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Ολοταχώς για το χρυσό η Κύπρος
Ακάθεκτη για το χρυσό μετάλλιο στο καλαθοσφαιρικό τουρνουά ανδρών των 13ων
ΑΜΚΕ οδεύει η εθνική ομάδα μπάσκετ της Κύπρου. Ύστερα από τα χθεσινά
αποτελέσματα (3η αγωνιστική), είναι ξεκάθαρο πως ο δρόμος για την κατάκτηση της
κορυφής είναι ορθάνοιχτος για την κυπριακή ομάδα, η οποία νίκησε με σκορ 83-56 το
Σαν Μαρίνο. Η ομάδα του Χρήστου Στυλιανίδη έμεινε, πλέον, μόνη πρώτη (και
αήττητη) στην κατάταξη (3-0), αφού η Ανδόρα που μετρούσε δύο νίκες στις πρώτες
δύο αγωνιστικές υποτάχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ισλανδία (77-82). Οι
Ισλανδοί μαζί με το Λουξεμβούργο και την Ανδόρα θα διεκδικήσουν πλέον το αργυρό
και το χάλκινο.
Η κυπριακή ομάδα πέτυχε τη συνήθη ταρίφα της στην επίθεση (+80 πόντους) και
κράτησε τους αντιπάλους της στη συνήθη χαμηλή παραγωγή (κάτω από 60
πόντους), αλλά πριν φτάσει στην άνετη νίκη, συνάντησε δυσκολίες από το μαχητικό
Σαν Μαρίνο. Ίσως η σχετική χαλαρή προσέγγιση που είχαν οι γηπεδούχοι στην αρχή
του αγώνα σε συνδυασμό με τη μαχητικότητα των φιλοξενούμενων στην άμυνα και
την καλή επιθετική λειτουργία τους να διαδραμάτισαν ρόλο στις ισορροπημένες
διακυμάνσεις του σκορ τόσο στο πρώτο δεκάλεπτο (6-6, 10-8) όσο και στο δεύτερο.
Ή καλύτερα ως τα μέσα της β’ περιόδου (25-23 το σκορ στο 15ο λεπτό).
Ο κόουτς της Κύπρου έκανε αρκετές αλλαγές προσώπων και σχημάτων (ξεκούρασε
πάντως τον εκ των βασικών γκαρντ του, Άρη Κορωνίδη, ενώ έβαλε για πέντε μόλις
λεπτά τον βασικό σέντερ Τζο Τζο Γκαρσία) και η ομάδα του πήρε μπρος από το 17’ κι
έπειτα, παίζοντας την πιεστική άμυνα που λανσάρει σ’ αυτό το τουρνουά και κυρίως
βρίσκοντας τρόπους για να χτυπήσει καίρια στην επίθεση, πότε με σουτ από τα
6.25μ., πότε με καλάθια μέσα από τη ρακέτα και πότε με αιφνιδιασμούς. Σε χρόνο…
μηδέν (από το 16’ ως το 18’) η διαφορά εκτοξεύθηκε στους 9 και 11 πόντους, λοιπόν
(43-34 το ημίχρονο).
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Η τρίτη περίοδος, που συνήθως είναι και η καλύτερη της Κύπρου σ’ αυτό το
τουρνουά, ανήκε όντως στους γηπεδούχους, που έπιασαν ρυθμό και δημιούργησαν
προϋποθέσεις για συντριπτική νίκη (προηγήθηκαν 52-34 στο 24’), ενώ δεν άργησαν
να στείλουν τη διαφορά και στους +20 πόντους και να κόψουν οριστικά θα λέγαμε τα
φτερά του φιλότιμου Σαν Μαρίνο.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την υπόθεση νίκη εξασφαλισμένη, η Κύπρος επιδόθηκε
σε θεαματικό μπάσκετ, με όμορφες φάσεις (καρφώματα, αιφνιδιασμούς, εύστοχα
τρίποντα κατά συρροή) και οι παίκτες της γνώρισαν την αποθέωση ειδικά από τους
μικρούς φιλάθλους που ήσαν στις κερκίδες του Σταδίου «Ελευθερία».
Η σαφέστατη υπεροχή και ποιότητα των νικητών αποτυπώθηκε και στους αριθμούς:
45-29 τα ριμπάουντ, 17-9 οι ασίστ, 35-29% τα ποσοστά στα τρίποντα.
Το σκορ ανά δεκάλεπτο: 18-24, 16-29, 9-21, 13-19.
ΚΥΠΡΟΣ (Στυλιανίδης): Παντούρης 10, Κούνας 8, Παλάλας 6, Κασκίρης 13,
Θεοχαρίδης 8, Γιαννάς 1, Νεοφύτου 5, Αναστασιάδης 8, Λιάτσος 3, Τρισόκκας 14,
Γκαρσία 7.
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (Ντελ Μπιάνκο): Τεντόνι 2, Τζανότι, Ροσίνι 17, Ράσκι 16, Νταλ Όλμο 8,
Ρίγκι 2, Καζαντέι 6, Βεντουρίνι, Μπεράρντι 2, Ερκολάνι 3.
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