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JUNIOR NBA
Σε μία όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15/11 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
παρουσιάστηκε το Junior NBA Cyprus, ενώ έγιναν και τα drafts της φετινής
διοργάνωσης. Το Junior NBA Cyprus επιστρέφει στην Κύπρο για δεύτερη διαδοχική
χρονιά και διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μεγάλος χορηγός είναι η
«so easy» από την Cytamobile Vodafone ενώ τηλεοπτικός συνεργάτης η Cytavision.
Η έναρξη της παρουσίασης ξεκίνησε με την κα Ελευθερία Χ’ Στεφάνου, Επιθεωρήτρια
Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η
οποία στην ομιλία της ανέφερε τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού Junior NBA Cyprus,
τονίζοντας πως το Υπουργείο θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που προάγει
τον αθλητισμό.
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΚ, κ. Άθως Αντωνίου, ο οποίος
ανέφερε μεταξύ άλλων πως στόχος της Ομοσπονδίας είναι να δοθεί μεγάλη έμφαση
στις αναπτυξιακές ηλικίες, με το πρόγραμμα του Junior NBA Cyprus να αποτελεί μία
από τις κινήσεις που γίνονται με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή προώθηση του
αθλήματος στις μικρές ηλικίες.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Κίκης Κυριάκου, Διευθυντής Καταναλωτικής Αγοράς
της Cyta, o οποίος τόνισε πως με μεγάλη χαρά η Cyta στηρίζει για δεύτερη διαδοχική
χρονιά την διοργάνωση του Junior NBA Cyprus, τόσο μέσω της So Easy από την
Cytamobile Vodafone ως χορηγός, όσο και της Cytavision, ως τηλεοπτικός
συνεργάτης, τονίζοντας πως η Cyta είναι πάντοτε δίπλα στον αθλητισμό, κυρίως όταν
οι δράσεις αφορούν μικρά παιδιά και νέα άτομα.
Έπειτα τον λόγο πήρε η κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ, Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία ανέφερε την χαρά της που για τους
επόμενους μήνες θα δούμε 30 σχολικές ομάδες να μεταμορφώνονται σε μικρές
ομάδες από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, τονίζοντας πως το Υπουργείο θα συνεχίζει
να στηρίζει όποια προσπάθεια σχετίζεται με τον αθλητισμό.
Τελευταίος πήρε τον λόγο ο κ. Ντράγκαν Τάρλατς, θρύλος της Ευρωπαϊκής και
Παγκόσμιας καλαθόσφαιρας και πρεσβευτής του Junior NBA στην Ευρώπη. Ο κ.
Τάρλατς μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι με πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκεται για
δεύτερη διαδοχική χρονιά στην Κύπρο, μετά την επιτυχία που σημείωσε την περσινή
χρονιά η διοργάνωση, στέλνοντας μήνυμα στους μικρούς καλαθοσφαιριστές να
απολαύσουν την μοναδική εμπειρία και την ευκαιρία που τους δίνεται, μέσω του Junior
NBA Cyprus.
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