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Ήλιος, Θάλασσα και θέαμα… 

Σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Λεμεσού, στις Ομοσπονδιακές 
Εγκαταστάσεις, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, θα φιλοξενηθεί το άθλημα του 
Μπιτς Βόλεϊ στο πλαίσιο των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Αφενός το 
θέαμα και αφετέρου το γεγονός ότι μπορεί να συνδυάσει κανείς τη θέαση των 
αγώνων με τη θάλασσα και το ζεστό κυπριακό ήλιο, καθιστούν το άθλημα ιδιαίτερα 
δημοφιλές στους φιλάθλους.  

Τα έργα ανακατασκευής των Γηπέδων έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες μέρες 
αφού με την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη 
ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
ευχαρίστησε και δημόσια τον κ. Συλικιώτη για τη βοήθειά του, την Επαρχιακή 
Διοίκηση Λεμεσού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, καθώς επίσης τον ΚΟΑ και 
την ΚΟΕ που έχουν συνδράμει στην προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή οργάνωση 
του αθλήματος και των ΑΜΚΕ 2009.  

Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ο διευθυντής του αθλήματος Μάριος Κοντός, 
αναφέρθηκε σε μια σειρά εργασιών οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε το 
Ιστιοπλοϊκό Κέντρο να διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του αθλήματος: «Στο 
χώρο υπήρχαν ήδη δύο γήπεδα Μπιτς Βόλεϊ τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες κυρίως 
των εγχώριων διοργανώσεων. Για τους 13ους ΑΜΚΕ η Οργανωτική Επιτροπή προχωρεί 
ήδη στη δημιουργία, άλλων δύο βοηθητικών γηπέδων στα οποία θα μπορούν να 
προετοιμάζονται οι ομάδες και ταυτόχρονα. Τα έργα αφορούν κυρίως στη διεύρυνση 
του χώρου των δύο γηπέδων, αλλά και την αλλαγή της άμμου ώστε τα γήπεδα να 
ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπιτς Βόλεϊ».  

Η επιτυχία στο Μπιτς Βόλεϊ βασίζεται σε τρεις άξονες. Στην πετυχημένη αγωνιστική 
παρουσία των ομάδων μας, στην άρτια οργάνωση του αθλήματος και στην αθρόα 
προσέλευση του κόσμου: «Είμαι βέβαιος ότι αγωνιστικά και οργανωτικά θα είμαστε 
πανέτοιμοι και περιμένουμε ότι και η παρουσία του κόσμου θα είναι η αναμενόμενη. 
Άλλωστε, το γεγονός ότι στους άντρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο άθλημα και οι 
οκτώ χώρες που μετέχουν στους αγώνες, ενώ στις γυναίκες θα απέχει μόνο η Μάλτα, 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει από όλες τις χώρες για το Μπιτς Βόλεϊ». 
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