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Έντεκα χρυσά μετάλλια θα κριθούν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου στο Εθνικό Κέντρο Στίβου 
του ΓΣΠ κατά τη δεύτερη αγωνιστική μέρα του αθλήματος, στo πλαίσιo των Αγώνων 
Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009. Την πρώτη του εμφάνιση με την Κύπρο μετά την 
απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου θα πραγματοποιήσει ο Μηνάς Αλοζίδης που είναι 
φαβορί στα χαμηλά εμπόδια (19:00). Από τις κυπριακές συμμετοχές ξεχωρίζει και η 
Άντρη Σιάλου, η οποία θα επανεμφανιστεί μετά από δυο χρόνια, πρώτα για την 
κούρσα των 400μ. με εμπόδια (18:45) κα κατόπιν για το 400αρι γυναικών. Αν η 
36χρονη αθλήτρια βγάλει στο ταρτάν τις πραγματικές δυνατότητες της, θα είναι η 
πρώτη υποψήφια για τα χρυσά, όμως ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται μετά την αποχή της. 

Πρεμιέρα του Αλοζίδη, επιστρέφει η Σιάλου 

Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκινάει με Μήκος (18:00), όπου αναμένεται μεγάλη 
μάχη μεταξύ του Ισλανδού Kristian Torfasson που έχει την καλύτερη επίδοση με 
7.45μ. και του Ζαχαρίου Άρνου, ο οποίος πήδηξε φέτος 7.40μ. Η Κύπρια Μαριάννα 
Ζαχαριάδη είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου 
στο Επί Κοντώ (18:40), μετά το παγκύπριου ρεκόρ (4.31μ.) που πέτυχε πρόσφατα 
στο Γκαλά τη Φιλοθέης. Στο Μήκος των γυναικών (19:10) η Johanna Ingadottir είναι 
φαβορί για δεύτερο χρυσό μετά απ’ αυτό που κέρδισε την Τρίτη στο Τριπλούν, ενώ 
για την Κύπρο θα αγωνιστεί το δίδυμο Ειρήνης Χαραλάμπους και Νεκταρίας Παναγή. 

Για το δεύτερο χρυσό στη διοργάνωση πέφτει στην κούρσα των 1500μ. (19:15) η 
Στέλλα  Χριστοφόρου, που κέρδισε και το 800αρι. Πάντως το έργο της Κύπριας 
πρωταθλήτριας (δεν έχει χάσει κούρσα φέτος) είναι εξαιρετικά δύσκολο, μιας και με 
τον καλύτερο χρόνο κατεβαίνει η Martine Mellina από το Λουξεμβούργο, ενώ στη 
μάχη της πρωτιάς είναι και η Ισλανδή Arndis Yr Hafthorsdottir. Ακολουθούν τα 
3.000μ. στιλ (19:25) με φαβορί τον Κύπριο Παναγιώτη Κυπριανού, ενώ στη 
Δισκοβολία (19:35) πρώτο όνομα είναι ο Ισλανδός Odinn Bjorn Thorsteinsson με 
ατομικό ρεκόρ 60.29μ. που αναμένεται να δώσει μεγάλη μάχη με τον Απόστολο 
Παρέλλη, τον παγκύπριο ρέκορντμαν από τα πρόσφατα «Μάτσεια», με 59.05μ. 
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Στις 19:50 η Άντρη Σιάλου θα τρέξει και στην κούρσα των 400μ. Ο Στέφανος 
Χατζηνικολάου πέρασε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό των ανδρών (20:00), ενώ 
στα ψηλά εμπόδια (20:15) ο Κύπριος Αλέξανδρος Σταυρίδης με 14.04 έχει τον πρώτο 
λόγο για το χρυσό. Το πρόγραμμα της Πέμπτης, 4 Ιουνίου περιελάμβανε και 
προκριματικούς στα 200μ. ανδρών και γυναικών, οι οποίοι τελικά δεν θα διεξαχθούν, 
καθώς θα τελικά θα γίνουν απευθείας τελικοί, το Σάββατο, 6 Ιουνίου. 

18:00 Μήκος (Α) 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

18:40 Επί Κοντώ (Γ) 

18:45 400μ. Εμπόδια (Γ) 

19:00 400μ. Εμπόδια (Α) 

19:10 Μήκος (Γ) 

19:15 1.500μ. (Α) 

19:25 3.000μ. στιπλ (Α) 

19:35 Δισκοβολία (Α) 

19:50 400μ. (Γ) 

20:00 400μ. (Α) 

20:15 110μ. Εμπόδια (Γ) 
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