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Η εξαιρετική πορεία της Μάντι Μινέλα (Mandy Minella) από το Λουξεμβούργο, στους 
13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης επιβραβεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου με την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η Νο 1 του ταμπλό και 241 στην παγκόσμια 
κατάταξη, κέρδισε στον τελικό του Απλού γυναικών την συμπατριώτισσα της 
νούμερο 2 στο ταμπλό και 355 στην παγκόσμια κατάταξη Κλοντίν Σιόλ (Claudine 
Schaul), 6-3, 6-4. 

Η Μάντι Μινέλα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά 

Στην παρουσία λιγοστών φιλάθλων, η Μινέλα έδειξε πιο ψύχραιμη και πιο έτοιμη για 
τον τελικό ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ. Το πρώτο, ήταν ισοδύναμο με την Μινέλα να 
σπάζει το σέρβις της αντιπάλου της στο έβδομο γκέιμ και να παίρνει τελικά το σετ με 
6-3. Στο δεύτερο σετ η Σιόλ μπήκε πιο δυναμικά, προηγήθηκε με μπρέικ 2-0 στα 
γκέιμς όμως η Μινέλα είχε την «απάντηση» (2-2). Η Σιόλ αντέδρασε ξανά με νέο 
μπρέικ (4-2) όμως στο τελευταίο και πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα έδειξε 
κουρασμένη με αποτέλεσμα η Μινέλα να γυρίσει για δεύτερη φορά το παιχνίδι και να 
πάρει τελικά το σετ με 6-4 και μαζί το χρυσό μετάλλιο.  

Για να φτάσει στον τελικό η Μάντι Μινέλα απέκλεισε στον δεύτερο γύρο την Κασάρ 
(Cassar) με 6-0, 6-2 και στον τρίτο την Νόβακ (Novac) με 6-2, 6-1. Όσον αφορά την 
Κλοντίν Σιόλ κέρδισε στον δεύτερο γύρο με 6-3, 6-3 την Γκαμπαρίνι (Gambarini) και 
στον τρίτο την Βον Ντάιχμαν (Von Deichmann) 6-3, 6-3. 

Η  Μινέλα κατέκτησε το δεύτερο χρυσό στους ΑΜΚΕ 2009 μετά από αυτό που πήρε 
την Παρασκευή στο Διπλό γυναικών χωρίς να αγωνιστεί (το παιχνίδι δεν έγινε λόγω 
τραυματισμού της Νόβακ). Όσον αφορά την Σιόλ, κατέκτησε το χρυσό (Διπλό 
γυναικών) και το αργυρό (Απλό γυναικών) μετάλλιο. Οι Νόβακ και Βον Ντάιχμαν από 
το Λίχτενσταϊν κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Απλό γυναικών και το αργυρό 
στο Διπλό. 
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