 
G.Ph.A. Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3-1 (18-25, 25-21, 27-25, 25-17). 

ΟΠΑΠ Κύπελλο Α΄Κατηγορίας γυναικών: 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Α.Ε.ΚΙΤΙΟΝ 0-3 (12-25, 16-25, 10-25). 
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 0-3 (13-25, 18-25, 12-25). 

ΓΚΡΑΜΜΑΡ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 (03-25, 07-25, 10-25). 
ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορία ανδρών: 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡΕΝΑΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3-0 (25-20, 25-20, 25-22). 

 

8.1.2010 (19.25) 

ΣAN ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της έννατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΣΑΝ ΑΛΛΩΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη  θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση 
του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων δεν διεξήχθη. 

 

8.1.2010 (14.25) 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Με τη συμμετοχή 20 ομάδων και περισσότερων από 100 αγοριών και κοριτσιών διοργανώθηκε το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Μίνι Βόλεϊ. Η γιορταστική εκδήλωση της ΚΟΠΕ στο «Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο» στη Λεμεσό 

στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ήδη έχει αποφασιστεί να διεξάγεται πιο συχνά κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου. 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μίνι Βόλεϊ συμμετείχαν, στην κατηγορία αγοριών η Ανόρθωση, ο Εθνικός Λατσιών, η ΑΕΚ 

Καραβά, η Ολυμπιάδα Φρενάρους και ο Ροτσίδης Μάμμαρι, ενώ στην κατηγορία κοριτσιών ο Ναυτικός Όμιλος 
Αμμοχώστου, η ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου και ο Ροτσίδης Μάμμαρι. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν αγόρια και κορίτσια 

ηλικίας 8-12 χρόνων. Ήταν μια γιορτή για το άθλημα, όπου κάθε ομάδα έδωσε τέσσερις αγώνες, με τον Υπεύθυνο 
Ανάπτυξης της ΚΟΠΕ κ. Νίκο Ιωάννου να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες των 

σωματείων. «Είναι μια προσπάθεια να κεντρίσουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών που ασχολούνται 

με το βόλεϊ και τα πρώτα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Πολύ σύντομα θα επαναλάβουμε τη 
διοργάνωση με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων ομάδων», είπε ο κ. Ιωάννου. 

 



Στο «Θεμιστόκλειο» δημιουργήθηκαν πέντε γήπεδα και στην παρουσία του προέδρου της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανού 
Χατζηδαμιανού απονεμήθηκαν μετάλλια σε όλα τα παιδιά, ενώ μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος η ΚΟΠΕ 
δεξιώθηκε όλες τις ομάδες. 

 

4.1.2010 (14.25) 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο  αγώνας της Ανόρθωσης με την ιταλική Περούτζια για το Ευρωπαϊκό «Τσάλεντζ Καπ» Ανδρών, την Τρίτη 5 

Ιανουρίου 2010, η ώρα 8:00μ.μ. στο «Θεμιστόκλειο» θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. Δεν θα 
μεταδοθεί δορυφορικά μετά από σχετική ενημέρωση που είχε η Ομοσπονδία. 

 

29.12.2009 (19.55) 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας εύχονται ευτιχισμένη τη 
νέα χρονιά. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά από 30.12.2009 μέχρι και 3.1.2010. 

 

29.12.2009 (19.44) 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Αύριο Τετάρτη 30.12.2009 διεξάγεται στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο πρωτάθλημα μίνι βόλεϊ αγοριών και 
κοριτσιών. Συμμετέχουν 11 ομάδες αγοριών και 9 ομάδες κοριτσιών. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00π.μ. 

 

 

24.12.2009 (07.44) 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας εύχονται Καλά 
Χριστούγεννα. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά από 24-27.12.2009. 

 

22.12.2009 (09.44) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 



Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προπονητών και τον Σύνδεσμο Διαιτητών 
σάλας και παραλίας διοργάνωσε το Σαββατοκυρίακο 19 και 20 Δεκεμβρίου σεμινάριο προπονητικής και σεμινάριο 

διαιτησίας (φωτο) στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό. Το σεμινάριο διαιτησίας δίδαξε το μέλος της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής διαιτησίας κ.Εμμανουήλ Κάλλης. Το σεμινάριο προπονητικής διεξήχθη στη κλειστή αίθουσα Σπύρος 
Κυπριανού και συνεχίστηκε στο ξενοδοχείο Αρσινόη. 

 

 

18.12.2009 (21.45) 

TRANSBUNKER DA NOI Α.Ε.Λ. - ARUJI ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της έννατης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών Α.Ε.Λ 
- ARUJI ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα της ΑΕΛ τη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί 

ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των νεανίδων μεταξύ των δύο 
ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

18.12.2009 (13.25) 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2009-10 

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει στις 30 Δεκεμβρίου 2009 Παγκύπριο τουρνουά μίνι βόλεϊ αγοριών - 

κοριτσιών στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για τις ηλικίες 8-12 χρόνων. Κάθε σωματείο μπορεί να 
δηλώσει όσες ομάδες (4 αθλητές/τριες έκαστη ομάδα) επιθυμεί και η Ομοσπονδία θα αναλάβει τη διακίνηση και 

διατροφή των παιδιών ενώ θα δοθούν σε όλα τα συμμετέχοντα παιδιά μετάλλια. Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 
τουρνουά θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2009. 

 

12.12.2009 (20.25) 

ANΟΡΘΩΣΙΣ -   G.PH.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της όγδοης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - G.PH.A. ΝΕΑ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα Θεμιστόκλειο τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί ζωντανός 
από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. 

 

11.12.2009 (21.38) 

Τελικά αποτελέσματα: 



ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία ανδρών: Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-3 (19-25, 21-25, 22-25). 
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορία γυναικών τελικό: ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - Α.Ε.Λ. 0-3 (18-25, 13-25, 13-25). 

Αναβλήθηκε ο αγώνας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΓΚΡΑΜΜΑΡ λόγω ακαταλληλότητας της κλειστής αίθουσας του ΑΤΙ. 
ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορία ανδρών τελικό: ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡΕΝΑΡΟΣ 0-3 (10-25, 20-25, 14-25) 

 

11.12.2009 (15.05) 

GM CEV Challenge cup - Κληρώσεις 

Πραγματοποιήθηκαν στις 3.μ.μ. οι κληρώσεις των Ευρωπαίκών πρωταθλημάτων φάση των 32. Στους άνδρες: 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ (Ιταλία), ΑΣΣΕ ΛΕΝΝΚ (Βέλγιο) - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ. Στις γυναίκες: Transbunker da 
Noi ΑΕΛ - ΜΙΝΤΣΑΝΚΑ ΜΙΝΣΚ (Λευκορωσία). 

 

11.12.2009 (13.45) 

Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑNAΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ  ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της έβδομης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα της γυμνασίου Παραλιμνίου σήμερα Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο 
αγώνας των εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

04.12.2009 (17.01) 
ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - G.PH.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.30μ.μ. 
Λόγω της ζωντανής μετάδοσης της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότιο Αφρική ο αποψινός αγώνας της 

έκτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - G.Ph.A.Photiou ΝΕΑ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, θα αρχίσει στις 8.30μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 
6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

04.12.2009 (12.01) 
ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - G.PH.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της έκτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 

- G.Ph.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσατηε Δερύνειας σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 
2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των 
εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

01.12.2009 (16.11) 
Kλήρωση Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών και Ανδρών 
Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Γυναικών: Ολυμπιάδα - ΑΕΚ Κίτιον, ΑΕΛ - Πανιδαλιακός, ΘΟΙ Αυγόρου - Ανόρθωσις, Γκράμμαρ - 

Απόλλων.  

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Ανδρών: Ομόνοια - Παφιακός, Ανόρθωσις - Διόνυσος, ΑΕΚ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα, Αναγέννηση 
- Ε.Ν.Παραλιμνίου. 

 

27.11.2009 (23.03) 
Τελικά Αποτελέσματα 
ΟΠΑΠ Α' Κατηγορία ανδρών: Ανόρθωσις - Αναγέννηση Δερύνειας 3-0 (25-12, 25-21, 25-20), G.Ph.A. Photiou Νέα 

Σαλαμίνα - Inlander Ομόνοια 2-3 (25-16, 22-25, 25-19, 19-25, 12-15) Ως άλλωτε Διόνυσος - ΡΟΚΚΑ ΑΕΚ Καραβά 1-3 

(15, 25, 26-24, 26-28, 21-25), Ε.Ν.Παραλιμνίου - Chloe's Παφιακός   2-3 (20-25, 25-21, 27-25, 20-25, 13-15).ΟΠΑΠ 
Α΄Κατηγορία Γυναικών: Πανιδαλιακός - Tranbunker da Noi ΑΕΛ 0-3 (9-25, 19-25, 18-25). 

 



25.11.2009 (18.08) 
Το Δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου στις αθλητικές ημερίδες Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Ριζοπκαρπάσου συνεχίστηκαν οι Αθλητικές ημερίδες Δημοτικής Εκπαίδευσης 
που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου έτυχαν θερμής υποδοχής από εκπροσώπους του Υπουργείου, του 
ΚΟΑ της ΟΠΑΠ Κύπρου και των Ομοσπονδιών και έδειξαν να απολαμβάνουν την εκμάθηση των διαφόρων αθλημάτων. 
Εφεραν μαζί τους και αγίασμα από τον Απόστολο Ανδρέα το οποίο έδωσαν σε όλους τους παριστάμενους. 

  

Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.Δαμιανό Χατζηδαμιανού 

υποδέχθηκαν τα παιδιά και τους έδωσαν δώρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα σταλεί αθλητικό υλικό στο Δημοτικό 
Σχολείο Ριζοκαρπάσου για να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκμάθηση του βόλεϊ στη παρουσία του 
υπεύθυνου Ανάπτυξης της ΚΟΠΕ κ. Νίκου Ιωάννου. 

 



 

24.11.2009 (14.40) 
Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών και Κύπελλο ΟΠΑΠ Εφήβων - Νεανίδων 
Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι κληρώσεις του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών και 
Γυναικών ως επίσης και οι κληρώσεις του κυπέλλου ΟΠΑΠ Εφήβων και Νεανίδων. Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τις 

κληρώσεις είναι: Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - ΑΡΗΣ Λ., ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡ. - ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ.Ο Α.Π.Ο. Κύπρου  πέρασε χωρίς αγώνα και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια το 

νικητή του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - ΑΡΗΣ Λ. Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 

Λ., ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΠΕΝ, Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Ο ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ πέρασε χωρίς αγώνα και στην 
επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.. Κύπελλο ΟΠΑΠ 

Εφήβων: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1), ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (2), ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ (3), 
ΠΑΦΙΑΚΟΣ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (4).Οι  ομάδες ΑΡΗΣ Λ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Φρ και ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ πέρασαν 

χωρίς αγώνα και θα αγωνιστούν στη δεύτερη φάση ως ακολούθως: Ο ΑΡΗΣ ΛΕΛΕΜΣΟΥ θα αντιμετωπίσει τον νικητή 

του αγώνα Νο.1. Η ΟΜΟΝΟΙΑ τον νικητή του αγώνα Νο.2. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Φρ. θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα 
Νο.3. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Νο.4. Κύπελλο ΟΠΑΠ Νεανίδων: ΑΕΚ ΚΙΤΙΟΝ - 

ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ - ΑΕΛ, ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΠΕΝ, ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ - 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν., ΓΚΡΑΜΜΑΡ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. - Ν.Ο.ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. 

 

24.11.2009 (14.08) 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 
Λόγω του αποψινού ευρωπαικού αγώνα καλαθόσφαιρας στη κλειστή αίθουσα της ΑΕΛ ο προγραμματισμένος αγώνας 
της ΑΕΛ με το Γκράμμαρ θα διεξαχθεί απόψε στη έδρα του Γκράμμαρ στο λύκειο Αγ. Ιωάννη. Οι νεάνιδες αρχίζουν 
στις 6.45μ.μ. και οι γυναίκες στις 8.μ.μ. 

 

24.11.2009 (14.08) 
Αναβολές αγώνων στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 
Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της TRB da Noi ΑΕΛ και Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ οι προγραμματισμένοι αγώνες 

νεανίδων και γυναικών ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - TRB da Noi ΑΕΛ και Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΓΚΡΑΜΜΑΡ στις 8 Δεκεμβρίου 2009 
αναβάλλονται και θα διεξαχθούν τη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009. Οι αγώνες των νεανίδων θα αρχίσουν στις 

6.45μ.μ και των γυναικών στις 8.μ.μ. Για τον ίδιο λόγο  ο προγραμματισμένος αγώνας νεανίδων και γυναικών 
ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ - TRB da Noi ΑΕΛ τη 1η Δεκεμβρίου 2009 θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009. Ο αγώνας 
των νεανίδων θα αρχίσει στις 6.45μ.μ και των γυναικών στις 8.μ.μ. Επίσης και ο προγραμματισμένος για τη 1η 

Δεκεμβρίου 2009 αγώνας νεανίδων και γυναικών ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ αναβάλλεται και θα διεξαχθεί τη 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 στη κλειστή αίθουσα Απ.Μάρκου. Ο αγώνας των νεανίδων θα αρχίσει στις 6.45μ.μ. και 
των γυναικών στις 8.μ.μ. 

 

23.11.2009 (15.02) 
G.PH.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 
Ο αγώνας της πέμπτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών  G.Ph.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

-Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ  που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα "Σπύρος Κυπριανού" στη Λεμεσό τη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 

2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των 
εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

20.11.2009 (22.03) 
Τελικά Αποτελέσματα 

Α' Κατηγορία ανδρών: Αναγέννηση Δερύνειας - Inlander Ομόνοια 0-3 (22-25, 16-25, 23-25) Ανόρθωσις - Ως άλλωτε 
Διόνυσος 3-1 (20-25, 25-18, 25-18, 25-22) Chloe's Παφιακός - G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα  3-1 (20-25, 25-18, 27-

25, 25-23), ΡΟΚΚΑ ΑΕΚ Καραβά - Ε.Ν.Παραλιμνίου 3-0 (25-20, 25-22, 25-23)Τελικά αποτελέσματα: Α' Κατηγορία 
εφήβων: Αναγέννηση Δερύνειας - Inlander Ομόνοια 0-2 Ανόρθωσις - Ως άλλωτε Διόνυσος 2-0, Chloe's Παφιακός 
- G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα  0-2, ΡΟΚΚΑ ΑΕΚ Καραβά - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-0 

 



19.11.2009 (11.29) 
Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ - G.PH.A.PHOTIOU ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της τέταρτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ 
- G.Ph.A.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα "Αφροδίτη" στη Πάφο τη Παρασκευή 20 

Νοεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας 
των εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 6.00μ.μ. ακριβώς. 

 

19.11.2009 (08.11) 
Κληρώσεις Κυπέλλου ΟΠΑΠ εφήβων και νεανίδων 

Την προσχεχή Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 4.μ.μ. θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι 
κληρώσεις του κυπέλλου ΟΠΑΠ εφήβων και κυπέλλου ΟΠΑΠ νεανίδων. 

 

18.11.2009 (16.05) 
Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο βόλεϊ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του 
Αρχηγείου Αστυνομίας για την αστυνόμευση αγώνων και τα τελευταία τραγικά γεγονότα αποφάσισε την απαγόρευση 

μετακίνησης οπαδών «μέχρι νεωτέρας». Στη σχετική επιστολή της ΚΟΠΕ προς τα σωματεία με θέμα «Αστυνόμευση 
Αγώνων Πετοσφαίρισης 2009 – 2010», στην οποία επισυνάπτεται και η σχετική επιστολή της Αστυνομίας, 

αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας κοινοποιούμε αυτόδηλη επιστολή 
του Αρχηγείου Αστυνομίας και σας πληροφορούμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας 
λαμβάνοντας υπόψη και τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών απεφάσισε σε έκτακτη συνεδρία 
της όπως απαγορεύσει την μετακίνηση οπαδών σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και 
πρωταθλήματος κυπέλλου της περιόδου 2009 – 2010 και μέχρι νεωτέρας. Παρακαλούμε όλα τα 
σωματεία μας όπως επιδεικνύοντας αίσθημα καθήκοντος και αναλογιζόμενα την ευθύνη όλων μας 
κάνουν ότι είναι δυνατόν για την ολοκληρωτική και άμεση εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης». Η 

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει 

προγραμματίσει συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της 
αστυνόμευσης αγώνων βόλεϊ. Ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση προς τους φίλους του αθλήματος να επιδείξουν πνεύμα 
αθλητοπρέπειας και να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.    

 

18.11.2009 (11.05) 
Η Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ κέρδισε το ντέρμπυ κορυφής 

Το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών συνεχίστηκε και ψες με τρείς συναντήσεις. Στον σπουδαιότερο αγώνα 

που έγινε στη κλειστή αίθουσα γυμνασίου Αγ.Αθανασίου η Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ επιβλήθηκε του Μαραθώνα Κάτω 
Βαρωσίων στο ντέρμπι κορυφής με 3-1 σετ. Στους άλλους αγώνες ο Αρης Πολεμίου νίκησε εκτός έδρας τον Εθνικό 

Λατσιών με 3-2 σετ και ο Παφιακός στην έδρα του κέρδισε με 3-1 σετ τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου.  Στη 
φωτογραφία η αήττητη μέχρι στιγμής ομάδα της Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου. Πρώτος αριστερά ιστάμενος 

είναι ο κ. Κύπρος Ματθαίου γενικός αρχηγός του τμήματος και πρώτος ιστάμενος από δεξιά είναι ο προπονητής της 

ομάδας κ. Δημήτρης Δημητρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 παίκτριες της ομάδας μαζί με τον προπονητή τους είχαν πάει 
στη Σερβία το καλοκαίρι σε κάμπινγκ πετοσφαίρισης του διάσημου Σέρβου πετοσφαιριστή Ντέγιαν Μπέρτζοβιτς ο 
οποίος είχε διαπρέψει με τα χρώματα του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Εθνικής Σερβίας.  



 

13.11.2009 (22.07) 
Τελικά Αποτελέσματα 
Α' Κατηγορία ανδρών: Inlander Ομόνοια - Ανόρθωσις 0-3 25-27, 22-25, 23-25, Chloe's Παφιακός - Αναγέννηση 

Δερύνειας 3-0 28-26, 25-18, 25-12,  G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα   - ΡΟΚΚΑ ΑΕΚ Καραβά 2-3, 25-20, 17-25, 22-25, 
25-16, 11-15,  Ε.Ν.Παραλιμνίου - Διόνυσος 0-3 20-25, 23-25, 12-25.  Β΄Κατηγορία ανδρών: Ολυμπιάδα Φρενάρους - 

Φοίνικας 3-0.  Αποτελέσματα Α΄Κατηγορίας εφήβων: Inlander Ομόνοια - Ανόρθωσις 1-2, Chloe's Παφιακός - 

Αναγέννηση Δερύνειας  2-0,  G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα   - ΡΟΚΚΑ ΑΕΚ Καραβά 2-0,  Ε.Ν.Παραλιμνίου - Διόνυσος 
0-2. 

 

12.11.2009 (11.39) 
Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ. 

Ο αγώνας της τρίτης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ - 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα "Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία" στη Λευκωσία τη Παρασκευή 13 

Νοεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας 
των εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Λευκόθεο και θα αρχίσει στις 6.30μ.μ. 

 

06.11.2009 (22.02) 
Τελικά αποτελέσματα 

Αποτελέσματα Α΄Κατηγορίας ανδρών: Inlander Ομόνοια - Chloe's Παφιακός 3-1 (25-16, 19-25, 25-7, 25-20), ΑΕΚ 
Καραβά - Αναγέννηση 3-1 (26-24, 25-16, 22-25, 25-15), Διόνυσος - G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα 0-3 (18-25, 21-25, 

19-25), Ανόρθωσις - Ε.Ν.Παραλιμνίου 3-0 (25-17, 25-13, 25-21). Β΄Κατηγορία ανδρών: Αρης Λεμεσού - Προμηθέας 3-
1 (25-21, 14-25, 25-23, 25-21).  Τελικά αποτελέσματα στο εφηβικό είχαμε: Inlander Ομόνοια - Chloe's Παφιακός 2-0, 
ΑΕΚ Καραβά - Αναγέννηση 2-0 Διόνυσος - G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα 0-2, Ανόρθωσις - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-1. 

 

06.11.2009 (14.00) 
Αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
Πρεμιέρα αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009 στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα για την περίοδο 2009-10. Συγκεκριμένα 

αρχίζει αύριο Σάββατο το 24ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ παγκορασίδων και το 20ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ κορασίδων. Τη 
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009 αρχίζει το 24ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ παμπαίδων και το 20ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ παίδων. Ολα 

τα προγράμματα των αναπτυξιακών μπορείτε να βρείτε στα Πρωταθλήματα κατά κατηγορίες καθώς επίσης και τους 
διαιτητές όλων των αγώνων στους ορισμούς αναπτυξιακών. 



 

05.11.2009 (11.29) 
Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ - Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.15μ.μ. 

Ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών Inlander 
ΟΜΟΝΟΙΑ - Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ που θα γίνει στη κλειστή αίθουσα "Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία" στη 

Λευκωσία τη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2 και θα αρχίσει στις 
8.15μ.μ. ακριβώς. Ο αγώνας των εφήβων μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Λευκόθεο και θα αρχίσει στις 
6.30μ.μ. 

 

03.11.2009 (09.51) 
Μονόλεπτος σιγή σε όλους τους αγώνες της εβδομάδας στη μνήμη του Κωστάκη Λουκαϊδη 
H Ομοσπονδία αποφάσισε όπως στους σημερινούς αγώνες πετόσφαιρας γυναικών Α΄και Β΄Κατηγορίας καθώς επίσης 

και στους αγώνες ανδρών της ερχόμενης Παρασκευής 6.11.2009 και των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων που αρχίζουν 
το Σαββατοκυρίακο 7 και 8 Νοεμβρίου 2009, τηρηθεί μονόλεπτος σιγή στη μνήμη του αείμνηστου Κωστάκη 

Λουκαϊδη.Η κηδεία θα γίνει σήμερα Τρίτη στον ιερό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και ώρα 1.00μ.μ στη οποία η 

Ομοσπονδία θα παραστεί σύσσωμη και θα καταθέσει στεφάνι δια του Προέδρου της. Στη φωτογραφία ο αείμνηστος 
Κώστας Λουκαίδης τιμάται στον τελευταίο του αγώνα (τελικός κυπέλλου 2002 Νέα Σαλαμίνα - Διόνυσος στη κλειστή 

αίθουσα Αφροδίτη) από τον τότε διεθνή διαιτητή Πάμπο Χαραλάμπους.   
  

 

 

02.11.2009 (12.26) 
Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτητών για τον θάνατο του Κώστα Λουκαϊδη 
Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Σάλας και παραλίας, μόλις πληροφορήθηκε τον άδικο χαμό του πρώην μέλους του και για 

αρκετό καιρό Προέδρου του Συνδέσμου Κωστάκη Λουκαίδη συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Να 
παραστεί σύσσωμο το ΔΣ στη κηδεία. 2. Να γίνει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Γιώργο 

Παπαγεωργίου. 3. Ολα τα μέλη του Συνδέσμου να φέρουν μαύρα περιβραχιόνια την επόμενη αγωνιστική. 4. Να 
τηρηθεί μονόλεπτος σιγή σε όλους τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής. Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα βαθύτατα και 

ειλικρινή συλληπητήρια στην οικογένεια του εκλειπόντος. Η κηδεία θα γίνει αύριο Τρίτη στον ιερό ναό του Αγίου 
Λαζάρου στη Λάρνακα και ώρα 1.00μ.μ. 

 

02.11.2009 (11.48) 
Εφυγε ο Κώστας Λουκαϊδης 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει δημόσια τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του Κώστα 

Λουκαΐδη. Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος τον αθλητισμό για μισό αιώνα περίπου. Αθλητής στίβου, 



πετοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής και στη συνέχεια καθηγητής σωματικής αγωγής, προπονητής, διεθνής διαιτητής 
βόλεϊ, αθλητικός παράγοντας, Επιθεωρητής Φυσικής Αγωγής, είχε τεράστια προσφορά στα αθλητικά δρώμενα του 

τόπου.  Ο αείμνηστος Κώστας Λουκαΐδης συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα. Από της 
ίδρυσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης υπηρέτησε τη διαιτησία του αθλήματος, έγινε διεθνής και 

καταξιώθηκε να συμμετάσχει ακόμη και στις κορυφαίες διοργανώσεις του πλανήτη στο βόλεϊ και στο μπιτς βόλεϊ. 

Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ κι είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλήματος, 
ιδιαίτερα στη Λάρνακα απ’ όπου κατάγεται. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Διαιτητών Πετόσφαιρας  Σάλας και Παραλίας Κύπρου και την ΑΕΚ Κίτιον θα μελετήσει τρόπους για να τιμηθεί ο 
εκλιπών για την τεράστια προσφορά του προς το βόλεϊ. 

 

31.10.2009 (07.28) 
Η ΚΟΠΕ τίμησε τον Παφιακό 

Πριν από την έναρξη του αγώνα Chloe's Παφιακός-Ανόρθωσης στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη η Ομοσπονδία τίμησε 
τον Παφιακό Σύλλογο Αθλοπαιδιών για τα 30χρονα του. Ολοι οι αγώνες για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας 

ανδρών διεξήχθησαν κανονικά και τα αποτελέσματά τους είναι: Αναγέννηση - Διόνυσος 3-2 (ο Διόνυσος προηγείτο με 
2-1), Ε.Ν.Παραλιμνίου - G.Ph.A. Photiou Νέα Σαλαμίνα 1-3, Chloe's Παφιακός - Ανόρθωσις 2-3 και Pokka ΑΕΚ Καραβά 

Λάμπουσα - Inlander Ομόνοια 3-1. Στη φωτογραφία η νεοφώτιστη ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας που ξεκίνησε 
νικηφόρα το νέο πρωτάθλημα. 

 

 

30.10.2009 (13.01) 
Μήνυμα Προέδρου ΚΟΠΕ 

Κύριοι, 

Λόγω της άρνησης του Αρχηγείου Αστυνομίας για την αστυνόμευση των αγώνων πετόσφαιρας με τη δικαιολογία της 
μη έγκρισης των γηπεδικών εγκαταταστάσεων η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποφάσισε όπως όλοι οι 

αγώνες  διεξαχθούν κανονικά με παρουσία Υπηρεσία Ασφαλείας την οποία έχουμε ήδη προσλάβει. Σημειώνουμε ότι 
τόσο η Ομοσπονδία όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων μας δεν είναι ιδιοκτήτης γηπέδων και δεν φέρει 

καμία ευθύνη για την αναβάθμισή των αλλά οφείλει να διεξάγει τις διοργανώσεις της σύμφωνα με τις προκηρύξεις της 

στα γήπεδα που τις παραχωρούνται από το κράτος.  Καθήκον της Αστυνομίας είναι να αστυνομεύει τις αθλητικές 
διοργανώσεις και η πολιτεία να φροντίζει για την ορθή λειτουργία των αθλητικών χώρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία 

της.  Η απαράδεκτη στάση της πολιτείας εν σχέσει με το άθλημά μας, μόνο λύπη μας προκαλεί,  ιδιαίτερα που τη ίδια 
ώρα στα ίδια γήπεδα διεξάγονται άλλα αθλήματα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Εχουν δοθεί οδηγίες προς όλους τους 

διαιτητές για την πιο πάνω ρύθμιση. Θερμή παράκλησή μας είναι όπως είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αποφυγή 



οποιονδήποτε επεισοδίων που θα αμαυρώσουν το χώρο που όλοι αγαπάμε. Καλή επιτυχία σε όλους τους 
αθλητές/τριες, σωματεία, διαιτητές, παράγοντες και στους φιλάθλους που αγαπάνε το άθλημα της πετόσφαιρας. 

Δαμιανός Χατζηδαμιανού, Πρόεδρος ΚΟΠΕ 

 

30.10.2009 (09.52) 
Εξετάσεις διαιτητών 

H Επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι τη Κυριακή 1.11.2009 θα 
διεξαχθούν οι εξετάσεις μόνο για τους διαιτητές στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 
10.00 π.μ. ακριβώς. 

 

30.10.2009 (10.32) 
35ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών και 24ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας εφήβων. 
Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 στους άνδρες. Συγκεκριμένα αρχίζουν τα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ 

ανδρών και εφήβων Α΄και Β΄Κατηγορίας. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 6.45 κατηγορίας εφήβων και 8.00 κατηγορίας 
ανδρών. Το 35ο πρωτάθλημα (υπό την αιγίδα της ΚΟΠΕ) Α΄Κατηγορίας ανδρών αρχίζει με τους ακόλουθους 

αγώνες: Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, Pokka Α.Ε.Κ ΛΑΜΠΟΥΣΑ - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ, Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

- G.PH.A. Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Πρώτη στις κατακτήσεις των τίτλων η ομάδα της 
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (15 πρωταθλήματα) και την ακολουθεί η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (8 πρωταθλήματα). Νωρίτερα θα αρχίσουν οι 

αγώνες του 24ου πρωταθλήματος εφήβων. Πρώτη στις κατακτήσεις τίτλων η ομάδα της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (6 
πρωταθλήματα) και την ακολουθεί ο ΠΑΦΙΑΚΟΣ (4 πρωταθλήματα). 

 

30.10.2009 (10.19) 
Αποχώρηση Αρη Πολεμίου 

Το σωματείο Αρης Πολεμίου με επιστολή του στην Ομοσπονδία ημερομηνίας 27.10.2009 ανακοίνωσε ότι δεν θα 
συμμετάσχει στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών και εφήβων. Οι ορισμένοι αγώνες του Αρη Πολεμίου 
δεν θα πραγματοποιούνται. 

 

26.10.2009 (14.12) 
35ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών και 24ο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Νεανίδων. 
Πρεμιέρα αύριο Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 στις γυναίκες. Συγκεκριμένα αρχίζουν τα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Γυναικών 

και νεανίδων Α΄και Β΄Κατηγορίας. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 6.45 κατηγορίας νεανίδων και 8.00 κατηγορίας 
γυναικών. Επίσης θα διεξαχθεί και ο αγώνας για το πρωτάθλημα Β΄Κατηγορίας ανδρών ανάμεσα στον Φοίνικα Πύλας 

και την Εθνική Ενόπλων Κύπρου. Η Εθνική Ενόπλων συμμετέχει για πρώτη φορά και θα είναι εκτός συναγωνισμού. Το 
25ο πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας γυναικών αρχίζει με τους ακόλουθους αγώνες: ΑΕΚ - Transbunker da noi ΑΕΛ, 

Πανιδαλιακός - Aruji Ανόρθωσις, Primetel Απόλλων - Γκράμμερ Σκουλ Αθλητικό Κέντρο Γαβριήλ Γεωργίου και 

Ολυμπιάδα Ν. - ΘΟΙ Αυγόρου. Πρώτη στις κατακτήσεις των τίτλων η ομάδα της ΑΕΛ (28 πρωταθλήματα) και την 
ακολουθεί η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (3 πρωταθλήματα). Νωρίτερα θα αρχίσουν οι αγώνες του 24ου πρωταθλήματος νεανίδων. 

Πρώτη στις κατακτήσεις τίτλων η ομάδα της ΑΕΛ (10 πρωταθλήματα) και την ακολουθεί ο ΑΠΟΛΛΩΝ (4 
πρωταθλήματα). 

 

26.10.2009 (13.05) 
17o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών και Γυναικών 2009 

Στο Κίτιον διεξήχθησαν οι αγώνες και στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Transbunker da Noi ΑΕΛ (3-0 σετ 
την Aruji Ανόρθωσις) και στους άνδρες νικήτρια αναδείχθηκε η Ανόρθωσις (3-2 σετ την Inlander Ομόνοια). 

 

24.10.2009 (11.00) 
17o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών 2009 ζωντανό από το ΡΙΚ 2 στις 8.μ.μ. 



Ο αγώνας για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ που θα αρχίσει στις 8.μ.μ. στη κλειστή 
αίθουσα Κίτιον στη Λάρνακα, θα μεταδοθεί ζωντανός από τη τηλεόραση του ΡΙΚ 2. 

 

22.10.2009 (10.30) 
17o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών και Γυναικών 2009 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι το 17o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών και γυναικών 2009 θα 

διεξαχθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η ώρα 6:00μ.μ. και 8:00μ.μ. αντίστοιχα στο Γήπεδο «Κίτιον» στη Λάρνακα. 

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Η σχετική απόφαση πάρθηκε μετά από σύσκεψη, 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας με τη συμμετοχή, της Αστυνομίας, αξιωματούχων της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης, των διαγωνιζόμενων σωματείων και των Αρχών του Γηπέδου. Αποφασίστηκε όπως εκδοθεί 
περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων που θα διατεθούν για τις ανάγκες της ΚΟΠΕ και των διαγωνιζόμενων ομάδων, 

ενώ θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή επεισοδίων, εντός και εκτός γηπέδου. Νοείται 

ότι όσα άτομα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσκληση δεν θα επιτρέπεται να πλησιάσουν στο χώρο διεξαγωγής 
των αγώνων, ενώ θα γίνεται ενδελεχής έρευνα από μέλη της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις διευθετήσεις που έγιναν 

κατά την αστυνομική σύσκεψη, οι κάτοχοι πρόσκλησης οπαδοί της Ανόρθωσης θα τοποθετηθούν στην κεντρική 
εξέδρα του Γηπέδου «Κίτιον» και οι κάτοχοι προσκλήσεων, οπαδοί της ΑΕΛ (για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών) και οι 

κάτοχοι προσκλήσεων, οπαδοί της Ομόνοιας (για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών) θα τοποθετηθούν στην εξέδρα 
απέναντι από τους επισήμους. 

 

20.10.2009 (09.52) 
Εξετάσεις διαιτητών 

H Επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι λόγω απρόοπτου κωλύμματος οι 
εξετάσεις των διαιτητών που ήταν προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου αναβάλλονται για την 1η Νοεμβρίου 
2009. 

 

19.10.2009 (14.15) 
ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών και Γυναικών 2009 
Κεκλισμένων των θυρών θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες του ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών 2009, στις 

23 Οκτωβρίου, στο γήπεδο "Κίτιον" στη Λάρνακα. Η σχετική απόφαση πάρθηκε μετά από σύσκεψη τη Δευτέρα 19 
Οκτωβρίου 2009, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, αξιωματούχων της ΚΟΠΕ 

των διαγωνιζόμενων σωματείων και των αρχών του Γηπέδου. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αφού εκτίμησαν τα 

δεδομένα και τον υψηλό βαθμό κινδύνου της αναμέτρησης ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ανδρών Ανόρθωση 
Αμμοχώστου και την κυπελλούχο Ομόνοιας Λευκωσίας, κατέληξαν σε συμφωνία για τη διεξαγωγή του αγώνα 

κεκλεισμένων των θυρών. Αποφασίστηκε όπως εκδοθεί περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων που θα διατεθούν για τις 
ανάγκες της ΚΟΠΕ και των διαγωνιζόμενων ομάδων, ενώ θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 

αποφυγή επεισοδίων, εντός και εκτός γηπέδου. Νοείται ότι όσα άτομα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσκληση δεν 

θα επιτρέπεται να πλησιάσουν στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, ενώ θα γίνεται ενδελεχής έρευνα από μέλη της 
Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις διευθετήσεις που έγιναν κατά την αστυνομική σύσκεψη, οι κάτοχοι πρόσκλησης οπαδοί 

της Ανόρθωσης θα τοποθετηθούν στην κεντρική εξέδρα του Γηπέδου «Κίτιον» και οι κάτοχοι προσκλήσεων, οπαδοί 
της ΑΕΛ (για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών) και οι κάτοχοι προσκλήσεων, οπαδοί της Ομόνοιας (για το ΟΠΑΠ 

Σούπερ Καπ Ανδρών) θα τοποθετηθούν στην εξέδρα απέναντι από τους επισήμους. Στις 6μ.μ θα διεξαχθεί ο αγώνας 

γυναικών Tranbunker da Noi ΑΕΛ - Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και θα ακολουθήσει στις 8μ.μ. ο αγώνας των ανδρών 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ. 

 

19.10.2009 (14.10) 
8ο Τουρνουά Ευάγγελου Φλωράκη 
Η Pokka AEK Λάμπουσα κατέκτησε το τουρνουά όταν στον τελικό νίκησε τον Παφιακό με 3-0 σετ. Την τρίτη θέση 
κατέκτησε ο Διόνυσος όταν νίκησε με 3-1 την Νέα Σαλαμίνα. 

 

14.10.2009 (11.00) 
8ο Τουρνουά εις μνήμη του Ευάγγελου Φλωράκη 
Αρχίζει σήμερα του 8ο τουρνουά εις μνήμη του Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη που διοργανώνει 



ο  Chloe's Παφιακός. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2009 στη κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. 
Στο τουρνουά λαμβάνουν μέρος 6 ομάδες. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Λάμπουσα, Διόνυσος, Ε.Ν.Παραλιμνίου, Εθνική 

Ενόπλων Κύπρου και Παφιακός. Στις 4.30 μ.μ θα γίνει τρισάγιο στον τάφο του Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη και 
στις 5.30μ.μ. πετοσφαιρικός αγώνας Παφιακός - Εθνική Ενόπλων στη μνήμη του. Η Επιτροπή διαιτησίας όρισε τους 
διαιτητές όλων των αγώνων και το όλο πρόγραμμα βρίσκεται στους Ορισμούς διαιτητών. 

 

14.10.2009 (10.55) 
Τουρνουά Τάσος Μάρκου 
H Ανόρθωσις ήταν η τελική νικήτρια του Τουρνουά Τάσος Μάρκου που διοργάνωσε η Ε.Ν.Παραλιμνίου. Η Ανόρθωσις 

νίκησε στον τελικό την διοργανώτρια ομάδα με 3-1. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Pokka AEK Λάμπουσα που νίκησε την 
Αναγέννηση Δερύνειας με 3-0. Στους αγώνες της πρώτης μέρας η Ε.Ν.Παραλιμνίου νίκησε την Αναγέννηση Δερύνειας 
με 3-2 και η Ανόρθωσις την Pokka AEK Λάμπουσα. 

 

14.10.2009 (10.50) 
Μπήτς βόλεϊ 
H Κύπρος στη πρώτη της συμμετοχή στους αγώνες Γαλλοφωνίας πήρε την όδγοη και τιμητική θέση στο μπήτς βόλεϊ. 

Οι πετοσφαιριστές μας Θανάσης Πρωτοψάλτης και Ανδρέας Χρυσοστόμου ήσαν άψογοι σε όλους τους τομείς. Η 
ομάδα μας αγωνίστηκε στον τρίτο όμιλο όπου έδωσε 4 αγώνες. Νίκησε την Ακτή Ελεφαντόδοντος 2-1 και τις 

Σεϋχέλλες με 2-1 ενώ ηττήθηκε με 2-0 από τον Λίβανο 2 και 2-0 από τον Καναδά Κεμπέκ. Πήρε όμως την πρόκριση 
στην προημιτελική φάση όπου ηττήθηκαν από την Γαλλία με 2-0. 

 

6.10.2009 (12.20) 
Τουρνουά Τάσος Μάρκου 

H Ε.Ν.Παραλιμνίου διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Παραλιμνίου το τουρνουά πετοσφαίρισης "Τάσος Μάρκου" 

στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2009 με τη συμμετοχή της Ε.Ν.Παραλιμνίου, Αναγέννησης Δερύνειας, Ανόρθωσης 
Αμμοχώστου και ΑΕ Καραβά Λάμπουσας. Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως ακολούθως: Παρασκευή 9 Οκτβωρίου 

2009 και ώρα 4.30 μ.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων στη προτομή του ήρωα Τάσου Μάρκου. Ο πρώτος αγώνας θα 
διεξαχθεί την ίδια μέρα στις 6.μ.μ. μεταξύ των ομάδων Ε.Ν.Παραλιμνίου - Αναγέννησης Δερύνειας και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των ομάδων Ανόρθωσης Αμμοχώστου - ΑΕ Καραβά Λάμπουσας. Το Σάββατο 
10 Οκτωβρίου στις 5μ.μ. θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός και στις 7μ.μ. ο τελικός του τουρνουά. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα και διαιτησία των αγώνων θα βρίσκονται στους ορισμούς διαιτητών. 

 

22.09.2009 (09.50) 
Μπήτς βόλεϊ 
H Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στους αγώνες Γαλλοφωνίας οι οποίοι διεξάγονται για 6η φορά και θα γίνουν στο 

Λίβανο. Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στους αγώνες μπητς βόλεϊ ανδρών. Την ομάδα αποτελούν οι 
πετοσφαιριστές Θανάσης Πρωτοψάλτης και Ανδρέας Χρυσοστόμου. 

 

21.09.2009 (09.39) 
Σεμινάριο - Νέοι κανονισμοί διαιτησίας 

H Επιτροπή διαιτησίας της Ομοσπονδίας διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 21.9.2009 και ώρα 6.30 μ.μ στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο σεμινάριο διαιτησίας για τους διεθνείς διαιτητές. 

 

16.09.2009 (14.39) 
Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Περιόδου 2009-10 

Στο Ολυμπιακό Μέγαρο πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις της νέας περιόδου. Στην Α΄Κατηγορία ανδρών προέκυψαν 
τα ακόλουθα ζευγάρια στην πρώτη αγωνιστική: Chloe's ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, Pokka ΑΕΚ ΛΑΜΠΟΥΣΑ -

Inlander ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - G.PH.Photiou ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Στη Β΄Κατηγορία 

ανδρών: Α.Π.Ο.ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜ.  ΑΡΗΣ ΠΟΛ. - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν., ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡ. ρεπό ο 



ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.  Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 30 Οκτωβρίου 2009. Στην Α΄Κατηγορία γυναικών είχαμε τα ακόλουθα 
ζευγάρια στην πρώτη αγωνιστική: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ - ΓΚΡΑΜΜΑΡ, ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ 

- Aruji ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, ΑΕΚ ΚΙΤΙΟΝ - Transbunker da Noi ΑΕΛ. Στη Β΄Κατηγορία: ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, 
Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Ν.Ο.ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Οι αγώνες θα 
διεξαχθιούν στις 27 Οκτωβρίου 2009. 

 

 

16.09.2009 (06.30) 
Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Περιόδου 2009-10 

Στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 11.30π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄και 
Β΄Κατηγορίας ανδρών-εφήβων και Γυναικών-νεανίδων. 

 

20.08.2009 
Καταστατικό & Κανονισμοί Περιόδου 2009-10 

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η ΚΟΠΕ δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της το νέο καταστατικό και 
τους νέους κανονισμούς της περιόδου 2009-10. 
Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από τη σελίδα των Dowloads. 

 

http://www.volleyball.org.cy/oldsite/downloads/index.htm

