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Για νέα νίκη και εξάδα η «κυρία» 
Η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί σήμερα με το παιγνίδι Δόξα-Ανόρθωση (19:00) στο Μακάρειο. Η «κυρία»

θέλει να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και στις επιτυχίες, ώστε να επανέλθει εκ νέου στην 6η θέση. Εκεί που βρίσκεται από

χθες η Νέα Σαλαμίνα, η οποία επικράτησε της Αναγέννησης με 1-0. ΣΕΛΙΔΑ 38

Πολύτιμο έδαφος στη μάχη του
τίτλου έχασαν ΑΕΛ, ΑΕΚ και
Απόλλωνας μετά τα χθεσινά
τους αποτελέσματα, αφήνοντας
τον ΑΠΟΕΛ να ξεφύγει. Το
ντέρμπι στο Τσίρειο δεν ανέδειξε
νικητή (1-1), ενώ ο Απόλλωνας
έχασε βαθμούς μετά από εννέα
σερί νίκες, μένοντας στο 2-2 με
τον Εθνικό στο «Δασάκι».

Πολύτιμο έδαφος στη μάχη του
τίτλου έχασαν ΑΕΛ, ΑΕΚ και
Απόλλωνας μετά τα χθεσινά
τους αποτελέσματα, αφήνοντας
τον ΑΠΟΕΛ να ξεφύγει. Το
ντέρμπι στο Τσίρειο δεν ανέδειξε
νικητή (1-1), ενώ ο Απόλλωνας
έχασε βαθμούς μετά από εννέα
σερί νίκες, μένοντας στο 2-2 με
τον Εθνικό στο «Δασάκι».

Πολύτιμο έδαφος στη μάχη του
τίτλου έχασαν ΑΕΛ, ΑΕΚ και
Απόλλωνας μετά τα χθεσινά
τους αποτελέσματα, αφήνοντας
τον ΑΠΟΕΛ να ξεφύγει. Το
ντέρμπι στο Τσίρειο δεν ανέδειξε
νικητή (1-1), ενώ ο Απόλλωνας
έχασε βαθμούς μετά από εννέα
σερί νίκες, μένοντας στο 2-2 με
τον Εθνικό στο «Δασάκι».
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ΟΜΟΝΟΙΑ 

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία η
Ομόνοια σκέφτεται πλέον το πρόγραμμα,
πραγματικός Γολγοθάς, που ακολουθεί
μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος.
Αρχής γενομένης από τον πρώτο αγώνα
κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη, με αν-
τίπαλο τον Απόλλωνα, για την προημι-
τελική φάση του θεσμού. Θα ακολουθήσει
το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ
στην «ΑΕΚ ARENA», πριν τον επανα-
ληπτικό στο Τσίρειο (22/2). Στη συνέχεια
η Ομόνοια θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ στο
πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει το αιώνιο
ντέρμπι στην ολοκλήρωση της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος.

Με βάση το πιο πάνω πρόγραμμα, η
νίκη επί της ΑΕΖ αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία για την ομάδα του Τζον Κάρβερ,
αφού ολοκλήρωσε με τον πιο ιδανικό
τρόπο το πιο εύκολο παιχνίδι πριν από
την ολοκλήρωση του Β’ Γύρου. Η Ομό-
νοια, που έκανε το αυτονόητο στο παιχνίδι
του Σαββάτου, πέτυχε την τρίτη της συ-
νεχόμενη νίκη, για δεύτερη φορά τη φε-
τινή περίοδο, ενώ το ρεκόρ της είναι οι
τέσσερεις σερί. Έφτασε στους 47 βαθμούς,
είναι στην 5η θέση και πλέον είναι στα
πόδια των ποδοσφαιριστών της να πλα-
σαριστεί ακόμα πιο υψηλά στον βαθμο-
λογικό πίνακα. Μπορεί ο αγώνας, λόγω
διαφοράς δυναμικότητας, να μην αξίζει
ιδιαίτερης κριτικής, ωστόσο, ο Άγγλος
τεχνικός μπορεί να κρατήσει κάποια θε-

τικά στοιχεία. Όπως, το ότι σκόραρε σε
άλλο ένα παιχνίδι ο Χριστοφή ο οποίος
δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση και μετά από καιρό ο
Κλέιτον, οι οποίοι έφτασαν στα τέσσερα

φετινά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση υπάρχει
για τον Χριστοφή, ο οποίος ανεβάζει
ρυθμούς την πιο κατάλληλη στιγμή και
δείχνει ικανός να πάρει την ομάδα από
το χέρι στα ντέρμπι που ακολουθούν. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Αζίζ
και Μπρέβελντ αγωνίστηκαν σε ολό-
κληρο το ενενηντάλεπτο, έχοντας θετική
εικόνα, ειδικά ο πρώτος που αγωνίστηκε
στη θέση του Μαργκάσα. Πολύ καλή

παρουσία είχε ο Φιλιώτης, ο οποίος ει-
σέπραξε το χειροκρότημα την ώρα που
έγινε αλλαγή, κάτι που δείχνει την ανα-
γνώριση που υπάρχει από  τον κόσμο
της ομάδας. 

Δύσκολα ο Άρνασον
Πλέον η προσοχή στρέφεται εξ ολο-
κλήρου στον αγώνα της Τετάρτης με
τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, εκεί που θέλει
να βάλει γερές βάσεις ενόψει του επα-
ναληπτικού. Άπαντες στην Ομόνοια ανα-
γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό παιχνίδι, απέναντι σε μία ιδι-
αίτερα φορμαρισμένη ομάδα που θα
έρθει στο ΓΣΠ με απαιτήσεις. Ο Τζον
Κάρβερ άρχισε να καταστρώνει τα πλάνα
του και το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα
έχει στη διάθεσή του τον Άρνασον. Σή-
μερα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του
Φλορέσκου που δέχτηκε κτύπημα στην
προπόνηση και προφυλάχθηκε στον
προχθεσινό αγώνα. Αμφίβολη είναι και
η συμμετοχή του Κατελάρη που υπέστη
διάστρεμμα, ενώ δεν υπολογίζεται ο
Κωνσταντινίδης. Αντίθετα, επιστρέφουν
οι Μαργκάσα και Ντάρμπισαϊαρ.

Χθες αναμενόταν να επιστρέψει ο
Τουρέ, μετά από μία βδομάδα καθυστέ-
ρησης λόγω των διαδικασιών ανανέωσης
του διαβατηρίου του. Ο Αφρικανός μέσος,
που αγωνίστηκε με επιτυχία με τα χρώ-
ματα της Μπουργκίνα Φάσο στο Κόπα
Άφρικα, λογικά θα προπονηθεί σήμερα
και αναλόγως της ετοιμότητάς του θα
αποφασιστεί εάν θα συμπεριληφθεί στα
πλάνα του Τζον Κάρβερ, για τον αγώνα
της Τετάρτης.   

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Μ
πορεί ο ΑΠΟΕΛ να κά-

νει την υπέρβαση και
να αποσπάσει θετικό
αποτέλεσμα στο «Σαν
Μαμές» κόντρα στην

Μπιλμπάο; Είναι ένα ερώτημα που κυ-
ριαρχεί εδώ και καιρό ανάμεσα στους
φίλους της ομάδας, οι οποίοι θέλουν να
δουν την ομάδα τους να παίρνει αποτέ-
λεσμα που να αφήνει πιθανότητες πρό-
κρισης. Πρόκειται για μια πραγματικά
δύσκολη προσπάθεια από μέρους των
πρωταθλητών μας, οι οποίοι στη θεωρία
θα δώσουν την ερχόμενη Πέμπτη το
πιο απαιτητικό τους παιγνίδι από το κα-
λοκαίρι μέχρι σήμερα.

Η κάθε ισπανική ομάδα αποτελεί
υπέρμετρο εμπόδιο για κυπριακές ομά-
δες. Αυτό είναι εύκολα αντιληπτό για
όλους. Φαίνεται ξεκάθαρα και μέσα από
τις προηγούμενες οκτώ αναμετρήσεις
του ΑΠΟΕΛ στην Ισπανία, όπου δεν με-
τρά καμία νίκη. Παρ’ όλ’ αυτά, κανείς
δεν μπορεί να σβήσει τα όνειρα των «γα-
λαζοκιτρίνων» πριν γίνουν τα παιγνίδια
με την Μπιλμπάο. Η δίψα για υπέρβαση
και η πίστη για μια εμφάνιση επιπέδου,
που θα φέρει το θετικό αποτέλεσμα, είναι
τα στοιχεία που διακατέχουν τους πο-
δοσφαιριστές, λίγες μέρες πριν από την
πρώτη μάχη. Γνωρίζουν ότι θα πρέπει
να αποδώσουν σε υψηλές εντάσεις για
να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Βάσκων
και αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. 

Ο Τόμας Κρίστιανσεν και οι συνερ-
γάτες του παρακολούθησαν αρκετά παι-
γνίδια της Μπιλμπάο, με τελευταίο αυτό
με την Λα Κορούνια και από σήμερα θα
αρχίσουν να μεταφέρουν στους ποδο-
σφαιριστές όλες τις πληροφορίες που
πρέπει να γνωρίζουν. Τις επόμενες μέρες
θα γίνουν και οι αναλύσεις μέσω βίντεο

για τον τρόπο που αγωνίζεται η Μπιλμ-
πάο. Είναι πολύ σημαντικό για τους «γα-
λαζοκίτρινους» να παρουσιαστούν δια-
βασμένοι το βράδυ της Πέμπτης, αφού
και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να
κάνει τη διαφορά.

Αναμονή για Μιλάνοφ 
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος υπάρχει
ερωτηματικό για την παρουσία και την
ετοιμότητα του Μιλάνοφ. Ο Βούλγαρος
ήταν στην αποστολή του αγώνα με την

Καρμιώτισσα, αλλά δεν πήρε χρόνο
συμμετοχής. Παράλληλα, στη χθεσινή
προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρό-
γραμμα εκγύμνασης. Πάντως, το ότι έχει
να αγωνιστεί σχεδόν ένα μήνα (18 Ια-
νουαρίου τελευταία συμμετοχή), είναι
αποτρεπτικός παράγοντας για να τον
εμπιστευτεί ο προπονητής του. Επικρα-
τέστερη επιλογή είναι ο Αρτυματάς, που
επιλέγηκε για τρίτο σερί ματς στην εν-
δεκάδα ως δεξιός ακραίος αμυντικός. 

Απ’ εκεί και πέρα παραμένει αμφί-

βολος και ο Μπαράλ, ενώ ανέτοιμος
είναι ο Εμπεσίλιο. Την ίδια στιγμή δεν
έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Ρότζερ Κά-
νιας. Υπάρχουν πάντως αρκετές επιλογές
σε όλες τις θέσεις για να παρατάξει μια
δυνατή ενδεκάδα ο Τόμας Κρίστιανσεν,
ανάλογα με το πώς θα σχεδιάσει και το
πλάνο που θα προτιμήσει. Σημειώνεται
ότι σήμερα θα γίνει και η τελευταία προ-
πόνηση επί κυπριακού εδάφους, καθώς
αύριο το πρωί η αποστολή θα ταξιδέψει
για το Μπιλμπάο.  

Εδραιώθηκε στην κορυφή
Σε πλεονεκτική θέση έφεραν τον ΑΠΟ-
ΕΛ τα χθεσινά αποτελέσματα των βα-
σικών διεκδικητών του τίτλου, σε ό,τι
αφορά τη μάχη του τίτλου. Το ντέρμπι
ΑΕΛ-ΑΕΚ έληξε ισόπαλο 1-1, ενώ
έχασε βαθμούς και ο Απόλλωνας στο
Δασάκι (2-2) με τον Εθνικό. Με αυτά
τα δεδομένα ο ΑΠΟΕΛ είναι στην κο-
ρυφή, έχοντας διαφορά πέντε βαθμών
από τη 2η ΑΕΛ, έξι από τον Απόλλωνα
και επτά από την ΑΕΚ. 

Με την καλύτερη ψυχολογία στα ντέρμπι
Οι «πράσινοι» έκαναν το αυτονόητο απέναντι στην ΑΕΖ και πλέον σκέφτονται το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Απόλλωνα 

Έτοιμοι να υπερβάλουν εαυτούς 
Μόνο η Μπιλμπάο βρίσκεται στο μυαλό των «γαλαζοκιτρίνων», τελευταία προπόνηση επί κυπριακού εδάφους σήμερα 

34•bw_34-34_inn  13/02/17  21:45  Page 34



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 35
sporttime  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒPΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 
21' Ζελάγια, 83' Κατσαράβα

ΑΠΟΛΛΩΝ 2
51' Ντα Σίλβα (πεν.), 59' Μάγκλιτσα 

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Σε ένα δραματικό παιχνίδι που τα είχε
όλα, δύναμη, ένταση πάθος, ανατροπή
του σκορ, μία αποβολή και τέσσερα γκολ,
Εθνικός Άχνας και Απόλλωνας συμβι-
βάστηκαν στο 2-2. Ο Εθνικός ήταν η
ομάδα που κατάφερε να πάρει το προ-
βάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα και
να μείνει με δέκα ποδοσφαιριστές στην
εκπνοή του ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας
μπήκε πολύ δυνατά στην επανάληψη
και σε διάστημα 15 λεπτών έφερε τα
κάτω-πάνω, ανατρέποντας τα εις βάρος
του δεδομένα. Και εκεί που όλα έδειχναν
ότι η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή
βρισκόταν μια ανάσα από την 11η σερί
της νίκη, ήρθε ο Κατσαράβα να φέρει το
παιχνίδι στα ίσα και να δώσει έναν πο-
λύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας έχα-
σε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί μόνος
στη δεύτερη θέση, αφού με τον ένα
βαθμό που πρόσθεσε στη συγκομιδή
του, παρέμεινε στην τρίτη θέση, ένα
πίσω από τη δεύτερη ΑΕΛ και έξι πίσω
από την κορυφή. Πάντως, οι «κυανό-
λευκοι» δικαίως διαμαρτύρονται για
δύο πέναλτι που ζήτησαν, (26', 85'),
όμως ο κ. Τράττος δεν έδωσε κανένα
από τα δύο. 

Ο Εθνικός, αν και αγωνίστηκε για
ένα ημίχρονο με δέκα ποδοσφαιριστές
και ενώ μέσα σε ένα 15λεπτο είδε το

προβάδισμά του να κάνει φτερά, δεν τα
έβαλε κάτω και κατάφερε να πάρει ένα
σημαντικό βαθμό (29 β.) που τον κρατά
ζωντανό στο κυνήγι της έκτης θέσης.

Κόντρα στη ροή 
Αρκετά ορεξάτος μπήκε ο Απόλλωνας,
που κράτησε μπάλα και προσπάθησε
να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή
του Μπογκατίνοφ. Από την άλλη, ο Εθνι-
κός δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα,
με αποτέλεσμα οι κυανόλευκοι να ανα-
νεώνουν συνεχώς τις επιθετικές τους
ενέργειες. Μόλις στο 8' ο Πίεχ έπιασε
την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει δί-
πλα από το κάθετο δοκάρι του Μπογ-
κατίνοφ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Απόλ-
λωνας έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν
μετά από κεφαλιά του Μάγκλιτσα η
μπάλα κατέληξε στο κάθετο δοκάρι.
Στην επαναφορά, ο Κυριάκου έκανε το
σουτ με τον Κρατσούνοφ να διώχνει. Η
πίεση του Απόλλωνα είχε και συνέχεια
και στο 20' έχασε νέα κλασική ευκαιρία
για να πάρει προβάδισμα. Ο Ντα Σίλβα
εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μάγκλιτσα και
πάλι έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Στόιτσεφ
ήταν στη σωστή θέση και πριν η μπάλα
περάσει τη γραμμή τέρματος, την απο-
μάκρυνε. 

Εκεί που οι φιλοξενούμενοι έχαναν
τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και κόντρα
στη ροή του αγώνα ο Εθνικός κατάφερε
να πάρει το προβάδισμα στο 21'. Ο Ενέ-
σκου εκτέλεσε το φάουλ και ο Ζελάγια
με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα
ανοίγοντας το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Απόλλωνας
ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Μάγ-
κλιτσα, με τον κ. Τράττο να δείχνει να

συνεχιστεί ο αγώνας. Πάντως η επανα-
ληπτική προβολή έδειξε ότι υπήρξε
επαφή και κακώς δεν δόθηκε η εσχάτη
των ποινών για τους φιλοξενούμενους.
Ο Απόλλωνας συνέχισε να ψάχνει το
γκολ  και στο 36' έχασε νέα καλή ευ-
καιρία, όταν μετά από κεφαλιά του Βι-
νίσιους, η μπάλα έφυγε δίπλα από το
κάθετο δοκάρι. Στην εκπνοή του α' ημι-
χρόνου, οι αριθμητικές ισορροπίες του
αγώνα άλλαξαν, με τον Ντόμπνια να
δέχεται την κόκκινη κάρτα για φάουλ
από πίσω στον Σακέτι, αναγκάζοντας
την ομάδα του να συνεχίσει με δέκα
ποδοσφαιριστές στην επανάληψη.

Το 15λεπτο της οργής…
Η αριθμητική υπεροχή έδωσε το δι-
καίωμα στον Απόλλωνα να μπει στην
επανάληψη πιέζοντας ακόμα περισσότερο
τον Εθνικό και πριν συμπληρωθεί το
πρώτο 15λεπτο να καταφέρνει να φέρει
τα κάτω-πάνω.

Αρχικά, στο 50' οι φιλοξενούμενοι
κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Πέδρο
από τον Κικάρσκι. Ο Ντα Σίλβα που ανέ-
λαβε την εκτέλεση ήταν εύστοχος, φέρ-
νοντας το παιχνίδι στα ίσα. Το γρήγορο
γκολ έδωσε νέα ψυχολογία στους ποδο-
σφαιριστές του Σωφρόνη Αυγουστή, που
έψαξαν για το γκολ της ανατροπής. Και
το πέτυχαν εννέα λεπτά αργότερα. Ο Πέ-
δρο, που ήταν και πάλι από τους πρωτα-
γωνιστές, έκανε τη σέντρα και ο Μάγκλιτσα
με πλασέ «νίκησε» τον Μπογκατίνοφ,
δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. 

Μίλησε ο Κατσαράβα
Μετά το γκολ, ο Γιώτης Εγκωμίτης
έριξε στον αγώνα τον Κατσαράβα, ώστε

η ομάδα του να μπορέσει να φανεί
απειλητική. Ο Εθνικός άρχισε να βγαίνει
πιο συχνά μπροστά, μη έχοντας κάτι
να χάσει. Ήταν όμως και πάλι ο Απόλ-
λωνας που πλησίασε στο γκολ στη
φάση του 78' με τον Παπουλή και τον
Πρόσεκ να πέφτει και να αποσοβεί σί-
γουρο γκολ.

Ο Εθνικός δεν τα έβαλε κάτω και στο
83' κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Κα-
τσαράβα με κοντινή κεφαλιά και ενώ
προηγουμένως η μπάλα χτύπησε στο
οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Χατζηβα-
σίλη. Στο 85' ο Απόλλωνας ζήτησε νέο
πέναλτι σε κράτημα του Κυριάκου, χωρίς
όμως να καταλογιστεί από τον κ. Τράττο.

Από εκείνο το σημείο το παιχνίδι
ήταν δραματικό, με τις δύο ομάδες να
κυνηγούν το γκολ της νίκης η κάθε μια
για τους δικούς της λόγους, αλλά στο
τέλος να συμβιβάζονται στο 2-2.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Μπογκατίνοφ (46'
Πρότσεκ), Στόιτσεφ, Αράμπαλ (67' Αρέ-
στη), Χατζηβασίλης, Ενέσκου, Κυπριανού,
Κιράρσκι (66' Κατσιαράβα), Φιλίποφ,
Κρατσούνοφ, Ντόβμπνια, Ζελάγια
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Ρομπέρζ, Βινίσιους,
Βασιλείου, Χάμπος, Σακέτι, Ντα Σίλβα
(75' Μπεντόγια), Πέδρο, Σαρδινέρο, Πίεχ,
Μάγκλιτσα (62' Παπουλής)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αρέστη / Μάγκλιτσα (6η),
Βινίσιους, Πέδρο (4η)
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 44' Ντόβμπνια (απευθεί-
ας)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τράττου Λεόντιος
ΒΟΗΘΟΙ: Ιωάννου Αθηνόδωρος, Μι-
χαηλίδης Ανδρέας, Αθανασίου Νικόλας
(4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Καΐλης Πανίκος

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

8’ Κεφαλιά του Πίεχ, δίπλα από το

δοκάρι του Μπογκατίνοφ

11’ Ο Ντα Σίλβα εκτέλεσε το φά-

ουλ, ο Μάγκλιτσα έπιασε την κεφα-

λιά, η μπάλα κατέληξε το κάθετο

δοκάρι. Στην επαναφορά ο Κυριά-

κου έκανε το σουτ με τον Κρατσού-

νοφ να διώχνει.

20’ Εκτέλεση κόρνερ από τον Ντα

Σίβλα, ο Μάγκλιτσα έπιασε την κε-

φαλιά και ο Στόιτσεφ πάνω στη

γραμμή απομάκρυνε την μπάλα.

21’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Ενέσκου εκτέλεσε

το φάουλ και ο Ζελάγια με κεφαλιά

έστειλε την μπάλα στα δίκτυα ανοί-

γοντας το σκορ. 

26’ Ο Μάγκλιτσα ζήτησε πέναλτι

για πτώση στην περιοχή, η επαναλη-

πτική προβολή έδειξε ότι υπήρξε

επαφή. Στη συνέχεια ο Μάγκλιτσα

δέχθηκε κίτρινη για διαμαρτυρίες.

36’ Εκτέλεση φάουλ από τον Ντα Σίλβα,

ο Βινίσιους έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα

πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. 

45’ Κόκκινη κάρτα στον Ντόμπνια για

φάουλ από πίσω στον Σακέτι. Με δέ-

κα ποδοσφαιριστές ο Εθνικός Άχνας. 

50’ Ο Κικάρσκι βρίσκει χαμηλά τον Πέ-

δρο, που πέφτει και ο κ. Τράττος υπο-

δεικνύει σωστά τη βούλα του πέναλτι. 

51’ ΓΚΟΛ 1-1: Ο Ντα Σίλβα εκτελεί

την εσχάτη των ποινών και φέρνει

το παιχνίδι στα ίσα.

59’ ΓΚΟΛ 1-2: Σέντρα του Πέδρο, πλα-

σέ του Μάγκλιτσα, η μπάλα στα δίκτυα.

78’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλ-

λωνα, με τον Παπουλή να μην μπο-

ρεί να κερδίσει από κοντά τον Πρό-

σεκ που απέκρουσε.

83’ ΓΚΟΛ 2-2: Ο Κατσαράβα με

κοντινή κεφαλιά φέρνει το παιχνίδι

στα ίσα και ενώ προηγουμένως η

μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκά-

ρι σε σουτ του Χατζηβασίλη. 

85' Ο Χάμπος Κυριάκου ζήτησε πέ-

ναλτι σε κράτημα από τον Αρέστη

στην περιοχή. Υπήρξε παράβαση από

τον παίκτη του Εθνικού και έπρεπε να

καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών.

89’ Ο Σακέτι έκοψε την τελευταία

στιγμή τον Χατζηβασίλη.

90’ Σουτ του Χάμπου, απέκρουσε

δύσκολα ο Πρότσεκ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ…

*Θέση στο αρχικό σχήμα πήρε ο

Πίεχ, με τον Παπουλή να μένει στον

πάγκο για λογαριασμό του Απόλλω-

να. Ο Αυγουστή επέλεξε να αγωνι-

στεί με σύστημα 4-2-3-1 με τον

Μάγκλιτσα να παίρνει θέση στα αρι-

στερά και τον Πίεχ στην κορυφή.

* Σε κακή κατάσταση ήταν ο αγωνι-

στικός χώρος, με τους ποδοσφαιρι-

στές να εκφράζουν τη δυσφορία

τους πριν από την έναρξη του αγώνα.

*Οι φίλοι του Απόλλωνα γέμισαν την

Ανατολική κερκίδα, καταγράφοντας τη

μεγαλύτερή τους παρουσία σε εκτός

έδρας αγώνα στη φετινή περίοδο.

«Ξέρουμε σε ποια χώρα

βρισκόμαστε»

Περήφανος για τους παίκτες του

δήλωσε ο Σωφρόνης Αυγουστή,

που τόνισε ότι η προσπάθεια θα συ-

νεχιστεί μέχρι τέλους. «Είχαμε να

αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο παι-

χνίδι. Είμαι περήφανος για τους παί-

κτες μου. Μέχρι το τέλος θα παίζου-

με καλό ποδόσφαιρο και θα προ-

σπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Ξέρου-

με πολύ καλά πού βρισκόμαστε, ξέ-

ρουμε σε ποια χώρα βρισκόμαστε.

Πιστεύω στους παίκτες μου πάρα

πολύ. Έδωσαν πολλές δυνάμεις και

πάλεψαν το παιχνίδι. Ο τηλεοπτικός

φακός θα ξεκαθαρίσει όλο το παι-

χνίδι. Σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο

προσπάθησαν και έπαιξαν ποδό-

σφαιρο. Συνεχίζουμε».

Του… έκοψε τα φτερά
Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν
στο 2-2 με το σερί των «κυανόλευκων» να σταματά στο Δασάκι
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ΑΕΛ 1
(90’ Αρουαμπαρένα)

ΑΕΚ 1
(13’ Τρισκόφσκι) 

Π
ολύ κοντά στο να πανηγυ-

ρίσει μια σπουδαία νίκη
στο Τσίρειο βρέθηκε η
ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΛ,
αλλά ο Αρουαμπαρένα είχε

άλλη άποψη. Ο Ισπανός με ωραία κε-
φαλιά στο πρώτο λεπτό των καθυστερή-
σεων του ντέρμπι ισοφάρισε το γκολ του
Τρισκόφσκι και διαμόρφωσε το τελικό
1-1. Αποτέλεσμα που δεν άφησε καμία
από τις δύο ομάδες ικανοποιημένες,
αφού είδαν τον ΑΠΟΕΛ να εδραιώνεται
εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το παιγνίδι έγινε υπό συνεχή βροχό-
πτωση και ήταν πραγματικό ντέρμπι, με
δύναμη και θέληση για τη νίκη. Η ΑΕΚ
μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο,
πήρε γρήγορα το προβάδισμα, αλλά στη
συνέχεια δέχτηκε πίεση από την αντίπαλο,

με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει. Και
εκεί που φάνηκε να αντέχει, ήρθε στις
καθυστερήσεις η ισοφάριση, ενώ η ΑΕΛ
έχασε ευκαιρία για να γυρίσει πλήρως
τα δεδομένα. Με δέκα παίκτες ολοκλή-
ρωσαν το παιγνίδι οι «κιτρινοπράσινοι»
λόγω αποβολής του Μοΐσοφ στο 72’ με
δεύτερη κίτρινη. 

Το έφερε στα μέτρα της η ΑΕΚ
Το παιγνίδι άρχισε με την ΑΕΚ να έχει
καλύτερα πατήματα και να αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ΑΕΚ
χριάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί
στις απαιτήσεις και εντάσεις του αγώνα,
και ουσιαστικά έπρεπε να δεχτεί γκολ
για να ανεβάσει ρυθμούς. 

Η ομάδα του Ινδιάκεθ κατάφερε να
φέρει το παιγνίδι στα μέτρα της, αφού
στο 13’ πήρε προβάδισμα στο σκορ με
κεφαλιά του Τρισκόφσκι και ενώ πέντε
λεπτά πριν ο Σκοπιανός είχε αναγκάσει
τον Ρομό σε δύσκολη επέμβαση. 

Οι Λαρνακείς συνέχισαν και μετά το
γκολ να έχουν την πρωτοβουλία των κι-

νήσεων, αλλά σταδιακά η ΑΕΛ άρχισε
να ισορροπεί το ματς. Ασκώντας αρκετή
πίεση από ψηλά, οι ποδοσφαιριστές του
Πάμπου Χριστοδούλου κέρδισαν αρκετές
μονομαχίες και ανάγκασαν τους αντι-
πάλους σε κάποια λάθη, αλλά δεν τα εκ-
μεταλλεύτηκαν. Η ΑΕΛ έφτιαξε μόλις
μια μεγάλη φάση από οργανωμένη επί-
θεση, αλλά ο Πίτι δεν μπόρεσε να σκο-
ράρει από κοντά. Παράλληλα η ομάδα
της Λεμεσού είχε και δοκάρι με κεφαλιά
του Τζούνιορ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ
του Πίτι. Από την άλλη, η ΑΕΚ αρκέστηκε
σε παθητικό ρόλο στα τελευταία λεπτά,
χωρίς να δημιουργήσει φάσεις μετά το
27ο λεπτό.  

Η πίεση καρποφόρησε στο φινάλε
Η ΑΕΛ συνέχισε απ’ εκεί που έμεινε
στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οι
ποδοσφαιριστές του Πάμπου Χριστο-
δόυλου μπήκαν δυνατά με σκοπό να
πιέσουν και νωρίς-νωρίς δημιούργησαν
καλή ευκαιρία για γκολ. Ήταν στο 48ο
λεπτό όταν ο Πίτι εκτέλεσε κόρνερ, η

μπάλα πήγε στο μέρος του Λαφράνς, ο
οποίος από κοντά δεν έκανε σωστό τε-
λείωμα της φάσης. Η ΑΕΛ είχε σχεδόν
σε όλο το δεύτερο ημίχρονο την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και την κατοχή
της μπάλας, με την ΑΕΚ να οπισθοχωρεί
και να προσπαθεί να χτυπήσει στις αν-
τεπιθέσεις. Και είχε δύο καλές ευκαιρίες
με τους Τρισκόφσκι και Φλοριάν για να
σκοράρει, αλλά οι επιθετικοί της ήταν
άστοχοι. 

Στο 72’ οι ισορροπίες άλλαξαν για τα
καλά στο Τσίρειο, αφού ο Μοΐσοφ σωστά
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
αφήνοντας την ομάδα του με 10 ποδο-
σφαιριστές. Εκεί η πίεση της ΑΕΛ έγινε
πιο έντονη. Ο Πάμπος Χριστοδούλου
έριξε στο ντέρμπι ό,τι επιθετικό είχε στη
διάθεσή του, ο κόσμος είχε υπομονή
και έσπρωξε την ομάδα της Λεμεσού, η
οποία έσωσε την παρτίδα στις καθυστε-
ρήσεις με κεφαλιά του Αρουαμπαρένα.
Στο επόμενο λεπτό λίγο έλειψε να γίνει
η ολική ανατροπή, αλλά ο Γιωργαλλίδης
είπε «όχι» στην κεφαλιά του Σάσι.

Το φιλμ Του αγώνα 

8’ Πρώτη καλή στιγμή στο παιγνίδι.

Δυνατό σουτ του Τρισκόφσκι εκτός

περιοχής, με δυσκολία και με το ένα

χέρι ο Ρομό έκανε ενστικτώδη επέμ-

βαση. 

13’ 0-1 Εκτέλεση φάουλ του Μπό-

λιεβιτς, κεφαλιά του Τρισκόφσκι, η

μπάλα στα δίχτυα. 

27’ Απευθείας εκτέλεση φάουλ

του Τρισκόφσκι, μάζεψε σχετικά εύ-

κολα ο Ρομό. 

36’ Γύρισμα του Μέσκα από δεξιά,

πλασέ του Πίτι από πλεονεκτική θέ-

ση, ο Γιωργαλλίδης ήταν στη σωστή

θέση και μάζεψε την μπάλα.

39’ Δοκάρι για την ΑΕΛ μετά από

εκτέλεση κόρνερ του Πίτι και κεφα-

λιά του Τζούνιορ. 

48’ Εκτέλεση κόρνερ του Πίτι, από

κοντά ο Λαφράνς έστειλε την μπάλα

έξω. 

54’ Επικίνδυνο σουτ από τον Τρι-

σκόφσκι μετά από ατομική προσπά-

θεια, η μπάλα έξω.

63’ Αντεπίθεση της ΑΕΚ, σουτ του

Τρισκόφσκι, η μπάλα στην αγκαλιά

του Ρομό. 

69’ Κάθετη πάσα του Ακοράν προς

τον Φλοριάν, ο Γάλλος επιθετικός

δεν μπόρεσε να σκοράρει από κον-

τά. 

73’ Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη

κάρτα ο Μοΐσοφ για φάουλ πάνω

στον Σουάρες. 

74’ Κεφαλιά από τον Ντόσα Τζού-

νιορ, μπλοκάρει ο Γιωργαλλίδης.

90’ 1-1 Με κοντινή κεφαλιά ο

Αρουαμπαρένα ισοφάρισε στο πρώ-

το λεπτό των καθυστερήσεων. 

90+2’ Σέντρα του Μπλάνκο, κε-

φαλιά του Σασί, μεγάλη επέμβαση

από τον Γιωργαλλίδη. 

Κίτρινες: Λαφράνς, Αρουαμπαρένα

/Γκαρίδο, Φλοριάν, Γιωργαλλίδης 

Κόκκινες: Μοίσοφ (2η κίτρινη)

ΑΕΛ: Ρομό, Αϊρόσα, Ντόσα (78’

Μπλάνκο), Λαφράνς, Φορτούνα, Νι-

κολάου (70’ Σαβανέ), Σοάρες (84’

Γεωργιάδης), Πίτι, Μέσκα, Σάσι,

Αρουαμπαρένα

ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Ακοράν (79’

Τρουγιόλς), Μοΐσοφ, Καταλά, Μου-

ρίγιο, Γκαρίδο, Μπόλιεβιτς, Λαμπάν,

Λαρένα, Τρισκόφσκι (90’ Μαλόκου),

Φλοριάν (86’ Μυτίδης)

Με γκολ στις καθυστερήσεις ο Ισπανός επιθετικός απέτρεψε την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι  

Ο Αρουαμπαρένα μίλησε τελευταίος 
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0

ΝΕΑ�ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1
(36‘ Μάατσι)

Έ
κανε το καθήκον της η Νέα

Σαλαμίνα, κερδίζοντας την
ουραγό της βαθμολογίας Ανα-
γέννηση Δερύνειας με 1-0,
επιστρέφοντας εκ νέου στην

6η, έχοντας όμως αγώνα περισσότερο
από την Ανόρθωση, η οποία αγωνίζεται
σήμερα. Η ομάδα του Βεργέτη πέρασε
από το «Τάσος Μάρκου» με δόση άγχους,
αφού όσο το σκορ ήταν στο 1-0 η Ανα-
γέννηση είχε τις πιθανότητές της για
γκολ.

Με τη Νέα Σαλαμίνα να πατά κα-
λύτερα άρχισε ο αγώνα στο «Τάσος
Μάρκου». Οι παίκτες του Βεργέτη μπή-
καν αρκετά δυνατά και έψαχναν το γκολ
που έλυνε τα πόδια τους από το άγχος.
Μόλις στο 3ο λεπτό η Νέα Σαλαμίνα
έχασε την πρώτη της κλασική ευκαιρία,
όταν ο Εγγλέζου έκανε την παράλληλη
μπαλιά, αλλά Μάατσι και Μακρίεφ δεν
μπόρεσαν από κοντά να στείλουν την
μπάλα στα δίκτυα. Απάντησε άμεσα η
Δερύνεια στο 15ο λεπτό με τον Ρίβας
από πλεονεκτική να μην μπορεί να
πλασάρει σωστά. Στο αμέσως επόμενο
λεπτό ο Μπεμπέ έκανε το πλασέ, με
τον Μάστρου να διώχνει εντυπωσιακά.
Η Νέα Σαλαμίνα ήταν η ομάδα που
έλεγχε τον αγώνα, αλλά η Δερύνεια

ήταν καλά οργανωμένη στην άμυνά
της. Αφού οι ερυθρόλευκοι δεν βρήκαν
τον τρόπο να σκοράρουν από οργανω-

μένη επίθεση… το κατάφεραν από στη-
μένη. Στο 36ο λεπτό ήταν η εκτέλεση
κόρνερ του Εγγλέζου, η πρώτη κεφαλιά

του Γκράσι στο δεύτερο δοκάρι και από
κοντά με νέα κεφαλιά ο Μάατσι έδωσε
το προβάδισμα στην ομάδα του. 

Αργός�ρυθμός,�λιγοστές�ευκαιρίες�
Στο δεύτερο ημίχρονο η Νέα Σαλαμίνα
προτίμησε να ελέγξει τον ρυθμό του
αγώνα και να διαχειριστεί το προβάδισμά
της (πράγμα που κατάφερε σε μεγάλο
βαθμό), παρά να πετύχει δεύτερο τέρμα.

Η πρώτη καλή φάση ήρθε στο 58ο
λεπτό και ήταν για τη Δερύνεια, με το
σουτ του Ντιαλό όμως να καταλήγει στην
εξωτερική πλευρά των δικτύων του Βε-
σελόφσκι. Τρία λεπτά αργότερα η Νέα
Σαλαμίνα στην καλύτερή της ευκαιρία
λίγο έλειψε να πετύχει δεύτερο γκολ,
ωστόσο ο Μάστρου είπε όχι σε δυνατό
σουτ του Εγγλέζου. Στο 67ο λεπτό ο Μα-
κρίεφ μέσα από την περιοχή έκανε το
σουτ με την μπάλα να περνά πάνω από
τα δοκάρια. Στο 84ο λεπτό ο αρκετά
καλός σήμερα Εγγλέζου προσπάθησε
με απευθείας εκτέλεση φαουλ να κερδίσει
τον Μάστρου, ωστόσο με διπλή προ-
σπάθεια μάζεψε την μπάλα.  

Κίτρινες: Χριστοδούλου, Ευθυμίου/Φού-
σκο, Σκοπελίτης 
Αναγέννηση Δερύνειας: Μάστρου,
Αναστασίου, Ντιαλό, Ευθυμίου, Βλασό-
πουλος, Χριστοδούλου (88’ Ιωάννου),
Σωτηρίου (66’ Φωτίου), Θεράποντος,
Ράτκοβιτς (90+ Σλοουε), Κούντικ, Ρίβας
Νέα Σαλαμίνα: Βεζελόφκσι, Μπεμπέ
(81’ Νεάγκου), Τσούρτσουριτς, Μακρίεφ,
Κούσουλος, Φούσκο, Μάατσι (77’ Μπρι-
τζίτο), Σκοπελίτης, Γκράσι, Τσαμπούρης,
Εγγλέζου (88’ Κολοκούδιας)

«Είμαστε απογοητευμένοι» 

Δεν άφησε ικανοποιημένους τους
παράγοντες της ΑΕΛ το τελικό αποτέ-
λεσμα, παραμόνο η μεγάλη προσπάθεια
που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές. Μι-
λώντας μετά το τέλος του αγώνα ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του συλλόγου Θε-
όδωρος Αντωνίου τόνισε τα ακόλουθα:
«Είμαστε λυπημένοι που δεν καταφέ-
ραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η
όλη παρουσία της ομάδας μας αφήνει
ικανοποιημένους. Από την αρχή του

αγώνα προσπαθήσαμε, μπορούσαμε
στο τέλος να πάρουμε τη νίκη, όμως ο
Γιωργαλλίδης απέκρουσε. Στο β’ ημί-
χρονο έγινε μεγάλη προσπάθεια, συ-
νεχίζουμε, υπάρχει πολύς δρόμος ακό-
μα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο
που ήρθε και μας στήριξε. Στα ντέρμπι
είναι ανοιχτά και τα τρία αποτελέσματα.
Είμαστε απογοητευμένοι γιατί παίξαμε
αρκετά καλά, όμως δυστυχώς δεν πή-
ραμε τους 3 βαθμούς».

Απογοήτευση άφησε και στην ΑΕΚ
το τελικό αποτέλεσμα, αφού δέχτηκε
το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστε-
ρήσεις. Με δηλώσεις του μετά το τέλος
ο Κυριάκος Δημητρίου είπε πως:
«Μας αφήνει πικρή γεύση, κρατού-
σαμε τη νίκη μέχρι τα τελευταία στάδια
του αγώνα. Σαν αποτέλεσμα καμία
ομάδα δεν είναι ευχαριστημένη, δεν

έχουμε κανένα παράπονο από τους
ποδοσφαιριστές μας. Η προσπάθειά
μας έγινε πολύ δύσκολη με παίκτη
λιγότερο και σε μία στιγμή αδράνειας
δεχθήκαμε την ισοφάριση. Έχει δυ-
σκολέψει το έργο μας, αλλά έχουμε
ακόμη συνεχόμενα ντέρμπι. Ευχαρι-
στούμε τον κόσμο που μας ακολού-
θησε στη Λεμεσό».

«Μια στιγμή αδράνειας» 

Έκανε το καθήκον της και επέστρεψε στην εξάδα

Ικανοποιημένοι έμειναν από τις προ-
σπάθειες των παικτών τους Ιμάνολ Ιδιά-
κεθ και Πάμπος Χριστοδούλου.

Πρώτος μίλησε ο τεχνικός της ΑΕΚ
λέγοντας: «Ήταν ένα πολύ δυνατό ντέρμπι.
Πετύχαμε ένα γρήγορο γκολ και κρα-
τούσαμε τη νίκη μέχρι και τα τελευταία
λεπτά, αλλά μετά την κόκκινη κάρτα,
όπως ήταν λογικό, η ΑΕΛ πίεσε περισ-
σότερο. Ελέγχαμε τον αγώνα πριν από
την κόκκινη κάρτα, αλλά μετά χάσαμε
τον έλεγχο και η ΑΕΛ πέτυχε το γκολ
της ισοφάρισης. Η ομάδα έδειξε χαρα-
κτήρα, και είμαι περήφανος για τους
ποδοσφαιριστές μου. Τόσο με ΑΠΟΕΛ
αλλά και με ΑΕΛ μπήκαμε μπροστά στο

σκορ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Η ομάδα
είναι ζωντανή και θα συνεχίσουμε για
να επιτύχουμε τους στόχους μας»

Από την πλευρά του ο τεχνικός της
ΑΕΛ είπε: «Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι
από δυο πολύ καλές ομάδες, που είναι
αποδεκτό από όλους ότι παίζουν πολύ
καλό ποδόσφαιρο. Στα πρώτα 10-15 λε-
πτά δεν μπήκαμε καλά, η ΑΕΚ κρατούσε
μπάλα και σκόραρε. Στη συνέχεια κυ-
ριαρχήσαμε. Χάσαμε ευκαιρίες απέναντι
σε μια διαβασμένη ομάδα. Ανάμεσα σε
δυο πολύ μεγάλες ομάδες, οι λεπτομέ-
ρειες θα έφερναν το αποτέλεσμα. Και
στο δεύτερο μέρος η ομάδα πίεσε τον
αντίπαλο, είχαμε ευκαιρίες. Από ατυχία

δεν καταφέραμε να σκοράρουμε πιο
γρήγορα. Εκεί που εμείς πιέζαμε, ο αν-
τίπαλος ήταν πολύ επικίνδυνος και θα
μπορούσαμε να δεχθούμε δεύτερο γκολ.
Τα παιδιά ήταν πολύ σοβαρά και εκεί
που διενεργούσαμε επιθεση, ήμασταν
πολύ σωστοί και στην αμυντική λειτουρ-
γία. Πριν από το παιχνίδι δεν θα ήμουν
ευχαριστημένος με τον ένα βαθμό, αλλά
στο τέλος ήρθε δικαιοσύνη με το γκολ.
Αν έμπαινε πιο νωρίς ίσως να ήταν δια-
φορετικά τα πράγματα. Είναι τιμή για
την Κύπρο να βλέπουν τέτοια παιχνίδια
οι φίλαθλοι. Συγχαρητήρια στους παίκτες
μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο,
που ήταν ο 12ος παίκτης».

Αυτά είπαν Ιδιάκεθ και Πάμπος 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

#  Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί

1  ΑΠΟΕΛ 23 17 5 1 57 13 56

2  ΑΕΛ 3 15 6 2 38 13 51

3  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 23 15 5 3 51 19 50

4  ΑΕΚ 23 14 7 2 41 15 49

5  ΟΜΟΝΟΙΑ 23 14 5 4 49 30 47

6  ΑΝΟΡΘΩΣΗ 22 7 8 7 29 24 29

7  ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 23 8 5 10 27 37 29

8  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 23 8 5 10 39 39 29

9  ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 23 8 6 9 20 27 30

10  ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 23 6 6 11 26 45 24

11  ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 23 4 6 13 22 48 18

12  ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 22 2 5 15 10 34 11

13  ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 23 1 7 15 20 55 10

14  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 23 0 6 17 18 48 6

ΠαγκυΠριο Πρωταθλημα CYTA 16/17 - Πρωταθλημα CYTA - α’ ΦαΣη 16/17

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΕΝΑΔ 6-0

ΑΚΡΙΤΑΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 1-2

ΑΛΚΗ-ΠΑΦΟΣ 2-1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ-ΕΝΩΣΗ 1-1

ΠΑΕΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

ΘΟΙ-ΟΘΕΛΛΟΣ 0-1

ΑΣΙΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 0-0

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΕΠ-ΟΘΕΛΛΟΣ 1-0

ΠΕΓΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4-1

ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΑΧΥΡΩΝΑΣ 1-0

ΑΕΝ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 2-1

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ 1-4

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ 1-0

ΜΕΑΠ-ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛ. 2-1

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1-1

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ 0-3

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ-ΑΤΛΑΣ 3-3

ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΚΟΥΡΡΗΣ 1-0

ΚΟΛΩΝΗ-ΑΜΑΘΟΥΣ 2-1

ΚΟΡΝΟΣ-ΛΕΝΑΣ 6-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΑΕΠΑ 1-0

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ.-ΑΣΠΙΣ 2-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(23η αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ-ΑΡΗΣ 1-2

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΖ 2-0

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΠΟΕΛ 0-1

ΑΕΛ-ΑΕΚ 1-1

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-1

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΟΞΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19:00 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(24η αγωνιστική)

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου

ΑΡΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17:00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΔΟΞΑ 18:00

ΑΕΖ-ΕΡΜΗΣ 19:00

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΑΕΚ-ΟΜΟΝΟΙΑ 16:00

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 16:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 18:00

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ 19:00 

ΣΚΟΡΕΡΣ

18 ΓΚΟΛ: ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΙΑΡ

15 ΓΚΟΛ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12 ΓΚΟΛ: ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ, ΖΕΛΑΓΙΑ, ΠΑΠΟΥΛΛΗΣ

11 ΓΚΟΛ: ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ

10 ΓΚΟΛ: ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Τον πρώτο από τους τέσσερεις τελικούς
που υπολείπονται μέχρι το τέλος της α'
φάσης του πρωταθλήματος Cyta δίνει
σήμερα η Δόξα, που ψάχνει διακαώς
βαθμούς προκειμένου, σε πρώτη φάση,
ν' αποφύγει τον απ' ευθείας υποβιβασμό. 

Η ομάδα της Κατωκοπιάς θα φιλοξε-
νήσει στο Μακάρειο Στάδιο την Ανόρ-
θωση (19:00), και ψάχνει την υπέρβαση,
απέναντι σ' έναν αντίπαλο που επίσης
«καίγεται» για βαθμούς. 

Ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής
της Δόξας δεν κρίνεται υψηλός μόνο
ένεκα του εκτοπίσματος του αντιπάλου,
που διανύει την καλύτερη φάση του
στην τρέχουσα περίοδο, αλλά κυρίως

λόγω της δικής της αγωνιστικής κατά-
στασης. Η προσφυγική ομάδα προέρχεται
από τέσσερεις στη σειρά ήττες στο πρω-
τάθλημα, για πρώτη φορά στην περίοδο
που διανύουμε, ενώ συνολικά δεν έχει
πετύχει νίκη στις τελευταίες εννέα αγω-
νιστικές μετά το εντός έδρας 1-0 επί της
ΑΕΖ στις 5 Δεκεμβρίου (έχει ως απολο-
γισμό δύο ισοπαλίες και εφτά ήττες).

Η δεινή κατάσταση στην οποία πε-
ριήλθε η ομάδα οφείλεται, κυρίως, στην
αναποτελεσματικότητά της και ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης αναζητεί το αντίδοτο στις
εναπομένουσες αγωνιστικές. Σε 12 παι-
χνίδια, οι ποδοσφαιριστές της Δόξας δεν
κατάφεραν να σκοράρουν έχοντας ως

πενιχρό απολογισμό τα δέκα γκολ ενερ-
γητικό, ενώ είναι η ομάδα που έχει ανα-
δείξει τους λιγότερους σκόρερ, μόλις
πέντε. Στα παιχνίδια Κυπέλλου με την
Αναγέννηση, η ομάδα ήταν πιο παρα-
γωγική (σημείωσε πέντε γκολ σε δύο
αναμετρήσεις) και το ίδιο καλείται να
πράξει όχι μόνο απέναντι στην Ανόρ-
θωση, αλλά και στα παιχνίδια που ακο-
λουθούν. Την ίδια ώρα, η Δόξα θα έχει
ως αντίπαλό της στον σημερινό αγώνα
και την παράδοση. Σε 25 παιχνίδια πρω-
ταθλήματος στην Α' κατηγορία απέναντι
στην Ανόρθωση πέτυχε μόνο μια νίκη
(1-4-20) και αυτήν εκτός έδρας, την πε-
ρίοδο 2013/14. 

Κόντρα στον (κακό) εαυτό της και την παράδοση 

Ανορθωση

Γρηγόρης�Γεωργίου

Το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνι-
στικών, αλλά και τ' αποτελέσματα των
υπόλοιπων ομάδων που διεκδικούν την
έκτη θέση ευνοούν την Ανόρθωση. Πιο
σωστά, θα την ευνοήσουν, αν καταφέρει
να κερδίσει τη Δόξα. Δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να υποτιμήσει την
ομάδα της Κατωκοπιάς, η οποία θα διεκ-
δικήσει βαθμολογικό κέρδος για τους
δικούς της λόγους. Τα κίνητρα είναι ση-
μαντικά και για τις δύο ομάδες, όμως η
Ανόρθωση τον τελευταίο μήνα είναι
Ανόρθωση και θέλει να κολλήσει τρίτη
διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία
θα την εδραιώσει στην έκτη θέση και θα
της δίνει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες
να μείνει εκεί μέχρι το τέλος της πρώτης
φάσης του πρωταθλήματος. Μετά τη
Δόξα ακολουθεί ο αγώνας με τον Εθνικό
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Στο ΓΣΖ
θα παίξει με την Καρμιώτισσα και στην
τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει
τον Απόλλωνα. Με την ενίσχυση, τη βελ-
τίωση και το πολύ καλό πρόσωπο που
παρουσιάζει η Ανόρθωση τον τελευταίο
καιρό, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και θα
διεκδικήσει, αν μη τι άλλο, αυτή την έκτη
θέση η οποία είναι ό,τι καλύτερο μπορεί
να κερδίσει στο φετινό πρωτάθλημα.
Στόχος φυσικά είναι και το κύπελλο το
οποίο, τώρα, όπως είναι η ομάδα της
Αμμοχώστου, μπορεί να το διεκδικήσει.
Προτεραιότητα όμως για την ώρα είναι

η Δόξα και το πώς η ομάδα του Ρόνι
Λέβι θα καταφέρει να πάρει το «διπλό»,
το οποίο θα της δώσει ακόμη μεγαλύτερη
ώθηση και δυναμική για να διεκδικήσει
και τους δύο της στόχους. Έκτη θέση στο
πρωτάθλημα και κύπελλο που θα της
δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μέσα και ο Κολούνγκα
Στο απουσιολόγιο του Ρόνι Λέβι για
το σημερινό παιχνίδι είναι μόνο ο
τραυματίας Αγκιλάρ. Ο Κολούνγκα
έκανε προπόνηση κανονικά χθες και
είναι στην αποστολή. Το γεγονός ότι ο
Αγκιλάρ παραμένει για ακόμη ένα

παιχνίδι εκτός, αυτό σημαίνει ότι ο
Ερέρο θα είναι και πάλι ο παρτενέρ
του Σιβού στην άμυνα. Απ' εκεί και
πέρα δεν αναμένονται αλλαγές από
τον Ισραηλινό τεχνικό στο αρχικό σχή-
μα. Άλλωστε, είναι πάρα πολύ ευχα-
ριστημένος από την απόδοση των παι-

κτών του στα προηγούμενα παιχνίδια.
Κόπριβετς, Ερέρο, Σιβού, Γκάπριελ,
Καρλίτος, Ράγιος, Βίκτορ, Οικονομίδης,
Μίτροβιτς, Σάντος και Άλβες είναι οι
επικρατέστεροι για να αρχίσουν βασικοί
απέναντι στη Δόξα απόψε στις επτά
στο Μακάρειο Στάδιο.

Ευκαιρία για εδραίωση στην εξάδα
Η «μεγάλη κυρία» είναι πανέτοιμη και με την ψυχολογία στα ύψη για την όγδοη νίκη στο πρωτάθλημα 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(2), 2ος ΕΛΠΙΔΑ
ΛΙΖΑ(1), 3ος ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ(7), 4ος
ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ(4), Γκανιάν (2)
€1.70, Πλασέ (2) €1.00, Πλασέ (1)
€1.50, Φόρκαστ (2Χ1) €5.60, Δίδυμο
(1Χ2) €1.70, Τρίο (2Χ1Χ7) €8.50, Τέτρα-
καστ (2Χ1Χ7Χ4) €24.70, Omni (1Χ2)
€1.80, Omni (2Χ7) €3.80, Omni (1Χ7)
€4.40, Διαγραφές  MATMOYAZEΛ ΚΟ-
ΚΟ(5).

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΕΙΣΜΟΣ(3), 2ος ΒΡΟΝΤΕΑΣ(1),
3ος ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ(4), 4ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ(2),
Γκανιάν (3) €3.10, Πλασέ (3) €2.50,
Πλασέ (1) €1.60, Φόρκαστ (3X1) €9.80,
Δίδυμο (1X3) €5.50, Τρίο (3X1X4)
€16.30, Τέτρακαστ (3X1X4X2) €33.20,

Σύνθετο (2Χ3) €6.60, Omni (1X3) €2.90,
Omni (3X4) €2.10, Omni (1X4) €1.20,
DF  2Χ1 - 3X1 €44.30.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΛΕΒΑΝΤΕΣ(2), 2ος ΣΕΡ ΘΕΟ(1), 3ος
ΚΡΙΣ ΜΑΪ ΣΑΝ(5), 4ος ΡΕΤ ΣΑΝ(3), Γκα-
νιάν (2) €1.40, Φόρκαστ (2X1) €3.40,
Δίδυμο (1X2) €2.50, Τρίο (2X1X5)
€15.70, Τέτρακαστ (2X1X5X3) €96.50,
Σύνθετο (3X2) €6.80, Omni (1X2) €1.40,
Omni (2X5) €6.60, Omni (1X5) €8.30,
DF  3X1 - 2X1 €46.90.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(3), 2ος ΠΙ-
ΚΛΗΣ(1), 3ος ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ(5), 4ος
ΚΡΙΜΑΙΑ(6), Γκανιάν (3) €3.70, Πλασέ
(3) €1.90, Πλασέ (1) €3.50, Φόρκαστ

(3Χ1) €24.80, Δίδυμο (1Χ3) €23.70,
Τρίο (3Χ1Χ5) €743.60, Τέτρακαστ
(3Χ1Χ5Χ6) €1,883.10, Σύνθετο (2X3)
€5.90, Omni (1Χ3) €9.00, Omni (3Χ5)
€6.50, Omni (1Χ5) €16.90, 
DF  2X1 - 3Χ1 €375.00.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος AΝΑΜΠΕΛΑ(10), 2ος ΑΝΝ ΡΟΖ-
ΜΑΡΙ(6), 3ος ΤΙΤΑΝΑΣ(3), 4ος ΣΑΒΑΝ
ΚΡΙΣΤΥ(7), Γκανιάν (10) €5.00, Πλασέ
(10) €2.60, Πλασέ (6) €5.70, Φόρκαστ
(10Χ6) €64.40, Δίδυμο (6Χ10) €49.60,
Τρίο (10Χ6Χ3) €1,155.05C/Ο, Τέτρα-
καστ (10Χ6Χ3Χ7) €1,838.20C/O, Σύν-
θετο (3Χ10) €22.00, Omni (6Χ10)
€14.50, Omni (3Χ10) €6.10, Omni
(3Χ6) €27.80, DF  3Χ1 - 10Χ6
€750.00C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος NEAΡΟΣ(1), 2ος ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ(9),
3ος ΦΡΗΤΟΜ(6), 4ος ΜΙΣ ΑΘΗΑΙ-
ΝΟΥ(8), Γκανιάν (1) €1.40, Πλασέ (1)
€1.10, Πλασέ (9) €1.70, Φόρκαστ (1Χ9)
€4.80, Δίδυμο (1Χ9) €3.80, Τρίο (1Χ9Χ6)
€23.50, Τέτρακαστ (1Χ9Χ6Χ8) €100.40,
Σύνθετο (10Χ1) €7.80, Omni (1Χ9)
€2.00, Omni (1Χ6) €3.60, Omni (6Χ9)
€4.50, DF  10Χ6 - 1Χ9 €1,104.24C/O. 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος TΣIABEZ(4), 2ος ΡΕΤ ΕΗΛ(6), 3ος
ΣΤΟΡΥ(2), 4ος ΦΟΥΤΖΙ(10), Γκανιάν (4)
€4.50, Πλασέ (4) €2.20, Πλασέ (6)
€2.90, Φόρκαστ (4Χ6) €25.00, Δίδυμο
(4Χ6) €14.10, Τρίο (4Χ6Χ2) €90.30, Τέ-
τρακαστ (4Χ6Χ2Χ10) €304.70, Σύνθετο
(1Χ4) €7.50, Omni (4Χ6) €7.40, Omni

(2Χ4) €3.60, Omni (2Χ6) €5.30, DF  1Χ9
- 4Χ6 €383.00, Διαγραφές  ΡΕΤΛΙΣΙ-
ΟΥΣ(7).  

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος NEBEΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ(8), 2ος ΤΡΑΠΕ-
ΖΟΥΝΤΑ(11), 3ος ΡΕΝΑΚΙ(9), 4ος
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ(7), Γκανιάν (8) €6.50,
Πλασέ (8) €5.80, Πλασέ (11) €10.50,
Φόρκαστ (8Χ11) €136.90, Δίδυμο
(8Χ11) €62.40, Τρίο (8Χ11Χ9)
€1,476.80C/Ο, Τέτρακαστ (8Χ11Χ9Χ7)
€1,973.40C/O, Σύνθετο (4Χ8) €50.30,
Omni (8Χ11) €73.40, Omni (8Χ9) €5.30,
Omni (9Χ11) €18.00, DF  4Χ6 - 8Χ11
€750.00C/O.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(8), 2ος ΥΛΑΙΟΣ(4),

3ος ΝΤΟΠΡΟΣ(6), 4ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ
ΒΑΣΙΛΗΣ(11), Γκανιάν (8) €9.80, Πλα-
σέ (8) €2.90, Πλασέ (4) €1.60, Φόρ-
καστ (8Χ4) €30.90, Δίδυμο (4Χ8)
€9.20, Τρίο (8Χ4Χ6) €341.30, Τέτρα-
καστ (8Χ4Χ6Χ11) €731.80, Σύνθετο
(8Χ5) €7.20, Σύνθετο (8Χ8) €108.00,
Omni (4Χ8) €4.30, Omni (6Χ8)
€12.30, Omni (4Χ6) €5.00, DF  8Χ11 -
8Χ4 €1,063.20C/O, ΠΙΚ 6-
3X10X1X4X8X8 MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ €14,007.02C/Ο, ΠΙΚ 6-ΕΓΓΥΗ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €19,007.02, ΠΙΚ 4-
1X4X8X8 €1,383.00, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-
2X3X2X3X10X1X4X8X8 ΜEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €153,420.56C/O,
ΤΖΑΚΠΟΤ 9-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€173,420.56, ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EYΡΩ-
ΤΑΣ(5).  

ΕΛΛΑΔΑ 

ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0 - 1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0 - 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΛ 2 - 0

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 - 0

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-3

ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4-0
ΣΗΜΕΡΑ 

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΚ 19:30

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43-9 51

2.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 27-14 38

3.Π.Α.Ο.Κ. 29-13 36

4.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26-12 35

5.ΞΑΝΘΗ 22-18 33

6.Α.Ε.Κ. 31-16 29

7.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 23-24 29

8.ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23-21 28

9.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20-28 26

10.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23-29 22

11.ΚΕΡΚΥΡΑ 17-22 22

12.ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 21-29 20

13.ΑΕΛ 17-28 17

14.ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13-35 14

15.ΗΡΑΚΛΗΣ 14-27 13

16.ΒΕΡΟΙΑ 11-35 13

ΑΓΓΛΙΑ 

ΑΡΣΕΝΑΛ - ΧΑΛ 2 - 0

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2 - 2

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 0 - 4

ΣΤΟΟΥΚ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1 - 0

ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ - ΕΒΕΡΤΟΝ 0 - 0

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2 - 0

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ 2 - 0

ΜΠΕΡΝΛΙ - ΤΣΕΛΣΙ 1-1

ΣΟΥΟΝΣΙ - ΛΕΣΤΕΡ 2-0 
ΣΗΜΕΡΑ

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΤΣΕΛΣΙ 52-18 60

2.ΑΡΣΕΝΑΛ 54-28 50

3.ΤΟΤΕΝΑΜ 46-18 50

4.ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 54-30 49

5.ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 49-29 49

6.ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 38-21 48

7.ΕΒΕΡΤΟΝ 40-27 41

8.ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 34-31 37

9.ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 34-43 32

10.ΣΤΟΟΥΚ 29-34 32

11.ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 29-42 30

12.ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 28-31 30

13.ΜΠΕΡΝΛΙ 27-36 30

14.ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 35-46 26

15.ΣΟΥΟΝΣΙ 31-54 24

16.ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 19-27 22

17.ΛΕΣΤΕΡ 24-43 21

18.ΧΑΛ 21-49 20

19.ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 30-45 19

20.ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 24-46 19

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΜΑΪΝΖ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2-0

ΣΑΛΚΕ - ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2-0 

ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ - ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 0-2

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 0-1

ΛΕΙΨΙΑ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 0-3

ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2-1

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ 3-0

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΟΛΩΝΙΑ 2-1

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 45-12 149

2.ΛΕΙΨΙΑ 36-20 42

3.ΑΪΝΤΡΑΧΤ 25-18 35

4.ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 40-23 34

5.ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 35-19 34

6.ΧΕΡΤΑ 27-23 33

7.ΚΟΛΩΝΙΑ 29-18 32

8.ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 26-34 29

9. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 31-29 27

10.ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 22-27 26

11.ΣΑΛΚΕ 24-21 25

12.ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 18-24 24

13.ΜΑΪΝΖ 27-37 22

14.ΑΜΒΟΥΡΓΟ 19-35 19

15.ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 17-27 19

16.ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 19-30 18

17.ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 24-42 16

18.ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 14-39 12

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1-2

ΜΠΕΤΙΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0-0

ΑΛΑΒΕΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0-6

ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2-1

ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1-3

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΜΑΛΑΓΑ 1-1

ΛΕΓΚΑΝΕΣ - ΧΙΧΟΝ 0-2

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΣΕΒΙΛΗ 0-1

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΘΕΛΤΑ (ψες)

ΕΪΜΠΑΡ - ΓΡΑΝΑΔΑ (ψες)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 54-18 49

2.ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 61-18 48

3.ΣΕΒΙΛΗ 44-28 46

4.ΣΟΣΙΕΔΑΔ 36-31 41

5.ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 36-16 39

6.ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 9-15 36

7.ΜΠΙΛΜΠΑΟ 28-26 35

8.ΕΪΜΠΑΡ 32-29 32

9.ΕΣΠΑΝΙΟΛ 30-29 32

10.ΘΕΛΤΑ 31-33 30

11.ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 30-32 28

12.ΑΛΑΒΕΣ 21-28 27

13.ΜΠΕΤΙΣ 21-31 24

14.ΜΑΛΑΓΑ 29-36 23

15.ΒΑΛΕΝΘΙΑ 29-40 20

16.ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 26-34 19

17.ΛΕΓΚΑΝΕΣ 14-34 18

18.ΧΙΧΟΝ 22-43 13

19.ΓΡΑΝΑΔΑ 17-44 13

20.ΟΣΑΣΟΥΝΑ 24-49 10

ΙΤΑΛΙΑ 

ΤΟΡΙΝΟ - ΠΕΣΚΑΡΑ 5-3

ΙΝΤΕΡ - ΕΜΠΟΛΙ 2-0

ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΚΙΕΒΟ 1-3

ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1-3

ΚΡΟΤΟΝΕ - ΡΟΜΑ 0-2

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3-0 

ΝΑΠΟΛΙ - ΤΖΕΝΟΑ 2-0

ΚΑΛΙΑΡΙ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (ψες)
ΣΗΜΕΡΑ

ΛΑΤΣΙΟ - ΜΙΛΑΝ 21:45 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 47-16 57

2.ΡΟΜΑ 50-21 54

3.ΝΑΠΟΛΙ 57-26 51

4.ΙΝΤΕΡ 39-24 45

5.ΑΤΑΛΑΝΤΑ 39-26 45

6.ΛΑΤΣΙΟ 41-27 43

7.ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 42-33 40

8.ΜΙΛΑΝ 32-27 37

9.ΤΟΡΙΝΟ 45-36 35

10.ΚΙΕΒΟ 25-31 32

11.ΣΑΣΟΥΟΛΟ 35-38 30

12.ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 26-29 30

13.ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 27-32 29

14.ΚΑΛΙΑΡΙ 32-48 27

15.ΜΠΟΛΟΝΙΑ 22-34 27

16.ΤΖΕΝΟΑ 27-35 25

17.ΕΜΠΟΛΙ 14-33 22

18.ΠΑΛΕΡΜΟ 20-45 14

19.ΚΡΟΤΟΝΕ 20-42 13

20.ΠΕΣΚΑΡΑ 20-57 6

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Την πρόκρισή τους στον Τελικό του Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών εξασφάλισαν οι
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ και ο Κεραυνός.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για τα Ημιτελικά
του θεσμού, η ΕΝΑΔ επικράτησε εύκολα
με 78-28 του ΑΠΟΕΛ μέσα στον Άγιο Δο-
μέτιο, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε

χθες, ο Κεραυνός ξεκίνησε δυνατά στο
πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΛ, δημι-
ουργώντας διαφορά 21 πόντων (43-22).
Στην τρίτη περίοδο η ομάδα της Λεμεσού
ανέβηκε και μείωσε αρκετά τη διαφορά,
ωστόσο οι γηπεδούχες ήταν πιο ψύχραιμες
στην Δ’ περίοδο και πήραν την νίκη και
την πρόκρισή τους στην τελική φάση.

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ - ΑΠΟΕΛ 78-28
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-5, 40-14, 59-16, 78-28

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ (Τάκης Μι-

ραλλάης): Ε. Κωνσταντίνου 2, Χ. Κων-
σταντίνου 9 (1), Μύθιλλου 4, Τέυλορ 8,
Αθανασίου 10 (1), Μ. Καλλιάνου 26, Σ.
Παπαδοπούλου 10, Χ. Παπαδοπούλου 9.
ΑΠΟΕΛ (Νεμάνια Μπιέντοφ): Θωμά,
Σιάλου 2, Γεωργίου 4, Άμπου Αλ Γουάφα,
Παπαγιάννη 13 (2), Κατσουρή, Ιωάννου
3 (1), Ακαθιώτη, Κούλλουρου 5 (1), Παν-
τζιαρά, Θεοδοσίου 1, Πουχουζούρη.

Κεραυνός - C2S ΑΕΛ 64-45

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-8, 43-22, 50-39, 65-45
Κεραυνός (Χρίστος Στυλιανίδης): Σαρπ
11 (1), Πιτσιλλίδου 3, Αθανασίου 13, Νι-
κοδήμου 7 (1), Κόνιαλη, Ρουσάκη 12 (2),
Μερκούρη 2, Θεολόγου 17, Κουρσάρη.
C2S ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Πα-
παδούρη, Μενελάου 9 (1), Λάρκου 4,
Παπαδοπούλου 7 (1), Όρλοβιτς 16, Αν-
τωνίου, Αγαπίου, Ζιβάνοβιτς 9.

Έκλεισαν ραντεβού ΕΝΑΔ και ΑΕΛ

TΖΟΚΕΡ

4, 21, 33, 34, 36 και 16
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €148.557,70. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

4112415
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7264η κλήρωση:  1, 8, 9, 30, 31

7265η κλήρωση:  4, 7, 19, 26, 34

SUPER 3

29937η: 536 29938η: 409 29939η: 721

29940η: 526 29941η: 295 29942η: 331

29943η: 680 29944η: 731 29945η: 377

29946η: 575

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

CYTAVISIONSPORTS 7

19:00 ΔΟΞΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

21:15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ

CYTAVISIONSPORTS 2

21:45 LAZIO - MILAN

CYTAVISIONSPORTS 1

22:00 BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY

NOVASPORTS 1

19:30 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΚ
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