ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΚΕ 2009

Η Κύπρος είναι έτοιμη για μια επιτυχημένη διοργάνωση
Τον ψηλό βαθμό ετοιμότητας της Κύπρου να διοργανώσει τους 13ους Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την Παρασκευή 3 Απριλίου οι
αρχηγοί αποστολής των χωρών που συμμετέχουν και τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής
των Αγώνων. Στην κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών που έγινε στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι η πορεία της προετοιμασίας προχωρεί σε
ικανοποιητικό βαθμό και ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για μια απόλυτα επιτυχημένη
διοργάνωση.
Απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους συνέδρους, ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων κ.
Ουράνιος Ιωαννίδης, τόνισε ότι ως οικοδεσπότες αποδεχθήκαμε την πρόκληση και
καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τη φέρουμε εις πέρας. «Στόχος μας
είναι η επιτυχία των Αγώνων σε όλα τα επίπεδα και για την μακρόχρονη προσπάθειά
τους πρέπει να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τον Γενικό Σύμβουλο κ. Ντίνο
Μιχαηλίδη, την Γενική Συντονίστρια κ. Όλγα Πιπερίδου, όλους τους συντονιστές
υπηρεσιών και διευθυντές τομέων και αθλημάτων. Θα κάνουμε ότι καλύτερο
μπορούμε για να δώσουμε στους φιλοξενούμενους μας όλα τα απαραίτητα εφόδια και
κάθε βοήθεια, που θα κάνει ευχάριστη την παραμονή τους στην Κύπρο. Με την
ισχυρή θέληση και βούληση όλων των Κυπρίων που υποστηρίζουν την προσπάθεια
για μια εξαιρετική διοργάνωση, εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία και υποσχόμαστε
κάθε δυνατή βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωαννίδης.
Η Γενική Συντονίστρια των ΑΜΚΕ 2009, κ. Όλγα Πιπερίδου ανέλυσε στους συνέδρους
όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε όλους τους τομείς δράσης των Αγώνων.
Έδωσε τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τα θέματα διαμονής και διακίνησης των
αθλητών, παραγόντων, επισήμων και δημοσιογράφων, για τους χώρους διεξαγωγής
των Αγώνων, για τις εκδηλώσεις στο περιθώριο της διοργάνωσης και απάντησε σε
διάφορα ερωτήματα που αφορούσαν ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Όπως
ανακοινώθηκε, μετά από απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής των ΑΜΚΕ 2009, από το
αγωνιστικό πρόγραμμα θα αφαιρεθούν τρία αγωνίσματα στίβου (3000μ στηπλ
γυναικών, δισκοβολία γυναικών, σφυροβολία γυναικών), το ομαδικό της ρυθμικής
γυμναστικής, οι κατηγορίες +100 κιλά ανδρών, -75 κιλά γυναικών και +75 κιλά
γυναικών στο τζούντο, η κατηγορία RSX στην ιστιοπλοία και το σκητ στη γυναικεία
σκοποβολή.
Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις από τις συνεδρίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά, σε
συνέντευξη Τύπου που θα γίνει τη ∆ευτέρα 6 Απριλίου, η ώρα το 11:00 στο
Ολυμπιακό Μέγαρο.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μαχαιρά
όπου θα διεξαχθεί το άθλημα της ορεινής ποδηλασίας, ενώ το απόγευμα έγιναν
επισκέψεις σε όλα τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν τις ξένες αποστολές. Το
Σάββατο 4 Απριλίου, 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, διοργανώνεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο Ιατρικό
Σεμινάριο από την Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου με τη συμμετοχή επιστημόνων από
17 χώρες.
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