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Πρεμιέρα με... δυνατά χαρτιά
Τρία δυνατά χαρτιά της Κύπρου στο τζούντο ρίχνονται την Τρίτη 2 Ιουνίου στη
«μάχη» των μεταλλίων των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Με στόχο δύο
πρωτιές, σε άντρες και γυναίκες. Οι μεγάλες ελπίδες της Κύπρου για χρυσό μετάλλιο,
όσον αφορά στους άντρες, εστιάζονται στην κατηγορία μέχρι 81 κιλά, όπου θα
αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Μάνεφ. Ελπίδες για πρώτη θέση υπάρχουν και για τον
Νεοκλή Σκουρουμούνη στην κατηγορία μέχρι 66 κιλά.
Στις γυναίκες, το δυνατό χαρτί της Κύπρου βρίσκεται στην κατηγορία μέχρι 52 κιλά
όπου θα αγωνιστεί η Πηνελόπη (Πόπη) Σταυρινού. Είναι η πιο έμπειρη αθλήτριά και
έχει σχεδιάσει τη φετινή της προετοιμασία πάνω σε αυτούς τους Αγώνες, ελπίζοντας
πως θα πανηγυρίσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Την Τρίτη
αγωνίζεται και η Δέσποινα Παναγιώτου η οποία θα προσπαθήσει για το καλύτερο σε
αυτούς τους Αγώνες με τους οποίους ενδέχεται να ολοκληρώσει και την καριέρα της.
Θα αγωνιστεί επίσης και ο Χριστόδουλος Ζένιου σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία (100 κιλά). Από πλευράς γυναικών, θα αγωνιστούν σήμερα η Πόπη Σταυρινού (-52
κιλά) και η Δέσποινα Παναγιώτου (-63 κιλά).
Πολλά θα εξαρτηθούν από την κλήρωση. Ωστόσο, στις τάξεις των παραγόντων της
ομοσπονδίας, αλλά και των αθλητών της Κύπρου υπάρχει το άγνωστο για τους
αντιπάλους μτους. Και αυτό καθώς άλλες χώρες χρησιμοποιούν αρκετούς ξένους
αθλητές. Με αυτά τα δεδομένα, οι βασικοί αντίπαλοί της Κύπρου, κατά παράδοση,
θεωρούνται οι αθλητές από Ισλανδία, Σαν Μαρίνο και Μονακό.
Οι ημιτελικοί και τελικοί της πρώτης ημέρας θα γίνουν το απόγευμα (16:00) και θα
καλυφθούν απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ2, καθώς και από το δορυφόρο
μέσω του Hellas sat. Στο Λευκόθεο, προκειμένου να παρακολουθήσει τους αγώνες
της πρεμιέρας, θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας τζούντο,
Ρουμανοαυστριακός, κ. Μάρκους Βίζερ.
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