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Κύπρος και Σαν Μαρίνο ερίζουν για το χρυσό
Η Κύπρος και το Σαν Μαρίνο θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στο μπιτς βόλεϊ
ανδρών μετά τις μεγάλες νίκες τους στους ημιτελικούς που έγιναν την Πέμπτη 4
Ιουνίου. Στον πρώτο ημιτελικό οι Γιώργος Πλατρίτης (George Platritis) και Πάρης
Χριστοφή (Paris Christofi) νίκησαν στο τάι μπρέϊκ με 2-1 σετ την ομάδα του Μονακό
(Frank Kopcevic-Tomas Widiez). Οι Κύπριοι διεθνείς αν και έχασαν το πρώτο σετ με
21-18 στη συνέχεια έκαναν… αντεπίθεση διαρκείας. Πήραν το δεύτερο σετ με 21-11,
ενώ στο τρίτο καθοριστικό σετ επικράτησαν με 15-6. Ο αγώνας είχε διάρκεια 50
λεπτά.
Πολύ σημαντική αποδείχθηκε η στήριξη που έδωσε ο κόσμος στους δυο διεθνείς, για
να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον τελικό της Παρασκευής. Ήταν γεμάτες και οι δυο
κερκίδες στα γήπεδα του διεθνούς ιστιοπλοϊκού κέντρου.
Αντίπαλος της Κυπριακής ομάδας στον τελικό (στις 18:00) θα είναι η ομάδα από το
Σαν Μαρίνο (Francesco Tabarini και Alfredo Tabarini). Στον δεύτερο ημιτελικό της
Πέμπτης νίκησε την Ανδόρα (Xavier Folguera Estruga και Christian Salvador
Campillo) με 2-0 σετ (21-19, 29-27)! Η αναμέτρηση κρίθηκε σε 47 λεπτά. Την
Τετάρτη η κυπριακή ομάδα, στο πλαίσιο του φάσης των ομίλων είχε νικήσει με 2-0
τους αδελφούς Tabarini. Την Παρασκευή στις 14:00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός
μεταξύ της Ανδόρας και του Μονακό για διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου στο
μπιτς βόλεϊ αντρών.
Γυναίκες
Το αήττητο σερί για την γυναικεία ομάδα της Κύπρου είχε συνέχεια στον αγώνα
τυπικής διαδικασίας την Πέμπτη με το Μονακό. Οι Μανολίνα Κωνσταντίνου (Manolina
Konstantinou) και Μαριότα Αγγελοπούλου (Mariotta Aggelopoulou), με τον… αέρα
των πέντε προηγούμενων επιτυχιών, νίκησαν με 2-0 σετ (21-18, 21-18) την ομάδα
(Magalie Muratore και Caroline Van Klaveren) από το Πριγκιπάτο. Συναρπαστικός
ήταν ο πρώτος αγώνας με την ομάδα του Λιχτενστάιν να κερδίζει την Ισλανδία με 2-1
σετ (9-21, 21-19, 15-9) σε 47 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Το
Λουξεμβούργο νίκησε άνετα την Ανδόρα με 2-0 (21-9, 21-9) σε 25 λεπτά.
Η κυπριακή ομάδα με τεχνικό το Μανώλη Ρουμελιώτη (Manoli Roumelioti) στον
ημιτελικό της Παρασκευής (στις 09:00) θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του
Λιχτενστάϊν (Bettina Mähr- Petra Walser) διεκδικώντας εισιτήριο για τον τελικό. Στις

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. 1 / 2

04.06.2009 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ
10:30 θα ακολουθήσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Λουξεμβούργου-Μονακό. Την
Παρασκευή είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός στις 16:30. Στις 14:00 θα
προηγηθεί ο μικρός τελικός, για διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου
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