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Ώρα για δυνατά φιλικά
Ώρα για δυνατά φιλικά για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας των Ανδρών. Από
την Τετάρτη (20 Μαΐου), βρίσκεται στο Νόβισαντ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της
για τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τις
Βοιβοντίνα (Α΄κατηγορία Σερβίας) στις 21 Μαΐου, Νόβισαντ (Α΄κατηγορία) στις 22
Μαΐου, Ζελέσνικ (Α΄κατηγορία) στις 24 Μαΐου και την Ραντίνσκι (Α΄κατηγορία) στις
25 Μαΐου. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Νόβισαντ εκτός από τον αγώνα με τη
Ζελέσνικ που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Η διαδικασία των φιλικών αγώνων θα
βοηθήσει στην απόκτηση του επιθυμητού βαθμού ομοιογένειας και «χημείας» και
ταυτόχρονα θα είναι ένα πολύ καλό τεστ έναντι αξιόλογων αντιπάλων. Η εθνική μας
ομάδα θα επιστρέψει στη Κύπρο στις 26 Μαΐου και από τις 31 του μήνα, θα
αποσυρθεί σε ξενοδοχείο για τους ΑΜΚΕ 2009.
Αρχηγός αποστολής, είναι ο Γραμματέας της ΚΟΚ Ευάγγελος Αχεριώτης, ο οποίος
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μεταβαίνουμε στην πόλη του Νόβισαντ για την καλύτερη
δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει των ΑΜΚΕ, όπου έχουμε θέσει ψηλούς
στόχους. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι καλαθοσφαιριστές μας θα εργαστούν σκληρά και
θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη
στις επίσημες της υποχρεώσεις. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε θερμά για μια
ακόμη φορά τον κύριο χορηγό της Εθνικής Ομάδας την ΑΗΚ και τους υποστηρικτές
Cyta, Ελληνική Τράπεζα , Λουμιέρ και ΟΠΑΠ»
Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής μας Γιώργος Παλάλας δήλωσε: «Θα δουλέψουμε με
τους προπονητές μας, όσο καλύτερα μπορούμε για να βελτιώσουμε κυρίως τη χημεία
μας σαν ομάδα αλλά κυρίως να φτάσουμε όλοι μας σε επίπεδο ετοιμότητας ενόψει
των Αγώνων. Θεωρώ ότι αυτά τα φιλικά παιχνίδια, αφού οι αντίπαλοι είναι ισχυρής
δυναμικότητας, θα μας βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια που θα
καταβάλουμε στους ΑΜΚΕ».
Στην αποστολή μετέχουν οι ακόλουθοι: Παναγιώτης Τρισόκκας, Παναγιώτης Γιαννάς,
Τζο Τζο Γκαρσία, Άρης Κορωνίδης, Γιώργος Αναστασιάδης, Γιώργος Παλάλας, Αλέξης
Λιάτσος, Γρηγόρης Παντούρης, Γιώργος Νεοφύτου, Γιώργος Θεοχαρίδης, Στράτης
Στυλιανού, Τόλης Κασκίρης, Βασίλης Κούννας, Χριστόφορος Ραζής. Αρχηγός
αποστολής είναι ο Ευάγγελος Αχεριώτης, προπονητική ομάδα οι Χρίστος Στυλιανίδης,
Λίνος Γαβριήλ, Νίκος Λαμπρίας και φροντιστής ο Πέτρος Ευθυβούλου.
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