19.05.2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Λεμεσός συμμετέχει ενεργά στους 13ους ΑΜΚΕ
Η Λεμεσός, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, με το μεγαλύτερο λιμάνι του
νησιού, είναι μαζί με την πρωτεύουσα, Λευκωσία, οι δύο πόλεις όπου θα
φιλοξενήσουν τα αθλήματα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο ήλιος, η
θάλασσα και οι ωραίες παραλίες οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες,
αναμένεται να αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο για τους φιλάθλους, Κύπριους και
ξένους, οι οποίοι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν κάποια από τα τέσσερα εκ των
δώδεκα συνολικά αθλημάτων τα οποία θα διεξαχθούν στην παραλιακή πόλη. Τα
αθλήματα της Ιστιοπλοΐας και Μπιτς Βόλεϊ θα λάβουν χώρα σε μια πανέμορφη
περιοχή στην Αμαθούντα, στον Άγιο Τύχωνα, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, του
οποίου η παραλία, επιτρέπει τον ιδανικό συνδυασμό για μπάνιο και ηλιοθεραπεία με
την παρακολούθηση των αθλημάτων.
Μόλις λίγα μέτρα από την παραλία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στο
Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, θα φιλοξενηθούν οι αγώνες Κολύμβησης, στο
προσφάτως ανακαινισμένο κολυμβητήριο. Το άθλημα της Κολύμβησης αποτελεί ένα
από τα ισχυρά ατού της Κυπριακής αποστολής και η συγκομιδή μεταλλίων από το
άθλημα δυνατόν να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη στον
πίνακα των μεταλλίων, καθώς, είναι το άθλημά που έχει προσφέρει στην Κύπρο 213
μετάλλια σε Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Γεγονός το οποίο κατατάσσει στη
δεύτερη θέση της σχετικής λίστας πίσω από το στίβο. Ένα ακόμη άθλημα όπου
παραδοσιακά η Κύπρος κερδίζει μετάλλια στους ΑΜΚΕ, είναι αυτό της Γυμναστικής,
Ρυθμικής και Ενόργανης που επίσης θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό. Το νεόκτιστο (2005)
κλειστό «παλατάκι» της πόλης το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λεμεσός θα παραμένει σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια
του αγωνιστικού μέρους των Αγώνων, καθώς αθλήματα θα διεξάγονται και στις πέντε
αγωνιστικές μέρες των ΑΜΚΕ 2009. Στις 2, 3, 4 και 5 Ιουνίου θα διεξαχθούν τα
αθλήματα του Μπιτς Βόλεϊ, Κολύμβησης και Ιστιοπλοΐας, ενώ το άθλημα της
Γυμναστικής το οποίο θα αρχίσει επίσης στις 2 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί την τελευταία
μέρα των αγώνων 6 Ιουνίου, με μοναδική κενή μέρα την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

CP

Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009.
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, P.O. Box 23931, CY-1687 NICOSIA.
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890.

p. 1 / 1

