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Βήμα για χρυσό

ΤΕΡΑΣΤΙΟ βήμα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τουρνουά
καλαθόσφαιρας ανδρών των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, έκανε την
Τετάρτη το βράδυ η Κύπρος. Η ομάδα του Χρήστου Στυλιανίδη παίζοντας εξαιρετικά
για δεύτερο διαδοχικό βράδυ, πέτυχε εμφαντική νίκη επί της Ισλανδίας (87-54), σε
έναν αγώνα που ήταν, πριν από το τζάμπολ, ντέρμπι διεκδικητών της κορυφής, αλλά
στην πράξη αποδείχθηκε μονόλογος για τους διοργανωτές.
Η Κύπρος ισοβαθμεί πλέον με την Ανδόρα στην πρώτη θέση του πίνακα, αλλά ήδη
έχει «ξεμπερδέψει» με τις δύο (θεωρητικά) ισχυρότερες αντιπάλους της
(Λουξεμβούργο και Ισλανδία). Έπαιξε καταπληκτική άμυνα, εξουδετερώνοντας
πλήρως τα όποια «ατού» της Ισλανδίας, ενώ στην επίθεση βρήκε τις ιδανικές λύσεις
απέναντι στην άμυνα ζώνης (2-3) που επιστράτευσαν οι Ισλανδοί σε όλον τον
αγώνα.
Από την άλλη πλευρά, η Ισλανδία, έδειξε μαχητική διάθεση, αλλά δεν είχε απαντήσεις
σε κανέναν τομέα (άμυνα, επίθεση, ρυθμός) στον πλουραλισμό των αντιπάλων της,
που εντυπωσίασαν σε άλλο ένα δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν και το μοναδικό «κομμάτι» του αγώνα, όπου υπήρχε μία
σχετική ισορροπία μεταξύ των αντιπάλων. Η Κύπρος δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα
(9-4 στο 4’, 21-14 στο 9’), αλλά η Ισλανδία κατόρθωσε να μείνει σε κοντινή
απόσταση (24-19). Στη δεύτερη περίοδο η κυπριακή ομάδα έκανε εκρηκτικό
ξεκίνημα, ξεφεύγοντας με 19 πόντους (45-26, 47-28).
Είναι χαρακτηριστικό της φοβερής αμυντικής λειτουργίας της Κύπρου, ότι δέχτηκε
μόλις 9 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ στην τρίτη, κατά την οποίαν κρίθηκε κατ’
ουσία πρόωρα ο αγώνας, η Ισλανδία έβαλε όλους κι όλους 7 πόντους.
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Έτσι, η διαφορά διαρκώς ανέβαινε: 26 (54-28 στο 23’), 30 (60-30 στο 27’), 31, 34
(31-65 στο 29’). Αναπόφευκτα η τελευταία περίοδος απέκτησε τυπικό-διαδικαστικό
χαρακτήρα. Η Ισλανδία ναι μεν δεν παράτησε το παιχνίδι, μα ήταν φανερό ότι δεν
είχε ούτε τον τρόπο ούτε το εκτόπισα ούτε και τον χρόνο για να αλλάξει τη μοίρα
της. Όσο για την κυπριακή ομάδα, διατήρησε τη σοβαρότητά της ως το τέλος, με τον
κόουτς της να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες.
Ενδεικτικό του πλουραλισμού των νικητών ήταν ότι είχαν 5 παίκτες με διψήφιο
νούμερο πόντων. Επίσης επικράτησαν στα ριμπάουντ (40-36), στις ασίστ (13) και
στα ποσοστά ευστοχίας, έχοντας και το εξαιρετικό 47% στα σουτ τριών πόντων
(11/23).
Η διακύμναση του σκορ ανά περίοδο: 24-19, 23-9, 18-7, 21-19.
ΚΥΠΡΟΣ (Στυλιανίδης): Αναστασιάδης 3, Παλάλας 5, Κορωνίδης 10, Τρισόκκας 13,
Γκαρσία 11, Γιαννάς, Παντούρης 7, Νεοφύτου 12, Κούνας 14, Λιάτσος 8, Κασκίρης 2,
Θεοχαρίδης 2.
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Ινγκιμούρντασον): Φ. Όλαφσον 4, Ερμολίνσκι 6, Πόρβαλτσον 9,
Βίλιγιαλμσον, Λ. Γκούναρσον 1, Μ. Γκούναρσον 6, Χαφστέινσον, Γ. Όλαφσον 8,
Χέλγκασον, Βίλμπερσον 8, Π. Όλαφσον 9, Πορστέινσον 3.
Οι καλαθοσφαιριστές της Κύπρου μετά τον αγώνα δέχτηκαν στα αποδυτήρια
επίσκεψη του προέδρου της ΚΟΕ, Ουράνιου Ιωαννίδη και του προέδρου της ΚΟΚ,
Γιώργου Χρυσοστόμου, οι οποίοι τους έδωσαν συγχαρητήρια.

PP/

Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009.
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, CY-2025 NICOSIA.
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890.
www.cyprus2009.org.cy

p. 2 / 2

