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Ξεκίνημα με Κυριάκο Ιωάννου

Το άλμα που θα φέρει στη συλλογή του το πρώτο μετάλλιο από Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης θα επιχειρήσει στην πρώτη μέρα αγωνιστικής δράσης στίβου ο
Κυριάκος Ιωάννου που ρίχνεται στη μάχη του Ύψους. Η συμμετοχή του παγκόσμιου
πρωταθλητή σε ανοικτό και κλειστό στίβο επισκιάζει ακόμα και τις κούρσες των 100μ,
του αγωνίσματος που παραδοσιακά αποτελεί την ατραξιόν του στίβου και το οποίο
επίσης θα διεξαχθεί στην πρώτη αγωνιστική μέρα των φετινών ΑΜΚΕ.
Ο στίβος αποτελεί την εμπροσθοφυλακή της Κύπρου στους ΑΜΚΕ. ΣΕ κάθε
διοργάνωση με ελάχιστες εξαιρέσεις, η ομάδα της Κύπρου «σαρώνει» τα μετάλλια και
όπου έχει και τη μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι
στο Μονακό 2007 είχε κερδίσει 24 χρυσά μετάλλια και 41 συνολικά
Το πρόγραμμα στο Εθνικό Κέντρο Στίβου του ΓΣΠ, την Τρίτη, αρχίζει στις 17:00 με
τη σφυροβολία ανδρών, όπου φαβορί είναι ο Ισλανδός Μπέργκουρ Πέτερσον, ο
οποίος έχει ατομικό ρεκόρ 74.48μ. από πέρσι. Περιορισμένες είναι οι συμμετοχές στο
Επί Κοντώ ανδρών (18:05), ενώ με 72.47 ατομικό ρεκόρ φαβορί στο ακόντιο (18:25)
είναι ο Ισλανδός Γιον Άσγκριμσον. Στις 19:45 ξεκινάει ο ακοντισμός γυναικών, όπου
ξεχωρίζει η Ισλανδή Άσντις Χτζαλμσντόντιρ (60.42μ.) σ’ ένα αγώνισμα όπου παρά
την απουσία της Αλεξάνδρας Τσιήσιου η Κύπρος κατεβάζει δυο αθλήτριες (Μαυρουδή
– Μουρατίδου). Χωρίς κυπριακή συμμετοχή το Τριπλούν των γυναικών στις 18:55, με
αθλήτριες από Ανδόρα, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Μάλτα και Μονακό να δίνουν τη
μάχη των μεταλλίων σε ένα ανοικτό αγώνισμα.
Στα 100αρια ανδρών – γυναικών οι Κύπριοι Παναγιώτης Ιωάννου και Ελένη Αρτυματά
είναι τα μεγάλα φαβορί, σε ένα αγώνισμα όπου λόγω των υπεράριθμων συμμετοχών
θα γίνουν και προκριματικοί. Το ίδιο ισχύει και για τα 400μ. ανδρών, έτσι την Τρίτη
θα γίνουν μόνο οι δυο προκριματικές σειρές. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας
περιλαμβάνει τελικούς στα 800μ. ανδρών και γυναικών, με τους αθλητές από το
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Λουξεμβούργο φαβορί και για τις δυο κούρσες. Τέλος, υπάρχουν και οι αποστάσεις,
με τα 5.000μ. ανδρών στις 19:30 και τα 10.000μ. γυναικών στις 20:20, με τα οποία
πέφτει η αυλαία της πρώτης μέρας, κατά την οποία θα κριθούν τα πρώτα 12 χρυσά
μετάλλια.
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