10.05.2009 ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Καλά μελετημένο για να καλύπτει όλες τις ανάγκες των αποστολών, των
δημοσιογράφων και όλων των διαπιστευμένων στους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης, είναι το δίκτυο διακίνησης που έχει σχεδιάσει η Οργανωτική Επιτροπή των
13ων ΑΜΚΕ. Στόχος η ευκολότερη μετακίνηση των αθλητών, των μελών των
αποστολών, των δημοσιογράφων και των εθελοντών μεταξύ των χώρων διαμονής
και των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τα 11 αθλήματα των
Αγώνων σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Η ΚΥΠΡΟΣ 2009 έχει εργαστεί εντατικά στον σχεδιασμό των διαδρομών ώστε αυτές
να εξυπηρετούν εύκολα, απλά και γρήγορα τους διαπιστευμένους στους ΑΜΚΕ. Τις
διαδρομές θα πραγματοποιούν καθημερινά λεωφορεία από τα ξενοδοχεία, που θα
φιλοξενούν τις αποστολές των χωρών, προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Λεωφορεία
έχουν επίσης τοποθετηθεί για να εξυπηρετούν όσους (μέλη αποστολών, αθλητές,
εθελοντές, δημοσιογράφους) θα ήθελαν να μεταβούν από μία αθλητική εγκατάσταση
σε άλλη.
Ο Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων θα παρέχει σε κάθε αποστολή ένα λεωφορείο
το οποίο θα εξυπηρετεί την κάθε χώρα αναλόγως των αναγκών της και φυσικά όπως
η ίδια επιθυμεί. Επίσης κάθε αρχηγός αποστολής θα έχει το δικό του αυτοκίνητο που
επίσης θα χρησιμοποιεί όπως και όταν θέλει, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Το
ίδιο ισχύει για κάθε πρόεδρο Ολυμπιακής Επιτροπής της κάθε χώρας που βρεθεί στο
νησί μας για την παρακολούθηση των 13ων ΑΜΚΕ. Στους επίσημους προσκεκλημένους
(VIP) πέραν του αυτοκινήτου θα υπάρχει και αστυνομική συνοδεία για την ασφαλή
διαμονή τους στην Κύπρο.
Οι διαδρομές των λεωφορείων
Οι αποστολές των χωρών που θα λάβουν μέρος στους ΑΜΚΕ, θα διαμένουν σε δύο
πόλεις. Στη Λευκωσία και τη Λεμεσό και ως εκ τούτου έχουν σχηματιστεί διαδρομές
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των διαπιστευμένων στους Αγώνες. Θα υπάρχει δε
και γραμμή Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Λευκωσίας.
Τα λεωφορεία εντός της Λευκωσίας θα πραγματοποιούν διαδρομές από τις 7 το πρωί
και κάθε 20 λεπτά, μεταφέροντας κάθε επιβάτη σε δύο κεντρικά σημεία στη
πρωτεύουσα. Στο σύμπλεγμα του Μακαρείο Στάδιου και το ΓΣΠ. Για την τήρηση του
προγράμματος διαδρομών και για την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης, στην
κάθε γραμμή θα κυκλοφορούν την ίδια ώρα τρία λεωφορεία. Το δίκτυο διακίνησης θα
καλύπτει όλα τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενούν τις αποστολές και θα τα συνδέει με
το Αθλητικό Σύμπλεγμα του ΓΣΠ, με το Μακάρειο Στάδιο και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ολυμπιακό
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Σκοπευτήριο Λευκωσίας, αλλά και τον Μαχαιρά όπου θα διεξαχθεί το άθλημα της
Ορεινής Ποδηλασίας.
Στη Λεμεσό τα πράγματα είναι πιο απλά, αφού τα αθλήματα θα φιλοξενηθούν σε
τρεις εγκαταστάσεις της πόλης. Και εδώ όμως, η Οργανωστική Επιτροπή έχει
φροντίσει να καλύψει όλες τις ανάγκες των αποστολών με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Οι αποστολές θα μετακινούνται από το ξενοδοχείο που θα τις φιλοξενεί προς
το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο, το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» και το
Κολυμβητήριο Λεμεσού.
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