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Με νέα γήπεδα και 

 
με ενθουσιασμό 

Ένα άθλημα με ξεχωριστό ενδιαφέρον στους 13ους

Η Εθνική ομάδα μπιτς βόλεϊ ανδρών της Κύπρου κάνει πρεμιέρα στους Αγώνες την 
Τρίτη 2 Ιουνίου στις 09:00. Πρώτο εμπόδιο για το συγκρότημα του Μανώλη 
Ρουμελιώτη είναι η ομάδα του Λουξεμβούργου Σερτζ Κάριερ και Σάμι Τιλ. Οι Γιώργος 
Πλατρίτης και Πάρις Χριστοφή, έχουν ως μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν με το δεξί τη 
διοργάνωση. Στο μυαλό τους κυριαρχεί μόνο η λαϊκή ρήση «η αρχή είναι το ήμισυ 
του παντός», στην προσπάθεια τους να «ταξιδέψουν» όσο πιο βαθιά γίνεται στη 
διοργάνωση. Οι δυο αθλητές της Κύπρου, έθεσαν ως στόχο να κατακτήσουν μια από 
τις δυο πρώτες θέσεις στον όμιλο και στη συνέχεια να τα δώσουν όλα για να 
πλασαριστούν στα μετάλλια.  Αμέσως μετά τον αγώνα της Κύπρου με το 
Λουξεμβούργο, στις 10:15 θα ακολουθήσει η συνάντηση μεταξύ του Σαν Μαρίνο και 
της Μάλτας. Οι Γιώργος Πλατρίτης και Πάρις Χριστοφή θα δώσουν και δεύτερο 
αγώνα την Τρίτη. Στις 18:30 θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Μάλτας. Την Τρίτη 
θα γίνουν και δυο αγώνες για τον άλλο όμιλο. Στις 11:30 θα γίνει η συνάντηση 
μεταξύ του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας, ενώ στις 16:00 το Μονακό θα 
αντιμετωπίσει την Ανδόρα.  

 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 
είναι αναμφίβολα το μπιτς βόλεϊ. Ένα άθλημα που αναπτύσσεται ραγδαία σε 
ολόκληρο τον κόσμο και αποκτά συνεχώς εκατομμύρια φίλους. Στις Ομοσπονδιακές 
Εγκαταστάσεις Μπιτς Βόλεϊ, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, το κυπριακό μπιτς 
βόλεϊ, επιχειρεί μια νέα αρχή. Με νέα γήπεδα, με ενθουσιασμό και με αισιοδοξία για 
καλύτερες μέρες. Στο άθλημα συμμετέχουν αρκετοί αξιόλογοι αθλητές και αθλήτριες 
και ο συναγωνισμός αναμένεται μεγάλος αν και υπάρχουν φαβορί, όπως είναι η 
ομάδα του Σαν Μαρίνο στους άνδρες με τους αδελφούς Ταμπαρίνι.  

Στις γυναίκες θα λάβουν μέρος έξι από τις οκτώ συνολικά χώρες που συμμετέχουν 
στους Αγώνες, καθώς πέραν της Μάλτας, ούτε και το Σαν Μαρίνο δήλωσε 
συμμετοχή. Οι αγώνες θα γίνουν σε ένα όμιλο, ενώ στη δεύτερη φάση θα έχουμε τις 
αναμετρήσεις 1-4 και 2-3 της βαθμολογίας. Στον πρώτο αγώνα της Τρίτης 2 Ιουνίου 
που θα αρχίσει στις 9:00, η ομάδα του Λουξεμβούργου η οποία θεωρείται εκ των 
φαβορί, θα αντιμετωπίσει το Λίχτενσταϊν. Ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Ισλανδίας 
και του Μονακό το οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους προηγούμενους ΑΜΚΕ 
που διεξήχθησαν στο Μονακό, θα αρχίσει στις 10:15. «Σφήνα» στα δύο φαβορί 
Μονακό και Λουξεμβούργο θα προσπαθήσει να μπει η Κύπρος με τις Μαριότα 
Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου, η οποία στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι 
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που θα αρχίσει στις 11:30 θα αντιμετωπίσει την Ανδόρα. Τέσσερις από τις έξι ομάδες 
θα δώσουν και δεύτερο παιχνίδι την πρώτη ημέρα του τουρνουά. Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αναμέτρηση μεταξύ των δύο φαβορί Μονακό – Λουξεμβούργο η οποία 
θα αρχίσει στις 17:15. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας θα ολοκληρωθεί με την 
αναμέτρηση Κύπρου -Ισλανδίας στις 18:30.  
Πέντε αγώνες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα γυναικών την Τετάρτη και της Πέμπτη 
(2η και 3η

 

 αγωνιστική μέρα), ενώ την Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ο 
μικρός και ο μεγάλος τελικός. 

PC, CP /  

 


