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Αναμένεται μπόλικο χρυσάφι
Πέφτει το Σάββατο η αυλαία των 13ων ΑΜΚΕ και ο στίβος που αποτελεί την αιχμή
του δόρατος της Κύπρου στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης τόσο στα μετάλλια όσο
και στη βαθμολογία . Στις τέσσερις σκυταλοδρομίες η Κύπρος παρουσιάζεται ισχυρή
και αναμένεται να επικρατήσει των αντιπάλων της.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως.
Στα 100 εμπόδια Γυναικών, η Μόρφω Μπαούρδα παρουσιάζεται το αδιαφιλονίκητο
φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Θέση στο βάθρο θα διεκδικήσει και η Ξένια
Ηροδότου. Από πλευράς των άλλων χωρών θέση θα προσπαθήσει για την τριάδα η
Kim Reuland από το Λουξεμβούργο.
Στη Σφαιροβολία Ανδρών αναμένεται να υπάρξει έντονος συναγωνισμός μεταξύ του
Γιώργου Αρέστη και του Ισλανδού Odinn Bjorn Thorsteinsson. Οι δύο αθλητές έχουν
φέτος βολές πάνω από 19μ. και θα προσφέρουν θέαμα στο φίλαθλο κοινό.
Η πρωταθλήτρια μας Ελένη Αρτυματά παρουσιάζεται το ακτύπητο φαβορί για την
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 200μ. Η Κύπρια αθλήτρια μετά την εκπληκτική
εμφάνιση στα 100μ. που της χάρισε την πρώτη θέση αναμένεται να επικρατήσει
στην κούρσα και ίσως πετύχει και χρόνο κάτω από 23 δευτερόλεπτα
Στο ύψος Γυναικών θα γίνει μάχη για το χρυσό μετάλλιο μεταξύ της Φρόσως Δρόσου
και της Ισλανδής Xelka Margret Thorsteinsdottir. Οι δύο αθλητριες έχουν επιδόσεις
1.76μ. και όποια βρεθεί στη μέρα της θα κερδίσει.
Στα 200μ. Αντρών αν ο Ανδρέας Παφίτης αν παρουσιαστεί με την καλή απόδοση που
είχε το 2008 θα είναι ο νικητής. Θέση στο βάθρο διεκδικεί και ο Χατζηνικολάου
Στέφανος. Απειλή για τους δύο Κύπριους αθλητές είναι ο Yoann Bebon από το
Λουξεμβούργο.
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Ανοικτό αγώνισμα θεωρούνται τα 1500μ. Ο πρωταθλητής μας Αλέξανδρος
Καλογερογιάννης τρέχει για πρώτη φορά φέτος . Αν βρεθεί σε καλή μέρα θα
διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο από το νικητή των 800μ. Λουξεμβουργιανό Maik
Shoumacher. Πολύ καλός είναι και ο συμπατριώτης του Christian Thielen.
Η Ισλανδή Frida Run Thordardottir είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα
5000μ. Γυναικών. Από κυπριακής πλευράς θα αγωνιστούν για το καλύτερο η Ευγενία
Κορκοκίου και η Ελένη Ιωάννου.
Στο τριπλούν Ανδρών οι Ζαχαρίας Αρνος και Παναγιώτης Βόλου θα διεκδικήσουν το
χρυσό μετάλλιο αφού παρουσιάζονται πολύ καλύτεροι των αντιπάλων τους. Ο μόνος
που μπορεί να τους απειλήσει είναι ο Cristinn Torfason από την Ισλανδία.
Στα 10000 μ. ο Jean –Mark leandro είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Από
κυπριακής πλευράς θα αγωνιστούν οι Χριστόφορος Πρωτοπαπάς και Κρίστοφερ
Μπόουστ, που θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.
Η Ολυμπία Μενελάου αναμένεται να προσθέσει στη πλούσια συλλογή της ακόμα ένα
χρυσό μετάλλιο στη Σφαιροβολία Γυναικών , αφού είναι καλύτερη των αντιπάλων
της.
Τέλος στις τέσσερις σκυταλοδρομίες 4Χ100μ και 4Χ400μ ανδρών και γυναικών η
Κύπρος πιστεύεται ότι θα τις κερδίσει με σχετική άνεση.
Εκτίμηση των αρμοδίων της ΚΟΕΑΣ είναι ότι η Κύπρος θα κερδίσει εννέα χρυσά
μετάλλια και δύο στα ομαδικά φθάνοντας σε σύνολο τα 26 που θα είναι και η
μεγαλύτερη συγκομιδή για το στίβο στις μέχρι τώρα διοργανώσεις,.
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