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Κυπριακά τρένα!
Με τρένο μοιάζουν οι εθνικές ομάδες μπιτς βόλεϊ της Κύπρου μετά την ολοκλήρωση
της δεύτερης μέρας στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στον
απογευματινό αγώνα της Τετάρτης, οι Γιώργος Πλατρίτης (George Platritis) και Πάρης
Χριστοφή (Paris Christofi) νίκησαν την ομάδα του Σαν Μαρίνο με αδελφούς
Ταμπαρίνι (Tabarini) με 2-0 σετ. Την ομαδα που ήταν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό
μετάλλιο. Η κυπριακή ομάδα έκλεισε έτσι με τρεις στις τρεις νίκες τη φάση των
ομίλων της διοργάνωσης. Η κυπριακή ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον Α’
όμιλο και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τo Μονακό (στις 16:30) που θα τερματίσει
τη δεύτερη στον Β’ όμιλο. Στον άλλο ημιτελικό την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 18:00 θα
αγωνιστούν η Ανδόρα με το Σαν Μαρίνο. Η ομάδα της Ανδόρας πήρε την πρώτη θέση
στον δεύτερο όμιλο.
Στον αγώνα με το Σαν Μαρίνο οι Πλατρίτης και Χριστοφή (Platritis / Christofi)
παρουσιάστηκαν παθιασμένοι και αποφασιστικοί. Έγινε σκληρή μάχη στο πρώτο σετ,
με την Κυπριακή ομάδα να κερδίζει με 21-19. Εμφανώς ανώτεροι οι Κύπριοι αθλητές
πήραν και δεύτερο σετ με 21-13. Το ματς κρίθηκε σε 36 λεπτά.
Καρέ νικών
H Εθνική ομάδα γυναικών της Κύπρου με τις Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα
Αγγελοπούλου (Manolina Konstantinou - Mariotta Aggelopoulou) συνέχισε την
αήττητη πορεία της στο τουρνουά. Στον δεύτερο αγώνα της Τετάρτης, νίκησε με 2-0
σετ (21-15, 21-12) σε 33 λεπτά την αντίστοιχη ομάδα του Λιχτεστάϊν με τις Μαρ και
Γουόλσερ (Bettina Mähr και Petra Walser). Βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου,
αφού είναι η μοναδική που μετρά μόνο νίκες. Τα κορίτσια έδειξαν ότι μπορούν να
φτάσουν ακόμα και στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο αγώνας της Τετάρτης
(στις 18:30) με το Μονακό είναι τυπικής διαδικασίας, αλλά θα προσπαθήσουν να
κλείσουν τη φάση των ομίλων χωρίς να χάσουν παιχνίδι.
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Στους άλλους δυο αγώνες που έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης για το γυναικείο
τουρνουά, το Λουξεμβούργο νίκησε την Ισλανδία με 0-2 σετ (15-21, 20-22) σε 36
λεπτά και το Μονακό με 2-0 σετ (21-18, 21-17) την Ανδόρα σε 33 λεπτά.
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