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Χρυσό με… φωνές για τον Κυριάκο Ιωάννου
Μια παρεξήγηση με τους κριτές που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί ως εκπρόθεσμη
χρονικά η δεύτερη προσπάθεια του Κυριάκου Ιωάννου στο 2.30 μ. επισκίασε το
τέταρτο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου στο Στίβο, που ήταν το πρώτο για τον 25χρονο
άλτη μας σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο Ιωάννου, που πέρασε με τη
δεύτερη το 2.25 μ. στον πρώτο του φετινό αγώνα, έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση, χάνοντας στο… τσακ την τρίτη προσπάθεια στα 2.30 μ. Ο Κύπριος
παγκόσμιος πρωταθλητής αποχώρησε δυσαρεστημένος από την εξέλιξη, αλλά μέσα
σε αποθέωση και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους περίπου χίλιους θεατές που
βρέθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Στίβου: «Το 2.30 μ. το είχε, είμαι σίγουρος. Αλλά και το
2.25 μ. είναι εξαιρετική επίδοση για ξεκίνημα της σεζόν. Είναι κρίμα όχι για τον
αθλητή μου, αλλά για τον κόσμο που ήρθε στο στάδιο να δει τον αγώνα και τον
Κυριάκο», δήλωσε ο προπονητής του Ιωάννου, Δημήτρης Ευθυμίου.
Κατά τα άλλα, οι Κύπριοι σπρίντερ σάρωσαν στα 100 μ. με τους Πάνο Ιωάννου
(10.38) και Φίλιππο Σπαστρή (10.61), ενώ στα 100 μ. γυναικών και με αρνητικό
άνεμο 0.7 η Ελένη Αρτυματά δεν πρόσθεσε απλά άλλο ένα χρυσό στη συγκομιδή της
Κύπρου, αλλά πέτυχε την καλύτερη ατομική της επίδοση, κατέρριψε το ρεκόρ
Αγώνων και έπιασε το χαμηλό όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου.
Γενικά, στην πρώτη μέρα των αγωνισμάτων του Στίβου, πέντε φορές ακούστηκε ο
Εθνικός ύμνος της Κύπρου, άλλες τόσες της Ισλανδίας, ενώ δυο χρυσά κέρδισαν οι
αθλητές από το Λουξεμβούργο.
Μεγάλη μάχη δόθηκε στον ακοντισμό ανδρών, όπου ο Ισλανδός Γιον Ασγκριμσον
(Jon Asgrimsson) φόρεσε στο λαιμό το χρυσό μετάλλιο με βολή 72.28μ, ενώ στο επί
κοντώ των ανδρών νικητής ήταν ο Νίκανδρος Στυλιανού (4.80 μ.). Η Γιοχάνα
Ινγκαντότιρ (Johanna Ingadottir) κέρδισε το τριπλούν με επίδοση 13.26 μ. που θα
αποτελούσε ρεκόρ Αγώνων αν δεν έπνεε βοηθητικός άνεμος 2.4 μέτρων ανά
δευτερόλεπτο.
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Στα 5.000μ. των ανδρών ο Ισλανδός Κάριν Στάιν Κάρλσον (Karin Steinn Karlsson)
κέρδισε άνετα με επίδοση 14:45.71, ενώ στα 10.000 μ. γυναικών η Λουξεμβούργια
Πασκάλ Σμιότεν (Pascale Schmoetten).
Το πρώτο χρυσό στον Στίβο των 13ων ΑΜΚΕ είχε κερδίσει νωρίς το απόγευμα ο
Ισλανδός Ίνγκι Μπέργκουρ Πέτουρσον (Ingi Bergur Petursson) στη Σφυροβολία, με
ρεκόρ Αγώνων 70.60 μ.
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