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Η Αθήνα «βγάζει» τις ομάδες 

Την Πέμπτη 14 Μαϊου θα μεταβούν στην Αθήνα οι προεθνικές ομάδες ανδρών και 
γυναικών μπιτς βόλεϊ, για τη συνέχιση της προετοιμασίας τους ενόψει των 13ων 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Οι ομάδες θα προπονούνται στην περιοχή του 
Σχοινιά με δεύτερη επιλογή την Ανάβυσσο. Την ευθύνη για τις προπονήσεις των 
εθνικών ομάδων, στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο Λεμεσού, είχε ο Κώστας Ταμπουρατζής, ο 
οποίος είναι συνεργάτης του ομοσπονδιακού μας προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη. Ο 
προπονητής των μεγάλων επιτυχιών του ελληνικού μπιτς βόλεϊ βρίσκεται στην Αθήνα 
για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά έχει καταρτίσει το πρόγραμμα 
προετοιμασίας και θα αναλάβει την ευθύνη των προπονήσεων, όταν η προετοιμασία 
συνεχιστεί επί ελληνικού εδάφους. Η αποστολή των προεθνικών μας ομάδων κατά 
την παραμονή της στην Αθήνα, θα δώσει και αρκετά φιλικά παιχνίδια με ελληνικές 
ομάδες. Μετά απ' αυτούς τους αγώνες, πιθανότατα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής 
Μανώλης Ρουμελιώτης, θα επιλέξει δυο άντρες και δυο γυναίκες που θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους 13ους ΑΜΚΕ. Οι προεθνικές αποτελούνται από έξι 
άντρες και έξι γυναίκες.  
Σε επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή Μανώλη Ρουμελιώτη δήλωσε: 
«Το σημαντικό είναι να κάνουμε σωστή προετοιμασία. Αποδεχθήκαμε την πρόταση 
της Κυπριακής ομοσπονδίας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις 
για άνοδο του επίπεδου των εθνικών ομάδων μπιτς βόλεϊ της Κύπρου». Σε σχέση με 
τους στόχους των ομάδων μας, ο Μανώλης Ρουμελιώτης, δεν θέλησε να πει πολλά 
πράγματα, πριν αξιολογήσει τους αντιπάλους τους: «Πρώτα θα πρέπει να 
δουλέψουμε με τους παίκτες και τις παίκτριες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι στις 
αρχές Ιουνίου που ξεκινούν οι ΑΜΚΕ. Σύντομα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα 
για τις άλλες ομάδες, για να μπορούμε να οριοθετήσουμε τους δικούς μας στόχους» 

Ο Μανώλης Ρουμελιώτης ήταν ο προπονητής των μεγάλων επιτυχιών του ελληνικού 
μπιτς βόλεϊ, έχοντας υπό την καθοδήγησή του, τις Βάσω Καραντάσιου / Βίκυ 
Αρβανίτη και Θάλεια Κουτρουμανίδου / Μαρία Τσιαρτιάνη. Μέχρι το τέλος του 2008, 
ήταν Ομοσπονδιακός Προπονητής Εθνικών ομάδων της Ελλάδας Aνδρών – Γυναικών, 
Τεχνικός Συντονιστής με ευθύνη την οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό και τη 
διοίκηση, ενώ ως αθλητής ήταν Πρωταθλητής Ελλάδας το 1999 και το 2001 και μέλος 
των Εθνικών ομάδων Μπιτς Βόλεϊ της Ελλάδας από το 1994 μέχρι το 2001.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής 
του αθλήματος, κορυφαίες ομάδες του τουρνουά στην κατηγορία αντρών είναι το 
Σαν Μαρίνο και στην κατηγορία γυναικών η ομάδα του Μονακό. Πρόκειται για χώρες, 
στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο άθλημα. Λαμβάνουν μέρος συνεχώς σε 
διάφορες διοργανώσεις και τουρνέ στην Ευρώπη.  Τα δεδομένα διαφοροποιούνται 
συνεχώς και καθημερινώς συγκεντρώνονται στοιχεία και πληροφορίες, ούτως ώστε 
να υπάρξει σωστή αξιολόγηση όλων των ομάδων που θα λάβουν μέρος στους 
Αγώνες.  
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Δεν ξεκίνησαν ακόμα τα έργα αναβάθμισης των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους 
αγώνες στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού. Το θέμα έφτασε μέχρι τον υπουργό 
Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη ο οποίος έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του όλου 
θέματος, το συντομότερο δυνατό. Μεταξύ άλλων θα μεγαλώσουν οι διαστάσεις των 
δυο γηπέδων, ούτως ώστε να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.  
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