Συμμετοχή
σε
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Αθλητικές Οργανώσεις
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει επιδείξει σταθερή πρόοδο με
την πάροδο των χρόνων σε σημαντικές αθλητικές συναντήσεις.
Είναι ενδεικτικό ότι σε κάθε νέο σημαντικό αθλητικό αγώνα, η
αντιπροσωπεία της παρουσιάζει πρόοδο σε σχέση με τους
προηγούμενους αγώνες.

Πρώτο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Έπρεπε να περάσουν 32 συνολικά χρόνια για να γιορτάσει η
Κύπρος το πρώτο της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την
πρώτη της συμμετοχή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το
1980, μέχρι τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2008, η Κύπρος δεν
είχε καμιά διάκριση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνουτον
Ιούνιο του 2012, έμελλε να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο,
αργυρό, με τον Παύλο Κοντίδη στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία
laser, ο οποίος κατετάγη δεύτερος με 59 βαθμούς ποινής. Χάρη
στη δεύτερη θέση που κατέκτησε, ο Παύλος Κοντίδης έγραψε με
χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του κυπριακού
αθλητισμού.

Η πολιτεία, αλλά και η γενέτειρά του, η Λεμεσός, τίμησαν τον
μεγάλο Ολυμπιονίκη. Σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στις
10 Αυγούστου 2012, απονεμήθηκε στον Παύλο Κοντίδη η τιμητική
διάκριση του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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Αντιπροσώπων, στις 13 Αυγούστου 2012, απονεμήθηκε στον Παύλο
Κοντίδη το αργυρό μετάλλιο με το έμβλημα της Βουλής
τωνΑντιπρόσωπων, που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση του
Σώματος.

Η μόνη θετική παρουσία
που είχε να επιδείξει η Κύπρος σε
Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από τον άθλο του Παύλου Κοντίδη, ήταν
η συμμετοχή δυο αθλητών της στο αγώνισμα της σκοποβολής σκιτ
ανδρών που έφτασαν στον τελικό στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου
το 2008.Ο Αντώνης Νικολαΐδης κατετάγη τέταρτος, χάνοντας το
χάλκινο μετάλλιο στη διαδικασία shootoff. Ο Γιώργος Αχιλλέως
βρέθηκε ακριβώς πίσω του κατακτώντας την πέμπτη θέση. Στο
αγώνισμα της σκοποβολής σκιτ γυναικών η Άντρη Ελευθερίου
έφτασε, επίσης, στον τελικό και κατέκτησε την έβδομη θέση, και
έτσι έγινε η μοναδική Κύπρια που συμμετείχε ποτέ σε τελικό
Ολυμπιακού αγωνίσματος.

Σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις, Κύπριοι αθλητές έχουν
πετύχει σπουδαίες διακρίσεις.Ο Κυριάκος Ιωάννου κέρδισε το
αργυρό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου στο Βερολίνο το 2009. Το 2007 και το 2008, ο Παύλος
Κοντίδης αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλητής στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων στην κατηγορία laser
radial, και έγινε ο μοναδικός αθλητής που κατάφερε ποτέ τέτοιο
άθλο. Ακόμη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2009, ο Μιχάλης
Μαλεκκίδης κέρδισε άλλο ένα χρυσό για την Κύπρο στην κατηγορία
ιστιοσανίδας RSX. Στην Ενόργανη Γυμναστική, ο Ηρόδοτος
Γιωργαλλάς ήταν τέταρτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο αγώνισμα
των κρίκων, και έγινε ο πρώτος Κύπριος αθλητής που προκρίθηκε
για τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ενόργανης
Γυμναστικής στη Μαδρίτη.

Η εθνική ομάδα σκοποβολής της Κύπρου είχε επίσης αρκετές

επιτυχίες. Η Μπιάνκα Κασσιανίδου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο
αγώνισμα του σκιτ στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα του Πεκίνου
καθώς επίσης και στο Πρωτάθλημα Σκοποβολής της Κοινοπολιτείας
που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (ομαδικό αγώνισμα). Κέρδισε
επίσης αργυρό μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα. Η Ελένη Αρτυματά
εκπροσώπησε την Κύπρο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του
Πεκίνου του 2008. Αγωνίστηκε στα 200 μέτρα και έφτασε στον
δεύτερο γύρο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2009, στο
Βερολίνο, έφτασε στον τελικό των 200 μέτρων όπου τερμάτισε
όγδοη. Στο χώρο του τένις η Κύπρος έχει εκπροσωπηθεί σε πολλά
διεθνή τουρνουά από τον Μάρκο Παγδατή, ο οποίος είναι
επαγγελματίας παίκτης του τένις με πολλές σημαντικές νίκες και
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο μοναδικός Κύπριος
που αγωνίστηκε ποτέ σε τουρνουά Γκραν Σλαμ.

