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Για τη μετακίνηση τους χρειάζονται ακόμη «σοφέρ» αφού καμία από τις δύο, λόγω 
ηλικίας, δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Το δίδυμο της γυναικείας ομάδας Μπιτς Βόλεϊ 
της Κύπρου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου, θα προσπαθήσουν 
να υλοποιήσουν το στόχο της παρουσίας τους στον τελικό στους 13

Επένδυση στα νιάτα 

ους

Η προετοιμασία των ομάδων μας ανδρών και γυναικών, συνεχίζεται με καθημερινές 
προπονήσεις στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, 
όπου και θα φιλοξενηθεί το άθλημα. Διεξάγεται ένα τουρνουά προετοιμασίας, ώστε οι 
ομάδες μας να βρεθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας, ενόψει των 
υποχρεώσεων τους οι οποίες αρχίζουν τη ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. 

 Αγώνες 
Μικρών Κρατών Ευρώπης.  Με μέσο όρο ηλικίας μόλις 16.5 χρόνια, Κωνσταντίνου και 
Αγγελοπούλου είναι μακράν η πιο νεαρή ομάδα στο άθλημα (σε άντρες και γυναίκες). 
Ο διευθυντής του αθλήματος Μάριος Κοντός, ξεκαθάρισε ότι το γεγονός αυτό μόνο 
τυχαίο δεν είναι: «Χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά στο μπιτς βόλεϊ. Θέλουμε να 
επενδύσουμε στο νεαρό της ηλικίας και στο ταλέντο της Μανωλίνας και της 
Μαριότας, έτσι ώστε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
στα επόμενα χρόνια. Η επιλογή του ομοσπονδιακού μας προπονητή, του Μανώλη 
Ρουμελιώτη δεν έγινε μόνο με βάση το κριτήριο της ηλικίας. Πρόκειται για δύο 
ταλαντούχες αθλήτριες. Με το σωματότυπο της Μανωλίνας, αλλά και τις εμπειρίες 
της Μαριότας η οποία έχει λάβει μέρος σε πολλά τουρνουά Μπιτς Βόλλεϊ στην 
Ελλάδα, ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε το στόχο που θέσαμε εξ αρχής και δεν είναι 
άλλος από την παρουσία μας στον τελικό». 

Σε αντίθεση, με τους άντρες, όπου και οι οκτώ χώρες θα συμμετάσχουν στο Μπιτς 
Βόλεϊ, στις γυναίκες συμμετοχή δήλωσαν έξι από τις οκτώ χώρες που μετέχουν, με 
την απουσία του Σαν Μαρίνο να αποτελεί μίνι- έκπληξη. Με τις Μάλτα και Σαν Μαρίνο 
εκτός, οι έξι ομάδες (Κύπρος, Μονακό, Λουξεμβούργο, Λίχτενσταϊν, Ισλανδία και 
Ανδόρα) θα αγωνιστούν όλες εναντίον όλων σε όμιλο και στη συνέχεια οι τέσσερις 
πρώτες θα διεκδικήσουν τα μετάλλια με ημιτελικούς 1-4, 2-3.   
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