02.06.2009 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
H μεγάλη επιστροφή για την Κύπρο!
Εξαιρετική επιστροφή στο τουρνουά μπάσκετ των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης
έκανε η Εθνική ομάδα γυναικών της Κύπρου, κερδίζοντας το Λουξεμβούργο με 68-55.
Η κυπριακή ομάδα, που είχε να αγωνιστεί στη διοργάνωση από το 2003, δικαιούται
πλέον να ελπίζει ότι θα διεκδικήσει σοβαρά ένα μετάλλιο.
Το Λουξεμβούργο εμφανιζόταν σαν φαβορί, αλλά η Κύπρος, με όπλα της την δυνατή
άμυνα και την αποφασιστικότητα, πήρε νωρίς το πάνω χέρι: 12-0 (7ο λεπτό), 18-5
(10ο ), 27-7. Οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν κάπως, εκμεταλλεύτηκαν την
αποχώρηση της σέντερ Μικαέλα Βεζένκοβα με τρία φάουλ και μείωσαν σε 27-13,
αλλά οι γηπεδούχες κράτησαν τη διαφορά σε διψήφιο «νούμερο» (32-17, στο
ημίχρονο).
Στο τρίτο δεκάλεπτο το Λουξεμβούργο βελτίωσε την επίθεσή του (χάρη στην
υπεροχή του στα επιθετικά ριμπάουντ), κατόρθωσε να ψαλιδίσει τη διαφορά,
ρίχνοντας την κάτω από τους 10 πόντους (37-28). Όμως η Κύπρος έβρισκε πάντα
τρόπο να κρατάει τον έλεγχο του αγώνα και του σκορ (43-28, 50-37), πιέζοντας
αμυντικά και έχοντας αποτελεσματικότητα στους αιφνιδιασμούς (11/11!).
Η ομάδα του Μεγάλου Δουκάτου μείωσε για τελευταία φορά στους 9 πόντους στο
35’, αλλά η συνέχεια ανήκε στα ψυχωμένα κορίτσια της Κύπρου, που είχαν ψυχραιμία
και χειρίστηκαν καλά το παιχνίδι με τον χρόνο και τις βολές.
Από την Κύπρο διακρίθηκαν οι Κ. Παπαδοπούλου (3ρ, 6ασ, 4κλ), Βεζένκοβα (11ρ,
2ασ, 1κλ) και Σ. Παπαδοπούλου (11ρ, 2ασ, 3 κλ).
Καλύτερες από το Λουξεμβούργο ήσαν οι Τ. Χέτινγκ (9ρ, 3ασ) και Όρμπαν 10ρ).
Δεκάλεπτα: 18-5, 32-17, 50-39, 68-55.
ΚΥΠΡΟΣ (Κωνσταντινίδης): Φαίδωνος 3, Κ. Παπαδοπούλου 22 (2), Σ.
Παπαδοπούλου 10, Βεζένκοβα 16, Ιόνοβα 10, Κιλέ, Κουζή 2, Αθανασίου 5, Θεολόγου.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Πάαρ): Λ. Χέτινγκ 8 (2), Μόσονγκ 3, Λ. Σράινερ 5 (1), Τ.
Χέτινγκ 14 (1), Όρμπαν 12, Τζ. Σράινερ, Λούντιβιγκ, Κλάες 4, Βάιναντ 2.
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