ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΚΕ 2009
Την αντίστροφη μέτρηση για τη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης θα σηματοδοτήσει η συνεδρία των Αρχηγών Αποστολής και της Τεχνικής
Επιτροπής που θα γίνουν την Παρασκευή (3 Απριλίου) και το Σάββατο (4 Απριλίου)
στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Οι αξιωματούχοι όλων των χωρών που συμμετέχουν, θα
έρθουν στην Κύπρο για τις τελευταίες λεπτομέρειες της διοργάνωσης και ακολούθως
οι προετοιμασίες θα μπουν στην τελική ευθεία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του διημέρου, την Παρασκευή το πρωί θα συνεδριάσει η
Τεχνική Επιτροπή των ΑΜΚΕ στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε
χώρα. Την Κύπρο εκπροσωπεί ως αντιπρόεδρος, η διευθύντρια της ΚΟΕ κ. Όλγα
Πιπερίδου. Το απόγευμα της Παρασκευής (3:30μ.μ.) θα γίνει η κοινή συνεδρία των
Αρχηγών αποστολής και της Τεχνικής Επιτροπής κατά την οποία οι αξιωματούχοι της
ΚΟΕ με επικεφαλής τον πρόεδρό της και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ.
Ουράνιο Ιωαννίδη, θα ενημερώσουν τους προσκεκλημένους τους για όλα τα θέματα
που αφορούν στη διοργάνωση. Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις από τις συνεδρίες
θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα γίνει τη ∆ευτέρα 6 Απριλίου, η ώρα
το 11:00 στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
Στο πλαίσιο της Συνεδρίας είναι προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα ξενοδοχεία
που θα φιλοξενήσουν τις ξένες αποστολές και σε όλα τα γήπεδα που θα διεξαχθούν
τα αθλήματα. Συγκεκριμένα το Σάββατο το πρωί θα γίνουν επισκέψεις στις
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο του Μακαρείου Σταδίου (μπάσκετ, τένις,
πιγκ πογκ, τζούντο), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (βόλεϊ), το ΓΣΠ (στίβος και τελετές)
και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο (σκοποβολή). Το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνουν
επισκέψεις στη Λεμεσό, στο «Σπύρος Κυπριανού» (γυμναστική), Ολυμπιακό
Κολυμβητήριο Λεμεσού (κολύμβηση), και Ιστιοπλοϊκό Κέντρο (μπιτς βόλεϊ,
ιστιοπλοία). Το βράδυ του Σαββάτου η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα δεξιωθεί
τους αρχηγούς αποστολής και τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής των ΑΜΚΕ, στο
Εστιατόριο του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου.
Στο περιθώριο της Συνεδρίας, θα διοργανωθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο Ιατρικό
Σεμινάριο από την Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου με τη συμμετοχή επιστημόνων από
17 χώρες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΠΕ
1 Απριλίου 2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα τηλεοπτικά κανάλια που θα καλύψουν την εκδήλωση παρακαλούνται να
προσέλθουν στο Ολυμπιακό Μέγαρο, την Παρασκευή 3 Απριλίου στις
3:15μ.μ. Θα γίνουν δηλώσεις από αξιωματούχους της Οργανωτικής
Επιτροπής των ΑΜΚΕ 2009.

