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Απόλυτη ικανοποίηση από τα αποτελέσματα της συνεδρίας των
Αρχηγών Αποστολής και της Τεχνικής Επιτροπής των ΑΜΚΕ 2009
«Η Κύπρος είναι έτοιμη για τη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης. Ακόμη κι αν ξεκινούσαν αύριο… ∆εν είναι δικό μας συμπέρασμα, αλλά η
εκτίμηση των αρχηγών αποστολής των χωρών που συμμετέχουν στους Αγώνες και
των μελών της Τεχνικής Επιτροπής». Με αυτή την φράση, ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των ΑΜΚΕ 2009, κ.
Ουράνιος Ιωαννίδης, έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για τον βαθμό ετοιμότητας της
πατρίδας μας για την οργανωτική πρόκληση στις πρώτες έξι μέρες του Ιουνίου.
Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της συνεδρίας των Αρχηγών Αποστολής και της
Τεχνικής Επιτροπής που έγινε το διήμερο 3-4 Απριλίου, εξέφρασε την ικανοποίηση
για το έργο που επιτελείται, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
«Οι αντιπρόσωποι των χωρών που βρέθηκαν στην Κύπρο, ενημερώθηκαν για όλες τις
λεπτομέρειες που αφορούν τους Αγώνες. Στο τέλος ακούσαμε συγχαρητήρια και
ευχαριστίες από όλους. Υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση διότι όσα έπρεπε να γίνουν,
έχουν γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΟΕ που ευχαρίστησε θερμά
τη Γενική Συντονίστρια των Αγώνων κ. Όλγα Πιπερίδου, τον Γενικό Σύμβουλο κ.
Ντίνο Μιχαηλίδη και όλους τους συνεργάτες τους.
«Ο τελικός κανονισμός που επιμελήθηκε η κα Πιπερίδου με τους συνεργάτες της
έτυχε συγχαρητηρίων από τους συμμετέχοντες, χωρίς τροποποιήσεις. Οι μόνες
αλλαγές είναι η μη διεξαγωγή των αγωνισμάτων: ∆ισκοβολία Γυναικών, Σφυροβολία
Γυναικών, 3000μ στηπλ Γυναικών, Σκητ Γυναικών, Ρυθμική – Ομαδικό, Τζούντο μέχρι
78 κιλά Γυναικών, +78 κιλά Γυναικών, + 100 κιλά Ανδρών, και η κατηγορία RSX
Γυναικών/Ανδρών.
Θα πρέπει επίσης να διαμορφωθεί το πρόγραμμα της
Καλαθόσφαιρας που οφείλεται στο ότι έγινε με τη διεθνή κατάταξη ενώ πρέπει να
γίνει με την κατάταξη των ΑΜΚΕ. Αποχώρησε επίσης η Μάλτα από τα Βόλεϊ Ανδρών
και Γυναικών, ενώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Μπιτς Βόλεϊ. Οι
ξένοι φίλοι μας επισκέφθηκαν όλους ανεξαίρετα τους χώρους αγώνων και διαμονής,
έλαβαν γνώση του συστήματος διακίνησης και εξέφρασαν την ευαρέσκεια και τα
συγχαρητήρια τους. Έγινε επίσης ο έλεγχος των ξένων αθλητών και των σχετικών
κανονισμών» πρόσθεσε ο κ. Ουράνιος Ιωαννίδης.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εκκρεμότητες για τις οποίες ο πρόεδρος της ΚΟΕ
ανέφερε: «Τρία θέματα για τα οποία αναλάβαμε να δώσουμε απαντήσεις σε
ερωτήματα ξένων είναι το κόστος αναμετάδοσης των αγώνων από δικές τους
τηλεοράσεις και τις δορυφορικές συνδέσεις. Στο περιθώριο των συνεδριών συζήτησα
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και το θέμα Μαυροβουνίου για τη συμμετοχή του οποίου στους ΑΜΚΕ, οριστική
απόφαση θα παρθεί στη Γενική Συνέλευση, την 1η Ιουνίου, όταν θα οριστεί και η
∆ικαστική των Αγώνων.
Στον καθαρά αγωνιστικό τομέα, διεξάγονται αγωνίσματα στα οποία δηλώνουν
συμμετοχή τουλάχιστον τρεις χώρες και τουλάχιστον πέντε αθλητές. Απονέμονται
χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αν οι αθλητές του αγωνίσματος είναι
τουλάχιστον πέντε. Αν είναι λιγότεροι τότε απονέμεται μόνο το χρυσό, αν είναι τρεις
και χρυσό και αργυρό, αν είναι τέσσερις».
Ο κ. Ουράνιος Ιωαννίδης επιχείρησε και μια σύγκριση των ΑΜΚΕ που έγινε το 1989
στην Κύπρο με το σήμερα: «Τα σημερινά δεδομένα είναι εντελως διαφορετικά. Πριν
20 χρόνια, ολοκληρώσαμε το Κολυμβητήριο, μια μέρα πριν τους Αγώνες. Και το
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο την ημέρα των Αγώνων. Σήμερα η Κύπρος διαθέτει
εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τα στελέχη των Αγώνων διαθέτουν και την
πείρα, αλλά και τον ενθουσιασμό και πιστεύουμε ότι οι ΑΜΚΕ 2009, θα είναι το νέο
σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Θέλουμε οι ομοσπονδίες μας, οι αθλητές μας, να
δουλέψουν σκληρά, έτσι ώστε οι ομάδες μας να πετύχουν νίκες και κερδίσουμε και το
αγωνιστικό στοίχημα. Το Πρόγραμμα Εθελοντών έχει προχωρήσει αρκετά, δεν
υπάρχουν προβλήματα ως προς την ποσότητα των ατόμων που έχουν ενδιαφερθεί
να βοηθήσουν την προσπάθεια, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς. Εθελοντές δεν
μπορεί να είναι μόνο οι απόφοιτοι Πανεπιστήμιου, αλλά όλοι όσοι θέλουν να
συνδράμουν σε αυτό το μεγάλο στοίχημα της πατρίδας μας. Τους οποίους και
περιμένουμε».
Από τις 2-5 Απριλίου οργανώθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο Αθλητιατρικό Σεμινάριο με
την επωνυμία «Event Physician» στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ιατρικού και
Παραϊατρικού προσωπικού για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης υπό την αιγίδα
της ∆ΟΕ και με την υποστήριξη του Olympic Solidarity και της Ακαδημίας Αθλητισμού
του ΚΟΑ. Τα Σεμινάριο τίμησαν με την συμμετοχή τους η FIMS και η Αθλητιατρική
Εταιρεία και βεβαίως μέλη τους που δίδαξαν στο σεμινάριο. Όπως ανέφερε ο κ.
Ιωαννίδης που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ∆ρ. Κώστα Χριστοδουλάκη και τους
συνεργάτες, αυτού του είδους τα σεμινάρια γίνονται πάντα πριν από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται πριν από τους ΑΜΚΕ. Το
πρόγραμμα ασχολήθηκε με θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και ιδιαίτερα με τον έλεγχο Αντιντόπιγκ και την
φυσιοθεραπεία.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους
αθλητικούς χώρους και τους χώρους διαμονής και ιδιαίτερα τα μέσα και υλικά που
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σχετίζονται άμεσα με τη φυσιοθεραπεία και τον έλεγχο αντιντόπινγκ. Επίσης
μελέτησαν τις διαδικασίες που υλοποιούνται όπως καθορίστηκαν από την WADA.

Κ.Ο.Ε.
06.04.2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΜΚΕ
2009 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://www.cyprus2009.org.cy/news/20090405_01.htm
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