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30 μετάλλια βρήκαν κατόχους 

Δέκα τελικούς αγωνισμάτων περιλάμβανε το πρόγραμμα της ενόργανης γυμναστικής 
για τους 13ους

Η Νικολέτα Δημητρίου (Nikoleta Dimitriou) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό 
του ασύμμετρου δίζυγου γυναικών. Το αργυρό μετάλλιο πήρε η Ρουν Φρίντα 
Αϊνασντότιρ (Run Fridda Einarsdottir) από την Ισλανδία με 11,700 βαθμούς και το 
χάλκινο μετάλλιο η Λόρενς Ρίσε (Laurence Risse) από το Λουξεμβούργο, με 10,900 
βαθμούς. 

 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης την Τετάρτη (03/06) στο Αθλητικό 
Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 

Στη δοκό, η Αντωνία Γεωργίου (Antonia Georgiou) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 
13,200 βαθμούς, η Ρουν Φρίντα Αϊνασντότιρ (Run Fridda Einarsdottir) από την 
Ισλανδία πήρε το αργυρό μετάλλιο με 13,000 βαθμούς, ενώ το χάλκινο μετάλλιο 
κατέληξε στη Ρασέλ Ρομινγκέ (Rachel Rominger) από το Μονακό με 12,450 βαθμούς. 

Στο αγώνισμα των κρίκων, την πρώτη θέση και συνάμα το χρυσό μετάλλιο 
μοιράστηκαν οι δύο Κύπριοι αθλητές, Γεώργιος Γεωργίου (Georgios Georgiou) και 
Ηρόδοτος Γιωργάλλας (Irodotos Georgallas), που ισοβάθμησαν με 14,100 βαθμούς, 
ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήραν μετά από ισοβαθμία (13,150) οι 
Φρεντερίκ Ουντερνάερ (Frederic Unternaehr) από το Μονακό και Βίκτορ Κρίστμανσον 
(Viktor Kristmannsson) από την Ισλανδία. 

Στο άλμα ανδρών, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Αριστοτέλους 
(Constantinos Aristotelous) με 15,100 βαθμούς, το αργυρό μετάλλιο πήρε ο Γεώργιος 
Γεωργίου (Georgios Georgiou) με 14,475 βαθμούς και το χάλκινο ο Σασά Παλγκέν 
(Sascha Palgen) από το Λουξεμβούργο με 14,400 βαθμούς. 

Στο δίζυγο, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ηρόδοτος Γιωργάλλας 
(Irodotos Georgallas) με 13,800 βαθμούς, ενώ το αργυρό μετάλλιο μοιράστηκαν -
μιας και ισοβάθμησαν με 13,700 βαθμούς- o Παναγιώτης Αριστοτέλους (Panayiotis 
Aristotelous) και ο Βίκτορ Κρίστμανσον (Viktor Kristmannsson) από την Ισλανδία. 
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Η σημαία της Κύπρου ανέβηκε στον πιο ψηλό ιστό και στο μονόζυγο. Ο Δημήτρης 
Κρασιάς (Dimitris Krasias) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 13,950 βαθμούς, το 
αργυρό μετάλλιο πήρε ο Κωνσταντίνος Αριστοτέλους (Aristotelous Constantinos) με 
13,350 βαθμούς, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Φρεντερίκ Ουντερνάερ 
(Frederic Unternaehr) από το Μονακό με 13,100 βαθμούς. 

Στο άλμα γυναικών, η Λοράνς Ρίσε (Laurence Risse) από το Λουξεμβούργο πήρε την 
πρώτη θέση με 13,675 βαθμούς, ενώ η Αθηνά Σταυρινάκη – Παναγή (Athena 
Stavrinaki – Panayi) το αργυρό με 13,375 βαθμούς.  Η τρίτη θέση ανήκε και αυτό 
στην Κύπρο, με τη Μαριλένα Γεωργίου (Marilena Georgiou) να το κατακτάει με 
13,150 βαθμούς. 

Στο αγώνισμα του ίππου ανδρών, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μπιάρκι 
Ασγκέιρσον (Bjarki Asgeirsson) από την Ισλανδία με 13,200 βαθμούς. Δυο Κύπριοι, ο 
Γεώργιος Γεωργίου (Georgios Georgiou) με 12,850 βαθμούς και ο Δημήτρης Κρασιάς 
(Dimitris Krasias) με 12,800 βαθμούς, πήραν το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, 
αντίστοιχα. 

Το πρόγραμμα των τελικών στα αγωνίσματα της Τετάρτης στην ενόργανη 
γυμναστική ξεκίνησε με τον τελικό του εδάφους ανδρών. Σ΄ αυτό το αγώνισμα, το 
χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Όλιβερ Βάλντμπιλιγκ (Oliver Waldbillig) από το 
Λουξεμβούργο με 13,450 βαθμούς.  Το αργυρό μετάλλιο πήρε ο Ζουλιάν Γκομπό 
(Julien Gobaux) από το Μονακό με 13,400 βαθμούς και το χάλκινο μετάλλιο ο 
Γκάρνταρ Όλαφουρ Γκούναρσον (Gardar Olafur Gunnarsson) από την Ισλανδία με 
13,100 βαθμούς. 

Στον τελικό του εδάφους γυναικών, οι δύο πρώτες θέσεις πήγαν στην Ισλανδία και η 
τρίτη στη Μάλτα.  Συγκεκριμένα, το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ρουτ Θέλμα 
Χερμανσντότιρ (Rut Thelma Hermannsdottir) με 13,300 βαθμούς, το αργυρό 
μετάλλιο η Ρούν Φρίντα Αϊνασντότιρ (Run Fridda Einarsdottir) με 12,800 βαθμούς και 
το χάλκινο μετάλλιο η Μαλτέζα Κίρτσι Καρουάνα (Kirsty Caruana) με 12,600 
βαθμούς. 
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