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Χάνουν τους ΑΜΚΕ 2009 λόγω... μελέτης 

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κάποιες φορές αποτελεί εμπόδιο στον αθλητισμό. Η ανδρική 
καλαθοσφαιρική ομάδα του Λουξεμβούργου, θα αγωνιστεί στην Κύπρο χωρίς τους Χαβιέ 
Ενγκέλ (Σπάρτα), Λορέν Σβαρτζ (Musel Pikes) και Κρίστοφερ Τζόουνς (Amicale). Οι εν λόγω 
αθλητές ετοιμάζενται για να δώσουν εξετάσεις την περίοδο των Αγώνων και έχουν πολύ 
διάβασμα. 

ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΒΕΛΑ 
Ηρωική πρόκριση για τους ΑΜΚΕ 

Ο Μαλτέζος σκοπευτής, Γουίλιαμ Βέλα, ήταν αναμενόμενο να πάρει το όριο για τους 13ους 

ΑΜΚΕ. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν ότι για να το πετύχει αυτό θα έπρεπε να 
ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο. Ο εν λόγω σκοπευτής, στο άθλημα του αεροβόλου τυφεκίου 
(10 μ.), σε αγώνες περί τα μέσα Απριλίου, επιχείρησε να πιάσει το όριο. Ωστόσο, ένας 
τραυματισμός στο μάτι που χρησιμοποιούσε για να σκοπεύει, κατέστησε την προσπάθειά του 
πολύ δύσκολη. Παρόλα αυτά ,αντεπεξήλθε, πετυχαίνοντας σκορ 571 και ξεπερνώντας κατά 
ένα βαθμό το όριο. Ο Βέλα, που θεωρείται φαβορί για το χρυσό στην Κύπρο, σημείωσε τη 
μεγαλύτερη του επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2008, στους Κοινοπολιτειακούς Σκοπευτικούς 
Αγώνες στο Γιβραλτάρ, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό. Ήταν το πρώτο στην 
ιστορία της Μάλτας στο άθλημα του αεροβόλου τυφεκίου. Ο πατέρας του Γουίλιαμ, Πολ Βέλα, 
θα αγωνιστεί κι αυτός στην Κύπρο, ως μέλος της ομάδας σκητ. Στους ΑΜΚΕ του 2003, είχε 
κατακτήσει αργυρό μετάλλιο, που θεωρείται ως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του.  

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 
Κοινή προετοιμασία για όλους τους αθλητές 

Η ελίτ των αθλητών του Λίχτενσταϊν προετοιμάστηκε για τους ΑΜΚΕ στο Μπρούνικο της 
Ιταλίας. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται αυτό, κατόπιν απόφασης της Ολυμπιακής 
Επιτροπής του Λίχτενσταϊν. Οι αθλητικοί παράγοντες της χώρας θεωρούν πως με αυτό τον 
τρόπο, δηλαδή με τη συγκέντρωση αθλητών διάφορων αθλημάτων και την παράλληλη 
προετοιμασία τους στον ίδιο χώρo, τα κέρδη είναι πολλαπλά. Πιστεύουν ότι έτσι, όχι μόνο 
μπορούν να παρατηρήσουν το επίπεδο όλης της ομάδας, αλλά και αναπτύσσονται ισχυροί 
δεσμοί μεταξύ των αθλητών. Στην προετοιμασία στο Μπρούνικο συμμετείχαν 50 αθλητές και 
όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη δουλειά που έγινε. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις που 
έκανε ο Ομοσπονδιακός προπονητής της κολύμβησης, Γιούργκεν Άνγκερ: «Είχαμε τέλειες 
συνθήκες εκγύμνασης, εξαιρετική ατμόσφαιρα, φανταστικό καιρό και πολύ καλό φαγητό. 
Ήταν πολύ καλή προετοιμασία για τους κολυμβητές ενόψει των αγώνων στην Κύπρο». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα όσα είπε ο προπονητής της ομάδας αντισφαίρισης, Μάρκο 
Βάγκερ (Marco Wager), ο οποίος έκανε επίσης λόγο για εξαιρετικές συνθήκες προπόνησης, 
ενώ πρόσθεσε πως «η διάθεση των αθλητών στο Μπρούνικο ήταν εξαιρετική».  


