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Επιστροφή από την Γερμανία με… ελπίδες
Με έξι αθλητές σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετείχε η εθνική μας ομάδα
Ορεινής Ποδηλασίας στον διεθνή αγώνα του «Bundesliga Saalhausen» στη Γερμανία.
Ο αγώνας που εντασσόταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας
για τους ΑΜΚΕ 2009, ήταν ένα γερό τεστ για τους αθλητές μας, αφού συμμετείχαν
οι καλύτεροι Γερμανοί αθλητές καθώς και αθλητές από την Ελβετία, Αυστρία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σουηδία κ.α.
Στην κατηγορία ανδρών «Ελιτ» συμμετείχαν οι Μάριος Αθανασιάδης, Γιώργος Φάττας
και Βλάντισλαβ Νέροζνακ. Ο Αθανασιάδης για ακόμα μια φορά έδειξε ότι εκτός από
πολύ έμπειρος αθλητής είναι και σε καλή κατάσταση ενόψει των ΑΜΚΕ. Ανάμεσα σε
63 συμμετοχές στην κατηγορία του κατατάγηκε 16ος. Ο Φάττας ο οποίος ήταν
άρρωστος πριν τον αγώνα, κατατάγηκε 42ος ενώ ο Βλάντισλαβ Νέροζνακ είχε
ατύχημα από την αρχή του αγώνα και δεν κατάφερε να τερματίσει.
Στην κατηγορία κάτω των 23 χρόνων, ο Βασίλης Αδάμου τερμάτισε στην 29η θέση
ανάμεσα σε 70 αθλητές. Παρόλο που δεν μπόρεσε να κάνει καλό αγώνα, λόγω της
λασπωμένης διαδρομής, εντούτοις η θέση του θεωρείτε ως πολύ καλή και φαίνεται
ότι στους ΑΜΚΕ θα είναι ανάμεσα στους αθλητές που θα βοηθήσουν την εθνική μας
ομάδα.
Στην κατηγορία εφήβων οι νεαροί μας αθλητές μας Μιχάλης Κιτής και Κυριάκος
Σκέτος πάλεψαν και κατάφεραν να τερματίσουν στην 32η και 35η θέση αντίστοιχα
ανάμεσα σε 72 αθλητές. Ξεκινώντας από την τελευταία θέση (λόγω κανονισμών)
κατάφεραν μέχρι τα μέσα του αγώνα να προσπεράσουν αρκετούς αντιπάλους. Για
τους έφηβους αθλητές μας ήταν ένας αγώνας που τους πρόσφερε αρκετές εμπειρίες
σε διεθνές επίπεδο και σε συνδυασμό με το καλό τους αποτέλεσμα μπορούμε να
ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα μας χαρίσουν διακρίσεις σε ψηλότερο επίπεδο
αγώνων.
Με την επιστροφή τους στη Κύπρο οι αθλητές μας θα συνεχίσουν την προετοιμασία
για τους ΑΜΚΕ προσδοκώντας να χαρίσουν στην Κύπρο πρώτες θέσεις. Το αγώνισμα
της Ορεινής Ποδηλασίας θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου στην περιοχή Μάντρα του
Καμπιού στο Δάσος Μαχαιρά.
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