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Δύο χιλιάδες «διαβατήρια»
Γύρω στις 2000 διαπιστεύσεις θα εκδώσει η Οργανωτική Επιτροπή των 13ων Αγώνων
Μικρών Κρατών Ευρώπης, που προετοιμάζεται πυρετωδώς εδώ και πολλούς μήνες για
την καλύτερη διοργάνωση που έγινε ποτέ στην ιστορία των Αγώνων. Όλα τα άτομα
που έχουν ενεργή συμμετοχή θα πρέπει απαραίτητα να έχουν διαπίστευση, η οποία
θα αποτελεί ουσιαστικά το «διαβατήριο» για την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένους
χώρους.
Διαπιστεύσεις θα πάρουν οι αθλητές όλων των χωρών που συμμετέχουν, όπως
επίσης και τα υπόλοιπα μέλη των αποστολών (διοίκηση, ιατροί, φυσιοθεραπευτές,
συνοδοί) οι ξένοι και Κύπριοι δημοσιογράφοι που θα καλύψουν τη διοργάνωση, τα
μέλη των Ολυμπιακών Επιτροπών, οι επίσημοι προσκεκλημένοι της Κυβέρνσησης και
της Οργανωτικής Επιτροπής, οι διαιτητές, οι κριτές και οι εθελοντές. Οι αθλητές που
θα λάβουν μέρος στους Αγώνες, σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής, ξεπερνούν
τους 950. Συνολικά τα μέλη όλων των αποστολών αναμένεται να ξεπεράσουν τους
1500.
Όλοι οι διαπιστεύμενοι της διοργάνωσης, θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο
διακίνησης που έχει σχεδιάσει η Οργανωτική Επιτροπή για την εύκολη και γρήγορη
μετακίνηση τους, από τα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν, προς τους αγωνιστικούς
χώρους, αλλά και μεταξύ Λευκωσίας – Λεμεσού, των δύο πόλεων δηλαδή που θα
φιλοξενήσουν τα αθλήματα των 13ων ΑΜΚΕ.
Στις 26 Μαϊου η ΚΥΠΡΟΣ 2009 θα είναι πανέτοιμη να παραδώσει στους αρχηγούς
αποστολών τις διαπιστεύσεις των αθλητών και των συνοδών. Μαζί με την
διαπίστευση θα δίνονται, στους φιλοξενούμενους της ΚΥΠΡΟΣ 2009, γραπτώς, όλες
οι χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα των αθλητών και των συνοδών
τους στις μέρες παραμονής τους στο νησί μας. Χάρτες, τρόποι μετάβασης από έναν
αθλητικό χώρο σε άλλο, τα δρομολόγια και οι ώρες αναχώρησης των λεωφορείων
μεταφοράς τους στα στάδια και τα ξενοδοχεία και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να
φανεί χρήσιμη στους συμμετέχοντες στους ΑΜΚΕ της Κύπρου.
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