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Ώρα για δράση και στην κολύμβηση για τις οκτώ χώρες που συμμετέχουν στους 13

Οι πρώτες… βουτιές 
ους

«Ντέρμπι» θα έχουμε – όπως πάντα - και στα 100μ. ελεύθερο στους άνδρες, ενώ 
στις γυναίκες η Αρνι Μαρ (Ισλανδία) φαίνεται να έχει σίγουρο το χρυσό . Στους 
άνδρες ο Αλεξάντερ Μπαχτιάροφ (Κύπρος) παρουσιάζεται με τον καλύτερο χρόνο 
(51.06), ενώ σε απόσταση ανάσας βρίσκονται οι Αλέξανδρος Αρέστη (51.10) και ο 
Λουξεμβούργιος Ράφαελ Στακιόττι (51.11). Στο τελευταίο αγώ νισμα της ημέρας, τα 
200μ. μικτή ο Όσινε Κονσταντίν ξεχωρίζει των υπολοίπων, ενώ φαβορί έχουμε και 
στις γυναίκες με την Έρλα Ντογκ (Ισλανδία) να ξεχωρίζει κατά πολύ με το 2.21.91 
που είναι δηλωμένη.   

 
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο υγρός στίβος σέρνει το χορό, στο ολυμπιακό 
κολυμβητήριο Λεμεσού, με την αυλαία ν’ ανοίγει με τα οκτώ πρώτα ατομικά 
αγωνίσματα. Βέβαια είναι σε όλους γνωστό πιο είναι το αφεντικό στην κολύμβηση κι 
αυτή δεν είναι άλλη από την Ισλανδία, με την Κύπρο σαν οικοδέσπινα να προσπαθεί 
να κλέψει λίγη από τη δόξα. Στην κατάταξη μεταλλίων από καταβολής της 
διοργάνωσης η Ισλανδία (186) έχει τριπλάσια σχεδόν χρυσά μετάλλια από το 
Λουξεμβούργο (62) που ακολουθεί και την Κύπρο (45).  
Στα αγωνίσματα της Τρίτης 2 Ιουνίου με τα οποία ξεκινά το πρόγραμμα, η Ισλανδια 
έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και η Ανδόρα κάθε άλλο παρά ρόλο κομπάρσου θα 
διαδραματίσει. Μάλλον ο ρόλος της στην πρώτη μέρα θα είναι πρωταγωνιστικός. Όσο 
για την Κύπρο θα διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Στα 200μ. ύπτιο, τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες οι Ισλανδοί είναι φαβορί με τη Γκουσταφσντόντιρ 
(γυναίκες) με τις Ρόλκο και Γκέιλς να την αμφισβητούν, ενώ στους άνδρες ο 
Ανταλστέινσον με το 2.09.72 δείχνει να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.  Μεγάλη 
μάχη αναμένεται να γίνει στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, με την Σιμόνα Μουκιόλ από 
το Σαν Μαρίνο να παρουσιάζεται με τον καλύτερο χρόνο (2.19.49), αλλά και τις 
Σίγκρουν Μπρα (Ισλανδία) και Άννα Σιοκόλεβα (Κύπρος) να είναι πολύ κοντά της με 
2.20.53 και 2.20.37 αντίστοιχα. Στους άνδρες ξεχωρίζει το μεγάλο όνομα και φαβορί 
Οσίνε Κονσταντίν από την Ανδόρα με το 2.01.56.  
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