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Βάσιμες ελπίδες

Mε πολλές ελπίδες διάκρισης θα μπει στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, η
εθνική μας ομάδα στην Ιστιοπλοΐα. Οι αθλητές και αθλήτριες μας, προετοιμάζονται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω υπό την επίβλεψη των προπονητών τους,
στοχεύοντας πως μέσα στο δικό τους περιβάλλον, θα παρουσιαστούν πανέτοιμοι για
την κατάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων μεταλλίων. Έχει γίνει πολύ καλή
δουλειά τα τελευταία χρόνια, οι αθλητές δείχνουν μεγάλη διάθεση και οι όμιλοι στους
οποίους ανήκουν, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δείχνουν μεγάλη
διάθεση για να αναδείξουν το άθλημα και τους αθλητές τους. Στους τελευταίους
ΑΜΚΕ, πριν δύο χρόνια, στο Μονακό, το μοναδικό κυπριακό μετάλλιο (χάλκινο)
εξασφάλισε η Νατάσα Χριστοδούλου, ωστόσο είχαμε κάποιες καλές παρουσίες στην
γενική κατάταξη.
Την προπονητική εποπτεία των αθλητών, στη διάρκεια των Αγώνων, θα έχουν οι
προπονητές Δημήτρης Δημητρίου και Άκης Κουτσαβάκης, ενώ ο Παύλος Κοντίδης θα
έρθει στην Κύπρο στις 2 Ιουνίου, με την έναρξη δηλαδή των αγωνισμάτων στην
Ιστιοπλοϊα. Ο πρωταθλητής μας είναι το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία Laser και
ελπίζουμε πως θα τον καμαρώσουμε με το χρυσό. Η ιστορία και παράδοση στο χώρο
του αθλήματος, μας θέλει να κυνηγούμε το καλύτερο στους φετινούς ΑΜΚΕ.
Υπάρχουν ισχυρά ατού, που μας δίνουν πολλές ελπίδες για μετάλλια. Εκτός από τον
Παύλο Κοντίδη, πολλές ελπίδες έχουν ο Ρόης Νεοφύτου, Ελένη Κυριακίδου, Μαρία
Σαρρή, Τζόζεφ Ηροδότου, Γρηγόρης Χριστοδούλου και Μαίρη Σολομωνίδου. Η
αποστολή της Εθνικής μας ομάδας θα αποτελείται από 24 αθλητές. Έξι άνδρες και έξι
γυναίκες θα λάβουν μέρος στην κατηγορία Οptimist και έξι άνδρες και έξι γυναίκες
στην κατηγορία Laser και Laser Radial.
Από το 1985 που είχαμε την πρώτη μας συμμετοχή στους αγώνες του Σαν Μαρίνο,
μέχρι την τελευταία μας συμμετοχή στο Μονακό, έχουμε κατακτήσει 10 μετάλλια,
δύο χρυσά, τρία αργυρά και πέντε χάλκινα. Tα μοναδικά χρυσά κατέκτησαν οι
Νικόλας Επιφανίου στην κατηγορία 470 το 1989 και ο Δημήτρης Λάππας το 1997.
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