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Η Κύπρος «προβάρει» το χρυσό μετάλλιο 

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών της Κύπρου χρειάστηκε σχεδόν δύο ώρες για να 
κατακτήσει την τρίτη της νίκη στην σειρά στο τουρνουά πετόσφαιρας των ανδρών 
των 13ων

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι μέχρι τα μισά του 3

 ΑΜΚΕ. Η διοργανώτρια επικράτησε της Ανδόρας με 3-1 σετ και βρίσκεται 
πλέον μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 6 βαθμούς, με τις Ανδόρα και Ισλανδία να 
ακολουθούν με πέντε.  

ου σετ. Η Ανδόρα έδειξε ότι θα ήταν 
«σκληρό καρύδι» και πήρε το πρώτο σετ με 25-22, εκμεταλλευόμενη το κακό σερβίς 
και την άσχημη υποδοχή της Κύπρου. Στο 2ο σετ η Ανδόρα βρέθηκε να προηγείται με 
23-21, όμως εκεί μίλησε η ψυχή και η εμπειρία της Κύπρου, που με συνεχόμενους 
πόντους από το μπλοκ, ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ (25-23). Στο 3ο

Τα σετ: 22-25, 25-23,25-19, 25-16 

 σετ και πάλι η 
Ανδόρα ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε 12-8. Από εκείνο το σημείο και μετά , 
όμως, η ποιότητα των παικτών του Αντώνη Παπαδόπουλου «μίλησε» και το σετ πήγε 
στην Κύπρο με 25-19. Το τελευταίο σετ ήταν… τυπικής διαδικασίας, αφού η Κύπρος 
το κατέκτησε εύκολα με 25-16. Κορυφαία μορφή του αγώνα ο Κνέζεβιτς ο οποίος 
πήρε 23 πόντους, ενώ πολύ καλά τα πήγαν Αλεξίου και Κολάς. 

ΚΥΠΡΟΣ: Ηρακλέους (12 πόντοι), Αλεξίου (10), Κολάς (10), Πετρακίδης (2), Μασιάς, 
Παπαχριστοδούλου  (λίμπερο), Κνέζεβιτς (23), Αποστόλου (4) , Μιχαήλ (5), 
Παμπακάς(1), Χρυσοστόμου (1).  

ΑΝΔΟΡΑ: Μάρκο (16), Αλτάγιο (12), Μπορέγκο (10), Πάου (7), Γκαρσία Χέκτορ (4), 
Γκαρσία Χάβι(λίμπερο), Ολιβέρα (6),Σοόουσα (1), Λε Μαρουσάλ 

Το Σάββατο 6 Ιουνίου στην τελευταία αγωνιστική, η Ανδόρα αντιμετωπίζει το Σαν 
Μαρίνο (12.30) και η Κύπρος τη Ισλανδία( 14.30). H Κύπρος με νίκη κατακτά το 
χρυσό μετάλλιο, ενώ με νίκη της Ισλανδίας και νίκη της Ανδόρας θα έχουμε τριπλή 
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ισοβαθμία, με τα σετ και στη συνέχεια τους πόντους να καθορίζουν την τελική 
κατάταξη. 

Στο άλλο παιχνίδι των ανδρών , το Σαν Μαρίνο νίκησε δίκαια την ομάδα του 
Λουξεμβούργου με 3-0 σετ πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο τουρνουά. 
Αντίθετα το Λουξεμβούργο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 4 ήττες σε 4 
παιχνίδια , μένοντας έτσι στην τελευταία θέση .  

Τα σετ : 25-17, 25-21, 25-22. 
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