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Η τετράδα του κυπέλλου χωράει άλλη μια ομάδα και σήμερα ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο
βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά. Στο άδειο ΓΣΠ, λόγω τιμωρίας της έδρας των «γαλαζοκιτρίνων», οι δύο ομάδες 

θα προσπαθήσουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς του «Τσιρείου». 
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1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΕΑΡΙΝΟΣ είναι σε ανοδική πο-
ρεία και διεκδικεί με αξιώσεις τη
νίκη. Βασικότεροι αντίπαλοί του η
πανέτοιμη τώρα ΡΕΤ ΕΗΛ και η
σχετικά βελτιωμένη ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ.
Από τα υπόλοιπα άλογα καλύτε-
ροι οι ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ και
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΜΟΡΙΣΣΑ αποδίδει με σταθε-
ρότητα και θα δώσει μάχη για τη
νίκη με τον στέγιερ ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ
ΡΑΜΠΑΝΤΕ. Από τα υπόλοιπα
άλογα ξεχωρίζει ελαφρά η πολύ-
πειρη ΤΟΥΜΠΟΥ, ενώ διάκριση
διεκδικεί και ο ΚΟΝΝΑΡΗΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Υπόθεση Κόκου Νικολάου η νίκη,
αφού ΡΙΧΤΕΡ και ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ
υπερέχουν. Νικητής θα αναδειχθεί
εκείνος που θα επιδιώξει τη νίκη
περισσότερο. Αμειβόμενη θέση
διεκδικεί και ο βελτιωμένος ΝΟ-
ΣΤΟΣ. Να μην αγνοηθεί η γρήγο-
ρη ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΒΑΣΚΟΦ τρέχει πολύ σταθερά
και διεκδικεί με αξιώσεις τη δια-
φεύγουσα νίκη του. Τον απειλούν

ο ποιοτικός ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ και ο
φιλότιμος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ. Αου-
τσάιντερ προβάλλει ο πανέτοιμος
τώρα ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ. Για το
παιχνίδι και ο ΕΛΒΙΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΔΙΟΞΙΠΠΗ με κούρσα στο
ενεργητικό της έχει την κλάση για
να κερδίσει τον ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗ
ΒΡΑΚΑ που ευνοείται στην από-
σταση και τον φιλότιμο και στα-
θερό ΜΑΙΚ. Από τα υπόλοιπα
άλογα ξεχωρίζουν η ΑΦΡΟ
ΣΜΑΗΛ και ο ΒΕΡΣΟΥΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΤΑΝΟ λογικά δεν πρέπει να αν-
τιμετωπίσει προβλήματα και θα
επιβληθεί. Μοναδικός αντίπαλός
του ο σταθερός σε επιδόσεις
ΦΟΥΤΖΙ. Αμειβόμενη θέση διεκδι-
κούν ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ και ΝΙΚΝΤΕ-
ΣΟΥΛ. Να μην αγνοηθεί ο βελτιω-
μένος ΝΤΑΡΝΤΑΝΙΑΝ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ είναι σε πορεία
ανόδου και έχει ελαφρύ προβάδι-
σμα. Βασικότεροι αντίπαλοί του οι
ΤΚΚΑΤΑΜ ΣΠΙΡΙΤ και ΤΑΚΚΑΤΑΜ
ΛΕΙΤΥ. Η ΑΜΦΙΑΛΗ, παρά την
αποχή της, προπονήθηκε συστη-

ματικά και είναι υπολογίσιμη.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΒΑΡΚΙΖΑ τρέχει με χαμηλά βά-
ρη και θα επιχειρήσει διά της φυ-
γής να κερδίσει το φαβορί και
ανώτερη στον όμιλο ΝΕΜΕΣΙΣ. Ο
ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ, παρά την αποχή του,
θα είναι πρωταγωνιστής. Αμειβό-
μενη θέση διεκδικεί και ο ικανός
στον όμιλο ΝΤΟΠΡΟΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΑΙΣΩΝΑΣ έβαλε κούρσα στο
ενεργητικό του και αυτήν τη φο-
ρά μπορεί να πάρει τη ρεβάνς από
τον ανερχόμενο και ισχυρό ΡΗ-
ΣΠΕΚΤ. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ επανέρχε-
ται και θα είναι ανάμεσα στους
πρώτους. Για το τέτρακαστ καλύ-
τεροι οι ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ και
ΖΗΔΡΟΣ.

ΠΑΡΟΛΙ
2-6
4-8
6-11

ΠΟΝΗΡΑ
1-3
7-6
8-6

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΦΕΙΔΙΑΣ ( 7) Δ. Κεφάλας [+] 66.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ ( 1) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 65.0

3 ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ( 8) Ολ. Γεωργίου [+] 63.5

4 ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ ( 3) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.5

5 ΜΑΛΟΥ ( 5) Α.Α. Αθανασίου [+] 61.5

6 ΡΕΤ ΕΗΛ ( 4) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5

7 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ ( 6) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.5

8 ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ ( 9) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.0

9 ΕΑΡΙΝΟΣ (10) Ι. Μεσιήτης 57.0

10 ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ ( 2) Γ. Ευτυχίου [#] 49.0

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ( 1) Δ. Κεφάλας 58.0

2 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ( 3) Κ. Καποδίστριας 58.0

3 ΟΙΝΟΜΑΟΣ ( 7) Χρ. Παύλου [+] 58.0

4 ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ( 2) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 56.0

5 ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ ( 6) Ολ. Γεωργίου [+] 56.0

6 ΜΟΡΙΣΣΑ ( 4) Μ. Κ. Πέππος 56.0

7 ΤΟΥΜΠΟΥ ( 5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΑΚΡΙΤΑΣ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 60.0

2 ΡΙΧΤΕΡ ( 1) Ν. Κ. Τσιακκούρας [#] 60.0

3 ΝΟΣΤΟΣ ( 2) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.0

4 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ ( 6) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 57.0

5 ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (10) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 56.5

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ ( 4) Α.Α. Αθανασίου [#] 54.5

7 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ( 7) Γ. Ευτυχίου [&] 52.0

8 ΖΙΒΑΝΙΑ ( 9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.0

9 ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ ( 8) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.5

10 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ ( 3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΕΛΒΙΣ ( 5) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.0

2 ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ( 8) Χ. Λ. Ανδρέου 59.0

3 ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ ( 3) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

4 ΦΤΑΝΕΛΛΑ ( 9) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

5 ΜΙΝΑΣΑΝ ( 4) Μ. Κωνσταντίνου 57.5

6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ( 7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.5

7 ΣΥΡΙΜΕΝΑ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

8 ΒΑΣΚΩΦ ( 6) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5

9 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ( 2) Ολ. Γεωργίου [+] 54.5

10 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ ( 1) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.5

11 ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ (11) Π. Αθανασίου 53.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1.600 μέτρα

1 ΔΙΟΞΙΠΠΗ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΜΑΙΚ (11) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

3 ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ ( 7) Χρ. Παύλου [+] 58.5

4 ΣΑΒΑΝ ΝΑΤΑΛΗ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.5

5 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ( 5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

6 ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ ( 9) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

7 ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ ( 2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.5

8 ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ ( 4) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 55.5

9 ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ ( 3) Ολ. Γεωργίου [+] 54.5

10 ΒΕΡΣΟΥΣ ( 1) Α.Α. Αθανασίου 53.5

11 ΑΝΑΜΠΕΛΑ ( 8) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

12 ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ (12) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΙΠΠΟΝΑΞ (12) Γ. Ευτυχίου [#] 59.5

2 ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ ( 4) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

3 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ( 3) Π. Αθανασίου 56.5

4 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ ( 1) Χρ. Παύλου [+] 56.0

5 ΦΟΥΤΖΙ ( 6) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.5

6 ΩΡΑΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ ( 9) Γ. Μεσιήτης [+] 55.0

7 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ ( 7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.5

8 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ ( 8) Δ. Κεφάλας [+] 53.5

9 ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ ( 2) Κ. Α. Ιωάννου [+] 53.0

10 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ( 5) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.0

11 ΤΑΝΟ (11) Γ. Σταυρινίδης 52.5

12 ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ (10) Β. Α. Αδάμου 49.0

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΓΚΟΥΡΟΥ ( 7) Α. Π. Μιτσίδης [+] 57.0

2 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

3 ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ ( 1) Π. Αθανασίου [+] 55.0

4 ΑΜΦΙΑΛΗ ( 3) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0

5 ΛΕΜΟΝΕΣ ( 9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 55.0

6 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ ( 5) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.0

7 ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ ( 8) Ολ. Γεωργίου [+] 54.0

8 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ ( 4) Κ. Καποδίστριας [+] 54.0

9 ANΑΓΕΝΝΗΣΗ ( 2) Ι. Μεσιήτης [+] 52.0

10 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ ( 6) Δ. Κεφάλας [+] 52.0

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΝΕΜΕΣΙΣ ( 6) Ν. Κ. Τσιακκούρας 64.5

2 ΘΕΟΓΟΝΙΑ (10) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.0

3 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ( 5) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 58.0

4 ΝΤΟΠΡΟΣ ( 3) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

5 ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ ( 2) Μ. Φουσέκης [+] 54.0

6 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ ( 8) Δ. Κεφάλας [+] 51.5

7 ΘΑΟΥΡΑ ( 1) Ι. Μεσιήτης [+] 51.0

8 ΒΑΡΚΙΖΑ ( 4) Κ. Καποδίστριας [+] 49.5

9 ΜΑΡΤΙΝΑ ΣΑΝΤΗ ( 9) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

10 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ( 7) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.0

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ ( 8) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 61.5

2 ΑΙΣΩΝΑΣ ( 7) Α. Π. Μιτσίδης [+][@] 60.0

3 ΡΗΣΠΕΚΤ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

4 ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ( 9) Χρ. Παύλου [&] 58.5

5 ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ (10) Ολ. Γεωργίου [+][%] 57.5

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4) Κ. Καποδίστριας 57.0

7 ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ ( 2) Γ. Ευτυχίου [+] 55.0

8 ΖΗΔΡΟΣ ( 1) Π. Αθανασίου [+] 54.5

9 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ (12) Π. Λ. Ανδρέου [#] 54.0

10 ΧΑΒΑΗ ΛΕΤΖΕΝΤΑ ( 5) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

11 ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ( 6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.0

12 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ( 3) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

28Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

Αρκετά καλές κούρσες

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στον
πρώτο αγώνα της σειράς για την ημιτελική
φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α' Κατηγορίας, αφού επικράτησε
στην έδρα της με 64-60 του ΑΠΟΕΛ, σε
αγώνα που έγινε κεκλεισμένων των θυ-
ρών. Οι Λαρνακείς ήταν ανώτεροι στο α'
ημίχρονο και πήραν προβάδισμα με
38-25. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στη
γ' και δ' περίοδο και πάλεψαν για να κά-
νουν την ανατροπή, μειώνοντας στο σκορ.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Πρί-
μοζ Μπρέζετς που σημείωσε 27 πόντους
(7 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Ο δεύτερος αγώνας
της σειράς θα πραγματοποιηθεί στο
«Λευκόθεο» την ερχόμενη Παρασκευή,
7 Απριλίου, στις 19:00. Η ομάδα που θα
φτάσει στις τρεις νίκες θα κερδίσει την
πρόκρισή της στην τελική φάση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-7, 38-25, 50-42,
64-60
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Τομάς
3, Μπρέζετς 27, Ντάσιτς 13, Πέτροβιτς
5 (1), Άντερσον 9, Παλάλας, Μπιγκς 1,
Σιζόπουλος 1, Τρισόκκας 1, Παντελή 4.
ΑΠΟΕΛ (Αντώνης Κωνσταντινίδης):

Παντούρης 10, Μπερνατόφσκι 2, Μπάσεϊ
16, Κούνας 14 (1), Μπεστ, Κασκίρης 2,
Μόμπλεϊ 9 (1), Μπράουν 7.

Κεραυνός - Ε.Ν. Παραλιμνίου
(19:00)
Στον Στρόβολο ο Κεραυνός θα υπο-

δεχτεί την Ένωση Νέων Παραλιμνίου,
σε αναμέτρηση που θα γίνει απόψε
στις 19:00 . Οι δύο ομάδες είχαν

τεθεί αντιμέτωπες πριν από μερικές
ημέρες και στην ημιτελική φάση του
Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών, με τον
Κεραυνό να επικρατεί. Η ομάδα του

Στροβόλου αποτελεί το φαβορί για
την πρόκριση στην τελική φάση,
ωστόσο στην Ένωση θέλουν να διεκ-
δικήσουν μέχρι τέλους όλες τις πι-

θανότητές τους για να κάνουν την
έκπληξη. Με την ολοκλήρωση της
κανονικής περιόδου του Πρωταθλή-
ματος, ο Κεραυνός είχε κατακτήσει

την 1η θέση έχοντας 38 βαθμούς
(18 νίκες-2 ήττες), ενώ η Ένωση Νέων
Παραλιμνίου την 4η θέση με 28 βαθ-
μούς (8 νίκες-12 ήττες).

Έκανε το πρώτο βήμα 
Η ΑΕΚ επικράτησε του ΑΠΟΕΛ στο «Κίτιον» με 64-60  

Μέσα σε 1 ώρα και 7 λεπτά ο Sabbianco
Απόλλων επέστρεψε στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα με 46 βαθμούς
στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α'
Κατηγορίας (όσους και η BetOnAlfa
ΑΕΛ, αλλά ο Sabbianco Απόλλων υπερ-
τερεί κατά μία νίκη). Στο πλαίσιο της
19ης αγωνιστικής κέρδισε την Τρίτη
την Ανόρθωση στην αποκαλούμενη και

πρόβα τελικού του Κυπέλλου με 0-3
στο Αθλητικό Κέντρο της Ανορθώσεως
στο ΑΤΙ.

Πλέον οι «γαλάζιες» χρειάζονται
άλλη μια νίκη με τρίποντο 3-0 ή 3-1
στην τελευταία αγωνιστική που φιλοξε-
νούν την Τεχνοοικία ΑΕΚ για να πανη-
γυρίσουν άλλον έναν τίτλο. Η Ανόρθωσις,
που σκέφτεται τον τελικό Κυπέλλου, τερ-

μάτισε οριστικά στην 4η θέση.
Σετ: 12-25, 17-25, 09-25

Στον Όμιλο 5-8 η Ολυμπιάδα Ν. κέρ-
δισε με ανατροπή την Αναγέννηση Δε-
ρύνειας με 3-1 σετ και ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις της στην 5η θέση. Η Ανα-
γέννηση τερματίζει οριστικά στην 7η θέ-
ση.
Σετ: 20-25, 25-14, 25-22, 25-21

Κέρδισε την Ανόρθωση με 0-3 και θέλει ένα ακόμη τρίποντο

Αγγίζει τον τίτλο
ο Sabbianco Απόλλων
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 39
sporttime  ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

s
p

o
rt

ti
m

e

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

EXTRA 5

7366η κλήρωση:  10, 18, 28, 32, 34

7367η κλήρωση:  10, 15, 21, 24, 27

SUPER 3

30447η: 077 30448η: 319 30449η: 889

30450ή: 242 30451η: 566 30452η: 776

30453η: 567 30454η: 927 30455η: 808

30456η: 541

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον
Πανιώνιο, που θα γίνει την Πέμπτη στο
γήπεδο της «Λεωφόρου», ξεχωρίζει από
την 27η αγωνιστική της Super League
και η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη
θέλει τη νίκη για να συνεχίσει την ανοδική
πορεία της το τελευταίο διάστημα. Ο
πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα παίξει στην
Κέρκυρα κόντρα στην τοπική ομάδα,
ενώ σημαντικό είναι και το ματς στο Πε-
ριστέρι, όπου ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον
ΠΑΟΚ. Δύσκολη αποστολή θα έχει και
η ΑΕΚ, η οποία θα δοκιμάσει τις δυνάμεις
της στην Κρήτη κόντρα στον Πλατανιά. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγω-
νιστικής έχει ως εξής:

Σήμερα

Ξάνθη-Παναιτωλικός 15:00

Λάρισα-Αστέρας Τρίπολης 17:15

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 17:15

Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα 17:15

Ηρακλής-Λεβαδειακός 17:15

Κέρκυρα-Ολυμπιακός 19:30

Αύριο 

Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 17:15

Πλατανιάς-ΑΕΚ 19:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ολυμπιακός 26 47-15 57

02. Πανιώνιος 26 33-17 51

03. ΠΑΟΚ 26 39-17 49

04. Παναθηναϊκός 25 38-14 45

05. ΑΕΚ 25 42-19 43

06. Πλατανιάς 26 31-28 41

07. Ξάνθη 26 28-24 41

08. Γιάννινα 26 28-26 35

09. Ατρόμητος 26 25-34 35

10. Κέρκυρα 26 20-31 29

11. Παναιτωλικός 26 27-33 28

12. Λάρισα 26 21-36 24

13. Αστέρας 26 25-42 23

14. Λεβαδειακός 26 23-44 22

15. Ηρακλής 26 21-35 19

16. Βέροια 26 16-49 16

Δύσκολες αποστολές για τους πρωτοπόρους 
Ξεχωρίζει το αυριανό παιχνίδι στη «Λεωφόρο» του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο 

Η διοίκηση της Μπαρσελόνα διαβεβαι-
ώνει τους φιλάθλους της πως ο Λιονέλ
Μέσι θα ανανεώσει γι' ακόμη τέσσερα
χρόνια το συμβόλαιό του. Η διάσημη
ισπανική ομάδα διέψευσε ξανά τις φήμες
που θέλουν τον Αργεντινό σούπερ σταρ
δυσαρεστημένο από τη δικαστική περι-
πέτειά του, κυρίως λόγω των πρόσφατων
νομικών γεγονότων που σχετίζονται με
φοροδιαφυγή και, ως εκ τούτου, έτοιμο
να αφήσει την Καταλωνία.

Μάλιστα, τον επόμενο μήνα αναμέ-
νεται να κλείσει και τυπικά η υπόθεση
του νέου συμβολαίου του Αργεντινού
σούπερ σταρ. Οι δύο πλευρές τα έχουν
βρει σχεδόν σε όλα για την ανανέωση
της συνεργασίας τους, όπως αναφέρει η
εφημερίδα «El Lanrguero», και η υπο-
γραφή του νέου συμβολαίου θεωρείται
πλέον τυπικό θέμα. Ο 29χρονος διεθνής
άσος θα υπογράψει μέχρι το 2022 στους
Καταλανούς και, όταν κι εφόσον εξαντ-
λήσει το συμβόλαιό του, θα βρίσκεται
πια στα 34 του χρόνια.

Ο Μέσι θα
υπογράψει
νέο συμβόλαιο
έως το 2022 

Η Λάτσιο είναι η πρώτη ομάδα που
πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του
Coppa Italia, παρά την ήττα της με 3-2
από τη Ρόμα στο «Ολίμπικο».

Οι «λατσιάλι», μετά το υπέρ τους
2-0 του πρώτου αγώνα, κατάφεραν
να μη χάσουν το πλεονέκτημα που
είχαν στη ρεβάνς με τους «τζιαλορόσι»
και, πλέον, περιμένουν να μάθουν

τον αντίπαλό τους στον καταληκτικό
αγώνα της διοργάνωσης, που είναι
προγραμματισμένος για τις 2 Ιουνίου
στο «Ολίμπικο» της Ρώμης. Ο Σαλάχ
πέτυχε δύο γκολ για τους «Ρωμαίους»,
ενώ σκόραρε και ο Ελ Σαράουι. Για
τους τυπικά φιλοξενούμενους σκό-
ραραν οι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και
Ιμόμπιλε.

Απόψε η Νάπολι υποδέχεται την -
κάτοχο του τροπαίου την τελευταία
διετία και πολυνίκη του θεσμού με 11
τίτλους- Γιουβέντους, λίγες ημέρες
μετά την αναμέτρησή τους στο «Σαν
Πάολο» για το πρωτάθλημα. Μεγάλο
φαβορί για την πρόκριση στον τελικό
είναι η «βέκια σινιόρα» μετά το υπέρ
της 3-1 στο Τορίνο.

Στον τελικό του Coppa Italia η Λάτσιο 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έπαιζε τα
ρέστα» της εναντίον της Έβερτον στο
«Ολντ Τράφορντ», αλλά για δεύτερη
σερί αγωνιστική δεν τα κατάφερε (προ-
ηγήθηκε το 0-0 με τη Γουέστ Μπρομ).
Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο ισοφάρισε
στις καθυστερήσεις με το πέναλτι του
Ιμπραΐμοβιτς και το έργο της για να
πάρει την 4η θέση που δίνει το εισι-
τήριο για το Champions League της
επόμενης περιόδου έγινε ακόμη δυ-
σκολότερο. Οι «εφοπλιστές» αντέδρα-
σαν άμεσα μετά το 1-3 από τη Λίβερ-
πουλ κι έφτασαν μία... ανάσα από το
«διπλό» στο «Θέατρο των Ονείρων».
Το... βιολί της η Λέστερ, νίκησε και
την ουραγό Σάντερλαντ με 2-0 κι εξα-
σφάλισε την παραμονή της στην Pre-
mier League.

Τα αποτελέσματα:

Αγγλία (31η  αγωνιστική):

Μπέρνλι-Στόουκ Σίτι 1-0

Λέστερ-Σάντερλαντ 2-0 

Γουότφορντ-Γουέστ Μπρομ 2-0

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 1-1

Σήμερα

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ

Χαλ-Μίντελσμπρο

Σουόνσι-Τότεναμ

Σαουθάμπτον-Κρύσταλ Πάλας

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ

Γερμανία (27η αγωνιστική)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου 1-0

Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0

Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε 3-0

Ντόρτμουντ-Αμβούργο 3-0 

Σήμερα

Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ

Ντάρμστατ-Λεβερκούζεν

Άουγκσμπουργκ-Ίνγκολστατ

Μάιντς-Λειψία

Ο Ιμπραΐμοβιτς «έσωσε την παρτίδα»
Η Λέστερ εξασφάλισε την παραμονή της 
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