



ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟΣ
«Είναι ένα πολύ μεγάλο
παιχνίδι, ένας πραγματικός
τελικός για μας (…)
Χρειαζόμαστε τους τρεις
βαθμούς και αντιμετωπίζουμε
το παιχνίδι σαν τελικό, ώστε
να διατηρήσουμε το όνειρό
μας. Θέλουμε να κερδίσουμε
το παιχνίδι και θα κάνουμε
ό,τι περνά από τις δυνάμεις
μας για να τα καταφέρουμε».
Ξεκάθαρο το μήνυμα Ιδιάκεθ
για την προσέγγιση της
ομάδας ενόψει ΑΠΟΕΛ.
Πλάνο χωρίς Τρισκόφσκι και
Χαραλαμπίδη. Στα ευχάριστα
η πλήρης ετοιμότητα των Τετέ
και Τομάς.



ΑΠΟΛΛΩΝ: 
ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
Ο Σωφρόνης Αυγουστή δουλεύει
ακατάπαυστα στην τακτική, ξέροντας πως
η Ομόνοια θα είναι διαφορετική σε σχέση
με τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια.
«Θα κάνουμε τα πάντα για να
κερδίσουμε», τονίζει ο Γκιέ .



ΟΜΟΝΟΙΑ:
ΕΑΝ Η ΑΜΥΝΑ...
Εμφανής η βελτίωση (στατιστικά και όχι
μόνο) της αμυντικής επίδοσης της
Ομόνοιας επί ημερών Άκη Ιωακείμ,
ζητούμενο όμως η συνέχεια, αρχής
γενομένης από την Κυριακή. Στα συν η
επιστροφή του Κάρι Άρνασον.
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

14, 23, 25, 27, 34 και 20
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €21.535,29. Η 3η κερδίζει

από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και

η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

6239725
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

7356η κλήρωση:  5, 6, 7, 21, 22
7357η κλήρωση:  15, 16, 22, 24, 28

SUPER 3

30397η: 342 30398η: 888 30399η: 119
30400η: 705 30401η: 501 30402η: 996
30403η: 781 30404η: 941 30405η: 449
30406η: 015

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας και ο
ΑΠΟΕΛ είναι οι φιναλίστ (29 Απριλίου
ο τελικός) του τουρνουά πόλο μίνι παίδων.
Στον μικρό τελικό θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς
με τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου. Συνοπτικά,
τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του
μίνι τουρνουά είναι τα ακόλουθα: Ν.Ο.
Λάρνακας - Ν.Ο. Λευκωσίας 8-2, Ν.Ο.
Λεμεσού - Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς (0-5
άνευ αγώνος), Ν.Ο. Αμμοχώστου - Ν.Ο.
Πάφου 3-7, ΑΠΟΕΛ - Ν.Ο. Λευκωσίας
5-3, Ν.Ο. Λάρνακας - Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς
8-3, Ν.Ο. Πάφου - ΑΠΟΕΛ 2-4, Ν.Ο.
Αμμοχώστου - Ν.Ο. Λευκωσίας 3-5. 

ΦΟΥΤΣΑΛ

Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ έκαναν το
πρώτο βήμα για να βρεθούν στα ημι-
τελικά των πλέι-οφ στο πρωτάθλημα
φούτσαλ, κερδίζοντας ΑΜΕΚ Καψάλου
με 7-0, και ΑΕΚ Σωτήρας 6-1, αντί-
στοιχα. Η αυλαία άνοιξε την Τετάρτη
με την εκτός έδρας νίκη (3-0) της ΑΕΚ
Λάρνακας επί της Ομόνοιας.  Προ-
κρίνεται για τους τέσσερεις του Πρω-
ταθλήματος η ομάδα που θα φτάσει
πρώτη στις δύο νίκες. Ο αγώνας της
ΑΕΛ με την Ελπίδα Αστρομερίτη θα
διεξαχθεί απόψε (20:50) στο «Σπύρος
Κυπριανού».

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Με τη διεξαγωγή των τελικών και μι-
κρών τελικών ολοκληρώνονται, σήμερα
στη Λεμεσό, οι αγώνες του  Πανελληνίου
Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. 

Στο «Απόλλων Αρένα» θα έχουμε
τους δύο μικρούς τελικούς για τις θέσεις
3-4 και των δύο κατηγοριών, ενώ στο
«Σπύρος Κυπριανού» θα διεξαχθούν
οι δύο τελικοί για τις θέσεις 1-2. Οι δύο
αγώνες των τελικών για την ανακήρυξη
του πρωταθλητή θα μεταδίδονται απευ-
θείας (live streaming) από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
www.moec.gov.cy και την ιστοσελίδα
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθο-

σφαίρισης  www.basketball.org.cy, σε
μία παραγωγή του Alfa Sports TV.

Η χθεσινή δράση
Στην κατηγορία κοριτσιών, νίκες και
πρόκριση στον σημερινό τελικό πέ-
τυχαν το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσα-
λονίκης και το 1ο ΓΕΛ Βούλας κόντρα
στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ’ Πάφου και στο 5ο Γενικό Λύκειο
Περιστερίου με 53-39 και 69-45 αν-
τίστοιχα. Στην κατηγορία αγοριών προ-
κρίθηκαν το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια Λαμ-
πίρη, μετά την επικράτηση κόντρα στα
Εκπαιδευτήρια Πάνου και στο Λανίτειο
Λύκειο Λεμεσού αντίστοιχα με 75-57
και 77-55.

Μέρα τελικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη
των διεθνών αγώνων του «Cyprus
Grand Prix Compak Sporting 2017»
άρχισε. Σήμερα οι σκοπευτές και σκο-
πεύτριες θα έχουν μια τελευταία ευ-
καιρία για να προσαρμοστούν στις
αγωνιστικές συνθήκες, ενώ θα «ρι-
χτούν» στον αγώνα αύριο Σάββατο
για τους πρώτους 100 δίσκους (τέσ-
σερεις πούλες των 25 δίσκων για
κάθε αθλητή). Άλλους 100 δίσκους
θα ρίξουν την Κυριακή για να ανα-
δειχτούν οι νικητές στο σύνολο των
200 δίσκων. Από την Τετάρτη βρί-
σκεται στην Κύπρο και ο πρόεδρος
Ζιαν-Φρανσουά Παλίγκας μαζί με άλ-
λους αξιωματούχους της Διεθνούς
Ομοσπονδίας FITASC, ενώ οι συμ-
μετοχές ήδη υπερέβησαν τις προσ-
δοκίες των διοργανωτών, αφού ξεπέ-
ρασαν τους 220 αθλητές και αθλήτριες

από 22 χώρες (ο στόχος ήταν οι 200
σκοπευτές από 20 χώρες). Μεταξύ
των ξένων συμμετοχών περιλαμβά-
νονται και κορυφαία ονόματα (άνδρες
και γυναίκες) της παγκόσμιας σκο-
ποβολής, που αποτελούν πρόκληση

και ευκαιρία για τους Κύπριους διε-
θνείς προκειμένου να δοκιμάσουν τις
αντοχές και τις δυνατότητές τους, ενόψει
των κορυφαίων διοργανώσεων που
ακολουθούν (Πανευρωπαϊκοί και
Παγκόσμιοι Αγώνες). 

Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα ξε-
χωρίζουν ο Βρετανός παγκοσμιονίκης
και πρωταθλητής Ευρώπης Τζορτζ
Ντίκουι, οι συμπατριώτες του Μαρκ
Κέτελ, Τόνι Μάνβελ και Άλαν Πίρς, ο
Ούγγρος Γιάνος Ζάμπο, ο Τσέχος Μί-
λαν Τσέρνοσεκ, οι Ρουμάνοι Μποκτάν
Φλάβιου Ράτου, Ντανιέλ Τεοντόρ Μα-
τέι και Ιοάν Σίρπου, οι Ρώσοι Γιούρι
Νοβοκρεσιένοβ, Ντιμίτρι Πολιβάνι
και Βλαντίμιρ Στεπάνοβ, ο Γερμανός
Μαξιμίλιαν Ιμπάχ, οι Σουηδοί Ρικάρντ
και Άλφρεντ Χέλστρομ (πατήρ και
υιός), καθώς και οι Ελλαδίτες Γιάννης
Κοιλάκος, Γιώργος Κοσάρας και Δη-
μήτρης Πιστόλας. Από τις γυναικείες
συμμετοχές, πολύ γνωστές σκοπεύ-
τριες είναι η Βρετανίδα παγκόσμια
πρωταθλήτρια Τσέριλ Χολ και η συμ-
πατριώτισσά της Πάμελα Τίμπατς, η
Ελβετίδα Ρόζα Μαρία Γκέρπε, η Γερ-
μανίδα Μόνικα Σμιτ, η Άννα Στέμ-
περγκ από τη Δανία και οι Ρωσίδες
Εκατερίνα και Τατιάνα Πολιβάναγια.   

Όλα έτοιμα για το «Cyprus Grand Prix Compak»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Μεγάλο προβάδισμα για να διατηρήσει
τα σκήπτρα στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ
πετόσφαιρας αντρών απέκτησε η Ομό-
νοια. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν στη
Λευκωσία με 3-0 σετ του Green Air
Παφιακού, πήραν κεφάλι με 3-1 στις
νίκες και θέλουν άλλη μία για να ση-
κώσουν το τρόπαιο. Ουσιαστικά η Ομό-
νοια έχει πλέον τρεις ευκαιρίες, ενώ ο
Παφιακός χρειάζεται να κάνει τρεις
νίκες για να κατακτήσει το νταμπλ. Η
επόμενη αναμέτρηση θα γίνει στην
Πάφο την επόμενη Παρασκευή και
εκεί θα φανεί αν θα έχουμε τέλος ή πα-
ράταση στη μονομαχία των δύο κορυ-
φαίων ομάδων της φετινής χρονιάς.

Η Ομόνοια ήταν καταπληκτική στο
πρώτο σετ και το κέρδισε με χαρακτη-
ριστική ευκολία, 15-13. Στο 2ο ο Πα-
φιακός ανέβηκε και σε κάποια μάλιστα
σημεία ήταν μπροστά στο σκορ (7-9,
16-17). Το σετ πήγαινε πόντο πόντο
(20-19, 22-21), με την Ομόνοια να κάνει
όμως ένα σερί και να κερδίζει και το 2ο
σετ με 25-21. Το 3ο σετ ήταν τελικά το
πιο αγωνιώδες. Πιο δυνατά μπήκε ο
Παφιακός και πήρε κεφάλι. Οδήγησε
σκορ (8-14, 15-18, 21-23). Η Ομόνοια
είχε όμως λύσεις. Ισοφάρισε σε 23-23
και στο τέλος γύρισε το σετ, κερδίζοντάς
το με 26-24. 

OMONOIA (Σ. Σάββα): Σ. Πετρακκίδης,
Λαμπ, Λουγκάνετς, Αλεξίου, Αχ. Πε-
τρακκίδης, Ροντρίγκο - Λίμπερο: Πα-

παχριστοδούλου. - Αλλαγές: Παφίτης,
Αδάμου.
GREEN AIR ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Μ. Γκρέσιτς):

Βερίσιμο, Ανδρέου, Ευσταθίιου,Μίλεφ,
Χρυσοστόμου, Οικονομίδης - Λίμπερο:
Aντωνίου. - Αλλαγές: Kωνσταντινίδης.

ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα
Η 3η θέση ελκύει το ΑΠΟΕΛ και

την Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα που στις
20:00 στο Λευκόθεο θα δώσουν έναν
ακόμα αγώνα για τον μικρό τελικό των

πλέι-οφς με στόχο τη νίκη που θα οδη-
γήσει είτε στην ισοφάριση, εάν κερδίσει
το ΑΠΟΕΛ, σε 2-2, είτε στην εδραίωση
του προβαδίσματος σε 3-1, εάν κερδίσει
η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα. Οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» μετά την απόκτηση του Βλάν-
το Κνέζεβιτς αύξησαν τις επιλογές τους
και παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα,
έχοντας μια γεμάτη ομάδα. 

Οι «ερυθρόλευκοι» του Αντώνη
Κωνσταντίνου θα κατέβουν χωρίς προ-
βλήματα στη Λευκωσία για το διπλό. 

Αναγέννηση-Ανόρθωση
Όποιος ριψοκινδυνεύσει το αποτέλεσμα
του τέταρτου τελικού των πλέι- άουτς
μεταξύ Αναγέννησης και Ανόρθωσης
στο Γήπεδο της Δερύνειας κινδυνεύει
να «καεί». Οι μέχρι στιγμής τελικοί για
την 5η θέση έδειξαν ότι τα πάντα είναι
ρευστά και η έδρα δεν παίζει ρόλο. Ήδη
έχουμε τρία breaks έδρας με την Ανα-
γέννηση να προηγείται στις νίκες με 3-
2 και να θέλει απόψε στις 20:00 άλλη
μια για να τελειώσει τη σειρά.

Ακουμπά τον τίτλο η Ομόνοια
Κέρδισε 3-0 σετ τον Παφιακό, θέλει τώρα άλλη μία νίκη

Κέρδισαν
άνετα Ανόρθωση,
ΑΠΟΕΛ

Βγήκαν
οι φιναλίστ
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