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Ανέβηκε ο πήχης

Ο ήλιος, η θάλασσα και οι αμμώδεις παραλίες αποτελούν σήμα κατατεθέν για τη
Κύπρο. Κατά παράδοξο τρόπο, ωστόσο, το άθλημα του Μπιτς Βόλεϊ δεν αναπτύχθηκε
ιδιαίτερα στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί ισχυρό ατού για τη χώρα
μας ενόψει των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο Αντώνης Κωνσταντίνου,
μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του αθλήματος, μας εξήγησε τους λόγους. «Όλοι οι
αθλητές που ασχολούνται με το μπίτς βόλεϊ είναι αθλητές σάλας. Δεν είχαμε την
απαραίτητη υποδομή στο άθλημα. Οι υποχρεώσεις με τις ομάδες τους είναι πολλές,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για σωστή προετοιμασία στην άμμο. Επιπλέον,
οι αθλητές του μπιτς βόλεϊ δεν έχουν την ευχέρεια να συμμετάσχουν σε διάφορα
τουρνουά σε άλλες χώρες, ώστε να βελτιωθούν».
Το γεγονός όμως ότι η χώρα μας θα είναι η οικοδέσποινα των Αγώνων, το κίνητρο
για διάκριση γίνεται μεγαλύτερο: «Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πιο
προχωρημένες από την Κύπρο στο μπιτς βόλεϊ. Παραδοσιακά δυνατές ομάδες έχει το
Σαν Μαρίνο στους Άντρες και το Μονακό στις γυναίκες, αλλά στόχος μας είναι η
παρουσία στους τελικούς», τονίζει ο κ. Κωνσταντίνου, θέτοντας τον πήχη αρκετά
ψηλά, αν αναλογιστούμε ότι στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις (Ανδόρα 2005 και
Μονακό 2007) έχουμε να επιδείξουμε μόνο ένα χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία
γυναικών. «Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι είναι
δυνατόν για να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να φτάσουμε στην κατάκτηση
μεταλλίων. Συνεργαζόμαστε με τον Μανώλη Ρουμελιώτη, ως προπονητή ο οποίος
έχει πολλές γνώσεις για το άθλημα, ενώ τα παιδιά που αποτελούν την προεθνική
πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ελλάδα», κατέληξε ο
κ. Κωνσταντίνου.
Σύμφωνα με τις συμμετοχές, στο άθλημα του μπιτς βόλεϊ θα αγωνιστούν και οι οκτώ
ομάδες Ανδρών και γυναικών των χωρών που μετέχουν στη διοργάνωση. Η επιλογή
των δύο Κυπριακών ομάδων ανδρών και γυναικών, αναμένεται να οριστικοποιηθεί
περί τα τέλη της ερχόμενης βδομάδας.
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