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Ανακαινισμένο και ψηλών απαιτήσεων Κολυμβητήριο
Η πλειονότητα των εμπλεκομένων στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης
θεωρεί πως η Κολύμβηση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το νικητή στην τελική
κατάταξη στον πίνακα των μεταλλίων. Κάπως έτσι έγινε και στο Μονακό προ διετίας.
Αυτή τη φορά όμως, η Κολύμβηση, εκτός από το καθοριστικό αγωνιστικό της ρόλο
δηλώνει είναι έτοιμη να διαδραματίσει και πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιγνίδι της
υψηλής τεχνολογίας και των εντυπώσεων στον οργανωτικό τομέα. Αρχής γενομένης
από το πλήρως ανακαινισμένων και υψηλών απαιτήσεων Ολυμπιακό Κολυμβητήριο
Λεμεσού. Ένα κολυμβητήριο που από ασχημόπαπο μετατράπηκε σε… κύκνο!
Από τα αποδυτήρια, τη γραμματεία, την πισίνα, το προθερμαντήριο και όλους γενικά
τους βοηθητικούς χώρους, όλα μοιάζουν καινούργια και στις απαιτήσεις των καιρών.
Άπαντες παράλληλα δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν και με το παραπάνω στις
απαιτήσεις της διοργανώσεις. Προσθέστε και τον υπερσύγχρονο και τελευταίου
τύπου τεχνολογίας ηλεκτρονικό πίνακα, που μπορεί να κάνει τα πάντα (με χρώματα
και σχήματα) και έχετε μπροστά σας ένα κομμάτι από τα όσα υπόσχετε να προσφέρει
ο υγρός στίβος στους ΑΜΚΕ της Κύπρου. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς
και όλοι δηλώνουν αισιόδοξοι και έτοιμοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
διοργάνωσης.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η
ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο και θα αποτελείται από 15 αθλητές και
αθλήτριες. Μια ομάδα που με τη σειρά της θα κάνει εκ νέου «βουτιά» για να πιάσει
το στόχο των προσδοκιών και να ανεβάσει και την κολύμβηση, αλλά και το
αγωνιστικό εκτόπισμα της Κύπρου τόσο ψηλά όσο, είναι στις συνειδήσεις και τις
απαιτήσεις των φιλάθλων. Κάτι άλλωστε που το άθλημα έκανε κατ’ επανάληψη, μόνο
που αυτή τη φορά αναμένεται και φιλοδοξεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων.
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