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Με τέσσερεις αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία του τουρνουά πετόσφαιρας των 13

Αρχίζουν οι «μάχες» του φιλέ 
ων

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, θα γίνουν δύο αγώνες γυναικών και δύο των ανδρών, χωρίς 
ωστόσο κυπριακή συμμετοχή. Στις 9:00 , το Λουξεμβούργο αντιμετωπίζει την 
Ισλανδία στις γυναίκες, ενώ γστις 11.15, η γυναικεία ομάδα του Λίχτενσταιν παίζει με 
την αντίστοιχη του Σαν Μαρίνο. Το απόγευμα θα διεξαχθούν οι αγώνες των ανδρών. 
Στις 17:00 το Λουξεμβούργο παίζει με την Ανδόρα και στις 20.15μμ αναμένεται να 
αρχίσει ο αγώνας του Σαν Μαρίνο με την Ισλανδία.  

 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στο Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου θα 
διεξαχθούν και τα 20 παιχνίδια του τουρνουά,  από νωρίς το πρωί,  οι φίλοι της 
πετόσφαιρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αμφίρροπες αναμετρήσεις,  
μεταξύ  των ομάδων, που θέλουν να μπουν στην διοργάνωση με το δεξί. 
Παραδοσιακά, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, το θέαμα είναι υψηλού 
επιπέδου και πιστεύεται ότι η εικόνα θα συνεχιστεί και στους ΑΜΚΕ 2009. Με φαβορί 
βέβαια, τις ομάδες τους Κύπρου που στην ιστορία των Αγώνων έχει εξασφαλίσει 15 
χρυσά μετάλλια και 20 μετάλλια συνολικά. Στους άνδρες Λουξεμβούργο και Σαν 
Μαρίνο παρουσιάζονται ισχυρές, ενώ στις γυναίκες, όλες οι ομάδες κυμαίνονται στα 
ίδια επίπεδα.  

Στον όμιλο των ανδρών συμμετέχουν η Κύπρος, το Σαν Μαρίνο, το Λουξεμβούργο, η 
Ανδόρα και η Ισλανδία, και στις γυναίκες, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, το 
Λίχτενσταιν, το Σαν Μαρίνο και η Ισλανδία. Η «μάχη» για τα μετάλλια και την τελική 
κατάταξη θα δοθεί με σύστημα πρωταθλήματος. Όλες  οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ 
τους και η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς( 2 βαθμοί για 
τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα), θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας μετρά η διαφορά στα σετ και σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα σετ, 
μετρούν οι πόντοι (υπέρ και κατά)  κάθε ομάδας. 
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