14.05.2009 ΣΤΙΒΟΣ (ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ)

Σε τρία αγωνίσματα ο Μαλτέζος Portelli!
Αφού ο Στίβος θεωρείται «βασιλιάς» των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, λογικό
είναι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος να έχουν την ανάλογη προβολή. Όχι μόνο
κατά τη διάρκεια αλλά πριν και μετά τη διοργάνωση. Στη Μάλτα ασχολούνται με τον
Nicolai Portelli, τον αθλητή που εκπροσώπησε πέρσι τη χώρα του στα 200μ. των
Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Ο 27χρονος σπρίντερ «έγραψε» πρόσφατα 10.6
στα 100μ. (με χρονόμετρο χεριού), επίδοση ικανή να του δώσει μετάλλιο στους
ΑΜΚΕ. Μετάλλιο ίσως δίνει και το 21.83 στο 200αρι, ενώ ο Portelli «δοκίμασε» την
τύχη του και στα 400μ, όπου είχε χρόνο 49.03.
Η ταχύτερη Μαλτέζα για φέτος είναι η Lara Scerri με 12.62 στα 100μ., επίδοση που
πλησίασε το περασμένο σαββατοκύριακο όταν σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 12.69,
αφήνοντας πίσω της την Charlene Attard (12.96), η οποία το περασμένο καλοκαίρι
είχε πάει στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Επιδόσεις μεταλλίων έχουν στο μήκος η
Angie Mangion (5.66μ.) και η Alessandra Pace (5.61μ.). Άλμα στα 7.18μ. είχε και ο
νεαρός Andy Grech στους άνδρες, που φτάνει όλο και πιο μακριά, οπότε δεν
αποκλείεται να «κτυπήσει» μια θέση στο βάθρο των 13ων ΑΜΚΕ.

Ένας Schumacher έκλεψε την παράσταση
Διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών είχαμε στο Λουξεμβούργο, οι
αθλητές του οποίου προετοιμάζονται για τα αγωνίσματα στίβου των 13ων ΑΜΚΕ.
Πολύ καλύ επίδοση (1.50.68) πέτυχε στα 800 μέτρα των ανδρών ο Mike
Schumacher. Μια επίδοση που του εξασφαλίζει μετάλλιο αν επαναληφθεί στους
ΑΜΚΕ, ενώ αξιοσημείωτο ήταν και το 48.00 του Jacques Frisch στα 400μ. Καλό και
το 14:50.63 του Pol Mellina στα 5.000μ. των ανδρών, ενώ άξιο αναφοράς και
υπολογίσιμο ενόψει της διοργάωσης θεωρείται το 21.74μ. του Yoann Bebon στα
200μ. ανδρών. Οι ελπίδες του Λουξεμβούργου για μετάλλια στους ΑΜΚΕ που
φιλοξενεί η Κύπρος περιορίζονται στους άνδρες, αφού οι επιδόσεις των γυναικών
ήταν σχετικά χαμηλές. Το Λουξεμβούργο ήταν η μοναδική από τις οκτώ χώρες που
λαμβάνουν μέρος στους ΑΜΚΕ που δεν είχε αθλητή στίβου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Πεκίνου.
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