04.06.2009 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Δύο στα δύο για Κύπρο και Ανδόρα

Κύπρος και Ανδόρα είναι οι μοναδικές αήττητες ομάδες στην πετόσφαιρα
ανδρών και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μεταξύ τους
αναμέτρηση (Παρασκευή 5 Ιουνίου) θα κρίνει και τα μετάλλια.
Η εθνική Κύπρου πραγματοποιώντας κατά διαστήματα καλή εμφάνιση νίκησε
και το Λουξεμβούργο με 3-0 σετ και φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου
(μαζί με την Ανδόρα) στο τουρνουά πετόσφαιρας των ανδρών των 13ων
ΑΜΚΕ.Η ομάδα του Αντώνη Παπαδόπουλου πήρε εύκολα το πρώτο σετ (2516), χωρίς να επιτρέψει σε καμία περίπτωση στο Λουξεμβούργο να διεκδικήσει
κάτι από το σετ. Στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε, το Λουξεμβούργο
βελτίωσε την απόδοση του και σε συνδυασμό με τη χαλαρότητα της Κύπρου
ο αγώνας έγινε ντέρμπι. Το 23-21 για το Λουξεμβούργο έγινε τελικά 27-25 για
την Κύπρο, φθάνοντας έτσι στο 2-0 σετ. Η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη με
την Κύπρο να επιβάλλει τον ρυθμό της και να παίρνει με σχετική ευκολία το
τρίτο σετ (25-18) και τον αγώνα. Κορυφαίοι για την Κύπρο, οι Κολάς (13
πόντοι), Αλεξίου (10), Ηρακλέους και Πετρακίδης, χωρίς να υστερήσουν οι
υπόλοιποι.
Τα σετ : 25-16, 27-25, 25-18
ΚΥΠΡΟΣ: Ηρακλέους (8), Πετρακκίδης (9), Κολάς (13), Αλεξίου (10), Μασσιάς
(1), Παπαχριστοδούλου (λίμπερο), Κνέζεβιτς (7), Μιχαήλ (3),Παμπακάς (2),
Σάββα, Αποστόλου, Χρυσοστόμου)
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Κόνιγκ (4), Λουξ (5), Στουτζ (3), Σόντερ (5), Μπρας (3),
Ταραντίνι (λίμπερο), Μπελαούτσι (1), Λεντς (3), Βοσάλο (4), Λεβαέρτ.
Η Ανδόρα πέτυχε και αυτή τη δεύτερη της νίκη στο τουρνουά, χωρίς να χάσει
σετ, επικρατώντας καθαρά και της Ισλανδίας με 3-0 σετ. Η επικράτηση της
Ανδόρας ήταν δίκαιη και πλέον το συγκρότημα του Μάρτι Καστέλλα βάζει
πλώρη για μετάλλιο. Με μορφή του αγώνα τον Μάρκο Τζαρντίμ και πολύ
καλούς τους Αλτάγιο και Μπορέγκο πήρε πανάξια τους δύο βαθμούς της νίκης
που την φέρνουν ισόβαθμη με την Κύπρο την οποία αντιμετωπίζει την
Παρασκευή (5 Ιουνίου) στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου.
Τα σετ: 25-19, 25-20, 25-17
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: Στις
γυναίκες Λίχτενασταιν – Λουξεμβούργο (09.00), Κύπρος-Σαν Μαρίνο (11.15)
και στους Άνδρες, Σαν Μαρίνο-Λουξεμβούργο (18.00) και Κύπρος-Ανδόρα
(20.15).
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