Αγώνες υψηλής τεχνολογίας με τη συνεργασία
της Hellas Sat, της Λουμιέρ και του ΡΙΚ
Ταυτισμένη με τη νέα εποχή στον τομέα της τεχνολογίας θα είναι η τηλεοπτική
κάλυψη των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε
την Τρίτη 12 Μαΐου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
κ. Ουράνιος Ιωαννίδης ανακοίνωσε τη συνεργασία με την Hellas Sat που θα έχει την
ευθύνη της δορυφορικής εκπομπής. Ταυτόχρονα έγινε η παρουσίαση της τηλεοπτικής
παραγωγής που θα γίνει από την Λουμιέρ, όπως επίσης και των ζωντανών
τηλεοπτικών μεταδόσεων που θα γίνονται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, η Hellas Sat έχει συμβληθεί με την Οργανωτική
Επιτροπή των ΑΜΚΕ 2009 για τη μετάδοση των Αγώνων στις υπόλοιπες χώρες που
συμμετέχουν και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω δορυφόρου. Ο
διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat κ. Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς τόνισε ότι η
Hellas Sat έχει τη δυνατότητα να στείλει το τηλεοπτικό σήμα σε χώρες με πληθυσμό
3 δισεκατομμυρίων, ενώ έχει ήδη καλύψει 14 χιλιάδες τηλεοπτικά γεγονότα. Θα
καταβληθεί επίσης προσπάθεια όπως η τηλεοπτική μετάδοση των 13ων ΑΜΚΕ να είναι
το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός που θα μεταδοθεί (σε Κύπρο και Ελλάδα) σε υψηλή
ευκρίνεια (High Definition). «Η τηλεοπτική εκπομπή των Αγώνων θα είναι στο
δορυφόρο Hellas Sat 2, ενώ παράμετροι της εκπομπής θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
από
την
επίσημη
ιστοσελίδα
της
διοργάνωσης
(www.cyprus2009.org.cy)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πρωτοπαπάς.
Σε χαιρετισμό του εκ μέρους της Λουμιέρ, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ακης
Αβρααμίδης, σημείωσε ότι η τηλεοπτική παραγωγή των ΑΜΚΕ είναι η μεγαλύτερη που
θα γίνει μέχρι τώρα στην Κύπρο: «Το επίπεδο παραγωγής θα είναι εφάμιλλο με όλες
τις διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις
παραγωγές μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην Ευρώπη. Είναι μια παραγωγή που
δεν έχει ξαναγίνει. Είμαι σίγουρος όμως ότι η Οργανωτική Επιτροπή συνεργάζεται με
τους καλύτερους «παίκτες» όπως είναι η Hellas Sat και το ΡΙΚ και πιστεύω ότι
δημιουργηθεί μια «εθνική Κύπρου» έτοιμη να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.
Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος της Αθλητικής Υπηρεσίας του ΡΙΚ κ. Δώρος Νικολάου,
από το Κρατικό Ίδρυμα θα μεταδοθεί όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα, διάρκειας πέραν
των 45 ωρών, την περίοδο 1-6 Ιουνίου 2009. «Από το 1989 όταν καλύψαμε ζωντανά
τους 3ους ΑΜΚΕ, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια των Αγώνων. Το ΡΙΚ ήταν
πάντοτε παρών κι έτσι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις για
την άμεση ενημέρωση των φιλάθλων και όχι μόνο. Θα μεταδοθούν από το ΡΙΚ 21
αθλητικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των Τελετών Έναρξης και Λήξης με
καθημερινό πρόγραμμα 7-8 ωρών», ανέφερε ο κ. Νικολάου.
Ξεχωριστής σημασίας είναι η συνεργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής με την
Εταιρεία Galanis Sports Data που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής κάλυψης αθλητικών εκδηλώσεων. Για τη στατιστική κάλυψη των
αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων η Galanis Sports Data διαθέτει όλες τις
απαραίτητες υποδομές, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εφαρμογές για την επί
τόπου συλλογή αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων και την on-line
επεξεργασία και παρουσίασή τους. Θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε γραφικά κατά

την παραγωγή του τηλεοπτικού σήματος των Αγώνων, ενώ θα αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες της Galanis Sports Data και στο σύστημα αποτελεσμάτων. Με τον
τρόπο αυτό από την επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων (www.cyprus2009.org.cy) θα
παρέχεται ενιαία και υψηλών προδιαγραφών κάλυψη, όσον αφορά τα αποτελέσματα
και τα στατιστικά στοιχεία. Σε αθλήματα όπως o στίβος, η καλαθόσφαιρα, η
πετόσφαιρα, η κολύμβηση (και άλλα), στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν live
αποτελέσματα, εξέλιξη και στατιστικά στοιχεία, ενώ θα παρέχονται και όλα τα
απαραίτητα ηλεκτρονικά αρχεία μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης ανακοίνωσε επίσης
ότι το Cyprus Sports Channel θα παρέχει υπηρεσίες για το ανέβασμα των Αγώνων
στο δορυφόρο Hellas Sat, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαρίστησε θερμά όλα τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης: «Είμαστε ευγνώμονες σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
κανάλια, παγκύπρια και τοπικά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για προβολή
των Αγώνων, η οποία έχει αρχίσει. Τα στιγμιότυπα της 40λεπτης περίληψης, κάθε
μέρα, θα διατεθούν δωρεάν σε όλα τα κανάλια».
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