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Στο Νόβισαντ για φιλικά 

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει την προετοιμασία της εν όψει των 13ων ΑΜΚΕ η 
εθνική ομάδα των ανδρών.  Οι προπονήσεις άρχισαν στις 27 Απρίλη και σταδιακά 
εντατικοποιούνται.   Η ομοσπονδιακή ομάδα προπονητών αποτελούμενη απο τους 
Χρίστο Στυλιανίδη, Λίνο Γαβριήλ και Νίκο Λαμπρία ετοιμάζει την ομάδα με στόχο την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.  Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί απο την 
αρχή χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η αξία των αντιπάλων, η οποία δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητη. Παραδοσιακοί μας αντίπαλοι σε επίπεδο ΑΜΚΕ είναι οι 
ομάδες του Λουξεμβούργου και της Ισλανδίας. 

Στις 20 Μαΐου η εθνική ομάδα θα μεταβεί στο Νόβισαντ της Σερβίας για διεξαγωγή 
φιλικών αγώνων.  Θα αντιμετωπίσει τις Βοιβοντίνα, Νόβισαντ, Μέταλατ και 
Χέμοφαρμ.  Υπάρχει δε πιθανότητα να αναμετρηθεί και με μία εκ των Ερυθρού 
Αστέρα ή Παρτιζάν, ομάδες οι οποίες αγωνίζονται τώρα μεταξύ τους για τη τελική 
φάση του σέρβικου πρωταθλήματος. Η εκτίμηση είναι ότι η διαδικασία των αγώνων 
θα βοηθήσει από τη μία την ομάδα στην απόκτηση του επιθυμητού βαθμού 
ομοιογένειας και από την άλλη θα «μετρήσει» τις δυνάμεις της έναντι αξιόλογων 
αντιπάλων.  Η ομάδα επιστρέφει στη Κύπρο στις 26 του μήνα και από τις 31 του 
μήνα, αποσύρεται σε ξενοδοχείο εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων της. 

Ο εκ των ομοσπονδιακών προπονητών Λίνος Γαβριήλ δήλωσε τα εξής:  «Κύριος 
στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.  Έχουμε γνώση των δυνατοτήτων 
των αντιπάλων παρά το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε στα χέρια μας τα τελικά 
ρόστερ. Όλα τα παιδιά εργάζονται με ζήλο.  Το βασικό μας πρόβλημα είναι η 
ανομοιομορφία στην φυσική κατάσταση των καλαθοσφαιριστών για το λόγο ότι δεν 
είχαν όλοι την ίδια (χρονική) συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Εκτιμούμε ότι αυτό το 
πρόβλημα θα το ξεπεράσουμε.  Καλώ το κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να ενισχύσει 
τα παιδιά στην προσπάθεια τους».   

Οι καλαθοσφαιριστές οι οποίοι μετέχουν στις προπονήσεις της εθνικής είναι οι 
ακόλουθοι: Γιώργος Παλάλας, Μιχάλης Κουνούνης, Αλέξανδρος Λιάτσος, Χρίστος 
Λοιζίδης, Παναγιώτης Τρισόκκας, Παναγιώτης Γιαννάς, Χριστόφορος Ραζής, Γιώργος 
Θεοχαρίδης, Στράτης Στυλιανού, Τζο Τζο Γκαρσία, Γιώργος Αναστασιάδης, Γιώργος 
Νεοφύτου, Ανδρέας Σιζόπουλος. Άρης Κορωνίδης, Τόλης Κασκίρης και Γρηγόρης 
Παντούρης. 
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