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Προετοιμάζονται οι εθνικές ομάδες μπιτς βόλεϊ 

Σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται οι εθνικές ομάδες μπιτς βόλεϊ ενόψει των 
13ων ΑΜΚΕ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μανώλης Ρουμελιώτης, έχει 
επιλέξει τις προεθνικές αντρών και γυναικών. Μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η 
διοργάνωση (οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στη Λεμεσό), 
θα επιλέξει τους δυο αθλητές και δυο αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν τη 
χώρα μας στη διοργάνωση. Στους άντρες την προ-εθνική αποτελούν οι 
Γιώργος Πλατρίτης, Πάρης Χριστοφή, Γιάννος Ηλία, Αντρέας Ζάνης, Δαμιανός 
Χατζηδαμιανού και Γαβριήλ Γεωργίου. Την προεθνική γυναικών αποτελούν οι 
Λώρα Χατζηκυριάκου, Σοφία Χριστοφόρου, Μαριότα Αγγελοπούλου, Ρενάτα 
Κωνσταντίνου, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου. Η 
προετοιμασία των εθνικών ομάδων, πραγματοποιείται στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα. Τις προσεχείς μέρες η αποστολή των δυο εθνικών θα μεταβεί στην 
Ελλάδα, όπου θα δώσει φιλικούς αγώνες.  

Το άθλημα του μπιτς βόλεϊ εντάχθηκε στο πρόγραμμα των ΑΜΚΕ τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Αρχικά στην Ανδόρα το 2005 και πριν δυο χρόνια στο 
Μονακό. Διάκριση για την Κύπρο αποτέλεσε το χάλκινο μετάλλιο που 
κατέκτησε η Εθνική ομάδα γυναικών στην Ανδόρα πριν τέσσερα χρόνια. Την 
ομάδα αποτελούσαν οι Δέσποινα Κωνσταντίνου και η Ιωάννα Λέτσιεφ.   

Όσον αφορά στη φετινή διοργάνωση και τους στόχους, εκ μέρους της 
Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Μπιτς Βόλεϊ της ΚΟΠΕ, ο κ. Αντώνης 
Κωνσταντίνου, μας ανέφερε: «Θέλουμε σιγά-σιγά να μπουν σωστές βάσεις και 
να μπορούν να προετοιμάζονται σωστά οι εθνικές ομάδες μπιτς βόλεϊ. Όσον 
αφορά στους φετινούς αγώνες, ο στόχος που τίθεται είναι και οι δυο εθνικές 
ομάδες να εξασφαλίσουν συμμετοχή στον τελικό». Να σημειώσουμε, τέλος, 
ότι στο τουρνουά Beach Volleyball των 13ων ΑΜΚΕ, στους άντρες έχουν 
δηλώσει συμμετοχή και οι οκτώ χώρες. Στην κατηγορία γυναικών, η μοναδική 
χώρα που δεν δήλωσε συμμετοχή είναι η Μάλτα. 
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