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Η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή  

Αγώνες υψηλής τεχνολογίας φιλοδοξούν να είναι οι 13οι Αγώνες Μικρών Κρατών 
Ευρώπης, όπως ανακοινώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή. Η τηλεοπτική 
παραγωγή, η μεγαλύτερη που θα γίνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο, ανήκει στη 
Λουμιέρ, ενώ την ευθύνη της δορυφορικής εκπομπής αναλαμβάνει η Hellas Sat, η 
οποία έχει ήδη καλύψει 14 χιλιάδες τηλεοπτικά γεγονότα και θα καταβάλλει 
προσπάθεια, ώστε οι 13οι ΑΜΚΕ να είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός που θα 
μεταδοθεί (σε Κύπρο και Ελλάδα) σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition). Κάθε μέρα, 
από την τηλεοπτική παραγωγή θα ετοιμάζονται δύο περιλήψεις. Η πρώτη διάρκειας 
20 λεπτών θα μεταδίδεται δορυφορικά στις 7:30μ.μ και η δεύτερη διάρκειας 40 
λεπτών στις 10:30μ.μ. Το διάρκειας πέραν των 45 ωρών τηλεοπτικό πρόγραμμα των 
Αγώνων, το οποίο θα μεταδοθεί ολόκληρο από το ΡΙΚ, διαμορφώθηκε ανά ημέρα ως 
ακολούθως: 

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009 

Από τις 21:00 έως τις 23:00 θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΓΣΠ η τελετή έναρξης των 
ΑΜΚΕ ΚΥΠΡΟΣ 2009. 

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009 

Οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν: 

- τους τελικούς στο άθλημα του τζούντο (16:00-18:00) 

- την Πρώτη Ημέρα της Κολύμβησης (18:00-19:10) και των αγωνισμάτων του Στίβου 
(18:15-20:20) 

- την καλαθοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ανδρικών ομάδων Κύπρου και 
Λουξεμβούργου (20:30-22:30). 

Στη διάρκεια της ημέρας θα προβληθούν περιλήψεις με στιγμιότυπα, επίσης, από τα 
αθλήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, της Σκοποβολής, της Γυμναστικής, της 
Ιστιοπλοΐας, της Αντισφαίρισης και από τα αγωνίσματα της Πετόσφαιρας. 

 

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 

Οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν: 

- τους τελικούς στο σκητ στη Σκοποβολή Ανδρών (13:30-14:45) 

- τους αντίστοιχους στα αγωνίσματα της Ενόργανης Γυμναστικής (16:00-20:00) 
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- τη Δεύτερη Ημέρα της Κολύμβησης (18:00-19:45) 

- την καλαθοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ανδρικών ομάδων Κύπρου και 
Ισλανδίας (20:30-22:30). 

Στις περιλήψεις θα προβληθούν στιγμιότυπα και από τα αθλήματα της Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης, της Ιστιοπλοΐας, της Αντισφαίρισης, του Τζούντο και από τα 
αγωνίσματα της Πετόσφαιρας. 

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009 

Οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν: 

- την τελική φάση στους αγώνες διπλού ανδρών και γυναικών Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης (14:40-16:55) 

- τη Δεύτερη Ημέρα των αγωνισμάτων του Στίβου (18:00-20:15) 

- την Τρίτη Ημέρα της Κολύμβησης (18:00-19:20) 

- την πετοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ανδρικών ομάδων Κύπρου και 
Λουξεμβούργου (20:15-22:15). 

Στις περιλήψεις θα προβληθούν και στιγμιότυπα από τα αθλήματα της 
Καλαθόσφαιρας, της Σκοποβολής, της Ιστιοπλοΐας, της Αντισφαίρισης και του 
Τζούντο, καθώς και από τα αγωνίσματα της Ορεινής Ποδηλασίας και του Μπιτς Βόλεϊ. 

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 

Οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν: 

- τους τελικούς στην Αντισφαίριση (14:00-16:30) 

- τους τελικούς ανδρών και γυναικών στο αγώνισμα του Μπιτς Βόλεϊ (16:30-19:00) 

- την Τέταρτη Ημέρα της Κολύμβησης (10:00-12:00) 

- την πετοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ανδρικών ομάδων Κύπρου και Ανδόρας 
(20:15-22:15). 

Στη διάρκεια της ημέρας θα προβληθούν στιγμιότυπα επίσης και από τα αθλήματα 
της Καλαθόσφαιρας, της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, της Σκοποβολής, της 
Γυμναστικής και της Ιστιοπλοΐας. 

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009 

Οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν: 
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- την πετοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των γυναικείων ομάδων Κύπρου και 
Ισλανδίας (10:30-12:30) 

- την καλαθοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ανδρικών ομάδων Κύπρου και 
Ανδόρας (14:00-16:00) 

- την Τρίτη Ημέρα των αγωνισμάτων του Στίβου (16:00-19:00). 

Στη διάρκεια της ημέρας θα προβληθούν στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις 
απονομές μεταλλίων στα αθλήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, της 
Γυμναστικής, της Αντισφαίρισης,. 

Στις 20:30 σε απευθείας σύνδεση με το ΓΣΠ θα μεταδοθεί η τελετή λήξης των 13ων 
ΑΜΚΕ ΚΥΠΡΟΣ 2009. 

 

AP/ 

 

 


