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Πετυχήμενο ήταν το χθεσινό νικηφόρο φιλικό τεστ της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών με αντίπαλο 
το Καζακστάν. Με τέρματα των Μυτίδη, Κατελάρη (το πρώτο με την Εθνική Ανδρών) και Χριστοφή 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1, δείχνοντας στην επανάληψη ότι βρίσκεται 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει και του επίσημου αγώνα του Σαββάτου με την Εσθονία στο ΓΣΠ.

Ικανοποιημένος έμεινε ο Χριστάκης Χριστοφόρου, ειδικά για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα 
στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι ο μεγάλος στόχος είναι η νίκη με την Εσθονία.

ΣΕΛΙΔΑ 35




Πετυχήμενο ήταν το χθεσινό νικηφόρο φιλικό τεστ της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών με αντίπαλο 
το Καζακστάν. Με τέρματα των Μυτίδη, Κατελάρη (το πρώτο με την Εθνική Ανδρών) και Χριστοφή 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1, δείχνοντας στην επανάληψη ότι βρίσκεται 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει και του επίσημου αγώνα του Σαββάτου με την Εσθονία στο ΓΣΠ.

Ικανοποιημένος έμεινε ο Χριστάκης Χριστοφόρου, ειδικά για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα 
στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι ο μεγάλος στόχος είναι η νίκη με την Εσθονία.

ΣΕΛΙΔΑ 35




Πετυχήμενο ήταν το χθεσινό νικηφόρο φιλικό τεστ της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών με αντίπαλο 
το Καζακστάν. Με τέρματα των Μυτίδη, Κατελάρη (το πρώτο με την Εθνική Ανδρών) και Χριστοφή 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1, δείχνοντας στην επανάληψη ότι βρίσκεται 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει και του επίσημου αγώνα του Σαββάτου με την Εσθονία στο ΓΣΠ.

Ικανοποιημένος έμεινε ο Χριστάκης Χριστοφόρου, ειδικά για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα 
στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι ο μεγάλος στόχος είναι η νίκη με την Εσθονία.

ΣΕΛΙΔΑ 35




Πετυχήμενο ήταν το χθεσινό νικηφόρο φιλικό τεστ της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών με αντίπαλο 
το Καζακστάν. Με τέρματα των Μυτίδη, Κατελάρη (το πρώτο με την Εθνική Ανδρών) και Χριστοφή 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1, δείχνοντας στην επανάληψη ότι βρίσκεται 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει και του επίσημου αγώνα του Σαββάτου με την Εσθονία στο ΓΣΠ.

Ικανοποιημένος έμεινε ο Χριστάκης Χριστοφόρου, ειδικά για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα 
στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι ο μεγάλος στόχος είναι η νίκη με την Εσθονία.

ΣΕΛΙΔΑ 35






    

 






 

  
 






 


  

  







 


 

  









 

 
  
 







 
 

 

 







 


  
  








 


  
  







 

 
 
 







 

 
 
 
  
  









 
  
 


 




  
  
  








  

   
 
  
    
    
    

 

    












    





     
    


   
   

      










   
 



    


    





 


    



     
      
     


     
 


    



   





  
    
     







    

      





    



     








    

  
     



 
 





   






   



    
       


    








     






 










ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 35
sporttime  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Πρεμιέρα 
με Γερμανία
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 

Σε ρυθμούς πρεμιέρας μπήκε η Εθνική
Νέων που βρίσκεται από την Τρίτη το
απόγευμα στη Φρανκφούρτη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
θα λάβει μέρος στον elite round του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-19 της UEFA
και θα δώσει τον πρώτο αγώνα σήμερα
με αντίπαλο τη Γερμανία.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον δεύτερο
όμιλο μαζί με τη Γερμανία, τη Σερβία και
τη Σλοβακία και η ομάδα που θα τερματίσει
στην πρώτη θέση θα εξασφαλίσει εισιτήριο
πρόκρισης για την τελική φάση.

Η Γερμανία στην προκριματική φάση
έλαβε μέρος στον τέταρτο όμιλο, όπου κέρ-
δισε διαδοχικά το Γιβραλτάρ με 5-0, την
Αλβανία με 3-2 και την Ιρλανδία με 4-0.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας ενόψει
της πρεμιέρας ολοκληρώθηκε χθες με
προπόνηση που έγινε το μεσημέρι στις
εγκαταστάσεις της Όφενμπαχ.

Νωρίτερα η τεχνική ηγεσία ανέλυσε
στους διεθνείς μας τη σημερινή μας αντί-
παλο μέσα από εικόνα από φιλικό παιχνίδι
της Γερμανίας.

Από αγωνιστικής πλευράς ο Ομοσπον-
διακός μας προπονητής Νεόφυτος Λάρκου
δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά προβλήμα-
τα.

Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο
Στάδιο «Am Sommerdamm», χωρητικό-
τητας 800 θεατών και θα αρχίσει στις
12:00 το μεσημέρι ώρα Κύπρου.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Πολωνός
Tomasz Musial με βοηθούς διαιτητές τον
συμπατριώτη του Michal Gajda και τον
Σουηδό Joakim Amri Nilsson.

Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο
Emil Bozhinovski και παρατηρητής αγώνα
ο Βούλγαρος Ivan Borissov Lekov. Σήμερα
θα διεξαχθεί επίσης για τον όμιλό μας ο
αγώνας της Σερβίας με τη Σλοβακία.

Διπλή τιμωρία 
η ΑΕΛ
ΚΟΠ

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ επέβαλε
χθες στην ΑΕΛ ποινή διεξαγωγής ενός
αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ενός
αγώνα με κλειστό το κάτω διάζωμα της
ανατολικής κερκίδας για μεταφορά επι-
κίνδυνων αντικειμένων στο γήπεδο και
για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων κατά
τη διάρκεια του αγώνα με τον Απόλλωνα
(στο 90ο λεπτό ρίψη βεγγαλικού με πιστόλι)
και μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό
χώρο και στην αντίπαλη κερκίδα. Η ΑΕΛ
θα εκτίσει πρώτα την ποινή διεξαγωγής
ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και
στη συνέχεια την ποινή για διεξαγωγή
ενός αγώνα με κλειστό το κάτω διάζωμα
της ανατολικής κερκίδας.

Στις ομάδες Ανόρθωση, Εθνικό, Ερμή
και σε δυο υποθέσεις της Ν. Σαλαμίνας
επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης τριών βαθ-
μών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός
15 ημερών, γιατί παρέλειψαν να πληρώ-
σουν χρηματική ποινή από τη Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠ.

Επίσης, ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ
επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ
στον Ερμή, καθώς κατόπιν ενημέρωσης
από την Αρμόδια Υπηρεσία της UEFA και
από την οποία ενημέρωση καταλογίζεται
και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στον Ερμή
για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα
στον αγώνα με τη Δόξα. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Βασίλης�Τσιρόπουλος�

Νικηφόρο ήταν το φιλικό τεστ της Εθνι-
κής μας ομάδας των Ανδρών χθες στο
Αντ. Παπαδόπουλος με αντίπαλο το
Καζακστάν. Με τέρματα των Μυτίδη,
Κατελάρη και Χριστοφή η Εθνική μας
ομάδα νίκησε με 3-1, πραγματοποι-
ώντας αρκετά καλή εμφάνιση στην επα-
νάληψη της αναμέτρησης. Οι διεθνείς
μας έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλό
αγωνιστικό επίπεδο, ικανοποιώντας
τον Ομοσπονδιακό προπονητή Χρι-
στάκη Χριστοφόρου, ο οποίος σαφώς
έχει βγάλει ξεκάθαρα συμπεράσματα
για την αγωνιστική ετοιμότητα των πο-
δοσφαιριστών ενόψει του επίσημου
αγώνα με την Εσθονία το Σάββατο, στις
19:00 στο ΓΣΠ. 

Ο Χριστάκης Χριστοφόρου ξεκίνησε
τον αγώνα με τον Παναγή κάτω από τα
δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα τον Στυ-
λιανού και αριστερά τον Αλεξάνδρου.
Στο κέντρο της άμυνας οι Σιέλης και
Κατελάρης. Στη μεσαία γραμμή δυο
αμυντικά χαφ οι Αρτυματάς και Λαμπάν.
Σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Κάστανος.
Δεξιά στη μεσαία γραμμή ο Χαραλαμ-
πίδης και αριστερά ο Μακρής. Στην
κορυφή της επίθεσης ο Μυτίδης. 

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας
ευκαιρίας σημειώθηκε στο 7’, όταν ο
Στυλιανού προσπάθησε να γυρίσει την
μπάλα στον Μυτίδη, όμως, αμυντικός
του Καζακστάν την απομάκρυνε έξω.
Η ομάδα του Καζακστάν από την αρχή
του αγώνα είχε τον έλεγχο και την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Η Εθνική μας
απείλησε ουσιαστικά για πρώτη φορά
στο 13’ με σουτ του Μυτίδη. 

Στο 29’ η υπεροχή των φιλοξενου-
μένων μετατράπηκε σε τέρμα με σκόρερ
τον Νουσερμπάγιεφ. Η ομάδα του Κα-
ζακστάν ήταν καλύτερη στο α’ ημίχρονο
με την Εθνική μας ομάδα να δημιουργεί
δυο - τρεις καλές στιγμές χωρίς, ωστόσο,

να καταφέρει να πετύχει τέρμα. Έτσι η
Εθνική μας πήγε στα αποδυτήρια, ευ-
ρισκόμενη πίσω στο σκορ με 1-0.

Στην επανάληψη η εικόνα των διε-
θνών άλλαξε προς το καλύτερο. Αποδί-
δοντας καλό ποδόσφαιρο η Εθνική μας

ισοφάρισε στο 55’ με τον Μυτίδη και
επτά λεπτά αργότερα με τον Κατελάρη
πήραμε προβάδισμα στο σκορ. Η ανα-
τροπή του αποτελέσματος ανέβασε κατά
πολύ την ψυχολογία των διεθνών μας
και στο 67’ ο Χριστοφή πέτυχε το 3-1. 

ΚΥΠΡΟΣ: Παναγή, Στυλιανού (77’
Παναγιώτου), Σιέλης, Αλεξάνδρου,
Κατελάρης, Λαμπάν (57’ Μαργκάσα),
Κάστανος (68’ Κυριάκου), Αρτυματάς,
Χαραλαμπίδης (57’ Χριστοφή), Μα-
κρής, Μυτίδης (68’ Αβραάμ).

Καλό τεστ πριν από το επίσημο
Η Εθνική μας ομάδα νίκησε 3-1 το Καζακστάν και πλέον βλέπει τον αγώνα με την Εσθονία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Το βαθμολογικό κίνητρο είναι φανερό
ότι απουσιάζει από την ομάδα της Ανόρ-
θωσης, όσο και αν προσπαθεί ο Ρόνι
Λέβι να το «περάσει» αυτό στους πο-
δοσφαιριστές του, όσο και αν προσπαθεί
η διοίκηση διά του εκπροσώπου της
να τονίζει δημόσια ότι σε κάθε αγώνα
υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο. 

Η «Κυρία» κατέβαλε πολύ μεγάλη
προσπάθεια, αποδίδοντας σε αρκετούς
αγώνες εξαιρετικά καλό ποδόσφαιρο.
Τα στοιχεία αυτά είχαν ως αποτέλεσμα
την εξασφάλιση της 6ης θέσης. Από τη
στιγμή που το πέτυχε, δείχνει, όμως, να
έχει ρίξει ρυθμούς και αυτό φαίνεται
μέσω των αριθμών. Στους τελευταίους
τρεις αγώνες (δυο για τα πλέι-οφ και
έναν για το πρωτάθλημα), οι ποδοσφαι-
ριστές της Ανόρθωσης δεν έχουν κατα-
φέρει να στείλουν την μπάλα στα αντί-
παλα δίκτυα. Συγκεκριμένα, στους εν
λόγω αγώνες η «Κυρία» μετρά δυο
ήττες με ΑΠΟΕΛ (0-1) και Ομόνοια (2-
0) και μια ισοπαλία με τον Απόλλωνα
(0-0). Πριν από τους αγώνες αυτούς και
σε σύνολο έξι αναμετρήσεων παρου-
σίασε διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο,
σημειώνοντας, μάλιστα, πέντε νίκες και
μια ισοπαλία. Ο αριθμός των τερμάτων
-19 στο σύνολο- που έχει πετύχει, είναι
εντυπωσιακός. Σε έξι αγώνες πέτυχε
19 τέρματα πριν από την εξασφάλιση

της 6ης θέσης, και σε τρεις αγώνες, όταν
είχε «καπαρώσει» τη θέση αυτή, δεν
σημείωσε ούτε ένα! Αριθμοί που δεί-
χνουν την πραγματικότητα, αλλά και το
πού βρίσκεται η προσοχή όλων στην
ομάδα, δηλ. στο Κύπελλο και στην προ-
σπάθεια για την κατάκτησή του.

Οι προπονήσεις συνεχίζονται σε κα-
νονικό ρυθμό στην Ανόρθωση με τον
Ρόνι Λέβι να προσπαθεί να διατηρήσει
σε αγωνιστική ετοιμότητα τους ποδο-
σφαιριστές του, έχοντας, ωστόσο, κάποια

προβλήματα ενώπιόν του. Ο Οικονο-
μίδης απείχε από τις προπονήσεις, ενώ
ο Αγκιλάρ ακολούθησε και πάλι ατομικό
πρόγραμμα και είναι εξαιρετικά αμφί-
βολος για τον αγώνα με την ΑΕΛ. 

Με αυτά τα δεδομένα προετοιμάζει
την ομάδα ο Ισραηλινός προπονητής,
έχοντας, βέβαια, αρκετό διάστημα μέχρι
τον αγώνα με την ΑΕΛ.

Καμία συζήτηση
Πολλά γράφονται και άλλα τόσα λέ-

γονται περί προγραμματισμού της
νέας χρονιάς. Όπως πληροφορηθή-
καμε επίσημα, καμία συζήτηση δεν
έγινε με τον οποιονδήποτε ποδοσφαι-
ριστή. Η διοίκηση σε συνεργασία με
τον προπονητή εξετάζει όλους τους
ποδοσφαιριστές χωρίς, όμως, να έχει
παρθεί τελική απόφαση. Αρχικά, η
πρόθεση ήταν μετά τον αγώνα με την
Ομόνοια να ξεκινήσουν κάποιες επα-
φές, όμως, κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται
δεν θα γίνει προς το παρόν.  

Η απώλεια βαθμών έχει αιτία
Η Ανόρθωση στους τελευταίους τρεις αγώνες δεν έχει καταφέρει να πετύχει ούτε ένα τέρμα 



     











 
    
   







    


    
    
    






 
    








      
     
     

 

    












     




     




 




     
    

      



    
 





     


    
  
      
 








    

     
  
      




    
    


 
  


    




     
 




    




     





 


     

     

 



     



   



     
     



     
   
       

    



    


  
 








      
    



     











     
      
      
      




     
      
      
      




     
      
      
      




     
      
      
      



    






 






    

    


 


       
     


       
    

     

     
     

 
 




     


 






   



     
    



 
   
     







 
     
   
    

      

  

    




    






      
     
    

   




   
     
 




     


 

     
 

   
 









 

 


    




 



  

     



 












     

     


     

      








 

   
     
    


      


 
    



  



  



     






    









  











   





      
     








    



    

    





     

    





     
   
    

     





 







 


 





 











   
  














  

   

   

 





     

    

     
    

   
    





     
      
      
  





  


    

     




      
   





     

     




    






     
     
 
    





    


    



    











 












     






    
 

    
   




     









 
  




     





    

     


    













     

  






 




 








     


     


   



  






     

      


     


    
   
















     
 



   





  



     

 
      
  




    



     
   









     



      








  


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•bw_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•bw_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

