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Σάρωσε το Λουξεμβούργο
Αψεγάδιαστο ξεκίνημα στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης
πραγματοποίησε το Λουξεμβούργο στο ομαδικό της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Στην ανδρική κατηγορία κατέλαβε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο επικρατώντας του
Λίχτενσταϊν (3-0) και της Κύπρου (3-2), ενώ στις γυναίκες δεν έχασε ούτε σετ
απέναντι σε Σαν Μαρίνο, Μονακό και Ισλανδία! Έτσι, το Λουξεμβούργο είναι σε πολύ
καλό δρόμο για να επαναλάβει την προ διετίας επιτυχία του στο Μονακό, όπου είχε
κατακτήσει τα χρυσά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες.
Το απόλυτο πέτυχε και η γυναικεία ομάδα της Κύπρου, η οποία νίκησε το Μονακό (30) και την Ισλανδία (3-0) και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μ’ ένα παιχνίδι λιγότερο
από το πρωτοπόρο Λουξεμβούργο και διατηρεί άθικτες τις ελπίδες της για κατάκτηση
μεταλλίου.
Στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου των ανδρών κατατάγηκε το Σαν Μαρίνο μετά τις
νίκες του πάνω στο Μονακό, τη Μάλτα και την Ισλανδία με το ίδιο σκορ (3-0).
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στους πρωινούς ημιτελικούς του ομαδικού των ανδρών θα
αναμετρηθούν το Λουξεμβούργο με την Ισλανδία και το Σαν Μαρίνο με την Κύπρο,
ενώ ο τελικός προγραμματίζεται την ίδια μέρα στις 19:00.
Το ομαδικό γυναικών συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τις
αναμετρήσεις Ισλανδία - Σαν Μαρίνο, Κύπρος - Λουξεμβούργο (πρωί), Σαν Μαρίνο Κύπρος και Μονακό - Ισλανδία (απόγευμα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη μέρα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δούκας του Λουξεμβούργου, Grand Duke Henri, και ο πρόεδρος
της Ολυμπιακής Επιτροπής του Δουκάτου, Mark Theisen, τους οποίους συνόδευε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Ανδρέας Γεωργίου. Στους
πρωινούς αγώνες παρευρέθηκαν επίσης περίπου 500 παιδιά Δημοτικών σχολείων.
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