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Είσοδος | Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε! | Πέμπτη, 13/09/12

Σημερινή

Αργυρό που αξίζει χρυσάφι για την Καρολίνα!

| Εκτύπωση | 10/09/2012 |

Η πρωταθλήτριά μας τερμάτισε στη 2η θέση στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία SB12

Η πρωταθλήτριά μας, παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, έκανε τη μεγάλη

υπερπροσπάθεια και δικαιώθηκε. Με το αργυρό μετάλλιο στις αποσκευές της επιστρέφει το

απόγευμα (18:00) στην Κύπρο η Καρολίνα Πελενδρίτου. Με χρόνο 1:16.38, η πρωταθλήτριά μας

τερμάτισε στη 2η θέση στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία SB12 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

του Λονδίνου, που ολοκληρώθηκαν χθες. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Νάταλι Προμίνα, αθλήτρια

από το Αζερμπαϊτζάν, με χρόνο 1:16:17.

Η αθλήτριά μας, παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε, κατάφερε να

υπερβάλει εαυτόν καταρρίπτοντας, μάλιστα, το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε η ίδια από τους

Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. 

Απίστευτες στιγμές αγωνιστικότητας έζησαν όσοι παρακολούθησαν το αγώνισμα του τελικού στο

αγώνισμα των 100μ. πρόσθιο στο κατάμεστο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Λονδίνου.

Η κούρσα 

Η αθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν έφυγε πρώτη από τον βατήρα και ακολούθως στα 65 μέτρα η
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Καρολίνα με δύναμη και σθένος κατάφερε να βρεθεί δίπλα από την Promina Nataly. Τερμάτισαν με

απόσταση αναπνοής οι δύο κολυμβήτριες, με την Καρολίνα να κερδίζει το αργυρό μετάλλιο.

Η πρωταθλήτριά μας απέδειξε ότι είναι μεγάλη αθλήτρια, γιατί το πάλεψε άξια μέχρι τέλους. Μια

χρονιά που για την ίδια ήταν πολύ δύσκολη, αφού ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και στην

αρχή έδειχνε αμφίβολη ακόμα και η παρουσία της στους αγώνες του Λονδίνου. Με μόνο μια κούρσα

στο German open Championships, στα 50μ. πρόσθιο τον περασμένο Ιούνιο.

Στην αρχή της χρονιάς οι γιατροί είχαν πει ότι η Καρολίνα θα έμπαινε ξανά χειρουργείο, αλλά με

πολύ προσεκτική και συνεχή καθοδήγηση, από την ομάδα των επιστημόνων συνεργατών της

κατάφερε προχθές να κατακτήσει επάξια μια θέση στο βάθρο, στο Λονδίνο.

Η Καρολίνα καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στην απονομή του αργυρού μεταλλίου και το

πανηγύρισε σαν να ήταν χρυσό.

Χαρούμενος ήταν και ο προπονητής της, Στέλιος Κακαβογιάννης, για την επίδοση της Καρολίνας

στο αγώνισμα και δήλωσε ότι η Καρολίνα έχει μαγκιά, αφοσίωση και σθένος παγκόσμιας

πρωταθλήτριας.

Ο ΚΟΑ συγχαίρει την Καρολίνα 

Πιστή στο ραντεβού της με το βάθρο των Παραολυμπιακών Αγώνων ήταν για τρίτη συνεχή φορά η

πρωταθλήτριά μας στην κολύμβηση, Καρολίνα Πελενδρίτου. Η Καρολίνα με την κατάκτηση του

αργυρού μεταλλίου στον τελικό των 100μ. πρόσθιο (κατ. SB12) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

του Λονδίνου, έκανε και πάλι όλη την Κύπρο να νιώσει ξεχωριστή χαρά και περηφάνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκφράζοντας και το σύνολο του

αθλητικού κόσμου του τόπου μας, συγχαίρει θερμά την Καρολίνα. Με αυτήν την περίλαμπρη

επιτυχία της τίμησε ακόμη μια φορά την Κύπρο και τον αθλητισμό μας.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου στο Λονδίνο έδειξε το μεγαλείο της ψυχής και της θέλησής της. Έχοντας

υπόψη τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε πριν από τη διοργάνωση των

Παραολυμπιακών, η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου είναι τεράστια επιτυχία. Με την προσπάθεια

που κατέβαλε, για όλους μας θεωρείται η χρυσή Παραολυμπιονίκης.

Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για μια εξίσου λαμπρή πορεία και στη συνέχεια.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια και στον προπονητή της, καθώς και στην Εθνική Παραολυμπιακή
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