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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – Τελική Φάση 
Όμιλος τίτλου 1-4 

Θεμιστόκλειο: Ανόρθωσις – Ομόνοια 0-3 (18-25,16-25,21-25) 
Άλλο ένα βήμα για τον τίτλο έκανε η Ομόνοια στο «Θεμιστόκλειο». Για την 15η αγωνιστική και 1η της τελικής φάσης 

κατέβαλε την Ανόρθωση με 0-3 σετ και συνεχίζει να απολαμβάνει την κορυφή. Οι «πράσινοι» πέτυχαν την τέταρτη 
φετινή νίκη επί της Ανόρθωσης και τρίτη συνεχόμενη. 

Η Ομόνοια μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της κερδίζοντας το πρώτο σετ με 18-
25. Στον ίδιο ρυθμό συνέχισαν και στο δεύτερο σετ οι «τριφυλλοφόροι» με συνέπεια να κερδίσουν εύκολα με 16-25 
και να κάνουν το 0-2 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ οι παίκτες της Ανόρθωσης προσπάθησαν να φανούν ανταγωνιστικοί κάτι που πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 

Το σετ ήταν ισορροπημένο με την Ομόνοια όμως να κερδίζει 21-25 και να κερδίζει με 0-3 σετ. 

 
Οι παίκτες της Ομόνοιας έκαναν άλλο ένα βήμα για τον τίτλο. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός): Π.Χρυσοστόμου, Κοντός, Στρουγκάρεβιτς,Καρπαθάκης Κολάς, Γ. Χρυσοστόμου, 

Λίμπερο: Πλατρίτης. 
Ομόνοια(Σ. Σάββα): Ρεϊνάλντο, Σ. Πετρακκίδης, Αλβες, Τούλιο, Παφίτης, Σ. Πετρακκίδης. Λίμπερο: 

Αντωνίου. Αλλαγές: Αποστόλου, Αδάμου. 
  

Σπ. Κυπριανού: Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός 3-2 (25-22,22-25,22-25,25-21,15-12) 
Δυο όψεις είχε το πρώτο σετ. Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν πολύ δυνατά και πήραν διαφορά 10 πόντων 20-10 

δείχνοντας ότι θα καθαρίσουν το σετ. Ωστόσο, ο Παφιακός με κορυφαίο τον Ιβάνκοβιτς επιχείρησε το come-back 

μείωσε σε 22-19, αλλά δεν έκανε την ολική ανατροπή με συνέπεια η Pokka ΑΕ Καραβά να κερδίσει 25-22 και να πάρει 
το σετ. 

Απόλυτο ντέρμπι διεξήχθη στο δεύτερο σετ. Οι δυο ομάδες βάδιζαν πόντο – πόντο μέχρι το τα μέσα του σετ. Τελικά, 
ο Παφιακός εκμεταλλεύτηκε τις πιο σωστές του επιλογές στο τέλος και ισοφάρισε τον αγώνα σε 1-1 σετ. 

Στο τρίτο σετ η Pokka ΑΕ Καραβά έλεγχε την ροή του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα παίρνοντας διαφορά τριών 

πόντων. Ωστόσο, ο Παφιακός αντέδρασε και με ντεμαράζ στο τέλος κέρδισε με 22-25 ανατρέποντας το σκορ αφού 
προηγήθηκε 1-2 στα σετ. 



Οι φωνές διαμαρτυρίες και οι ποινές με κίτρινες και κόκκινες κάρτες στους Ευσταθίου και Ιβάνκοβιτς του Παφιακού 
στιγμάτισαν το τέταρτο σετ. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ σχεδόν σε όλο το σετ, αλλά οι ποινές των παικτών 

της Παφιακής ομάδας αποσυντόνισαν τους «μπλε» με συνέπεια η Pokka ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί και να κερδίσει με 

25-21 οδηγώντας το σετ στο τάι – μπρέικ. 

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο πέμπτο σετ. Οι δυο ομάδες τα έδωσαν όλα για το δίποντο και καμιά δεν μπορούσε να 
ξεφύγει. Η Pokka ΑΕ Καραβά κατάφερε να κάνει ένα μικρό σερί 11-08 για να κερδίσει τελικά με 15-12 και να πάρει τη 

νίκη με 3-2 σετ. 

Pokka ΑΕ Καραβά(X.Καννεστράτσι):Αντωνιάδης, Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Ράντιτς, Ροντόλφο, Ράμμα. Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. 

Παφιακός(Σπ. Πρωτοψάλτης): Μπατίστα, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Β. Ανδρέου, Ευσταθίου. 
Λίμπερο:Παπαχριστοδούλου 

Όμιλος διαβάθμισης 5-8 
Λυκ. Λατσιών: Καποδίστριας Εθν. Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα 0-3 (19-25,15-25,22-25) 

Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 0-3 σετ και πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο της 
διαβάθμισης 5-8 δείχνοντας ότι υπερτερεί σε ποιότητα. Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών φάνηκε απειλητικός μόνο στο 

τρίτο σετ. 
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Νέα Σαλαμίνα άνκαι παρατάχθηκε με εφεδρείες κέρδισε εύκολα το πρώτο σετ με 19-
25 και πήρε προβάδισμα με 0-1 στα σετ. 

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ το οποίο κέρδισαν με 15-25 κάνοντας το 0-2 σετ. 

Το 0-2 και η χαλάρωση της Νέας Σαλαμίνας έδωσαν την ευκαιρία στον Εθνικό να δείξει τις αρετές του στο τρίτο σετ. Η 
εμφάνιση των γηπεδούχων μετέτρεψε τον αγώνα σε ντέρμπι, αλλά τελικά η Νέα Σαλαμίνα χάρις την εμπειρία της πήρε 

το σετ με 22-25 και τον αγώνα με 0-3. 

Καποδίστριας Εθν. Λατσιών: X’’Αθανασίου, Προύσσαλλης, Βραχίμης, Χαριδήμου, Τοφής, Κουλέντης. Λίμπερο: 
Νικηφόρου. Αλλαγές: Μιχαήλ, Μάτσας 

Νέα Σαλαμίνα(Λ. Ρέϊνολτς): Καλαφάτης, Ζηκάκης, Ιαντόλο, Χρυσοστόμου, Προδρόμου, Σοφοκλέους. Λίμπερο: 
Βαρνάβα. Αλλαγές: Λιοτατής. 

Γηπ. Δερύνειας: Αναγέννηση Δ. – ΑΠΟΕΛ 3-1(25-20,21-25,25-18,25-20) 
Με το δεξί μπήκε στην τελική φάση η Αναγέννηση Δ. αφού κέρδισε στην έδρα της το ΑΠΟΕΛ με 3-1 σετ και πέρασε 
στην 6η θέση πιάνοντας τους «γαλαζοκίτρινους» στους 13 βαθμούς. 

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο σετ η Αναγέννηση παρουσιάστηκε στα καθοριστικά σημεία του σετ πιο σωστή και 

κέρδισε με 25-20 παίρνοντας προβάδισμα στα σετ. 
Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο σετ η Αναγέννηση παρουσιάστηκε στα καθοριστικά σημεία του σετ πιο σωστή και 

κέρδισε με 25-20 παίρνοντας προβάδισμα στα σετ. Στο δεύτερο σετ το ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στο παιχνίδι κερδίζοντας με 
21-25 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ. 

Η Αναγέννηση Δερύνειας μπήκε φουριόζα στο τρίτο σετ και κατόρθωσε να επιβληθεί. Μειώνοντας τα λάθη που έκανε 
στο τρίτο σετ η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου κέρδισε με 25-18 και ξαναπήρε το προβάδισμα με 2-1. 

Στο τέταρτο σετ οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι και με τη φόρα του 2-1 κέρδισαν με 25-20 κάνοντας το 3-1 που τους 

έδωσε τη νίκη. 
Αναγέννηση Δ.(Α.Κωνσταντίνου): Ανδρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Χρ. Χρυσοστόμου, 
Ττόφιας. Λίμπερο: Σωτηρίου 
ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς): Χαλουμής, Πέτρου, Χάσικος, Χ’’Παύλου, Παντελή, Αβερκίου, Λίμπερο: Γεωργίου. 

 

11.03.2016/12:42 

Στην τελική ευθεία Έφηβοι – Νεάνιδες για τους Αγ. Μικρ. Κρ. Ευρώπης 
Προπονήσεις το διάστημα 11 -13 Μαρτίου 

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Εφήβων U19 ενόψει της τελικής φάσης των Αγώνων Μικρών 
Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία το τριήμερο 1ης – 3ης Απριλίου 2016. 



Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 -13 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις στο Αθλητικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που θα δώσουν την ευκαιρία στον Ομοσπονδιακό τεχνικό Ντιμίτρι Λέτσιεφ και τον βοηθό του 
Στέργιο Φραγκέσκου να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, αφού η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία. 

Μετά το διήμερο αυτό η Εθνική θα δώσει σειρά φιλικών αγώνων όπου και θα καθοριστεί η τελική 12άδα ενόψει του 

τουρνουά. Στην κλήση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Ντιμίτρι Λέτσιεφ για τις προπονήσεις του Σαββατοκύριακου 
βρίσκονται οι ακόλουθοι 15 πετοσφαιριστές: 

Αντώνης Λιοτατής, Σωτήρης Σιαπάνης (Ν. Σαλαμίνα), Στέφανος Χαριδήμου (Εθνικός Λατσιών), Παντελής Χρηστίδης 
(Α.Ο. Διόνυσος), Νικόλας Ελευθερίου, Χρίστος Χρυσοστόμου (Αναγέννηση Δ.), Χαράλαμπος Ζορπής, Μιχάλης 

Αθανασίου, Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Γιάννος Ευδώρου, Σάββας Κωνσταντίνου (Ανόρθωσις), Μάριος Αδάμου, Ανδρέας 
Χρίστου (Ολυμπιάδα Φρ.), Χρίστος Σωκράτους, Σοφοκλής Χριστοδούλου (Παφιακός). 

Στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στη Λευκωσία θα συμμετάσχουν οι Εθνικές: Κύπρου, Νησιών 
Φαρόε, Λουξεμβούργου, Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας και Σαν Μαρίνο. 

Τριήμερο για Νεάνιδες 
Την προετοιμασία της συνεχίζει ενόψει της τελικής φάσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα γίνουν στο 

Εδιμβούργο – πρωτεύουσα της Σκωτίας μεταξύ 1η – 3η Απριλίου και η Εθνική Νεανίδων U-20. Οι προπονήσεις θα 
αρχίσουν την Παρασκευή 11 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 13 Μαρτίου και θα διεξάγονται επίσης στο 
Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. 

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Πέτρου Πατσιά και του βοηθού του Κώστα Παναγίδη βρίσκονται οι 

ακόλουθες 14 πετοσφαιρίστριες: 
Κατερίνα Ζακχαίου, ‘Αντρεα Ζακχαίου, Ράνια Στυλιανού, Εβίτα Λεωνίδου, Βασιλική Χ’’Κωνστάντα (Απόλλων), Ελένη 

Κακουρή, Ελένη Κολοκοτρώνη, Βασιλική Κωνσταντίνου (Ανόρθωσις), Μαρία Κωνσταντίνου, Άντρεα Θεοτή (Παφιακός), 

Αιμιλία Δημητρίου(Αναγέννηση Δ.), Έλενα Ευσταθίου (Ν. Σαλαμίνα), Στέλλα Κωνσταντινίδου (Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου) και 
Άντρεα Ττοουλιά ((Ανόρθωσις Πετ.). 

Το τριήμερο αυτό των προπονήσεων σηματοδοτεί και την τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει των αγώνων του 

Εδιμβούργου ενώ θα ακολουθήσουν και φιλικοί αγώνες. Εκτός από την Εθνική Νεανίδων στον όμιλο της Σκωτίας, θα 
συμμετάσχουν και οι ομάδες των: Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου, Βόρειου Ιρλανδίας και Σκωτίας. 

 

11.03.2016/11:13 

Εξι αγώνες στα πρωταθλήματα U16 το Σάββατο 
Τρεις αγώνες σε Παίδες και τρεις σε Κορασίδες 

Mε έξι αγώνες (τρεις στην κατηγορία Παίδων) και (τρεις στην κατηγορία Κορασίδων) συνεχίζεται η δράση στα 
πρωταθλήματα ΟΠΑΠ U16 το Σάββατο. Αναλυτικά: 

Πρωτάθλημα Παίδων U16 

Για τις θέσεις 1-8 θα γίνουν το Σάββατο οι ακόλουθοι αγώνες: 15:00 Εμπας: Α.Ο. Διόνυσος – Αναγέννηση Δ. 12:00 

Γυμν. Φώτη Πίττα: Ολυμπιάς Φρ. – Νέα Σαλαμίνα. 11:00 Γηπ. Παραλιμνίου: Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ανόρθωσις. Με τα 
τρία αυτά παιχνίδια ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος για τις θέσεις 1-8. 

Πρωτάθλημα Κορασίδων U16 

Στο πρωτάθλημα Κορασίδων θα γίνουν το Σάββατο τρεις αγώνες ως εξής: 12:00 ATI: Ανόρθωσις – ΑΕΚ 
Λάρνακας.13:00 Ανόρθωσις Πετ.- Ροτσίδης Μ. 11:00 Γυμν. Λατσιών: Εθνικός Λατσιών – Πανιδαλιακός. 

 

10.03.2016/13:51 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Κορυφώνεται το ενδιαφέρον δυο αγώνες πριν το φινάλε 
Μάχη Αναγέννησης – Παφιακού 

Δυο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος Γυναικών Β Κατηγορίας το ενδιαφέρον κορυφώνεται αφού τρεις 

ομάδες με περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες έχουν τις δικές τους πιθανότητες για τον τίτλο και την άνοδο στην Α 
Κατηγορία. 

Το πάνω χέρι έχει η Αναγέννηση Δ. η οποία σε 14 αγώνες συγκέντρωσε 38 βαθμούς. Κατά πόδας ακολουθεί ο 



Παφιακός με 37 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ στην τρίτη θέση με 35 βαθμούς αλλά σε 15 αγώνες βρίσκεται το 
Πανεπιστήμιο Κ. το οποίο ευελπιστεί σε στραβοπατήματα των προπορευόμενων για να κλέψει το εισιτήριο ανόδου, 
άνκαι θα δώσει μόνο ένα αγώνα. 

Στους τρεις αγώνες που έγιναν την Τετάρτη για την 16η αγωνιστική, ο Παφιακός κέρδισε εύκολα στο γήπεδο Λυκείο 

Αγ. Γεωργίου τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 0-3 (20-25,10-25,10-25). Μετά από αγώνα με μπόλικο σασπένς και ανατροπές 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε στο Δάλι τον τοπικό και ανεβασμένο Πανιδαλιακό με 2-3 (09-25, 22-25, 25-23,25-18, 

10-15), ωστόσο έχασε ένα βαθμό.Εξάλλου, ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε στην έδρα του τον Ροτσίδη Μ. με 3-0 (27-
25,25-12,25-18). 

Στις επόμενες δυο αγωνιστικές που απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δ. που 

είχε ρεπό την Τετάρτη αντιμετωπίζει την 17η αγωνιστική το Πανεπιστήμιο σε εκτός έδρας σε ντέρμπι που θα κρίνει 
πολλά και την 18η αγωνιστική τον Ροτσίδη στη Δερύνεια. 

Ο Παφιακός την 17η αγωνιστική αντιμετωπίζει στην έδρα του τον επικίνδυνο Εθνικό Λατσιών και την 18η αγωνιστική 
έχει δύσκολη έξοδο στο Δάλι κόντρα στον Πανιδαλιακό. Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με την 
Αναγέννηση και την 18η τελευταία αγωνιστική θα έχει ρεπό. 

 

10.03.2016/13:11 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Το ενδιαφέρον στον όμιλο τίτλου 
Ανόρθωσις – Ομόνοια και Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός – Δυο αγώνες στον όμιλο διαβάθμισης 

Επιστροφή στη δράση του πρωταθλήματος την Παρασκευή για τις οκτώ ομάδες της Α Κατηγορίας Ανδρών μετά τη 

διακοπή δυο εβδομάδων για τους αγώνες του Κυπέλλου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον όμιλο του τίτλου όπου θα 

αναμετρηθούν Ανόρθωσις – Ομόνοια στο «Θεμιστόκλειο» και Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός στο Αθλητικό Κέντρο 
«Σπύρος Κυπριανού». Για τον όμιλο της διαβάθμισης θα διεξαχθούν οι αγώνες Καποδίστριας Εθνικός Λ. – Νέα 
Σαλαμίνα και Αναγέννηση Δ. – ΑΠΟΕΛ. Οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00 Αναλυτικά: 

Όμιλος τίτλου 

Ανόρθωσις –Ομόνοια 
Για τρίτη φορά σε τρεις εβδομάδες θα τα πουν Ανόρθωσις – Ομόνοια και δεύτερη συνεχή στο «Θεμιστόκλειο» αφού 

αναμετρήθηκαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου με νικήτρια την Ομόνοια. Ο αγώνας της Παρασκευής είναι 
διαφορετικός αφού πρόκειται για την πρεμιέρα της τελικής φάσης. 

Η Ανόρθωσις που τέλειωσε την Α Φάση στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς θα επιδιώξει τη νίκη για να δημιουργήσει 

καλύτερα δεδομένα στους υπόλοιπους πέντε αγώνες. Η εμφάνιση της περασμένης Παρασκευής απέναντι στον ίδιο 
αντίπαλο όπου έχασε με 2-3 αποτελεί οδηγό για την ομάδα του Μάριου Κοντού και θα προσπαθήσει να κτίσει σε αυτή 
την εμφάνιση. 

 
Φάση από τον πρώτο αγώνα Κυπέλλου Ομόνοια - Ανόρθωσις στις 26 Φεβρουαρίου 2016. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 



Η Ομόνοια πάει στη Λεμεσό για τη νίκη ώστε να κάνει άλλο ένα βήμα για τον τίτλο. Οι «πράσινοι» έδειξαν και στους 
αγώνες Κυπέλλου την πληρότητα του ρόστερ τους. Ο προπονητής Σάββας Σάββα είχε την ευκαιρία στον επαναληπτικό 

να δει τους παίκτες του πάγκου να ανταποκρίνονται θετικά όταν τους έβαλε στο taraflex. Η Ομόνοια θα παραταχθεί 
στο ντέρμπι πλήρης. 

Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός 
Αμφίρροπος αγώνας αναμένεται να γίνει στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» ανάμεσα σε δυο ομάδες που θα 

διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση που θα οδηγήσει στην Ευρώπη. Οι «κιτρινόμαυροι» και οι «κυανόλευκοι» ισοβαθμούν 
με 31 βαθμούς αλλά ο Παφιακός πατά στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Η γηπεδούχος Pokka ΑΕΚ θα επιδιώξει να 

επανέλθει άμεσα με μια νίκη σημαντική για τη συνέχεια. 

Από την πλευρά του ο Παφιακός πάει στη Λεμεσό με στόχο το τρίποντο, αφού οι Παφίτες θεωρούν κομβικό τον 
αγώνα για τη μετέπειτα πορεία τους. Στη διάθεση του Ελλαδίτη κόουτς Σπύρου Πρωτοψάλτη θα βρίσκεται και ο 

Βραζιλιάνος Λέο Μπατίστα. Ο προπονητής των «κυανολεύκων» προβληματίζεται για την απραξία της ομάδας του για 
τρεις εβδομάδες. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το www.alfasport.tv. 

Θέσεις 5-8 
Καποδίστριας Εθνικός Λ. – Νέα Σαλαμίνα 

Χωρίς άγχος αναμένεται να παρουσιαστούν οι δυο ομάδες στο Λύκειο Λατσιών. Η Νέα Σαλαμίνα μετά την πρόκριση 
στον τελικό του Κυπέλλου θα χρησιμοποιήσει τους αγώνες με στόχο την προετοιμασία για τον τελικό. Ο γηπεδούχος 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα παίξει χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό. 
Οι «ερυθρόλευκοι» πιθανόν να χρησιμοποιήσουν νεαρούς παίκτες και παγκίτες, ενώ πλήρης θα παίξουν οι 
«κυανοκίτρινοι». 

Αναγέννηση Δ. – ΑΠΟΕΛ 

Ανοικτό παιχνίδι με κάθε αποτέλεσμα πιθανό θα γίνει στο γήπεδο Δερύνειας όπου Αναγέννηση και ΑΠΟΕΛ μπορούν να 
προσφέρουν θέαμα. Τα δυο μεταξύ τους παιχνίδια στην Α Φάση έληξε με νίκες 3-2 για το ΑΠΟΕΛ. Στόχος και των δυο 

να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο με την υπόθεση υποβιβασμού. 

Η Αναγέννηση θα παρουσιαστεί με νεαρούς παίκτες και τον Αρμενάκη, ενώ το ΑΠΟΕΛ θα δώσει χρόνο συμμετοχής 
στις εφεδρείες του. 

 

09.03.2016/19:35 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΘΕΣΕΙΣ 1-4 (1Η Αγ.) 

Γηπ. ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Τεχνοοικία ΑΕΚ 1-3 (18-25,15-25,25-17,21-25) 
Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από τη Λεμεσό και συνεχίζει το κυνήγι του Prestige Απόλλωνα. Στο πλαίσιο της 1ης 

αγωνιστικής της τελικής φάσης κέρδισε την Transbunker ΑΕΛ με 1-3 σετ. 
Παίζοντας πιο συγκεντρωμένα η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο σετ με 18-25 και πέτυχε το 0-1 σετ. 

Το δεύτερο σετ είχε καθαρά «κιτρινοπράσινο» χρώμα με συνέπεια οι παίκτριες της Ρούλας Κατσαμπή να το 
«καθαρίσουν» εύκολα με 15-25. Οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ δεν ανταποκρίθηκαν και έχασαν το σετ 

φυσιολογικά. 

Άλλη τροπή πήρε το τρίτο σετ με την Transbunker ΑΕΛ να περιορίζει στο ελάχιστο τα λάθη και να κερδίζει με 25-17. Η 
Τεχνοοικία ΑΕΚ έχοντας το 2-0 στην «τσέπη» εφησύχασε και παρουσιάστηκε μέτρια. 

Το τέταρτο σετ είχε θέαμα ανάμεσα σε δυο ομάδες που πάλεψαν για να το κατακτήσουν. Τελικά η Τεχνοοικία ΑΕΚ πιο 

ψύχραιμη κέρδισε με 21 -25 παίρνοντας το διπλό. 

Transbunker ΑΕΛ (Μ. Ολμετσένκο):Λεζέκνινα, Ντβόρακ, Σουκορούκοβα, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι, Παύλου. 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου. Αλλαγές: Κυπριανού, Ταλιαδώρου. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ(Ρ.Κατσαμπή):Κωνσταντίνου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς, Βοϊζίνοβιτς, Χαραλάμπους. Λίμπερο: 
Mοσφιλιώτη. Αλλαγές: Ιωάννου, Δημητρίου. 

ATI: Ανόρθωσις –Prestige Απόλλων 1-3 (24-26,19-25,25-23,11-25) 
Επανάληψη του αγώνα στο πλαίσιο του Β Γύρου και πάλι στο ΑΤΙ ήταν ο αγώνας Ανόρθωσις – Prestige Απόλλωνα 

στην έδρα της Ανόρθωσις. Οι Λεμεσιανές κέρδισαν με 1-3 πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην τελική φάση και την 
15η συνολικά, αλλά με αρκετή δυσκολία, αφού η Ανόρθωσις πάλεψε και πήρε το τρίτο σετ όπως έγινε και στον αγώνα 
της κανονικής διάρκειας. 

Ντέρμπι αποδείχθηκε το πρώτο σετ μεταξύ δυο ομάδων που πάλεψαν για να το κατακτήσουν. Ο Prestige Απόλλων 

προηγήθηκε με 16-21, αλλά η Ανόρθωσις επέστρεψε και με κορυφαία την Μπρατούνχινα επανήλθε και ισοφάρισε 24-
24. Το σετ κατέληξε τελικά στον Prestige Απόλλωνα με 24-26 και προηγήθηκε με 0-1. 

http://www.alfasport.tv/


Οι περισσότερες επιθετικές λύσεις που είχε ο Prestige Απόλλων και η κλάση της Χουντίμα χάρισαν και το δεύτερο σετ 
στις Λεμεσιανές. Το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο στο μεγαλύτερο διάστημά του και η Ανόρθωσις κατάφερε να ασκήσει 

πίεση στις πρωτοπόρες αφού μετέτρεψε το 14-19 σε 19-22, αλλά η ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη πήρε το σετ με 19-25 
και τον αέρα των δυο σετ. 

Το τρίτο σετ πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και η τύχη χαμογέλασε στην Ανόρθωση που κέρδισε 25-23 και μείωσε στα 
σετ σε 1-2, επαναλαμβάνοντας το σκηνικό του αγώνα που έγινε τον Ιανουάριο. Η Ανόρθωσις με κορυφαίες τις 

Μπρατούνχινα, Ιωάννου είχε προβάδισμα τριών έως πέντε πόντων (16-11, 19-14). Κάπου εκεί ο Prestige Απόλλων 
χάρις στο ανέβασμα της Χουντίμα μείωσε στον πόντο, αλλά η Ανόρθωσις κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και τελικά να 
πάρει το σετ. 

Ο Prestige Απόλλων στο τέταρτο σετ δεν άφησε περιθώρια στην Ανόρθωση να διεκδικήσει το σετ. Παίζοντας από την 
αρχή σοβαρά πήρε διαφορά 10 πόντων 10-20 και τελικά κέρδισε με 11-25 και τον αγώνα με 1-3 σετ. 

 
O Λαβρούκ καρφώνει στη νίκη του Prestige Απόλλωνα με 1-3 σετ. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Ανόρθωσις(Γ. Χριστοφόρου): Ριαλά, Βασιλείου, Ιωάννου, Παπαγεωργίου, Μπρατούνχινα, Κολοκοτρώνη. Λίμπερο: 

Δαϋίδ. Αλλαγές: Οικονομίδου, Κ.Γιασουμή, Ν. Γιασουμή, Κωνσταντίνου. 
Prestige Απόλλων(Γ.Γιαπάνης): Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Μανίταρου, Σπύρου, Λίμπερο: Λεωνίδου. 
Αλλαγές: Χ’’Κωνστάντα. 

ΘΕΣΕΙΣ 5-8 (1Η Αγ) 

Γηπ. Πολεμίου: Αρης Πολ. – Ε.Ν.Α.ΑΘ. 0-3 (12-25,13-25,18-25) 
Εύκολη ήταν η επικράτηση της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στο Πολέμι και διατηρείται στην πέμπτη θέση με 17 βαθμούς. Η 
ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου κέρδισε με 0-3 σετ παίζοντας όσο χρειαζόταν. 

Δεν δυσκολεύτηκε η ομάδα του Αγίου Αθανασίου να πάρει το πρώτο σετ με 12-25 και να προηγηθεί με 0-1. 

Η ομάδα του Άρη παρά την προσπάθειά της δεν άλλαξε το στάτους του αγώνα στο δεύτερο σετ με συνέπεια η 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. να κερδίσει εύκολα με 13-25 και να προηγηθεί με 0-2 σετ. 

Στο τρίτο σετ η νεανική ομάδα του Άρη έπαιξε ωραίο βόλεϊ όμως η ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. εκμεταλλεύτηκε τις λύσεις 

που είχε, κέρδισε με 18-25 και τον αγώνα με 0-3 σετ. 
Αρης Πολ.(Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Ρ. Κουππή, Ει. Ανδρέου, Πεγειώτη, Χαραλάμπους, Μ. Αντωνίου. 
Ε.Ν.Α.ΑΘ(A.Ροτσίδου): Νιόκκα, Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κοβαλίοβα, Νικολάου, Ιωάννου. 

Τεχν. Σχ. Αυγόρου: ΘΟΙ Αυγ. – Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (25-23,25-19,24-26,25-21) 

Το ΘΟΙ Αυγόρου ανήλθε στην 6η θέση της βαθμολογίας στον όμιλο 5-8 κερδίζοντας στην έδρα του την Ολυμπιάδα 
μετά από ένα ισοδύναμο σχετικά αγώνα με 3-1 σετ. Με την ήττα της η Ολυμπιάδα υποχώρησε στην έβδομη θέση. 



Όπως ήταν αναμενόμενο ο αγώνας στο Αυγόρου ήταν ισορροπημένος στο πρώτο σετ. Το τοπικό ΘΟΙ κατάφερε να το 
κερδίσει και να προηγηθεί με 1-0. 

Το ΘΟΙ ήταν καλύτερο και στο δεύτερο σετ με συνέπεια να κερδίσει 25-19 και να προηγηθεί με 2-0 σετ. 

Πολύ ωραίος αγώνας έγινε στο τρίτο σετ. Η Ολυμπιάδα με το βάρος του 0-2 ανασυντάχθηκε και μείωσε σε 1-2 
κερδίζοντας το σετ με 24-26. Οι δυο ομάδες έδειξαν ισοδυναμία και ο τελικός νικητής κρίθηκε στις λεπτομέρειες. 

Το ΘΟΙ επανήλθε στο τέταρτο σετ και κέρδισε με 25-21 κατακτώντας τη νίκη με 3-1 σετ. Η Ολυμπιάδα πάλεψε, αλλά 
δεν είχε καθαρό μυαλό στο τέλος. 

ΘΟΙ Αυγ.(Λ. Νοβάκοφ):Ειρ. Χαραλάμπους, Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ’’Κωνσταντίνου. 
Αλλαγές : Χρίστου 

Ολυμπιάδα Ν.(M. Μακλάσκι): Εφ. Πέτρου, Πόπα, Χαραλάμπους, Αρτ. Σταύρου, Λιάτσου, Παπαγιάννη, Λίμπερο: 
Ψιλογένη. Αλλαγές: Τζιαπούρα. 

B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ -15Η Αγ. 
Γηπ. Γυμν. Φ.Πίττα: Ολυμπιάδα Φρ. – Α.Ο. Διόνυσος 3-0 (25-21,25-17,25-22) 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16Η Αγ. 
Γυπ. Γυμν. Ιδαλίου: Πανιδαλιακός – Πανεπ. Κύπρου 2-3 (09-25,22-25,25-23,25-18,10-15) 

Γηπ. Λυκ. Αγ. Γεωργίου: Ν.Ο. Λακατάμιας – Παφιακός 0-3 (20-25,10-25,10-25) 
Γηπ. Λυκ. Λατσιών: Εθνικός Λ. –Ροτσίδης Μ.3-0 (27-25,25-12,25-18) 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Στις 20 Μαρτίου 2016 παίζουν Ανόρθωσις Πετ. – Μαραθώνας Κ.Β 

Με απόφαση της ΚΟΠΕ ο προγραμματισμένος για την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 αγώνας μεταξύ των ομάδων 

Ανόρθωσις Πετ. – Μαραθώνας Κ.Β. για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών 
μετατέθηκε για την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στις 12:00 στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο. 

 

09.03.2016/13:10 

Γεν. Διευθυντής του τμήματος Beach Volley o Λ. Πετρίδης 
Φέρει μεγάλη εμπειρία – Στόχος η ανάπτυξή του από την ΚΟΠΕ 

Εδώ και μερικές μέρες ο κ. Λίνος Πετρίδης είναι μέλος του προσωπικού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με 
στόχο την ανάπτυξη τού τμήματος βόλεϊ παραλίας από την θέση του Γενικού Διευθυντή. 

Σαν πρώην παίκτης βόλεϊ σάλας και παραλίας από τα μαθητικά του χρόνια, ο Λίνος Πετρίδης είναι ευρέως γνωστός 

στην οικογένεια του Κυπριακού αθλητισμού σαν μέλος της πρώτης Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας, με συμμετοχή 
στους Ολυμπιακούς αγώνες της Μόσχας στην κολύμβηση. Λειτούργησε για πολλά χρόνια βοηθώντας την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης από υπεύθυνες οργανωτικές θέσεις σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις Μπιτς βόλεϊ. 
Ο κ. Πετρίδης φέρνει μεγάλη εμπειρία στο Μπιτς βόλεϊ, και στην διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και ήταν μέλος της 

Οργανωτικής Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώνων, Πανευρωπαϊκών Αγώνων , Αγώνων Μικρών Κρατών, Αγώνων Golden 
Cup και Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 



 
O Λίνος Πετρίδης ανέλαβε γεν. διευθυντής του Τμήματος Beach Volley της ΚΟΠΕ. 

Με πτυχίο Μηχανολογίας από το Πανεπιστήμιο Texas A&M και μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων από 
το Πανεπιστήμιο τουFairleigh Dickinson, στην Αμερική, εργάστηκε πέραν των 20 ετών στην Αμερική, παίρνοντας έτσι 

ένα ισχυρό υπόβαθρο στην διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και στην κατανόηση του αθλήματος του βόλεϊ. Πρώτα σαν 
παίχτης και αργότερα σαν διοργανωτής πρωταθλημάτων, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη 

του αθλήματος από τις παραλίες της Καλιφόρνιας, όπου και διέμενε. 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης καλωσορίζει τον κ. Πετρίδη και του εύχεται καλή επιτυχία. 
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Προπονείται το τριήμερο 11 -13 Μαρτίου η Εθνική Νεανίδων 
Ενόψει των αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στη Σκωτία – Κλήση με 14 παίκτριες 

Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Νεανίδων ενόψει της τελικής φάσης των 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα γίνουν στην πρωτεύουσα της Σκωτίας Εδιμβούργο μεταξύ 1ης – 3ης 
Απριλίου 2016. 

Το τριήμερο 11 -13 Μαρτίου 2016 η Εθνική θα προπονηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι 

ομοσπονδιακοί προπονητές Πέτρος Πατσιάς και Κώστας Παναγίδης θα καταστρώσουν τα τελικά τους πλάνα για τους 
αγώνες του Εδιμβούργου. Στη συνέχεια και μέχρι τους αγώνες  θα ακολουθήσουν και φιλικά παιχνίδια. 

Στις προπονήσεις του τριημέρου κλήθηκαν οι ακόλουθες 14 πετοσφαιρίστριες: Κατερίνα Ζακχαίου, ‘Αντρεα Ζακχαίου, 
Ράνια Στυλιανού, Εβίτα Λεωνίδου, Βασιλική Χ’’Κωνστάντα (Απόλλων), Ελένη Κακουρή, Ελένη Κολοκοτρώνη, Βασιλική 

Κωνσταντίνου (Ανόρθωσις), Μαρία Κωνσταντίνου, Άντρεα Θεοτή (Παφιακός), Αιμιλία Δημητρίου(Αναγέννηση Δ.), 
Έλενα Ευσταθίου (Ν. Σαλαμίνα), Στέλλα Κωνσταντινίδου (Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου) και Άντρεα Ττοουλιά ((Ανόρθωσις 

Πετ.). 

Εκτός από την Εθνική Νεανίδων στον όμιλο της Σκωτίας, θα συμμετάσχουν και οι ομάδες των: Νησιών Φαρόε, 
Λουξεμβούργου, Βόρειου Ιρλανδίας και Σκωτίας. 
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Φινάλε στο Φρέναρος στη Β Κατηγορία Ανδρών 
Ολυμπιάδα Φρ. – Διόνυσος την Τετάρτη – Τρεις αγώνες στη Β Γυναικών 

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 19:30 στο γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στο Φρέναρος το πρωτάθλημα της Β 

Κατηγορίας Ανδρών με τον αγώνα Ολυμπιάδας Φρ. – Α.Ο. Διόνυσος. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 15ης 
αγωνιστικής και είναι ο μοναδικός που θα διεξαχθεί. 



Το πρωτάθλημα Β Κατηγορίας και η άνοδος κρίθηκε την περασμένη Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016 με νικήτρια την 
Ε.Ν.Παραλιμνίου η οποία κέρδισε στο ντέρμπι την Ολυμπιάδα Ν. και τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στην Α Κατηγορία. 

Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β Κατηγορίας θα γίνουν την Τετάρτη 19:30 

τρεις αγώνες: Γηπ. Ιδαλίου: Πανιδαλιακός – Παν. Κύπρου, Γηπ. Γυμν. Αγ. Γεωργίου: Ν.Ο. Λακατάμιας - Παφιακός, Γηπ. 

Λυκ. Λατσιών: Εθνικός Λατσιών – Ροτσίδης Μ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στις 12:00 
στο «Θεμιστόκλειο» με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετ. – Μαραθώνας Κ.Β. 

 

08.03.2016/13:21 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Πρεμιέρα στην τελική φάση με ομίλους 
Μπόλικο ενδιαφέρον στον όμιλο του τίτλου – Μάχη για την 5η θέση στον όμιλο διαβάθμισης 

Μετά από διακοπή δυο εβδομάδων για τους αγώνες των ημιτελικών αγώνων Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών την Τετάρτη 
θα αρχίσουν οι αγώνες της τελικής φάσης του πρωταθλήματος με τέσσερεις αγώνες που αφορούν τον όμιλο τίτλου 
θέσεις 1-4 και τον όμιλο διαβάθμισης 5-8. 

Στον όμιλο του τίτλου προμηνύονται δυο ενδιαφέροντες αγώνες μεταξύ Ανόρθωσις – Prestige Απόλλωνα (19:30) και 

Transbunker ΑΕΛ – Τεχνοοικία ΑΕΚ (20:00). Στον όμιλο της διαβάθμισης τρεις ομάδες παλεύουν για την πέμπτη θέση 
και την Τετάρτη στις 19:30 θα αγωνιστούν Αρης Πολ. – Ε.Ν. Αγ. Αθ. και ΘΟΙ Αυγόρου – Ολυμπιάδα Ν. Αναλυτικά: 

Ομιλος Τίτλου (1-4) 
ΑΤΙ: Ανόρθωσις – Prestige Απόλλων 

Το δικό του ενδιαφέρον έχει ο αγώνας στο ΑΤΙ με την 4η στη βαθμολογία Ανόρθωση να υποδέχεται τον Prestige 
Απόλλωνα που προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα συγκεντρώνοντας στην τελική φάση 42 βαθμούς. 

 
Φάση από αγώνα Ανόρθωσις - Απόλλωνα με την Χ''Κωνστάντα να καρφώνει. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ανόρθωσις του Γιαννάκη Χριστοφόρου θα επιδιώξει να επαναλάβει την προ ολίγων εβδομάδων εμφάνιση που έκανε 
απέναντι στις Λεμεσιανές για την Α Φάση του πρωταθλήματος όπου έχασε με 3-1 κατακτώντας με εύκολο τρόπο το 

τρίτο σετ. Ενόψει του αγώνα της Τετάρτης ο κόουτς της «Μεγάλης Κυρίας» αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα 
τραυματισμού. Στον αγώνα ο κ. Χριστοφόρου θα δοκιμάσει διάφορα σχήματα ανάλογα με τις παίκτριες που θα έχει 

στη διάθεσή του. 

Οι πρωτοπόρες πάνε στη Λευκωσία με στόχο το τρίποντο το οποίο θεωρείται καθοριστικό για την κατάκτηση του 
τίτλου. Ο κόουτς Γ. Γιαπάνης θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει αφού δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Ο 

αγώνας της πρώτης φάσης στο ΑΤΙ αποτελεί μάθημα για τις παίκτριες του Prestige Απόλλωνα που θα προσπαθήσουν 
να αποφύγουν τα ίδια λάθη με στόχο τη νίκη. 



Γήπ ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Πρόκειται για τον αγώνα της 15ης αγωνιστικής αφού οι δυο ομάδες θα παλέψουν για τη νίκη με όλες τους τις 

δυνάμεις. Οι δυο ομάδες θέλουν για τους δικούς τους λόγους τη νίκη αφού οι μεν Λεμεσιανές θέλουν το τρίποντο για 
να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση με φόντο την ευρωπαϊκή συμμετοχή, ενώ οι Λαρνακιώτισσες θέλουν το τρίποντο 
για να συνεχίσουν το κυνήγι του Prestige Απόλλωνα προς την κορυφή. 

Η γηπεδούχος Transbunker ΑΕΛ μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στους 

αγώνες της τελικής φάσης. Ο Ρώσος κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού και θα 
παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Η αρχηγός Σάντρα Παύλου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο 

αγώνας στη Λεμεσό απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ είναι σημαντικός εάν η ομάδα θέλει να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση 

και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όπως είπε, «θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους έξι αγώνες της δεύτερης φάσης και για 
καλύτερη προετοιμασία ενόψει του τελικού Κυπέλλου που είναι ο μεγάλος μας στόχος». 

Από την άλλη η Τεχνοικία ΑΕΚ πάει στη Λεμεσό χωρίς απουσίες για να κερδίσει και να ξεπεράσει και τον αποκλεισμό 

από τον τελικό του Κυπέλλου από τον Prestige Απόλλων. Η κόουτς Ρούλα Κατσαμπή μιλώντας στην ιστοσελίδα της 

ΚΟΠΕ είπε ότι ο αγώνας μέσα στο γήπεδο της ΑΕΛ είναι δύσκολος, αφού «οι αντίπαλες μετά την πρόκριση στον τελικό 
βρίσκονται σε ψυχολογική ανάταση. Για εμάς εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο όλοι οι αγώνες του ομίλου είναι 
καθοριστικοί». 

Όμιλος διαβάθμισης 5-8 

Γηπ. Πολεμίου: Αρης Πολ. – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Αγώνας με φαβορί είναι αυτός που θα γίνει στο γήπεδο του Πολεμίου και αυτή είναι η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Ο 

γηπεδούχος Άρης θα παλέψει για την πρώτη νίκη στη σεζόν. 
Οι «μαυροπράσινες» του Πολεμίου μπορεί στην Α Φάση να μην συγκέντρωσαν βαθμό και να οδεύουν στη Β 

Κατηγορία όμως είναι αξιόμαχη ομάδα και ποντάρει στα νιάτα. Στη διάθεση του κόουτς Γιώργου Χαραλάμπους θα 
βρίσκονται οι νεαρές Μαρία Αντωνίου και Νάταλι Πεγειώτη. Η αρχηγός της ομάδας Μαρία Χ’’Χριστοδούλου ανέφερε 
στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι θα «αγωνιστούμε χωρίς άγχος με στόχο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα» . 

Η ομάδα του προαστείου της Λεμεσού πάει στο μακρινό Πολέμι με στόχο τη νίκη αφού ο στόχος παραμένει η πέμπτη 

θέση. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου θα παρατάξει ένα κράμα νεαρών και έμπειρων παικτριών, αφού στον όμιλο θα δώσει 
ευκαιρία στα ταλέντα της ομάδας. Εκτός θα παραμείνει η τραυματίας αρχηγός Παντελίτσα Αραούζου. 

 

Τεχν. Σχ. Αυγόρου: ΘΟΙ Αυγ. Ολυμπιάδα Ν. 
Ισοδύναμος αναμένεται ο αγώνας στο Αυγόρου μεταξύ του ΘΟΙ και της Ολυμπιάδας Ν. δυο ομάδων που τις χωρίζουν 

ελάχιστες διαφορές και κυνηγούν την πέμπτη θέση. 
Η γηπεδούχος ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου θα επιδιώξει να μπει με το δεξί στον όμιλο και στις τρεις εβδομάδες της 

διακοπής προετοιμάστηκε κατάλληλα. Η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι το ΘΟΙ 
θα κυνηγήσει τη νίκη κάτι που «που εάν παίξουμε συγκεντρωμένα θα την πετύχουμε». 

Η Ολυμπιάδα πάει στο Αυγόρου με στόχο να πετύχει τη νίκη αφού διεκδικεί και εκείνη την πέμπτη θέση. Η Μαίρη 
Μακλάσκι δούλεψε στη διακοπή με τις παίκτριές της ώστε να παρουσιαστούν έτοιμες και ανταγωνιστικές στους αγώνες 
της τελικής φάσης. 

 

07.03.2016/13:43 

Άλμα Ροτσίδη στην επτάδα 
Κέρδισε τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 3-0 στην Κοκκινοτριμιθιά 

Με νίκη του Ροτσίδη Μ. επί του Ναυτικού Ομίλου Λακατάμιας με 3-0 σετ στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 

ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών. Η ομάδα των «κυανολεύκων» 
του Μάμμαρι κέρδισαν σχετικά εύκολα με 3-0 25-08,25-20,25-09 και βρίσκεται στην 7η θέση με 09 βαθμούς. 
Αντίθετα, ο Ν.Ο. Λακατάμιας βρίσκεται στην 9η θέση με 05 βαθμούς. 

Η ομάδα του Ροτσίδη αγωνίστηκε με τις: Σεργίου, Πούλλακκου, Μ. Στυλιανού, Ευδ. Στυλιανού, Αγαθοκλέους, Χρίστου. 
Λίμπερο: Νικολάου. Αλλαγές: Κωνσταντίνου, Τζήκα, Δ. Χ’’Κωστή, Καυκαρίδου. 

Πούλλακκος: «Να αποκτήσουμε εμπειρίες» 
Ο προπονητής του Ροτσίδη Χρίστος Πούλλακκος εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για τη νίκη και την εμφάνιση, 

αλλά γενικότερα την πορεία του Ροτσίδη στο πρωτάθλημα. Όπως είπε η ομάδα του μέσα από τους αγώνες αποκτά 

εμπειρίες ενώ η αποφυγή της 9ης και τελευταίας θέσης στο βαθμολογικό πίνακα αποτελεί αυτοσκοπό για την ομάδα 



του και θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία. Στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Β Κατηγορίας 
Γυναικών ο Ροτσίδης θα αγωνιστεί με τον Εθνικό Λατσιών, τον Πανιδαλιακό και την Αναγέννηση Δ. 

 
Η ομάδα του Ροτσίδη κέρδισε στη Β Γυναικών. Φάση από προηγούμενο αγώνα. 

Η ομάδα του Ν.Ο. Λακατάμιας αγωνίστηκε με τις: Τοπολίτοβα, Γαρνάδου, Χαραλάμπους, Αγγελή, Μιχαήλ, 
Χριστοδούλου. Λίμπερο: Γεωργιάδου. Αλλαγές: Ατζαμιάν, Μαρότου. 

Ι. Ιωάννου: «Θα παλέψουμε και ό,τι γίνει» 

Ο κόουτς των Λακαταμίτισσων Ιωσήφ Ιωάννου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι παρά το γεγονός ότι η 

ομάδα του βρίσκεται στην ένατη τελευταία θέση με μόλις 05 βαθμούς εντούτοις θα παλέψει και τους τρεις αγώνες που 
απομένουν. Συγκεκριμένα τη 16η αγωνιστική ο Ν.Ο.Λ. υποδέχεται τον δεύτερο στη βαθμολογία Παφιακό, την 17η 

αγωνιστική πάει στη Λάρνακα για να παίξει με τον Μαραθώνα Κ.Β. και στην 18η και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται 
στο ντέρμπι ουραγών την Ανόρθωσις Πετ. σε ένα αγώνα που σύμφωνα με τον Κύπριο κόουτς: «Θα προσπαθήσουμε 
για το καλύτερο και τη νίκη». 

Στους άλλους τρεις αγώνες της 15ης αγωνιστικής που έγιναν την Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016 η Αναγέννηση Δ. έκανε 

άλλο ένα βήμα ανόδου κερδίζοντας με 3-0 τον Πανιδαλιακό. Επίισης, εύκολες νίκες πέτυχαν το Πανεπιστήμιο Κ. επί 
του Εθνικού Λατσιών επίσης με 3-0, ενώ με το ίδιο σκορ ο Παφιακός κατέβαλε την Ανόρθωσις Πετ. Στον αγώνα της 
15ης αγωνιστικής είχε ρεπό ο Μαραθώνας Κ.Β. 

 

07.03.2016/12:11 

Ξέφυγαν σε Έφηβους – Νεάνιδες Ανόρθωσις και Απόλλων 
Με το πέρας της έκτης αγωνιστικής της τελικής φάσης 

Η Ανόρθωσις στους έφηβους η οποία έχασε μόλις ένα βαθμό και ο Απόλλωνας στις νεάνιδες με το απόλυτο ξέφυγαν 
στην τελική φάση των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Εφήβων, Νεανίδων που διένυσε το Σαββατοκύριακο την 
έκτη του στροφή. 

Στην κατηγορία Εφήβων U18 στους αγώνες που έγιναν το Σάββατο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Ολυμπιάδα Φρ. – Ανόρθωσις 1-3(20-25, 25-19,18-25, 24-26), Α.Ο. Διόνυσος – Ν. Σαλαμίνα 2-3(24-26,15-25, 25-
22,25-18,13-15), Εθνικός Λ. – Αναγέννηση Δ. 3-0(25-23,25-23,25-21). Για τον όμιλο κατάταξης 7-9 η ΑΕ Καραβά 

κέρδισε στην Ακρόπολη την Ολυμπιάδα Ν. με 1-3 (16-25, 25-21, 17-25, 19-25). Στον εν λόγω όμιλο η ΑΕ Καραβά σε 

τρεις αγώνες συγκέντρωσε 7 βαθμούς, ο Παφιακός επίσης σε τρεις αγώνες 6 βαθμούς, ενώ η Ολυμπιάδα σε τέσσερεις 
αγώνες συγκέντρωσε μόλις 2 βαθμούς. 

Στην κατηγορία Νεανίδων U18 o Απόλλων προχωρεί με το απόλυτο των έξι νικών σε έξι αγώνες αφού κέρδισε στην 

Τεχνική Σχολή Λάρνακας την ΑΕΚ με 0-3 (19-25, 15-25, 11-25). Στους άλλους αγώνες ο Παφιακός κέρδισε στο Δάλι 

τον τοπικό Πανιδαλιακό με 0-3 (07-25, 10-25,15-25). Στο ντέρμπι των Ανορθώσεων στο «Θεμιστόκλειο» έγινε 
συναρπαστικός αγώνας με την Ανόρθωσις να κερδίζει την Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 2-3 (22-25, 25-22, 12-25, 27 -
25, 07-15). 



Εξάλλου, για τον όμιλο κατάταξης 13-15 η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου κέρδισε στην Ακρόπολη την Ολυμπιάδα Ν. με 0-3 (17-
25, 14-25, 18-25). Στην ειδική αυτή βαθμολογία προηγείται μετά από τρεις αγώνες η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 9 

βαθμούς. Σε δυο αγώνες ο Αχιλλέας Κ. συγκέντρωσε ισάριθμους βαθμούς , ενώ η Ολυμπιάδα Ν. σε 3 αγώνες 
συγκέντρωσε ένα βαθμό. 

 

04.03.2016/19:56 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ –ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 

Ανόρθωσις – Ομόνοια 2-3(16-25, 22-25 25-17,25-22,08-15) 

Η Ομόνοια πέρασε με δεύτερη νίκη επί της Ανόρθωσις στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 2015-16. Οι 
«τριφυλλοφόροι» κέρδισαν και στο δεύτερο ημιτελικό που έγινε στο «Θεμιστόκλειο» αυτή τη φορά με 2-3 (ο πρώτος 

αγώνας έληξε 3-0) και θα αντιμετωπίσουν στον τελικό τη Νέα Σαλαμίνα που προκρίθηκε επίσης με δυο νίκες επί της 
Pokka ΑΕ Καραβά. 

Ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του πρωταθλήματος σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ορίσει η 
ΚΟΠΕ. Ο αγώνας στο «Θεμιστόκλειο» πρόσφερε ωραίες στιγμές και παρά το γεγονός ότι η Ομόνοια πήρε το πρώτο 
σετ και προκρίθηκε, η Ανόρθωσις ανασυντάχθηκε και διεκδίκησε τη νίκη χάνοντας στην «ρουλέτα» του τάι – μπρέικ. 

 
H Ομόνοια θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Κύπρου. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ομόνοια πήρε με την πρώτη, το σετ που χρειαζόταν και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 
2015-16. Στο πρώτο σετ παίζοντας μυαλωμένα και με όπλο το μπλοκ οι «πράσινοι» κέρδισαν σχετικά εύκολα με 16-

25. Από τα αρχικά στάδια οι «τριφυλλοφόροι» πήραν διαφορά ασφαλείας και καθάρισαν την πρόκριση απέναντι σε μια 
Ανόρθωση που πλήρωσε την ασυνεννοησία των παικτών της σε κρίσιμα σημεία. 

Το δεύτερο σετ είχε δυο όψεις. Στα αρχικά στάδια η Ανόρθωσις διατηρούσε μια μικρή διαφορά, αλλά ένα ξέσπασμα 
της Ομόνοιας με κυρίαρχο στοιχείο το σερβίς του Άλβες έδωσε διαφορά εννιά πόντων στους φιλοξενούμενους 10-19. 

Κάπου εκεί οι παίκτες της «Μεγάλης Κυρίας» αφυπνίστηκαν και μείωσαν μέχρι τους δυο πόντους. Ωστόσο, δεν 
κατάφεραν να γυρίσουν τα δεδομένα και η Ομόνοια κέρδισε το σετ με 22-25 κάνοντας το 0-2 στα σετ. 

Η Ανόρθωσις παρά το βάρος του 0-2 και του αποκλεισμού ανασυντάχθηκε στο τρίτο σετ και κατάφερε να κερδίσει 25-
17 και να μειώσει σε 1-2 τα σετ. Οι «κυανόλευκοι» με όπλο το σερβίς κυρίως από Δημητρίου, Κολά και Κοντό χάλασε 

την υποδοχή της Ομόνοιας που υπέπεσε σε πολλά λάθη. Το μπλοκ της Ομόνοιας δεν δούλεψε και μοιραία οι 
«πράσινοι» έχασαν το σετ. 

«Αγρια ομορφιά» είχε το τέταρτο σετ, αφού οι δυο ομάδες έπαιξαν πολύ ωραίο βόλεϊ με συνεχείς ανατροπές στο 
σκορ. Η Ανόρθωσις με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του τρίτου σετ μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε 

10-03. Η Ομόνοια αντέδρασε και αφού βελτίωσε την υποδοχή της μείωσε σε 10-08, αλλά ο Γκιουλέ είχε διαφορετική 
άποψη και βοήθησε την Ανόρθωση να πάρει αέρα τεσσάρων πόντων 20-16. 

Οι «πράσινοι» αντέδρασαν και κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο 21 -20 εκμεταλλευόμενοι και την αποβολή του 



κόουτς της Ανόρθωσης Μάριου Κοντού. Τελικά, η Ανόρθωσις κατόρθωσε να κερδίσει με 25-22 και να οδηγήσει τον 
αγώνα στο τάι – μπρέικ. 

Στο τάι – μπρέικ η Ομόνοια ήταν ανώτερη επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και κατάφερε να πάρει διαφορά ασφαλείας 
που τελικά της έδωσε το σετ με 08-15 και τη νίκη 2-3. 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός): Κολάς, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρτσκι, Δημητρίου, Γκιουλέ, Γ. Κοντός. Λίμπερο: Πλατρίτης. 

Αλλαγές: Γ.Χρυσοστόμου. Π. Χρυσοστόμου, 
Ομόνοια(Σ. Σάββα):Ρεϊνάλντο, Σ. Πετρακκίδης, Αλβες, Τούλιο, Παφίτης, Αχ. Πετρακκίδης. Λίμπερο: Αντωνίου. 
Αλλαγές: Αποστόλου, Αδάμου 

 

04.03.2016/12:35 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ -15η Αγωνιστική 
Ροτσίδης Μ. – Ν.Ο. Λακατάμιας την Κυριακή 

Με το ντέρμπι της ουράς μεταξύ Ροτσίδη Μ. – Ν.Ο. Λακατάμιας ολοκληρώνεται την Κυριακή η 15η αγωνιστική του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 12:00 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς. Οι 
δυο ομάδες βρίσκονται στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα με διαφορά ενός βαθμού μεταξύ τους και προμηνύεται ωραίος 
αγώνας. 

Η 15η αγωνιστική άρχισε την Τετάρτη με τρεις αγώνες με τα φαβορί να κερδίζουν. Χαρακτηριστικά, η πρωτοπόρος 

Αναγέννηση Δ. κέρδισε στο γήπεδό της τον Πανιδαλιακό με 3-0 σετ. Με το ίδιο σκορ κέρδισε ο δεύτερος με τέσσερεις 
βαθμούς διαφορά την Ανόρθωσις Πετ. ενώ σημαντική νίκη πέτυχε το Πανεπιστήμιο Κ. στο γήπεδό του επί του Εθνικού 
Λατσιών με 3-0. Ρεπό στην αγωνιστική είχε ο Μαραθώνας Κ.Β. 

Για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος απομένουν άλλες τρεις αγωνιστικές (η 18η και τελευταία την Τετάρτη 23 

Μαρτίου) με τη μάχη Αναγέννησης Δ. – Παφιακού να κορυφώνεται με στόχο τον τίτλο και την άνοδο στην Α 
Κατηγορία. 

 

04.03.2016/11:51 

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
Αγώνες στις κατηγορίες U18 και U14 

Τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα: 

Κατηγορία Εφήβων U18 

Για την 6η αγωνιστική της τελικής φάσης Εφήβων θα γίνουν οι εξής αγώνες: Σάββατο 05 Μαρτίου 2016: ‘Ομιλος 1-6: 
Γυμν. Φώτη Πίττα: Ολυμπιάδα Φρ. – Ανόρθωσις (13:00). Γήπ. Έμπας: Α.Ο. Διόνυσος – Νέα Σαλαμίνα. (16:00). Γυμν. 

Λατσιών: Εθνικός Λατσιών – Αναγέννηση Δ.(12:00). Στον όμιλο κατάταξης 7-9 θα αγωνιστούν στις 13:00 στο 
Γυμνάσιο Ακροπόλεως Ολυμπιάδα Ν. – ΑΕ Καραβά. Στην ειδική βαθμολογία προηγείται ο Παφιακός με έξι βαθμούς, 
ακολουθεί η ΑΕ Καραβά με τέσσερεις και η Ολυμπιάδα Ν. με δυο βαθμούς. 

Κατηγορία Νεανίδων U18 

Για την 6η αγωνιστική της τελικής φάσης Νεανίδων θα γίνουν οι εξής αγώνες: Σάββατο 05 Μαρτίου 2016: ‘Ομιλος 1-6: 
Γυμν. Ιδαλίου: Πανιδαλιακός – Παφιακός (11:00). Τεχνική Σχολή Λάρνακας: ΑΕΚ Λάρνακας – Απόλλων (11:00). 

Θεμιστόκλειο: Ανόρθωσις Πετ. – Ανόρθωσις (13:00). Για τις θέσεις 13 -15 θα αγωνιστούν στις 12:00 στο Γυμνάσιο 

Ακροπόλεως Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Στην ειδική βαθμολογία προηγείται η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με έξι 
βαθμούς και ακολουθούν Αχιλλέας Κ. και Ολυμπιάδα Ν. με δυο και ένα βαθμό αντίστοιχα. 



 
Η ομάδα της Ανόρθωσις Πετ. (Φωτό από ιστοσελίδα Ανόρθωσης). 

Στην κατηγορία Παμπαίδων U14 θα γίνει ένας αγώνας για τον όμιλο του τίτλου 1-8 την Κυριακή 06 Μαρτίου 2016 στις 
13:30 στο Θεμιστόκλειο η Ανόρθωσις υποδέχεται την Αναγέννηση Δ. 

Εξάλλου, στην κατηγορία Παγκορασίδων U14 θα γίνουν αγώνες για τον όμιλο 1-8 ως εξής: Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 
11:00 Γυμν. Ακροπόλεως: Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Κυριακή 06 Μαρτίου 2016: 11:00 Γυμν. 
Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις – ΑΕΛ. Κυριακή 06 Μαρτίου: 12:00 Γυμν. Αγ. Θεοδώρου: Παφιακός – Πανιδαλιακός. 

 

03.03.2016/20:08 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 
Pokka ΑΕ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα 2-3 (23-25,22-25 27-25,25-17,13-15) 

Η Νέα Σαλαμίνα είναι η μια εκ των δυο φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 2015-16. Οι «ερυθρόλευκοι» 
ξεπέρασαν με δυο νίκες στους ημιτελικούς το εμπόδιο της πολύ ποιοτικής Pokka ΑΕ Καραβά, αφού κέρδισαν και στον 

επαναληπτικό στο «Σπύρος Κυπριανού» με 2-3 σετ. Η Βαρωσιώτικη ομάδα αναμένει τον αντίπαλό της που θα 
προκύψει από τον ημιτελικό της Παρασκευής μεταξύ Ανόρθωσης – Ομόνοιας στο «Θεμιστόκλειο». 

 
Την πρόκρισή τους στον τελικό πανηγυρίζουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

 «Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο σετ και στην ουσία έστειλε τη Νέα Σαλαμίνα στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ 
Ανδρών Κύπρου. Μετά από ωραίο παιχνίδι η ομάδα του Ρέινολτς κέρδισε με 23-25 κάμπτοντας την αντίσταση της 
Pokka ΑΕΚ. 



Η εξέλιξη που είχε το πρώτο σετ είχε ως συνέπεια να καθοριστεί και η συνέχεια του αγώνα. Η Νέα Σαλαμίνα με τον 
αέρα της κατάκτησης του πρώτου σετ και της πρόκρισης κατάφερε να κερδίσει και το επόμενο σετ με 22-25 κάνοντας 
το 0-2. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. 

Στο τρίτο σετ η Pokka AE Kαραβά πήρε το σετ γοήτρου που επιζητούσε έστω και καθυστερημένα. Μετά από ένα 

παιχνίδι με αβέβαιη έκβαση μέχρι τον τελευταίο πόντο, η Pokka ΑΕΚ κέρδισε με 27-25 και μείωσε σε 1-2 σετ το 
παιχνίδι. 

Οι «κιτρινόμαυροι» του Καννεστράτσι δεν ήθελαν να χάσουν και δεύτερη φορά γι’αυτό στο τέταρτο σετ έπαιξαν 

σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και κέρδισαν με 25-17 ισοφαρίζοντας σε 2-2 οδηγώντας τον αγώνα στο τάι –
μπρέικ. Η Νέα Σαλαμίνα χαλάρωσε και έδωσε το δικαίωμα στους τυπικά γηπεδούχους να επιβληθούν. 

Στην «ρουλέτα» του τάι μπρέικ η τύχη χαμογέλασε στη Νέα Σαλαμίνα που κέρδισε με 13 -15 και πήρε με διπλή νίκη 
την πρόκριση κερδίζοντας με 2-3. 

Pokka ΑΕ Καραβά(Χ. Κανεστράτσι):Χριστοφή, Ράντιτς, Κνέζεβιτς, Ροντόλφο, Ράμμα, Αντωνιάδης. Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. 

Νέα Σαλαμίνα(Λ.Ρέινολτς): Σαββίδης Αυγ., Ζηκάκης, Ιαντόλο, Χάντ, Προδρόμου, Μπαγιάν. Λίμπερο: Σαββίδης 
Ανδρ. 

 

03.03.2016/13:08 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ανόρθωσις –Ομόνοια για μια θέση στον τελικό 

Στη ρεβάνς του 3-0 για την Ομόνοια 

Με τον αγώνα Ανόρθωσις –Ομόνοια στο Θεμιστόκλειο ολοκληρώνεται η ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 
Α Κατηγορίας την Παρασκευή στις 20:00. 

Στον πρώτο αγώνα που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο «Ελευθερία» η Ομόνοια κέρδισε με 3-0 μετά από ένα 
ωραίο ντέρμπι και χρειάζεται ένα μόλις σετ για να περάσει στον τελικό. Από την άλλη, η Ανόρθωσις θα επιδιώξει να 

μπει δυνατά στον αγώνα εκμεταλλευόμενη την έδρα με σκοπό να κερδίσει το πρώτο σετ και να αναπτερώσει τις 
ελπίδες της για πρόκριση. 

Σημειώνεται ότι στον πρώτο αγώνα η Ομόνοια κέρδισε τα σετ με 25-21,25-21 και 25-22, ενώ στο δεύτερο σετ 
ανέτρεψε διαφορά τεσσάρων πόντων. Σημειώνεται ότι στους δυο αγώνες για την Α Φάση του πρωταθλήματος η 
Ομόνοια πέτυχε δυο νίκες σε βάρος της Ανόρθωσης με 3-0. 

 

03.03.2016/12:47 

Ξανά στα σαλόνια η Ε.Ν.Παραλιμνίου 
Κέρδισε στο ντέρμπι ανόδου την Ολυμπιάδα Ν. 0-3 σετ στη Β Ανδρών 

Η Ε.Ν. Παραλιμνίου θα βρίσκεται στα σαλόνια της Α Κατηγορίας αφού μετά από ένα χρόνο παρουσίας στη Β 

Κατηγορία κέρδισε ξανά την άνοδό της. Μετά από ντεμαράζ οι Παραλιμνίτες κέρδισαν το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β 
Κατηγορίας Ανδρών κερδίζοντας στο ντέρμπι ανόδου την Τετάρτη την Ολυμπιάδα Ν. μέσα στο γήπεδο του Γυμνασίου 

Ακροπόλεως την Ολυμπιάδα με 0-3 σετ. 
Η Ενωση ήταν ανώτερη στον αγώνα, ενώ κατόρθωσε να ανατρέψει τα δεδομένα στο δεύτερο σετ όταν έχανε με 22-

24 και το ανέτρεψε παίρνοντας το κρίσιμο σετ με 25-27 κάνοντας το 0-2 στο καθοριστικό δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ 
η Ενωση ήταν ανώτερη κερδίζοντας με 19-25 και εξασφάλισε νίκη ανόδου. 

Ο προπονητής της Ε.Ν.Παραλιμνίου Ζόραν Λούκοβιτς μετά τη νίκη ανόδου δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η 
ομάδα του κέρδισε δίκαια τον αγώνα και όπως είπε πλέον στο Παραλίμνι σκέφτονται τη συμμετοχή στην Α Κατηγορία 

όπου στόχος είναι «να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα, με στόχο την παραμονή». Σημειώνεται ότι την περίοδο 2014-
15 η Ε.Ν.Παραλιμνίου τερμάτισε στην τελευταία θέση στο Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας με μόλις ένα βαθμό. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. Πάρης Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι η ομάδα του 
προσπάθησε όμως έχασε από μια ομάδα που διαθέτει στη σύνθεσή ττης τέσσερεις ξένους. Ο κ. Σάββα είπε ότι 

καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τρόπος που χάθηκε το δεύτερο σετ. Πλέον σύμφωνα με τον κ. Σάββα, η ομάδα του 



σκέφτεται το θεσμό του Κυπέλλου όπου στόχος είναι η κατάκτησή του. 
Οι δυο ομάδες παρατάχθηκαν ως εξής στον αγώνα: 

Ολυμπιάδα Ν. (Π. Σάββα):Λοϊζου, Πάρπας, Αναστασιάδης, Χαραλάμπους, Καπνίσης, Βυρίδης. Λίμπερο: Ευριπίδου. 
Αλλαγές: Αριστοκλέους, Τσαγγαρίδης, Φωτιάδης). 

Ε.Ν.Παραλιμνίου (Ζ.Λούκοβιτς): Σπαρτιάτης Ο.,Λ. Λόντσαρ, Στογιάνοφ, Λούκοβιτς, Φ. Σπαρτιάτης, Ερωτοκρίτου, 
Χαραλάμπους, Ν. Λόντσαρ. Λίμπερο: Σάρδαλος. Αλλαγές: Σπ. Σπαρτιάτης. 

 
Φάση από προηγούμενο αγώνα της Ε.Ν.Π. 

Στο ρόστερ της πρωταθλήτριας ομάδας της Ε.Ν.Παραλιμνίου συμμετέχουν οι: Λούκα Λούκοβιτς (Πασαδόρος), Νίκολα 

Λόντσαρ (Ακραίος), Μπόγκταν Στογιάκοφ (Διαγώνιιος), Λούκα Λόντσαρ (Κεντρικός), Ανδρέας Παπανδρέου(Κεντρικός), 
Αλέξανδρος Ερωτοκρίτου(Κεντρικός), Γιώργος Τσιερκέζος (Πασαδόρος), Ορέστης Σπαρτιάτης (Κεντρικός), Σπύρος 

Σπαρτιάτης (Ακραίος), Γιώργος Λάμπρου (Ακραίος), Γιώργος Σάρδαλος (Λίμπερο), Δημήτρης Θεοφυλάκτου 
(Πασαδόρος), Γιάννης Ανεζάκης (Κεντρικός). 

Βήμα ανόδου η Αναγέννηση Δ. 
Άλλο ένα βήμα ανόδου έκανε η Αναγέννηση Δ. στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Γυναικών στην 15η αγωνιστική. Οι 

Δερυνειώτισσες κέρδισαν τον Πανιδαλιακό με 3-0 σετ στο γήπεδό τους (25-18, 25-22,25-19). Στους άλλους δυο 

αγώνες :Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε στην έδρα του τον Εθνικό Λατσιών με 3-0 σετ (25-11,25-13, 25-08). O 
δεύτερος στη βαθμολογία Παφιακός κέρδισε την Ανόρθωση Πετόσφαιρα με 3-0 σετ (25-17,25-17,25-08). 

 

02.03.2016/19:23 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 0-3 (22-25,19-25,22-25) 
Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 0-3 (19-25, 18-25 19-25) 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 
Με δεύτερη νίκη ο Prestige Απόλλων πέρασε στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας, αφού 

κέρδισε στο «Κίτιον» την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 0-3. Η ομάδα της Ρούλας Κατσαμπή ήταν πολύ ανταγωνιστική και 
προσπάθησε να διεκδικήσει την πρόκριση, αλλά οι Λεμεσιανές είχαν ξεσπάσματα που τους έδωσε τη νίκη –πρόκριση. 

Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο σετ που κράτησε την αγωνία των φιλάθλων μέχρι το τέλος ο Prestige Απόλλων 
κέρδισε με 22-25 κάνοντας το πρώτο από τα δυο βήματα που θέλει για πρόκριση. Το σετ κρίθηκε στο τέλος και χάρις 

στην αποτελεσματικότητα της Χουντίμα ανέτρεψε διαφορά έξι πόντων 10-16 που εξασφάλισε η πολύ καλή Τεχνοοικία 
ΑΕΚ. Καθοριστικές αποδείχθηκαν η Λαβρούκ με τα σέρβις της και η Ιορδάνους. 

Ο Prestige Απόλλων στο δεύτερο σετ σφράγισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών. Η 
Τεχνοοικία ΑΕΚ ξεκίνησε όπως και στο πρώτο σετ καλύτερα και προηγήθηκε 13-10. Ένα ντεμαράζ των Λεμεσιανών 

όμως με κορυφαίες τις Κις στο σερβίς και Χουντίμα έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενουμένων οι οποίες 



προηγήθηκαν 13-17. Η προσπάθεια των «κιτρινοπράσινων» δεν είχε αποτέλεσμα με συνέπεια ο Prestige Απόλλων να 
πάρει το σετ με 19-25 και να κάνει το 0-2 που τον έστειλε στον τελικό. 

Το τρίτο σετ ήταν το καλύτερο στο «Κίτιον» αφού οι δυο ομάδες απαλλαγμένες από το άγχος κυνήγησαν το σετ. Στα 

αρχικά στάδια ο αγώνας πήγαινε πόντο – πόντο, αλλά ένα ξέσπασμα του Prestige Απόλλωνα έφερε τη διαφορά στο 

17-22 για τον Prestige Απόλλωνα. Η αντεπίθεση της Τεχνοοικία ΑΕΚ που βρήκε λύσεις από την Πόλα Δημητρίου δεν 
έφερε το ποθούμενο αφού οι Λεμεσιανές πέτυχαν τους καθοριστικούς πόντους και πήραν τη νίκη. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ(Ρ. Κατσαμπή): Κομλένοβιτς, Τόμιτς, Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Στυλιανού. 

Λίμπερο: Μοσφιλιώτη. Αλλαγές: Iωάννου, Δημητρίου, Σταύρου. 

Prestige Απόλλων(Γ.Γιαπάνης): Χουντίμα, Ζακχαίου,Κις, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Σπύρου. 
Λίμπερο: Χριστοφόρου. Λίμπερο: -Στεφάνου. 

 
Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα και της Transbunker ΑΕΛ θα βρεθούν στον τελικό Κυπέλλου. (Φωτό Αρχείο 

Σαββίδη). 
  

Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 

Με άνεση η Transbunker ΑΕΛ πέρασε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Οι Λεμεσιανές 
πέρασαν και από το ΑΤΙ κερδίζοντας με 0-3 την Ανόρθωση. 

Το πρώτο σετ έστειλε την Transbunker ΑΕΛ στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Οι 
«γαλαζοκίτρινες» έπαιξαν καλύτερα από την Ανόρθωση και κέρδισαν το πρώτο σετ 19-25 και πήραν αυτό που 
χρειάζονταν. 

Στο δεύτερο σετ η προσπάθεια της Ανόρθωσης δεν καρποφόρησε αφού η Transbunker ΑΕΛ ήταν ανώτερη και κέρδισε 
με 18-25 κάνοντας το 0-2 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ οι δυο ομάδες δεν παρουσίασαν κάτι διαφορετικό με την Transbunker ΑΕΛ να κερδίζει 19-25 και τον 
αγώνα με 0-3. 

Ανόρθωσις(Γ.Χριστοφόρου):Οικονομίδου, Μπρατούνχινα, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη, Παπαγεωργίου. 
Λίμπερο: Δαϋίδ. Αλλαγές: Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Ν. Γιασουμή. 

Transbunker ΑΕΛ(M. Ολμετσένκο):Ταλιαδώρου, Σουκορούκοβα, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι, Παύλου, Λεζέκνινα. 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου. Αλλαγές: Ντβόρακ. 



Β ΑΝΔΡΩΝ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Γυμν. Ακροπόλεως: Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν. Παραλιμνίου 0-3 (18-25,25-27,19-25) 

Πανηγυρίζει το Παραλίμνι 
Την άνοδο στην Α Κατηγορία και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας πανηγυρίζει η Ε.Ν. Παραλιμνίου 
που στο μεγάλο ντέρμπι κέρδισε την Ολυμπιάδα Ν. στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως 0-3 σετ (18-25, 25-27, 19-25). 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Γηπ. Δερύνειας: Αναγέννηση Δ. – Πανιδαλιακός 3-0 
Πανεπισατημίου: Πανεπιστήμιο Κ. –Εθνικός Λατσιών 3-0 
Τεχν. Σχολή Πάφου: Παφιακός – Ανόρθωσις Πετ. 3-0 

Την Πέμπτη στις 20:00 Pokka ΑΕ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα 

Ο επαναληπτικός ημιτελικός για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών μεταξύ Pokka ΑΕ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα θα 
διεξαχθεί την Πέμπτη 03 Μαρτίου στις 20:00 στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Στον πρώτο αγώνα κέρδισε η 
Νέα Σαλαμίνα με 3-0 σετ. 

 

02.03.2016/11:47 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ –ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
«Γαλανόλευκες» οι κορυφές 

Ανόρθωσις και Απόλλωνας προπορεύονται στα οικία πρωταθλήματα 

H Ανόρθωσις ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Β Φάσης Εφήβων μετά τη νίκη της επί 

της Αναγέννησης Δερ. με 1-3 στη Δερύνεια το Σάββατο. Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα Νεανίδων η ομάδα του 

Απόλλωνα κέρδισε τον Πανιδαλιακό με 3-0 και παρέμεινε πρώτη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Κατηγορία Εφήβων: 

Θέσεις 1-6: Αναγέννηση Δ. – Ανόρθωσις 1-3 (25-19, 18-25, 22-25,18-25), Εθνικός Λ. – Ν. Σαλαμίνα 0-3 (22-25, 21-
25, 20-25), Α.0. Διόνυσος – Ολυμπιάδα Φρ. 2-3 (20-25, 25-23, 22-25, 26-24,12-15). Για τις θέσεις 7-9 Παφιακός – 

Ολυμπιάδα Ν. 2-3 (19-25, 30-28, 23-25, 25-18, 13-15). Στην ειδική βαθμολογία προηγείται ο Παφιακός με 6 βαθμούς, 
ακολουθεί η ΑΕ Καραβά με 4 και η Ολυμπιάδα Ν. με 2. 

Κατηγορία Νεανίδων 
Θέσεις 1-6: Απόλλων – Πανιδαλιακός 3-0 (25-14,25-10,25-19), ΑΕΚ –Ανόρθωσις 0-3 (23-25, 14-25,13-25), Ανόρθωσις 
Πετ. – Παφιακός 0-3 (16-25, 12-25,20-25). 

 
H ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα. 

Για τις θέσεις 7-9 ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα 3-0 (25-7, 25-25, 25-08). Στην ειδική βαθμολογία προηγείται η ΑΕΛ με 9 

βαθμούς ακολουθεί η Νέα Σαλαμίνα με 3 ενώ η Αναγέννηση Δερύνειας δεν συγκέντρωσε βαθμό. Για τις θέσεις 13-15 
Αχιλλέας – Ολυμπιάδα Ν. 2-3 (25-21, 27-29, 25-16, 18-25, 08-15).Στην ειδική βαθμολογία προηγείται η Ε.Ν. Αγ. 

Αθανασίου με 6 βαθμούς, ο Αχιλλέας συγκέντρωσε δυο και η Ολυμπιάδα Ν. 1. Για τις θέσεις 16-17 Μαραθώνας Κ.Β. –



Εθνικός Λατσιών 2-3 (19-25, 19-25,25-22,25-23,06-15). Την 16 θέση κατέλαβε ο Εθνικός Λ. με πέντε βαθμούς έναντι 
ενός του Μαραθώνα. 

 

01.03.2016/14:00 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Ντέρμπι τίτλου στην Ακρόπολη 
Νίκη άνοδο ψάχνουν Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν. Παραλιμνίου 

Ντέρμπι τίτλου θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο πλαίσιο της 14ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Β Φάσης του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Ανδρών. Στις 19:30 στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως θα αναμετρηθούν Ολυμπιάδα Ν. 
και Ε.Ν.Παραλιμνίου και η νικήτρια ομάδα παίρνει τίτλο και ανεβαίνει στην Α Κατηγορία. 

Με τα δεδομένα που υπάρχουν η ‘Ενωση προπορεύεται στη βαθμολογία με δυο βαθμούς διαφορά από την Ολυμπιάδα 
27 -25. Ωστόσο, οι Νεαπολίτες διαθέτουν πολύ καλή έδρα. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. Πάρης Σάββα ανέφερε ότι η ομάδα του είναι ψυχολογικά έτοιμοι για τον αγώνα. Ο 

κ. Σάββα δήλωσε ότι είναι καλύτερο για την ομάδα του που θέλει καθαρή νίκη αφού δεν θα υπάρχει εφησυχασμός. Ο 
κόουτς της Ολυμπιάδας Ν. ανέφερε ότι η ομάδα του δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού. Στο μεταξύ, τα 

μηνύματα που έρχονται από φίλους της Ολυμπιάδας αλλά και από παλιούς παίκτες είναι ότι θα δώσουν το παρόν τους 
στον αγώνα της Τετάρτης. 

Εξάλλου, ο προπονητής της Ε.Ν.Παραλιμνίου Ζόραν Λούκοβιτς ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «πρόκειται για 
ένα αγώνα τίτλου και θα πάμε στην Ακρόπολη για να κερδίσουμε». Η ομάδα του Παραλιμνίου θα παραταχθεί πλήρης 
στον αγώνα. 

Στους δυο προηγούμενους φετινούς αγώνες που έγιναν στο πρωτάθλημα οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν την 4η 

αγωνιστική με νικήτρια την Ολυμπιάδα Ν. με 1-3 στο Παραλίμνι και την 9η με νικήτρια την Ολυμπιάδα με 3-2 στο 
Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 

Ενδιαφέροντες αγώνες στη Β Γυναικών 

Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής θα γίνουν την Τετάρτη στις 19:30 οι ακόλουθοι αγώνες: Στο γήπεδο Δερύνειας η 

Αναγέννηση αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο με την έλευση Χρ. Σιαντρή Πανιδαλιακό στο πιο ενδιαφέρον αγώνα της 
ημέρας. Ενδιαφέρον αγώνας μεταξύ ισοδύναμων ομάδων προμηνύεται και η αναμέτρηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

μεταξύ Πανεπιστημίου –Εθνικού Λατσιών, ενώ στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Πάφου ο Παφιακός υποδέχεται την 
Ανόρθωσις Πετ. Οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 

Η 15η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 06 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι σε ένα ενδιαφέρον αγώνα για την 
κάτω ζώνη όπου στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο Ροτσίδης Μ. υποδέχεται τον Ν.Ο. Λακατάμιας. 

 

01.03.2016/12:07 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ρεβάνς με φαβορί σε «Κίτιον» και ΑΤΙ 
Τεχνοοικία ΑΕΚ - Prestige Απόλλων και Ανόρθωσις - Transbunker ΑΕΛ 

Το προβάδισμα που πήραν στους πρώτους αγώνες Prestige Απόλλων και Transbunker ΑΕΛ δίνει το δικαίωμα στις δυο 
ομάδες να έχουν το πάνω χέρι στην υπόθεση πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α 

Κατηγορίας, αλλά η Τεχνοοικία ΑΕΚ και η Ανόρθωσις θα παλέψουν για την ανατροπή των δεδομένων στις έδρες τους 

σε Κίτιον και ΑΤΙ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στους πρώτους αγώνες που έγιναν την περασμένη Τετάρτη οι δυο 
Λεμεσιανές ομάδες Prestige Απόλλων και Transbunker ΑΕΛ κέρδισαν στις έδρες τους με 3-1 και 3-0 αντίστοιχα. Οι 
επαναληπτικοί θα αρχίσουν στις 19:30. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ - Prestige Απόλλων 

Ο αγώνας στη Λάρνακα προμηνύεται ντέρμπι αφού αγωνίζονται δυο ομάδες που θεωρούνται οι δυο καλύτερες ομάδες 
του πρωταθλήματος. Στον πρώτο αγώνα ο Prestige Απόλλων παρά το γεγονός ότι αιφνιδιάστηκε στο πρώτο σετ και 

έχασε 23-25 εντούτοις ανασυντάχθηκε και κέρδισε τα τρία επόμενα σετ και πήρε τη νίκη- προβάδισμα με 3-1. 
  



 
Φάση από προηγούμενο αγώνα Τεχνοοικία ΑΕΚ - Prestige Απόλλων (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η ομάδα της Ρούλας Κατσαμπή θα επιδιώξει να μπει δυνατά και να κερδίσει το πρώτο σετ αναπτερώνοντας τις ελπίδες 
της. Από την άλλη, ο Prestige Απόλλων θα πάει με τον ίδιο στόχο για να φέρει τα δεδομένα με το μέρος του. 

Οι «πρασινοκίτρινες» δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και όλες είναι στη διάθεση της κ. Κατσαμπή. Η λίμπερο 
της ομάδας ‘Ελενα Μοσφιλιώτη μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «θα μπούμε συγκεντρωμένες στον 

αγώνα για να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Ξανακερδίσαμε τον Prestige Απόλλωνα στο παρελθόν και μπορούμε να το 
ξανακάνουμε». Η Μοσφιλιώτη ανέφερε ότι η ομάδα της δούλεψε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα σε θέματα 

τακτικής και θα επιδιώξει να βγάλει στο γήπεδο τις αρετές της. Η διεθνής βολειμπολίστρια κάλεσε τον κόσμο της ΑΕΚ 
να βρεθεί την Τετάρτη στο «Κίτιον» για να στηρίξει την ομάδα. 

Πανέτοιμες και χωρίς προβλήματα πάνε στη Λάρνακα και οι «γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη ξέροντας ότι η πρόκριση 
μπορεί να εξαρτηθεί από την απόδοσή τους. Η διεθνής Κατερίνα Ζακχαίου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 

παρατήρησε ότι «πάμε στη Λάρνακα όχι για να πάρουμε ένα σετ αλλά για να κερδίσουμε και να περάσουμε στον 
τελικό». 

Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 
To 3-0 με το οποίο κέρδισαν οι Λεμεσιανές τις καθιστά φαβορί για την πρόκριση αφού ψάχνουν ένα σετ για να πάνε 

τελικό. Η Ανόρθωσις όμως μέσα στην έδρα της θα παλέψει για να γυρίσει τα δεδομένα. Πριν δυο εβδομάδες στο 
γήπεδο του ΑΤΙ οι «κυανόλευκες» κέρδισαν με 3-1. 

Ο προπονητής της Ανόρθωσης Γιαννάκης Χριστοφόρου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τραυματισμού και η 

παρουσία κάποιων παικτριών θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Η αρχηγός της Ανόρθωσης Κάλια Βασιλείου 
μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ παρατήρησε ότι: «Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για την πρόκριση. Ακόμα 
και εάν χάσουμε σετ δεν θα σταματήσουμε και θα επιδιώξουμε τη νίκη». 



 
Ωραία φάση στο φιλέ από τον πρόσφατο αγώνα στο ΑΤΙ για το πρωτάθλημα. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η Transbunker ΑΕΛ θα πάει στη Λευκωσία για τη νίκη –πρόκριση στον τελικό. Οι «γαλαζοκίτρινες» δεν αντιμετωπίζουν 
κανένα πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που ευκολύνει το έργο του Ρώσου προπονητή Μιχαήλ Ολμετσένκο. Η αρχηγός 

Σάντρα Παύλου οριοθέτησε το στόχο της ομάδας της στο ΑΤΙ λέγοντας ότι «είναι η νίκη με στόχο την πρόκριση στον 
τελικό». 

 

  

29.02.2016/14:13 

Ακαδημία στην Πόλη Χρυσοχούς λειτουργεί ο Αρης Π. 
Προπονούνται ήδη 20 κορίτσια – Σκέψεις να λειτουργήσει σε άλλες περιοχές 

Στροφή στο μέλλον για τον Άρη Πολεμίου. Η ιστορική ομάδα δημιούργησε ακαδημία πετόσφαιρας στην Πόλη 
Χρυσοχούς και ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες προπονήσεις υπό την καθοδήγηση του προπονητή της ομάδας γυναικών 

Γιώργου Χαραλάμπους. Σημειώνεται ότι η απόσταση μεταξύ Πολεμίου – Πόλεως Χρυσοχούς είναι 15 λεπτά, ενώ η ίδια 
απόσταση είναι η διαδρομή Πολεμίου – Πάφου. 

Στις προπονήσεις συγκεντρώθηκαν 20 κορίτσια ηλικίας 12 -14 ετών, ενώ θα γίνει προσπάθεια για να συγκεντρωθούν 
και κορίτσια μικρότερων ηλικιών που φοιτούν στο Δημοτικό. Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής 

της ομάδας του Άρη Γιώργος Χαραλάμπους: «Επιδίωξή μας είναι όπως δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση με στόχο να 

διαδοθεί η πετόσφαιρα στην περιοχή του Πολεμίου, αλλά και της Πόλεως Χρυσοχούς. Στόχος μας είναι να 
δημιουργηθούν και άλλες ακαδημίες στην επαρχία Πάφου. Ήδη, σε λειτουργία βρίσκεται μια σχολή πετόσφαιρας στην 
Εμπα». Ο κόουτς του Άρη δήλωσε ότι κάποια από τα κορίτσια έχουν πολύ καλό σωματότυπο και προοπτική για ύψος. 

Ο κ. Χαραλάμπους βρίσκεται στις «μαυροπράσινες» του Πολεμίου τα τελευταία επτά χρόνια και η γυναικεία ομάδα του 

Άρη κτίστηκε από τις Ακαδημίες. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Άρη διαθέτει στις Ακαδημίες και Τμήματα Αγοριών 
Εφήβων, Παίδων και Παμπαίδων. 



 
Η ομάδα του Άρη Πολεμίου. 

Προετοιμάζονται οι γυναίκες 

Σε μια άλλη εξέλιξη, συνεχίζονται οι προπονήσεις της γυναικείας ομάδας του Άρη ενόψει των αγώνων του Ομίλου 
διαβάθμισης που αρχίζουν την Τετάρτη 09 Μαρτίου με πρώτο αντίπαλο την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στο γήπεδο Πολεμίου. 
Από τις προπονήσεις απουσιάζουν κάποιες βασικές παίκτριες λόγω υποχρεώσεων με τα σχολεία τους. 

 

29.02.2016/13:01 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ξεκόλλησε από την 9η θέση η Ανόρθωσις Πετ. 
Κέρδισε στο Θεμιστόκλειο τον Ροτσίδη με 3-0 – Ενδιαφέροντες αγώνες στην 15η αγωνιστική 

 
Η Ανόρθωσις Πετ. εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κέρδισε την Κυριακή μέσα στο «Θεμιστόκλειο» τον Ροτσίδη 

Μάμμαρι με 3-0 σετ στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας 
Γυναικών. 

Η ομάδα του Κώστα Καρπαθάκη ήταν ανώτερη και κέρδισε με σχετική άνεση την ομάδα του Ροτσίδη που 
παρατάχθηκε στον αγώνα με απουσίες. Τα σετ: 25-11, 25-22 και 25-14. Μετά τη νίκη αυτή η ομάδα της Ανόρθωσης 

Πετόσφαιρα έκανε άλμα ανεβαίνοντας στην 7η θέση με εφτά βαθμούς αφήνοντας στις δυο τελευταίες τους Ροτσίδη 
Μ. και Ν.Ο. Λακατάμιας με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα. 

Το γεγονός που ξεχώρισε στην 14η αγωνιστική ήταν το γεγονός ότι η Αναγέννηση Δ. (35β.) ξέφυγε τέσσερεις 
βαθμούς από τον δεύτερο Παφιακό μετά τη νίκη της την Τετάρτη με 0-3 επί του Εθνικού Λατσιών και την αγχωτική 

νίκη που πέτυχε ο Παφιακός επί του Μαραθώνα Κ.Β. με 2-3.(31 β.). 

Η επόμενη 15η αγωνιστική περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παιχνίδια αφού την Τετάρτη στις 02 Μαρτίου 2016: Στο 
γήπεδο Δερύνειας η Αναγέννηση αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο με την έλευση Χρ. Σιαντρή Πανιδαλιακό στο πιο 

ενδιαφέρον αγώνα της ημέρας. Ενδιαφέρον αγώνας μεταξύ ισοδύναμων ομάδων προμηνύεται και η αναμέτρηση στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ Πανεπιστημίου –Εθνικού Λατσιών, ενώ στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Πάφου ο 
Παφιακός υποδέχεται την Ανόρθωσις Πετ. Οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 

Η 15η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 06 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι σε ένα ενδιαφέρον αγώνα για την 

κάτω ζώνη όπου στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο Ροτσίδης Μ. υποδέχεται τον Ν.Ο. Λακατάμιας. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ -A ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

Ομόνοια – Ανόρθωσις 3-0 (25-21,25-21,25-22) 
Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 3-0 (25-20,25-23,25-22) 

 
Ομόνοια – Ανόρθωσις 

Γερό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Κύπρου Ανδρών, πήρε η Ομόνοια, αφού στον πρώτο 

ημιτελικό κέρδισε στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» την Ανόρθωση με 3-0 σετ. Ο αγώνας ήταν πολύ 
ενδιαφέρον και η Ανόρθωσις έδειξε πολύ ανταγωνιστική. Ο επαναληπτικός την άλλη Παρασκευή στη Λεμεσό θα κρίνει 
τελεσίδικα την υπόθεση πρόκριση, με την Ομόνοια να χρειάζεται ένα σετ. 

Ισοδύναμο ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα το πρώτο σετ. Σε κάποιο στάδιο η Ομόνοια ξέφυγε, αλλά η Ανόρθωσις 

ανέκαμψε και μείωσε στον πόντο 18-17. Τότε ανέλαβαν δράση οι Τούλιο και Σ. Πετρακκίδης οι οποίοι έδωσαν «αέρα» 
πέντε πόντων 24-19 στους «πράσινους». Η παρουσία του Τσιάρτσκι στο σερβίς πρόσφερε δυο πόντους στην 

Ανόρθωση που μείωσε σε 24-21, αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ο Σ. Πετρακκίδης ο οποίος έδωσε το χρυσό πόντο και 
το σετ στην ομάδα του. 

 
Ωραία μάχη στο φιλέ μεταξύ Ρεϊνάλντο (Ομόνοιας) και Μιχαϊλοβιτς(Ανόρθωσις). (Φωτό Αρχείου Σαββίδη). 

Στο δεύτερο σετ ήταν κυρίαρχη η Ανόρθωση η οποία από τα πρώτα στάδια βρήκε λύσεις από τον Γιάννη Κοντό και 
παίζοντας ώριμα προηγήθηκε 11-16 βάζοντας πίεση στην Ομόνοια που έκανε πολλά λάθη στην υποδοχή και στην 

επίθεση. Στο σημείο εκείνο οι γηπεδούχοι ξύπνησαν και με πολύ καλό σέρβις και σωστές επιθετικές ενέργειες και 
μπλοκ γύρισαν το σετ με σερί 12-4 και προηγήθηκαν 24-20 για να πάρουν το σετ με 25-21 και να προηγηθούν με 2-0 
στα σετ. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή δεδομένων έπαιξε ο Σωτήρης Πετρακκίδης. 

Απόλυτη ισορροπία στο τρίτο σετ αφού οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο. Η Ομόνοια κατόρθωσε στα μέσα του 

σετ να προηγηθεί με 14-11, αλλά η Ανόρθωσις ανέκαμψε και ισοφάρισε 19-19. Η προσπάθεια των «πρασίνων» να 
ξεφύγουν βρήκε απαντήσεις από τους «κυανόλευκους» οι οποίοι όμως δεν άντεξαν και έχασαν με 25-22. Η Ομόνοια 

πήρε γερό προβάδισμα, αλλά τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό του «Θεμιστόκλειου» στις 04 Μαρτίου. 

Ομόνοια(Σ.Σάββα):Ρεϊνάλντο, Σ. Πετρακκίδης, Άλβες,Τούλιο, Αλεξίου, Αχ. Πετρακκίδης. Λίμπερο: Αντωνίου 
Ανόρθωσις(Mαρ. Κοντός): Κολάς, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρτσκι, Δημητρίου, Γκιουλέ, Γ. Κοντός. Λίμπερο: Πλατρίτης. 
Αλλαγές:Γ.Χρυσοστόμου, Π. Χρυσοστόμου. 

Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 

Η Νέα Σαλαμίνα πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις κέρδισε στο Αθλητικό Κέντρο 
«Σπύρος Κυπριανού» την Pokka ΑΕ Καραβά με 3-0 σετ και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό. 

Ο αγώνας είχε σασπένς αφού τα σετ ήταν κλειστά και κρίθηκαν στα τελικά στάδια. Η Νέα Σαλαμίνα έδειξε 

αποφασισμένη και πήρε την καθαρή νίκη. Ο επαναληπτικός  αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αφού η Pokka ΑΕ 
Καραβά έχει ποιότητα και θα προσπαθήσει να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα. 



Η Νέα Σαλαμίνα ήταν καλύτερη στο πρώτο σετ και κατάφερε να χτυπήσει σε καίρια σημεία την Pokka ΑΕΚ που είχε 
μέτρια παρουσία. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το σετ με 25-20 και προηγήθηκαν με 1-0. 

Μάχη έγινε στο δεύτερο σετ με τελική νικήτρια πάλι τη Νέα Σαλαμίνα με 25-23 που έδειξε αποφασιστικότητα στους 
καθοριστικούς πόντους. Η Pokka ΑΕ Καραβά έχασε το σετ λόγω λαθών και βρέθηκε πίσω δυο σετ. 

Στο τρίτο σετ οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Νέα Σαλαμίνα συνέχισε να παίζει καλό βόλεϊ 

και να μην αφήνει τους Καραβιώτες να ανατρέψουν τα δεδομένα. Μετά από ένα ωραίο σετ οι «ερυθρόλευκοι» 
κέρδισαν με 25-22 και πήραν το προβάδισμα για τον τελικό κερδίζοντας με 3-0. 

Νέα Σαλαμίνα(Λ. Ρέινολτς):Σαββίδης, Ζηκάκης, Ιαντόλο, Χάντ, Προδρόμου, Μπαγιάν. Λίμπερο: Ανδρ. Σαββίδης. 
Αλλαγές: Καλαφάτης. 

Pokka ΑΕ Καραβά(X. Καννεστράτσι): Κνέζεβιτς, Σάντσεθ, Ροντόλφο, Ράμμα, Αντωνιάδης. Λίμπερο:Χ’’Δαμιανού. 

Αλλαγές: Αχιλλέως, Μιτσής. 
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Σε ρυθμούς προετοιμασίας τρεις ομάδες 
ΑΠΟΕΛ, Αναγέννηση Δ. και Καποδίστριας Εθνικός Λ. 

Στις 11 Μαρτίου 2016 αρχίζουν οι αγώνες των Β Φάσης του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Εκτός από 
τον όμιλο του τίτλου θα διεξαχθούν οι αγώνες για τον όμιλο της διαβάθμισης με τη συμμετοχή της Νέας Σαλαμίνας, 
του ΑΠΟΕΛ, της Αναγέννησης Δ. και του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών. 

Με δεδομένα τα βαθμολογικά δεδομένα, σε δεινή θέση βρίσκεται ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών που δεν 

συγκέντρωσε βαθμό στην Α Φάση του πρωταθλήματος, αλλά σε ένα μίνι πρωτάθλημα έξι αγώνων τα πάντα μπορούν 
να συμβούν. 

Εκτός από τη Νέα Σαλαμίνα η οποία συμμετέχει στους ημιτελικούς του Κυπέλλου (αντιμετωπίζει την Pokka ΑΕ 
Καραβά) οι υπόλοιπες τρεις ομάδες θα μείνουν αδρανείς για δυο εβδομάδες. 

 
Φάση από προηγούμενο αγώνα ΑΠΟΕΛ - Αναγέννησης Δ. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

ΑΠΟΕΛ: Θέλει νίκες 
Το έκτο στη βαθμολογία ΑΠΟΕΛ με 13 βαθμούς θα επιδιώξει να έχει πετυχημένη πορεία στον όμιλο της διαβάθμισης. 

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι «γαλαζοκίτρινοι» θα επιδιώξουν μέσα από τις προπονήσεις να βελτιωθούν, ενώ θα 

δώσουν κατά πάσα πιθανότητα δυο φιλικά με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Ο προπονητής Μίμης Παμπακάς 
αντιμετωπίζει τους τραυματισμούς των Γαβριήλ Γεωργίου και Κωνσταντίνου Πέτρου, αλλά μέχρι τον πρώτο αγώνα με 
την Αναγέννηση Δ. εκτός έδρας θα είναι έτοιμοι. 



Αναγέννηση Δ.: «Η δύναμη της έδρας» 
Η Αναγέννηση Δ. που τερμάτισε στην Α Φάση με 10 βαθμούς έβαλε στόχο να χτυπήσει όλους τους αγώνες στην έδρα 

της. Οι «πράσινοι» στο διάστημα της διακοπής θα δουλέψουν σε τεχνικοτακτικά στοιχεία τα οποία ο κόουτς Αντώνης 
Κωνσταντίνου θέλει να βελτιώσει. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται με άδεια στην Ελλάδα ο Απόστολος Αρμενάκης και 

απουσιάζει από τις προπονήσεις. Ενόψει του πρώτου αγώνα με το ΑΠΟΕΛ στη Δερύνεια η Αναγέννηση προτίθεται να 
δώσει φιλικά παιχνίδια με την Εθνική Εφήβων και ίσως με ομάδες της περιοχής. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών: «Θέλει την ανατροπή» 
Με στόχο τις καλές εμφανίσεις και εάν μπορέσει να πετύχει την ανατροπή θα παίξει στον όμιλο της διαβάθμισης ο 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών. Οι «κυανοκίτρινοι» θα επιδιώξουν να χτυπήσουν τους αγώνες με Αναγέννηση και 

ΑΠΟΕΛ κυρίως. Στο διάστημα της διακοπής η τεχνική ηγεσία θα κάνει μίνι προετοιμασία με έμφαση και στη φυσική 
κατάσταση, ενώ θα γίνουν μάλλον φιλικά με το ΑΠΟΕΛ. Στις 11 Μαρτίου ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 
αντιμετωπίζει στο Λύκειο Λατσιών τη Νέα Σαλαμίνα. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 
Ντέρμπι κορυφής στους Έφηβους 
Αναγέννησης – Ανόρθωσις το Σάββατο -Φουλ δράση σε όλες τις κατηγορίες 

Το ντέρμπι κορυφής που θα διεξαχθεί στο Γήπεδο Δερύνειας μεταξύ Αναγέννησης – Ανόρθωσις το Σάββατο στις 13:00 

ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της τελικής φάσης του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Εφήβων. Οι δυο 
ομάδες προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας για τον όμιλο 1-6 έχοντας απόσταση μόλις ενός 

βαθμού μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά μετά από τέσσερεις αγώνες, η Ανόρθωσις βρίσκεται στην πρώτη θέση με 11 
βαθμούς, έναντι 10 της Αναγέννησης και της Ολυμπιάδας Φρενάρους. 

 
Η εφηβική ομάδα της Αναγέννησης Δ. 

Στους άλλους αγώνες για το πρωτάθλημα Εφήβων που θα γίνουν το Σάββατο, στις 12:00 στο Γυμνάσιο Λατσιών ο 

Εθνικός Λατσιών αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα και στις 16:00 το απόγευμα στην Εμπα ο Α.Ο. Διόνυσος φιλοξενεί την 
Ολυμπιάδα Φρ. 

Για τις αγώνες κατάταξης 7-9 στις 15:00 στο Γυμνάσιο Αγ. Θεοδώρου ο Παφιακός θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Ν. 
Στον όμιλο αυτό προηγείται ο Παφιακός με 5 βαθμούς έναντι 4 της ΑΕ Καραβά. Χωρίς βαθμό παραμένει η Ολυμπιάδα 
Ν. 

Κατηγορία Νεανίδων 

Στην Κατηγορία Νεανίδων θα γίνουν το Σάββατο έξι αγώνες. Για τον όμιλο του τίτλου 1-6, ο πρωτοπόρος Απόλλων 
υποδέχεται στο γήπεδό του στις 14:30 τον Πανιδαλιακό. Στις 11:00 στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας η ΑΕΚ Λάρνακας θα 
υποδεχθεί την Ανόρθωση και στις 15:00 στο Θεμιστόκλειο η Ανόρθωσις Πετ. θα υποδεχθεί τον Παφιακό. 



 
H ομάδα Νεανίδων της Ανόρθωσης ταξιδεύει στη Λάρνακα. 

Για τις θέσεις κατάταξης 7-9 στο γήπεδό της η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στις 14:30 τη Νέα Σαλαμίνα. Στον όμιλο 
προπορεύεται η ΑΕΛ με έξι βαθμούς έναντι 3 της Ν.Σαλαμίνας, ενώ χωρίς βαθμό είναι η Αναγέννηση Δ.. Για τον όμιλο 

κατάταξης 13-15 στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας ο Αχιλλέας Κ. θα υποδεχθεί την Ολυμπιάδα Ν. Σε αυτό τον όμιλο 
προηγείται η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με έξι βαθμούς. Ακολουθεί ο Αχιλλέας με δυο, ενώ ένα βαθμό έχει η Ολυμπιάδα Ν. 

Για τις θέσεις 16-17 στις 11:00 στο Γυμνάσιο Βεργίνας ο Μαραθώνας Κ.Β. θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Λατσιών. 
Προβάδισμα για την 16η θέση πήρε ο Εθνικός Λ. μετά τη νίκη του με 3-1 σετ στον πρώτο αγώνα. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Το Φρέναρος… «έβγαλε» ντέρμπι τίτλου στους Άνδρες 
Στις 02 Μαρτίου κρίνεται η άνοδος στην Α Κατηγορία – Προβάδισμα Αναγέννησης στη Β Γυναικών 

Ντέρμπι τίτλου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016 στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Ανδρών. Στις 19:30 

στο γήπεδο του Γυμνασίου Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως υποδέχεται την Ε.Ν.Παραλιμνίου σε ένα αγώνα που 
θα κρίνει την πρωταθλήτρια ομάδα, αλλά και αυτήν που θα ανέβει στην Α Κατηγορία την πετοσφαιρική χρονιά 2016-

17. Με βάση τον βαθμολογικό πίνακα η Ενωση προηγείται μετά από 13 αγώνες με 27 βαθμούς έναντι 25 της 
Ολυμπιάδας Ν. 

Ο αγώνας μετατράπηκε σε ντέρμπι τίτλου, μετά τη νίκη που πέτυχε την Τετάρτη στο γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη 
Πίττα η αδιάφορη Ολυμπιάδα Φρενάρους επί της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως με 3-1. 

Οι «ερυθρόλευκοι» του Φρενάρους υπό την καθοδήγηση του Παύλου Κωνσταντίνου ανέτρεψαν το σκορ αφού ενώ 
έχασαν το πρώτο σετ με 23-25 κέρδισαν τα τρία επόμενα με 25-23,25-22, 25-14 και πήραν τη νίκη γοήτρου. 



 
Η Β Κατηγορία προσφέρει συγκινήσεις. 

Ολυμπιάδα Φρ.(Π. Κωνσταντίνου):Στέκας, Χρυσοστόμου, Πρωτοπαπάς, Αδάμου, Αντωνίου, Καρανικόλας. Λίμπερο: 
Χρίστου. Αλλαγές: Π. Κωνσταντίνου, Σαράντης, Τούρος, Αγκέλοφ. 

Ολυμπιάδα Ν.(Π. Σάββα):Φωτιάδης, Λοϊζου, Νεοκλέους, Χαραλάμπους ,Βυρίδης, Αναστασιάδης. Λίμπερο: Ευριπίδου. 
Αλλαγές: Πάρπας, Αριστοκλέους, Τσαγγαρίδης, Καπνίσης. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Φρ. Παύλος Κωνσταντίνου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι: «Παρά το γεγονός 
ότι μετά την ήττα μας από την Ε.Ν.Παραλιμνίου χάσαμε την άνοδο θέλουμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Στόχος 

παραμένει η κατάκτηση του Κυπέλλου». 
Π. Σάββα: «Επαναπαυτήκαμε μετά το 0-1» 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. Πάρης Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι μετά την κατάκτηση του 

πρώτου σετ οι παίκτες του επαναπαύτηκαν. Όπως είπε, πιστεύει στον τίτλο και στην άνοδο ενόψει του «τελικού» με 
την Ένωση. 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η Αναγέννηση Δερύνειας ήταν η μεγάλη κερδισμένη στους αγώνες της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β 

Κατηγορίας Γυναικών αφού μετά τη νίκη που πέτυχε επί του Εθνικού Λατσιών με 0-3 βρίσκεται στην κορυφή με 35 
βαθμούς έναντι 31 του Παφιακού ο οποίος είχε απώλεια βαθμού στη Λάρνακα κερδίζοντας με 2-3 τον Μαραθώνα. 

Ο προπονητής των «πρασίνων» Δημήτρης Στέκας παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει το πλεονέκτημα πλέον, αλλά 

όπως είπε: «Η διαφορά των τεσσάρων βαθμών δεν λέει κάτι, αφού ο Παφιακός έχει ένα αγώνα λιγότερο. Πρέπει να 

κερδίσουμε και τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια μας με καθαρό σκορ. Τώρα σκεφτόμαστε τον αγώνα με τον 
Πανιδαλιακό που είναι πολύ ανεβασμένος». Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής: 

Εθνικός Λ. – Αναγέννηση Δ. 0-3 (19-25,20-25,21-25) 

N.O.Λακατάμιας –Πανεπιστήμιο Κύπρου 0-3 (25-27,21-25,12-25) 

Γηπ. Βεργίνας: Μαραθώνας Κ.Β. – Παφιακός 2-3 (25-19,25-23,19-25,14-25,10-25) 
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι με τον αγώνα Ανόρθωσις 
Πετ. – Ροτσίδης Μ. στο «Θεμιστόκλειο». Ο Πανιδαλιακός έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ντέρμπι αποδείξεων στα ημιτελικά 
Ομόνοια – Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 



Συγκινήσεις προμηνύονται στους δυο ημιτελικούς του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 
στις 20:00. Στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» η Ομόνοια αντιμετωπίζει την Ανόρθωση και στο 
«Σπύρος Κυπριανού» η Νέα Σαλαμίνα την Pokka ΑΕ Καραβά. Αναλυτικά: 

Ομόνοια – Ανόρθωσις 

Παραδοσιακό ντέρμπι έστω και εάν η βαθμολογική διαφορά που χωρίζει τις δυο ομάδες δείχνει ότι οι «πράσινοι» είναι 
το φαβορί. Ο θεσμός του Κυπέλλου είναι διαφορετικός και ενδέχεται η πρόκριση να κριθεί και στα δυο παιχνίδια. 

 
Φάση από φετινό αγώνα Ομόνοια - Ανόρθωσις με πρωταγωνιστές τους  Τσιάρτσι(Ανόρθωσης) Σ. Πετρακκίδη - Άλβες(Ομόνοια). (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η γηπεδούχος Ομόνοια μετά την εντυπωσιακή πορεία στην Α Φάση του πρωταθλήματος θέλει την πρόκριση στον 
τελικό του Κυπέλλου. Ο προπονητής Σάββας Σάββα προετοιμάζει την ομάδα του εντατικά και είναι στην ευχάριστη 

θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Σάββα ανέφερε ότι ο 
ημιτελικός είναι ντέρμπι και η πρόκριση θα κριθεί στα δυο παιχνίδια. Όπως είπε, «δεν μας φοβίζει ότι είμαστε το 
φαβορί, αλλά η Ανόρθωσις παραμένει μεγάλη ομάδα και θα τα δώσει όλα στο Κύπελλο». 

Η «Μεγάλη Κυρία» πάει στη Λευκωσία με στόχο την εξασφάλιση ενός σκορ που θα αφήνει ορθάνοικτη την πόρτα του 

τελικού στον επαναληπτικό στο «Θεμιστόκλειο» στις 04 Μαρτίου. Ο θεσμός του Κυπέλλου ενδιαφέρει άμεσα τους 
Βαρωσιώτες αφού παρά το γεγονός ότι μπήκαν στην τετράδα η απόσταση από την κορυφή δεν τους επιτρέπει να 

σκέφτονται τον τίτλο. Στις τελευταίες προπονήσεις ο Γάλλος πασαδόρος Νταβίντ Γκιουλέ γυμνάζεται επιφυλακτικά 
λόγω ενός προβλήματος στο χέρι. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο λίμπερο της Ανόρθωσης Γιώργος Πλατρίτης ανέφερε ότι: «Ανκαι γνωρίζουμε 
ότι η Ομόνοια είναι το φαβορί εντούτοις θα τα δώσουμε όλα στον ημιτελικό για να πάρουμε ένα σκορ που θα μας 

επιτρέψει να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο «Θεμιστόκλειο». Εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να 
παλέψουμε για το Κύπελλο». 

Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 
Πολύ σημαντικός αγώνας θα γίνει στη Λεμεσό ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την Pokka ΑΕ Καραβά. Δυο ομάδες 

αποφασισμένες να φθάσουν στον τελικό με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου. Τα κίνητρα για τις δυο προσφυγικές 

ομάδες είναι πάρα πολλά, αφού η μεν Νέα Σαλαμίνα θέλει μια επιτυχία μετά από καιρό, ενώ η Pokka ΑΕ Καραβά έμεινε 
εκτός τίτλου και η κατάκτηση του δεύτερου σε σημασία θεσμού δεν την αφήνει ασυγκίνητη. 

Οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν εκτός τετράδας θα τα δώσουν όλα στον πρώτο ημιτελικό για να εξασφαλίσουν ένα 

αποτέλεσμα που θα τους επιτρέπει να ελπίζουν στον επαναληπτικό. Το γεγονός ότι στον πρώτο αγώνα είναι 

γηπεδούχοι καθιστά αδήριτη ανάγκη τη νίκη. Οι άνθρωποι του σωματείου θέλουν την πρόκριση για το πρεστίζ του 
σωματείου ενώ και οι πετοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί τη σημασία του ημιτελικού. 



 
Οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Οι «κιτρινόμαυροι» στοχεύουν στην πρόκριση στον τελικό και στην κατάκτηση του Κυπέλλου, αφού η κατάκτηση του 
πρωταθλήματος μοιάζει πολύ δύσκολη. Ο Χόρχε Καννεστράτσι έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Γκάμπριελ 

Ράντιτς ο οποίος θα απουσιάσει και θα τον αντικαταστήσει ο Σάντσεθ. Ένα πρόβλημα με τη μέση του που 
αντιμετώπιζε στις αρχές της εβδομάδας ο αρχηγός Βλάντο Κνέζεβιτς ξεπεράστηκε και θα δηλώσει παρόν. 

 
Οι παίκτες της Pokka ΑΕ Καραβά θέλουν το Κύπελλο. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο Βλάντο Κνέζεβιτς ανέφερε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι πολύ 
σημαντικός, αφού μπορεί να καθορίσει κατά 90% την πρόκριση. Ο Κυπροποιημένος άσσος χαρακτήρισε επικίνδυνη 

ομάδα τη Νέα Σαλαμίνα η οποία θα αγωνιστεί με πολλά κίνητρα αφού έμεινε στον όμιλο της διαβάθμισης. Όπως είπε: 
«Είμαστε ομάδα με ψηλούς στόχους και θέλουμε το Κύπελλο». 

 



24.02.2016/14:19 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ 3-1 (23-25,25-16, 25-16,25-19) 

Transbunker ΑΕΛ –Ανόρθωσις 3-0 (25-17, 25-20,25-23) 

Γήπ. Απόλλων: Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ 

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο μεγάλο τελικό έκανε ο Prestige Απόλλων ο οποίος στο γήπεδό του κέρδισε 
την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3-1 σετ. Η νίκη του Prestige Απόλλωνα βασίστηκε στο δίδυμο Χουντίμα – Κις που έκαναν πολύ 
καλό παιχνίδι, αλλά και στην άμεση αντίδραση μετά την απώλεια του πρώτου σετ. 

Το πρώτο σετ πρόσφερε πάρα πολλές συγκινήσεις δικαιώνοντας και τα προγνωστικά. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πήρε το σετ το 

οποίο ίσως αποβεί καθοριστικό για τον επαναληπτικό. Οι «κιτρινοπράσινες» ήταν απόλυτα συγκεντρωμένες στο στόχο 
τους και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα. Η ομάδα του Prestige Απόλλωνα έχασε το σετ, παρά το γεγονός ότι 
πάλεψε μέχρι το τέλος. Οι πιο σωστές επιλογές των παικτριών της Ρούλας Κατσαμπή τους έδωσε το προβάδισμα. 

Στο δεύτερο σετ ο Prestige Απόλλων ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και κατάφερε να προηγηθεί 22 -11. Η παρουσία 

της Κομλένοβιτς στο σερβίς δυσκόλεψε την υποδοχή του Prestίge Απόλλωνα με συνέπεια οι Σκαλιώτισσες να 
μειώσουν σε 22 -16. Τον «γόρδιο δεσμό» για τις Λεμεσιανές έλυσε με καρφί η κεντρική Άντρη Ιορδάνους που έκανε 

το 23 -16 και ήταν το έναυσμα για την ισοφάριση, αφού ο Prestige Απόλλων πήρε το σετ με μπλοκ της Νικολίνας 
Σπύρου  με 25-16 και έτσι έγινε το 1-1. 

Στο τρίτο σετ οι «γαλάζιες» έπαιξαν με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση και κατάφεραν να πάρουν 
«ντάμπλ –σκορ 16-08 απλοποιώντας την αποστολή του. Παρά την προσπάθειια της Τεχνοοικία ΑΕΚ τα δεδομένα δεν 
άλλαξαν και οι Λεμεσιανές πήραν το σετ με 25-16 και προηγήθηκαν με 2-1. 

 
Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα έκαναν την ανατροπή (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Στο τέταρτο σετ στα αρχικά στάδια οι δυο ομάδες ήταν ισοδύναμες, αλλά σταδιακά ο Prestige Απόλλων ανέβηκε και 
με αιχμή την Χουντίμα, αλλά και το αποτελεσματικό παιχνίδι από τον κεντρικό άξονα και τη δύναμη στο φιλέ πήρε 

προβάδισμα 20-12. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ προσπάθησε να επανέλθει μείωσε, αλλά τελικά έχασε με 25-19. 

Prestige Απόλλων(Γ. Γιαπάνης):Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Σπύρου. Λίμπερο: Στεφάνου. . 
Αλλαγές: Χ’’Κωνστάντα. 



Τεχνοοικία ΑΕΚ(Ρ.Κατσαμπή): Στυλιανού, Τόμιτς, Κομλένοβιτς, Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς. 
Λίμπερο: Μοσφιλιώτη. Αλλαγές: Δημητρίου, Ιωάννου. 

Γήπ. ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ –Ανόρθωσις 

Πολύ σημαντική νίκη που της επιτρέπει να ελπίζει βάσιμα για την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου 

πέτυχε η Transbunker ΑΕΛ που στο γήπεδό της κέρδισε την Ανόρθωση με 3-0 σετ. Ο επαναληπτικός στο ΑΤΙ θα κρίνει 
την πρόκριση ενώ οι Βαρωσιώτισσες εξασφάλισαν σημαντικό αριθμό πόντων που τους επιτρέπει να ελπίζουν στη 
ρεβάνς της 2ης Μαρτίου. 

 
Οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ πήραν το ζητούμενο στον πρώτο αγώνα. (Φώτο Αρχείο Σαββίδη). 

H Transbunker ΑΕΛ ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ και εκμεταλλευόμενη την πληρότητά της το πήρε με 25-17 και μαζί 
το ψυχολογικό προβάδισμα του 1-0 σετ. 

Οι Λεμεσιανές εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη της έδρας και στο δεύτερο σετ κερδίζοντας με 25-20. Στο σετ αυτό η 
Ανόρθωση άνκαι το έχασε και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 ήταν πολύ ανταγωνιστική. 

Στο τρίτο σετ η Ανόρθωση θέλησε να διεκδικήσει ότι καλύτερο ακόμα και το σετ γι’αυτό έπαιξε στα ίσια τις 
γηπεδούχες. Η ομάδα του κ. Ολμετσένκο όμως κατάφερε να πάρει το σετ με 25-23 και τη νίκη με 3-0 σετ. 

Transbunker ΑΕΛ(M.Ολμετσένκο):Παύλου, Λεζέκνινα, Ταλιαδώρου,Σουκορούκοβα, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι. 

Λίμπερο: Κωνσταντίνου. 
Ανόρθωσις(Γ.Χριστοφόρου):Οικονομίδου, Μπρατούνχινα, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη, Ν. Γιασουμή. 
Λίμπερο: Χρ. Δαϋίδ. 

Β ΑΝΔΡΩΝ -13η Αγωνιστική (3η Β Φάσης) 
Γηπ. Γυμν. Φώτη Πίττα: Ολυμπιάδα Φρ. – Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (23-25,25-23,25-22,25-14) 

B ΓΥΝΑΙΚΩΝ -14η Αγωνιστική 
Γηπ.Γυμν. Λατσιιών: Εθνικός Λ. – Αναγέννηση Δ. 0-3 (19-25,20-25,21-25) 

Γηπ. Γυμν. Αγ. Γεωργίου: N.O.Λακατάμιας –Πανεπιστήμιο Κύπρου 0-3 (25-27,21-25,12-25) 
Γηπ. Βεργίνας: Μαραθώνας Κ.Β. – Παφιακός 2-3 (25-19,25-23,19-25,14-25,10-25) 
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Στις 09 και 11 Μαρτίου αρχίζει η Β Φάση σε Γυναίκες και Ανδρες 
Καθορίστηκε το πρόγραμμα 



Την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016 με τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής αρχίζει η Β Φάση του πρωταθλήματος Γυναικών 
ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 οι αγώνες της Β Φάσης του πρωταθλήματος Ανδρών ΟΠΑΠ 
Α Κατηγορίας. Αναλυτικά: 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Μετά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των αγώνων της τελικής φάσης του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας γυναικών. 

Για τον όμιλο του πρωταθλήματος (θέσεις 1-4) θα διαγωνιστούν οι ομάδες: 
1. Prestige Aπόλλων, 2. Τεχνοοικία ΑΕΚ Λάρνακας, 3. Transbunker ΑΕΛ, 4. Ανόρθωσις. 

Για τον όμιλο της διαβάθμισης (θέσεις 5-8) θα διαγωνιστούν οι ομάδες: 
5. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου, 6. Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, 7. ΘΟΙ Αυγόρου, 8. Άρης Πολεμίου. 

Η τελική φάση του πρωταθλήματος αρχίζει στις 9 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Απριλίου 2016. Η 
δεύτερη μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 08 Μαρτίου 2016. 

Οι τέσσερεις ομάδες ανά όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους δυο φορές (εντός – εκτός έδρας), ενώ μεταφέρονται οι 

βαθμοί που συγκέντρωσαν στην Α Φάση. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση στον όμιλο του πρωταθλήματος 
κατακτά τον τίτλο. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση στον όμιλο της διαβάθμισης υποβιβάζεται στη Β 
Κατηγορία. 

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 λόγω της αναχώρησης της Εθνικής Νεανίδων στη Σκωτία 
όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ 
Μετά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των αγώνων της τελικής φάσης του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. 

Για τον όμιλο του πρωταθλήματος (θέσεις 1-4) θα διαγωνιστούν οι ομάδες: 
1. Ομόνοια, 2. Παφιακός, 3.Pokka ΑΕ Καραβά, 4. Ανόρθωσις. 

Για τον όμιλο της διαβάθμισης (θέσεις 5-8) θα διαγωνιστούν οι ομάδες: 
5. Νέα Σαλαμίνα, 6. ΑΠΟΕΛ, 7. Αναγέννηση, 8. Εθνικός Λατσιών. 

Η τελική φάση του πρωταθλήματος αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2016. Η 
δεύτερη μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 10 Μαρτίου 2016. 

 
Οι τέσσερεις ομάδες ανά όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους δυο φορές (εντός – εκτός έδρας), ενώ μεταφέρονται οι 

βαθμοί που συγκέντρωσαν στην Α Φάση. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση στον όμιλο του πρωταθλήματος 
κατακτά τον τίτλο. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση στον όμιλο της διαβάθμισης υποβιβάζεται στη Β 

Κατηγορία. 
Τα αναλυτικά προγράμματα των αγώνων είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας. 
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«Τρόπαιο» η πέμπτη θέση 
Τρεις ομάδες τη διεκδικούν στη Β Φάση του πρωταθλήματος Γυναικών 

Στις 09 Μαρτίου 2016 αρχίζει η Β Φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών μετά το ρεπό των δυο 
εβδομάδων λόγω της διεξαγωγής της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Κύπρου Γυναικών. 

Οι ομάδες του Ομίλου 5-8 Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου, Ολυμπιάδα Ν., ΘΟΙ Αυγόρου και Άρης Πολεμίου δεν έχουν αγωνιστικές 
υποχρεώσεις τις επόμενες 15 ημέρες και προετοιμάζονται για τη Β Φάση. Οι Λεμεσιανές, οι Νεαπολίτισσες και οι 

Αυγορίτισσες θα δώσουν μάχη με «τρόπαιο» την 5η θέση αφού τους χωρίζουν μόνο τρεις βαθμοί στη βαθμολογία (14 
η Ε.Ν.Α.ΑΘ., 12 η Ολυμπιάδα και 11 το ΘΟΙ). Ο ουραγός Άρης θα παλέψει για το καλύτερο. 

Ε.Ν.Α.ΑΘ.: Ευκαιρία σε νεαρές 
Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου έδωσε μάχη για την τετράδα όμως δεν τα κατάφερε και θα επιδιώξει πλέον να 

μπολιάσει την ομάδα με νέο αίμα. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου είναι αποφασισμένη στους έξι αγώνες να βάλει παίκτριες 
της ομάδας κορασίδων και ήδη μετά την Γεωργία Νικολάου παίρνουν σειρά οι Γαβριέλλα Φωτίου και Ραφαέλλα 
Σολωμού. 



 
H ομάδα της E.N.A.ΑΘ. 

Η κ. Ροτσίδου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι οι αγώνες αυτοί θα χρησιμεύσουν για να πάρουν παιχνίδια 
νεαρές παίκτριες για να δείξουν τα προσόντα τους. Η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χ’’Κυριάκου ανέφερε επίσης στην 

ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα της θα προσπαθήσει να κερδίσει τα παιχνίδια με στόχο την κατάκτηση της πέμπτης 
θέσης. 

Οι «κοκκινόμαυρες» θα συνεχίσουν με προπονήσεις και τη διεξαγωγή φιλικών παιχνιδιών ώστε να παραμείνουν σε 
καλή κατάσταση. Η Ε.Ν.Α.ΑΘ. αρχίζει τη Β Φάση απέναντι στον Άρη Πολεμίου στο γήπεδο του Γυμνασίου Πολεμίου. 

Ολυμπιάδα Ν. Σημάδια ανάκαμψης 
Η έλευση της Μαίρης Μακλάσκι ευελπιστούν στην Ολυμπιάδα ότι θα βοηθήσει την ομάδα να ανακάμψει στη Β Φάση. 

Στα δυο παιχνίδια της Α Φάσης που η τέως παίκτρια της προσφυγικής ομάδας κάθισε στον πάγκο απέναντι σε Prestige 
Απόλλωνα και Ανόρθωση ήταν πολύ δύσκολα και η ομάδα έχασε. 

 
Eτοιμότητα για την πεντάδα δηλώνει η Ολυμπιάδα Ν. 

Πλέον στη Β Φάση η Ολυμπιάδα θα παίξει χωρίς άγχος με στόχο την κατάληψη της πέμπτης θέσης. Η Μαίρη Μακλάσκι 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και στα έξι παιχνίδια με στόχο να 
κάνουμε τις νίκες που πρέπει για να πάρουμε την πέμπτη θέση». Η Ολυμπιάδα αρχίζει τις υποχρεώσεις της στη Β 
Φάση απέναντι στο ΘΟΙ Αυγόρου εκτός έδρας. 



ΘΟΙ Αυγόρου: Θέλει την 5η θέση 
Την πρωτιά στον όμιλο άρα και την 5η θέση θέλει το ΘΟΙ Αυγόρου. Οι τρεις βαθμοί διαφορά που υπολείπεται από την 

Ε.Ν.Α.ΑΘ. θεωρούν στο Αυγόρου ότι μπορούν να καλυφθούν. Οι «μελανόλευκες» θα συνεχίσουν την προετοιμασία 
τους με προπονήσεις μέχρι τον αγώνα της 9ης Μαρτίου απέναντι στην Ολυμπιάδα στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου. 

 
Το ΘΟΙ Αυγόρου σε πλήρη παράταξη. 

Η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ οριοθέτησε το στόχο της 5ης θέσης λέγοντας ότι η 
ομάδα της δεν έχει διαφορές αγωνιστικά ούτε με την Ε.Ν.Α.ΑΘ. ούτε με την Ολυμπιάδα. Στους αγώνες του ομίλου θα 
δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν περισσότερο οι νεαρές και ταλαντούχες Χρυσάνθη Χρυσάνθου και Κατερίνα Χρίστου. 

Αρης Πολεμίου: Χτίζει για το μέλλον 

Με το μυαλό στο μέλλον θα παίξει στα πλέι-οφς ο Άρης Πολεμίου. Η μη συγκομιδή βαθμού αναγκάζει την ομάδα της 
επαρχίας Πάφου να σκέφτεται το χτίσιμο νέας και πιο ανταγωνιστικής ομάδας. Όπως πληροφορούμαστε, η διοίκηση 

του Σωματείου εξουσιοδότησε τον προπονητή Γιώργο Χαραλάμπους να δημιουργήσει νέα ακαδημία πετοσφαίιρισης 
του Άρη στην Πόλη Χρυσοχούς. 

 

 



Επιστροφή στο μέλλον για τον Άρη Πολεμίου. 
  

Οι αγώνες της Β Φάσης θα χρησιμεύσουν για να πάρουν εμπειρίες οι νεαρές ως επί το πλείστον παίκτριες των 

«μαυροπρασίνων» του Πολεμίου. Στη διάρκεια της διακοπής θα γίνουν προπονήσεις, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια 
φιλικού με τον Παφιακό. Στην πρεμιέρα της Β Φάσης ο Αρης υποδέχεται την Ε.Ν.Α.ΑΘ. 
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B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Μάχη Ολυμπιάδων στο Φρέναρος 
Στην 3η αγωνιστική της Β Φάσης Ανδρών – Στα Λατσιά το ενδιαφέρον στη Β Γυναικών 

Το ντέρμπι Ολυμπιάδα Φρ. – Ολυμπιάδα Ν. είναι το μοναδικό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην τρίτη αγωνιστική της 

Β Φάσης του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Ανδρών. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:30 στο γήπεδο του Γυμνασίου 
Φώτη Πίττα. 

Η γηπεδούχος Ολυμπιάδα Φρ. θα επιδιώξει τη νίκη με στόχο να διεκδικήσει όσες πιθανότητες της αναλογούν για την 
άνοδο στην Α Κατηγορία. Οι Φρεναρίτες θα παρουσιαστούν με νέο προπονητή τον τέως κόουτς της Τεχνοοικία ΑΕΚ 

Παύλος Κωνσταντίνου. 
Από την άλλη, η Ολυμπιάδα Ν. πάει στο Φρέναρος για να πετύχει τη νίκη ώστε να ανέβει μόνη στην κορυφή και να 
θέσει οριστικά νοκ –άουτ τους Φρεναρίτες. 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ο πολύ ενδιαφέρον αγώνας Εθνικός Λατσιών – Αναγέννηση Δ. ξεχωρίζει από τους αγώνες της 14ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β Κατηγορίας που θα διεξαχθούν την Τετάρτη στις 19:30. Στους άλλους αγώνες της 

Τετάρτης στο Γυμνάσιο Αγ. Γεωργίου στη Λακατάμια ο τοπικός Ν.Ο.Λακατάμιας αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και στο Γυμνάσιο Βεργίνας ο Μαραθώνας Κ.Β. υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παφιακό. 
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετ. –Ροτσίδης Μ. στις 12:00 
στο Θεμιστόκλειο. 
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ΟΠΑΠ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Σούπερ ντέρμπι στα ημιτελικά 
Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ και Transbunker ΑΕΛ – Ανόρθωσις 

Το μεγάλο ντέρμπι Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ στο γήπεδο του Απόλλωνα στις 19:30 δεσπόζει των δυο 

αναμετρήσεων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας την Τετάρτη. Στον άλλο αγώνα στο 
γήπεδο της ΑΕΛ η Transbunker ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με την Ανόρθωση σε αγώνα που θα αρχίσει στις 20:00. 
Αναλυτικά: 

Γήπεδο Απόλλων: Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ 

‘Ενας αγώνας μεταξύ : Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ σε οποιοδήποτε θεσμό τραβά τα βλέμματα των φίλων του 
βόλεϊ. Οι δυο ομάδες θα μπορούσαν να συγκροτούν και το ζευγάρι του τελικού, αλλά μια θα χαμογελάσει στο τέλος. 



 
Φάση από αγώνα Prestige Απόλλων -Τεχνοοικία ΑΕΚ (Φώτο Αρχείο Σαββίδη). 

Η πρώτη μάχη θα δοθεί στο Γήπεδο του Απόλλωνα και τόσο οι Λεμεσιανές, όσο και οι Σκαλιώτισσες θα θέλουν να 
βάλουν το πρώτο λιθαράκι για την πρόκριση. Οι δυο ομάδες το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση 

κάτι που δείχνει η πορεία τους στο πρωτάθλημα όπου με το τέλος της Α Φάσης τερμάτισαν στις πρώτες δυο θέσεις με 
διαφορά έξι βαθμών. 

Ενόψει του πρώτου ημιτελικού ο κόουτς του Prestige Απόλλωνα Γιάννης Γιαπάνης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 
ανέφερε ότι το Κύπελλο είναι ένας διαφορετικός θεσμός που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ενώ όπως είπε η 

αντίπαλος έχει έξτρα κίνητρο. Όπως είπε, η ομάδα του θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα που θα της επιτρέψει 
να πάει στη Λάρνακα την άλλη Τετάρτη με το προβάδισμα Στη διάθεση του κόουτς βρίσκονται όλες οι παίκτριες και θα 
είναι σε θέση να επιλέξει την καλύτερη δωδεκάδα ενόψει του ντέρμπι. 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πάει στη Λεμεσό με στόχο να πετύχει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει με 

αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό στο «Κίτιον». Οι «κιτρινοπράσινες» με την έλευση της Ρούλας Κατσαμπή ανέβηκαν 
και δούλεψαν εντατικά για τις μάχες με τον Prestige Απόλλωνα σε Κύπελλο και πρωτάθλημα. 

Η Ρούλα Κατσαμπή μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι: «Πάμε στη Λεμεσό με στόχο να αποκομίσουμε 
όσα περισσότερα οφέλη μπορούμε είτε αυτό αφορά την κατάκτηση σετ, είτε τη νίκη». Όπως είπε, το Κύπελλο είναι 

διαφορετικός θεσμός με άλλη ψυχολογία. Σύμφωνα με την κ. Κατσαμπή, οι δυο αγώνες του Κυπέλλου ίσως 
φανερώσουν κάποια δεδομένα ενόψει και των αγώνων μεταξύ των δυο ομάδων στο πρωτάθλημα. Η κόουτς της 
Τεχνοοικία ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ενόψει του ημιτελικού. 

Γήπεδο ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Ανόρθωσις 

Ο δεύτερος ημιτελικός έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού θα τεθούν αντιμέτωπες δυο σχετικά ισοδύναμες 
ομάδες όπως έδειξαν και στην Α Φάση του πρωταθλήματος. 

Τόσο οι Λεμεσιανές, όσο και οι Βαρωσιώτισσες έχουν κίνητρο την πρόκριση στον τελικό για να διεκδικήσουν σε ένα 

αγώνα το Κύπελλο, αφού έμειναν μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου. Σημειώνεται ότι στα δυο ματς του 
πρωταθλήματος οι δυο ημιφιναλίστ μοιράστηκαν τις νίκες, αφού η μεν Transbunker ΑΕΛ κέρδισε στη Λεμεσό ή δε 
Ανόρθωσις απάντησε στο ΑΤΙ. 



 
Φάση από αγώνα Ανόρθωσις -Transbunker ΑΕΛ (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Οι «γαλαζοκίτρινες» θα παρουσιαστούν χωρίς προβλήματα στον αγώνα και η αρχηγός τους Σάντρα Παύλου μιλώντας 
στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «θέλουμε την Τετάρτη να πετύχουμε την πρώτη νίκη και εάν είναι δυνατό με 3-0 

σετ, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για πρόκριση στον τελικό». Ερωτηθείσα κατά πόσο θα επηρεάσει η ήττα 
πριν δυο εβδομάδες στο ΑΤΙ η Παύλου είπε ότι «δουλέψαμε στα λάθη που κάναμε στον αγώνα του ΑΤΙ, αλλά ο 
αγώνας του Κυπέλλου είναι διαφορετικός». 

Η Ανόρθωσις πάει στη Λεμεσό για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και να αφήσει ορθάνοικτη την πρόκριση στον 

αγώνα του ΑΤΙ. Ο κόουτς Γιαννάκης Χριστοφόρου προετοίμασε εντατικά την ομάδα του για τον ημιτελικό. Η ομάδα 
έχει ανεβασμένη ψυχολογία λόγω της πολύ καλής πορείας στο πρωτάθλημα και τη νίκη επί της Transbunker ΑΕΛ στο 
ΑΤΙ πριν δυο εβδομάδες. 

Η διεθνής λίμπερο της ομάδας Χριστιάνα Δαϋίδ ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι: «Το Κύπελλο είναι ένας 

διαφορετικός θεσμός και πάμε στη Λεμεσό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι μια καλή εμφάνιση 
και το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα θα έλθει μέσα από αυτήν». Η Χρ. Δαϋίδ είπε ότι το γήπεδο της ΑΕΛ αποτελεί 
μια δύσκολη έδρα και «θα προσπαθήσουμε η πρόκριση να κριθεί στο ΑΤΙ σε ένα οικείο περιβάλλον για μας». 
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Ανεβαίνει ο Μαραθώνας στη Β Γυναικών 
Για την 13η αγωνιστική κέρδισε τον Ροτσίδη 0-3 στην Κοκκινοτριμιθιά 

Με νίκη του Μαραθώνα Κ.Β. επί του Ροτσίδη Μ. με 0-3 (18-25,17-25,23-25) στο γήπεδο του Γυμνασίου 

Κοκκινοτριμιθιάς ολοκληρώθηκε την Κυριακή η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών. Ο 
προπονητής του Μαραθώνα Ανδρέας Πιερής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες παίκτριες: 
Ονησιφόρου, Τοντικίδου, Χρυσάνθου, Κουλέντη, Χριστοδούλου, Σκάγια. Αλλαγές: (Ζαννουδάκη, Ανδρέου, Ιωάννου). 



 
Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική στη Β Γυναικών. 

Mιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο προπονητής του Μαραθώνα Ανδρέας Πιερής χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη 
κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Όπως είπε μετά και την επιστροφή στο γήπεδο της Βεργίνας στόχος είναι η διάκριση 
στο θεσμό του Κυπέλλου. 

Η 13η αγωνιστική άρχισε την Τετάρτη με τρεις αγώνες: Στο γήπεδο Δερύνειας η Αναγέννηση κέρδισε τον Ν.Ο. 

Λακατάμιας με 3-0 (25-05,25-09,25-11), το Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε την ουραγό Ανόρθωσις Πετ. με 3-0 (25-
09,25-21,25-23), ενώ ο Πανιδαλιακός συνέχισε την ανοδική του πορεία κερδίζοντας τον Εθνικό Λατσιών με 3-1 (25-
20,23-25,25-23,25-16). Ρεπό είχε ο Παφιακός. 
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Πετυχημένα τα προπονητικά καμπς Εφήβων – Νεανίδων 
Φουλάρει η προετοιμασία για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις των Εθνικών Εφήβων – Νεανίδων U20 και U19 για την πορεία του 
τριήμερου προπονητικού καμπ που πραγματοποιήθηκε από τις 19 -21 Φεβρουαρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τόσο οι διεθνείς ‘Εφηβοι όσο και οι Νεάνιδες ανταποκρίθηκαν πλήρως στο πρόγραμμα προετοιμασίας που ετοίμασαν οι 
ομοσπονδιακοί προπονητές Ντιμίτρι Λέτσιεφ (Έφηβοι) και Πέτρος Πατσιάς (Νεάνιδες). 

Ο κόουτς της Εφήβων Ντιμίτρι Λέτσιεφ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι στις διπλές προπονήσεις του 

Σαββατοκύριακου οι διεθνείς ανταποκρίθηκαν. Όπως είπε, οι προπονήσεις βασίστηκαν στη βελτίωση της τεχνικής, 
αλλά και σε θέματα τακτικής ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης που θα γίνουν στην Κύπρο μεταξύ 1ης -3ης Απριλίου 2016. 

Το επόμενο ραντεβού της Εθνικής Εφήβων θα γίνει στο διάστημα 12-13 Μαρτίου και θα ξεκινήσει η αντίστροφη 
μέτρηση για τους Αγώνες της Λευκωσίας, ενώ αναμένεται να διευθετηθούν φιλικοί αγώνες. 

Η Εθνική Νεανίδων έκανε πέντε προπονήσεις αφού συγκεντρώθηκε στο γήπεδο του Πανεπιστημίου και την 

Παρασκευή. Από την κλήση του κόουτς Πέτρου Πατσιά απουσίαζε η παίκτρια του Prestige Απόλλωνα Άντρεα Ζακχαίου 
που τραυματίστηκε στον τελικό του πρωταθλήματος Λυκείων την Πέμπτη. 

Η αδελφή της Κατερίνα Ζακχαίου ήταν εκεί και μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι η προετοιμασία πήγε πολύ 

καλά και η ίδια μαζί με τις συμπαίκτριές της προσπαθούν να αφομοιώσουν το στιλ παιχνιδιού που θέλει ο προπονητής 
τους Πέτρος Πατσιάς. 

Ο Ομοσπονδιακός κόουτς Πέτρος Πατσιάς ανέφερε ότι τα τριήμερα κάμπινγκς δίνουν την ευκαιρία στις παίκτριες να 
βελτιωθούν τεχνικά και να δουλέψουν στην τεχνική. Ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των διεθνών. 

Οι επόμενες προπονήσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11 -13 Μαρτίου και ακολούθως θα γίνει προσπάθεια διεξαγωγής 
φιλικών. Στην επόμενη κλήση θα βρεθούν 14 παίκτριες. 



Η Εθνική Εφήβων U20 θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί στη 
Λευκωσία μεταξύ 1ης -3ης Απριλίου. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι Εθνικές: Κύπρου, Νησιών Φαρόε, 
Λουξεμβούργου, Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας και Σαν Μαρίνο. 

Η Εθνική Νεανίδων U19 θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί 

στο Εδιμβούργο της Σκωτίας μεταξύ 1ης -3ης Απριλίου. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι Εθνικές: Κύπρου, Σκωτίας, 
Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου και Βόρειου Ιρλανδίας. 
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Μπαίνουν με φόρα στη Β Φάση Ομόνοια – Prestige Απόλλων 
Ανασκόπηση της Α Φάσης στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Ανδρών – Γυναικών 

Ομόνοια και Prestige Απόλλων κατέλαβαν με άνεση την πρώτη θέση στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Ανδρών και 

Γυναικών Πετοσφαίρισης η πρώτη φάση των οποίων ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 17 και την Παρασκευή 19 
Φεβρουαρίου 2016. 

Σε 14 αγωνιστικές  οι «πράσινοι» συγκέντρωσαν 41 βαθμούς έχοντας απώλεια μόλις ενός βαθμού (στον πρώτο γύρο 
κέρδισαν την Pokka ΑΕ Καραβά με 3-2 σετ στο «Ελευθερία»), ενώ οι «γαλάζιες» τέλειωσαν την πρώτη φάση με το 

απόλυτο των 42 βαθμών κάνοντας μια εκπληκτική πορεία. Ομόνοια και Prestige Απόλλων μπαίνουν στα πλέι –οφς από 
θέση ισχύος όντας το φαβορί για τον τίτλο, με δεδομένο ότι στη δεύτερη φάση οι βαθμοί που συγκεντρώνουν 
μεταφέρονται. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Στο πρωτάθλημα Ανδρών η Ομόνοια του Σάββα Σάββα εκμεταλλεύτηκε την πληρότητά της και κατάφερε να κερδίσει 
την πρωτοπορία στην Α Φάση. Ο Κύπριος κόουτς διέθετε λύσεις σε κάθε θέση, τρεις πολύ καλούς ξένους ενώ η 
τακτική του να μην προβαίνει σε πολλές αλλαγές επέτρεψε στην ομάδα του να έχει ομοιογένεια. 

 
Εντυπωσιακή η πορεία της Ομόνοιας στην Α Φάση. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Την τετράδα διεκδίκησης του τίτλου συμπληρώνουν Παφιακός, Pokka ΑΕ Καραβά και Ανόρθωσις. Ο Παφιακός του 

Σπύρου Πρωτοψάλτη έδειξε σταθερότητα σε όλο το πρωτάθλημα, ενώ η ενίσχυση τον Ιανουάριο με τους Ιβάνκοβιτς, 
Ευσταθίου κάλυψε τα κενά που άφησε η απρόοπτη φυγή του Βραζιλιάνου διαγώνιου Τιάγκο Μασιέλ. Οι Παφίτες 
συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση 31 βαθμούς. 

Στους ίδιους βαθμούς  αλλά στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε την Α Φάση η Pokka ΑΕ Καραβά. Η ομάδα του 

Ιταλοαργεντινού κόουτς Χόρχε Καννεστράτσι είναι υπερπλήρης, αλλά «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα και τις ήττες στις 
δυο πρώτες αγωνιστικές από Ανόρθωση και Παφιακό. Στη συνέχεια οι Καραβιώτες με ένα ντεμαράζ κατάφεραν να 



μπουν στην τριάδα, αλλά η απόσταση των 10 βαθμών από την πρωτοπόρο Ομόνοια δυσκολεύει το έργο τους για τον 
τίτλο. 

Την τετράδα συμπληρώνει η Ανόρθωσις με 22 βαθμούς η οποία θα έχει ρυθμιστικό ρόλο στην πρώτη φάση. Οι 

«κυανόλευκοι» είχαν τρομερά σκαμπανεβάσματα στην Α Φάση αφού μετά το πολύ δυνατό ξεκίνημα έκαναν 

παρατεταμένη «κοιλιά» κινδύνεψαν να βρεθούν εκτός τετράδας, αλλά η νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας στο Β Γύρο τους 
επέτρεψε να παίξουν στον όμιλο του τίτλου. 

Στον όμιλο της διαβάθμισης θα βρεθούν η Νέα Σαλαμίνα με 20 βαθμούς, το ΑΠΟΕΛ με 13, η Αναγέννηση Δ. με 10 και 

ο ουραγός χωρίς βαθμό Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών. Το έργο του Εθνικού είναι πολύ δύσκολο αφού μέσα σε έξι 

αγώνες πρέπει να καλύψει απόσταση τουλάχιστον 10 βαθμών.  Στον όμιλο 5-8 ξεχωρίζει σαφέστατα η Νέα Σαλαμίνα η 
οποία μοιάζει πλήρης, ενώ οι αγώνες αυτοί θα δώσουν την ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες να αγωνιστούν. ΑΠΟΕΛ και 

Αναγέννηση Δ. βρίσκονται πάνω –κάτω στην ίδια μοίρα, αφού το ΑΠΟΕΛ παίζει χωρίς ξένους και η Αναγέννηση με 
πολλές ελλείψεις και θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΥΝΑΙΚΩΝ 

Ο Preestige Απόλλων διαθέτει εμπειρία και ταλέντο, ενώ ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης  πληθώρα επιλογών που του 
επιτρέπουν να παίξει με οποιοδήποτε τρόπο σε κάθε παιχνίδι. Οι «γαλάζιες» έδειξαν χαρακτήρα στην Α Φάση και στα 

δύσκολα, αφού «καθάρισαν» με σχετική ευκολία τα ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ. Οι Λεμεσιιανές μεταφέρουν στον 
όμιλο του τίτλου 42 βαθμούς και ξεκινούν από θέση ισχύος. 

 
Δεν έχασε βαθμό ο Prestiige Απόλλων στην Α Φάση. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την Α Φάση η Τεχνοοικία ΑΕΚ με 36 βαθμούς. Οι Λαρνακείς θα τα δώσουν όλα για τον 

τίτλο και προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση παρέδωσε τις τύχες της τεχνικής ηγεσίας στην έμπειρη προπονήτρια 
Ρούλα Κατσαμπή και προέβη τον Ιανουάριο σε αντικατάσταση της Σκοπιανής Μαρίας Τραϊκόφσκα με την Σέρβα 

Μυριάνα Κομλένοβιτς. Κλειδί για τις «κιτρινοπράσινες» θα είναι ο πρώτος αγώνας (δεν ορίστηκε) που θα δώσουν 
κόντρα στον  Prestige Απόλλωνα. 

Στην τρίτη και τέταρτη θέση με μόλις ένα βαθμό διαφορά βρίσκονται Transbunker ΑΕΛ (27βαθμοί) και Ανόρθωσις(26 
βαθμοί). Οι δυο ομάδες δεν έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους όπως έδειξαν σε αυτές τις πρώτες 14 αγωνιστικές, 

ενώ στην Α Φάση μοιράστηκαν τις νίκες. Οι «γαλαζοκίτρινες» του Ρώσου κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο διαθέτουν 
περισσότερη εμπειρία και τρεις ξένες, ενώ οι «κυανόλευκες» του Γιαννάκη Χριστοφόρου αστείρευτο ταλέντο, αλλά 

έχουν στη δύναμή τους μόνο μια ξένη την Εσθονή Ναταλία Μπρατούνχινα. Μεγάλος στόχος για τις δυο ομάδες η 
πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, αφού στα ημιτελικά αγωνίζονται μεταξύ τους. 

Μάχη για την 5η θέση 
Στον όμιλο 5-8 συμμετέχουν οι Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 14 βαθμούς, η Ολυμπιάδα με 12, το ΘΟΙ Αυγόρου με 11 και ο 

ουραγός Αρης Πολεμίου που δεν συγκέντρωσε βαθμό στην Α Φάση. Με δεδομένο ότι οι Πολεμίτισσες που διαθέτουν 
νεανική ομάδα δεν θα τα καταφέρουν το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση. 



Οι τρεις ομάδες που τη διεκδικούν Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου,  Ολυμπιάδα και ΘΟΙ Αυγόρου έχουν μεταξύ τους μόλις τρεις 
βαθμούς διαφορά και πολλά  κοινά χαρακτηριστικά. Η εμπειρία του ΘΟΙ αντισταθμίζεται από τον ενθουσιασμό των 

νεαρών παικτριών της Ολυμπιάδας και τη συγκροτημένη ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. που διαθέτει στη σύνθεση της την 
Μολδαβή Κοβαλίεβα. Τα πάντα θα κριθούν στους αγώνες μεταξύ των τριών αυτών ομάδων. 
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Αφροδίτη: Παφιακός – Ανόρθωσις 3-1 (25-22,19-25,26-24,25-23) 
Ο Παφιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση με τη λήξη της Α Φάσης του πρωταθλήματος αφού κέρδισε στην έδρα του την 

Ανόρθωση με 3-1. Οι Παφίτες στις 14 αγωνιστικές συγκέντρωσαν 31 βαθμούς όσους και η Pokka ΑΕ Καραβά. Η 
Ανόρθωση παρά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της κατάφερε να μπει στην τετράδα συγκεντρώνοντας 22 

βαθμούς. 
Ωραίο θέαμα πρόσφεραν οι δυο ομάδες στο πρώτο σετ με τον Παφιακό να εκμεταλλεύεται τα λάθη της Ανόρθωσης 
στα τελευταία στάδια και να κερδίζει με 25-22. 

Τα δεδομένα άλλαξαν στο δεύτερο σετ. Η Ανόρθωσις μπήκε πολύ δυνατά στο σετ ελέγχοντας τον ρυθμό με συνέπεια 

η «Μεγάλη Κυρία» να κερδίσει με 19-25 και να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ. Ο Παφιακός σε αυτό το σετ δεν έδειξε την ίδια 
συνέπεια με το πρώτο σετ. 

Το τρίτο σετ ήταν αμφίρροπο και οι δυο ομάδες τα έδωσαν όλα για να το κερδίσουν. Ο Παφιακός ήταν καλύτερος στα 
σημεία και μετά από ένα σετ που κράτησε σε αγωνία κέρδισε με 26-24 και πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα του 2-1. Η 

εξέλιξη του τρίτου σετ έδωσε ώθηση στον Παφιακό ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το τέταρτο με 25-23 μετά από 
ισοδύναμο αγώνα και να παίρνει τη νίκη με 3-1 σετ. 

Παφιακός(Σπ. Πρωτοψάλτης):Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Ανδρέου, Ευσταθίου, Κωνσταντινίδης. 
Ανόρθωσις(M. Κοντός):Γ.Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Γ.Κοντός, Κολάς, Τσιάρτσκι, Μιχαϊλοβιτς. 

Σπ. Κυπριανού: Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια 0-3 (21-25,22-25,21-25) 
Η Ομόνοια πέρασε και από το «Σπύρος Κυπριανού» κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα με 0-3 σετ και με 41 βαθμούς 

ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση την Α Φάση του πρωταθλήματος. Με την ήττα της αυτή η Νέα Σαλαμίνα παρέμεινε 
στην Πέμπτη θέση με 20 βαθμούς και θα αγωνιστεί στον όμιλο 5-8 στα πλέι-οφς. 

 
Ομόνοια και Παφιακός κέρδισαν τους αγώνες τους.(Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ομόνοια παίζοντας σοβαρά κατάφερε να αντιμετωπίσει τους κραδασμούς των «ερυθρολεύκων» και κατάφερε να 
κερδίσει το πρώτο σετ με 21-25 παίρνοντας προβάδισμα με 0-1. 



Τα δεδομένα δεν άλλαξαν στο δεύτερο σετ. Πάνω – κάτω η εικόνα του αγώνα ήταν η ίδια με την Ομόνοια να 
εκμεταλλεύεται τις περισσότερες λύσεις που είχε κερδίζοντας το σετ με 22-25 και έκανε το 0-2 σετ. Ο ρυθμός του 

αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο σετ με τους «πράσινους» να κερδίζουν 21-25 και τον αγώνα με 0-3. 
Νέα Σαλαμίνα(Λ. Ρέινολτς): Προδρόμου, Ιαντόλο, Χάντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Αυγ. Σαββίδης, Λίμπερο: Ανδρ. 

Σαββίδης. Αλλαγές: Σοφοκλέους, Καλαφάτης, Χρυσοστόμου. 
Ομόνοια(Σ.Σάββα):Ρεϊνάλντο, Παφίτης,Άλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης. Λίμπερο: Αντωνίου. 

Λευκόθεο: ΑΠΟΕΛ –Pokka ΑΕ Καραβά 0-3 (18-25,21-25,17-25) 
H Pokka ΑΕΚ Καραβά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο με 0-3 σετ. Η προσφυγική 

ήταν ανώτερη και πήρε δίκαια τη νίκη τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 31 βαθμούς ισόβαθμη με το δεύτερο 

Παφιακό. Το ΑΠΟΕΛ παίζοντας με Κύπριους παίκτες έδειξε ανταγωνιστικό και ολοκλήρωσε την Α Φάση στην 6η θέση 
με 13 βαθμούς. 

Στο πρώτο σετ το φαβορί της αναμέτρησης η Pokka ΑΕ Καραβά έπαιξε όσο χρειαζόταν και κέρδισε 18-25. Στο δεύτερο 

σετ ο αγώνας ήταν ντέρμπι αφού το ΑΠΟΕΛ έπαιξε πολύ καλά και με κινητήριους μοχλούς τους Χαλουμή και Γεωργίου 

ήταν μέσα στο παιχνίδι. Οι διάφορες που έκτιζε η Pokka ΑΕΚ εξανεμίζονταν λόγω των λαθών των φιλοξενουμένων. 
Μετά το 16-16 όμως στα μέσα του σετ, η Pokka ΑΕΚ ανέβασε στροφές και κέρδισε το σετ με 21-25 κάνοντας το 0-2. 

Το ΑΠΟΕΛ δεν άντεξε στο τρίτο σετ, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Pokka ΑΕΚ με συνέπεια να προηγηθεί 09-16. Τα 

επιιθετικά σέρβις των Χαλουμή και Γεωργίου προβλημάτισαν κάπως την Pokka ΑΕΚ αφού οι «γαλαζοκίτρινοι» μείωσαν 

σε 15-20. Τελικά, η Pokka ΑΕΚ είχε λύσεις και κέρδισε το σετ με 17-25 και τον αγώνα με 0-3 σετ. 
ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς):Χαλουμής, Πέτρου, Χάσικος, Χ’’Παύλου,Γεωργίου, Αβερκίου. Λίμπερο: Παντελή. Αλλαγές: 

Φαρχάν, Κυπριανού. 
Pokka ΑΕ Καραβά (Χ.Καννεστράτσι):Αντωνιάδης, Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Ροντόλφο, Ράμμα, Σάντσεθ. Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. Αλλαγές: Κοσιάρης, Μιτσής, Χ’’Βασίλη, Αχιλλέως. 

Λυκ. Λατσιών: Καποδίστριας Εθνικός Λ.- Αναγέννηση Δ.1-3 (25-23,18-25,16-25,13-25) 

Τη δεύτερή της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά και επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών πέτυχε η Αναγέννηση που 
κέρδισε στα Λατσιά με 1-3. Οι «πράσινοι» με τη λήξη της Α Φάσης τερμάτισαν στην 7η θέση με 10 βαθμούς και ο 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών που τη 14η αγωνιστική «έγραψε» και το πρώτο του σετ τερμάτισε όγδοος χωρίς βαθμό 
και η αποστολή του στα πλεί-άουτ για την αποφυγή της διαβάθμισης θα είναι δύσκολη. 

Αποφασισμένος για όλα μπήκε στο γήπεδο ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών και παίζοντας ωραίο βόλεϊ κατάφερε να 
κερδίσει το πρώτο του σετ στο πρωτάθλημα. Μετά από ωραίο παιχνίδι κέρδισε με 25-23. Η Αναγέννηση 
παρουσιάστηκε με αμιγώς κυπριακή εξάδα. 

Τα όσα έγιναν στο πρώτο σετ αφύπνισαν την Αναγέννηση, ενώ οι φωνές του κόουτς Αντώνη Κωνσταντίνου έπιασαν 

τόπο. Οι Δερυνειώτες κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1-1 κερδίζοντας το σετ με 18-25. Η 
ισοφάριση στα σετ άλλαξε την ψυχολογία στις δυο ομάδες και η Αναγέννηση κατάφερε να πάρει το τρίτο σετ με 16-25 

και να προηγηθεί 1-2 στα σετ. 

Καποδίστριας Εθνικός Λ.:Χ’’Αθανασίου, Προύσσαλης, Βραχίμης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ. Λίμπερο: Νικηφόρου. 
Αλλαγές: Μάτσας, Γερασίμου. 

Αναγέννηση Δ.(Α.Κωνσταντίνου):Ανδρ. Χρυσοστόμου, Καραγιάννης, Χρ. Χρυσοστόμου, Ττόφιας. Λίμπερο: 
Σωτηρίου. 
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Πλήρες πρόγραμμα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
Παίζουν το Σαββατοκύριακο οι ομάδες U16 και U 14 

Πλήρες πρόγραμμα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα Παίδων –Κορασίδων και Παμπαίδων – Παγκορασίδων θα υπάρχει 
το Σαββατοκύριακο. 

Κατηγορία Παίδων 

Στην κατηγορία Παίδων το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου θα γίνει ο αγώνας Ανόρθωσις – Ε.Ν. Παραλιμνίου στο 
Θεμιστόκλειο (14:30). Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι αγώνες: Αναγέννηση Δ. – Α.Ο. Διόνυσος στο Γηπ. 

Δερύνειας (12:00), Ολυμπιάδα Ν. – Παφιιακός στο Γυμν. Ακροπόλεως (14:00) και Ν. Σαλαμίνα – Ολυμπιάδα Φρ. στις 
12:00 στο Γυμν. Αγ. Νεοφύτου. 



Κατηγορία Κορασίδων 
Στην κατηγορία Κορασίδων θα γίνει το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς στις 12:00 o 

αγώνας Ροτσίδης – Ανόρθωσις Πετ. Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας θα γίνει ο 
αγώνας ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωσις και στο Γυμνάσιο Ιδαλίου στις 12:00 o αγώνας Πανιδαλιακός – Εθνικός Λατσιών. 

Κατηγορία Παμπαίδων 
Στην κατηγορία Παμπαίδων το Σάββατο θα γίνουν τρεις αγώνες: Στις 11:00 στο Γήπ. Δερύνειας Αναγέννηση Δ. – 

Ανόρθωσις, στο Γυμν. Αγ. Νεοφύτου Ν.Σαλαμίνα – Ε.Ν. Παραλιμνίου και στις 12:00 στο Γήπ. Πύλας Φοίνικας – Α.Ο. 
Διόνυσος. Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στις 13:00 θα γίνει ο αγώνας Ολυμπιάδας Ν. – Παφιακός. 

Κατηγορία Παγκορασίδων 
Στην κατηγορία Παγκορασίδων το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 θα γίνουν οι αγώνες: Μαραθώνας – ΑΕΚ Λάρνακας 

στις 10:00 στο Γυμν. Βεργίνας. Στις 10:30 στο Γυμν. Αγ. Αθανασίου ο αγώνας Ε.Ν.Α.ΑΘ. – Ολυμπιάδα Ν. Στις 11:00 
στο Γυμνάσιο Ιδαλίου ο αγώνας Πανιδαλιακός – Παφιακός και στις 13:00 στο γήπεδο της ΑΕΛ ο αγώνας ΑΕΛ –
Ανόρθωσις. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ολυμπιάδα Ν. μάχονται για την άνοδο 
Νίκες των φαβορί στη Β Γυναικών 

Η Ε.Ν. Παραλιμνίου ήταν η μεγάλη κερδισμένη της 12ης αγωνιστικής και δεύτερης αγωνιστικής της Β Φάσης του 
πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Ανδρών αφού την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 κέρδισε την Ολυμπιάδα Φρενάρους 

με 3-0 σετ στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 
Η Ενωση ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε με 25-12, αλλά τα επόμενα τα δυο σετ ήταν πολύ 
ανταγωνιστικά αφού ανέβηκε η ομάδα του Φρενάρους, αλλά η Ένωση κέρδισε με 25-23 και 26-24. 

Ο προπονητής της Ένωσης Ζόραν Λούκοβιτς χρησιμοποίησε τους: Ν. Λόντσαρ, Λόντσαρ, Λούκοβιτς, Στογιάκοφ, 

Χαραλάμπους, Ερωτοκρίτου. Λίμπερο Σάρδαλος – Αλλαγές: Σπαρτιάατης Σπαρτιάτης Ο.). 
Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Φρ. Π. Χαραλάμπους χρησιμοποίησε τους: Στέκας, Χρυσοστόμου, Αντωνίου, 
Καρσανικόλας, Μ. Αδάμου, Πρωτοπαπάς. Λίμπερο: Α. Χρίστου. Αλλαγές: Κωνσταντίνου, Σαράντης. 

Στον άλλο αγώνα της αγωνιστικής, η Ολυμπιάδα Ν. κέρδισε τον Α.Ο.Διόνυσο με 3-0 σετ στο γήπεδο του Γυμνασίου 

Ακροπόλεως. Στο πρώτο σετ ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός με τους γηπεδούχους να κερδίζουν 25-20. Στα επόμενα 
δυο σετ η ομάδα της Ολυμπιάδας ήταν καλύτερη και κέρδισε με 25-11 και 25-18 εξασφαλίζοντας το τρίποντο. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Πάρης Σάββα χρησιμοποίησε τους: Φωτιάδης, Μ. Λοϊζου, Νεοκλέους, Τσαγγαρίδης, 
Πάρπας, Π. Αναστασιάδης. Λίμπερο: Ευριπίδου. Αλλαγές: Λαμπασκής, Αριστοκλέους, Γ. Γεωργίου, Κ. Καπνίσης, 

Βυρίδης). 
Η επόμενη αγωνιστική είναι ορισμένη την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 και περιλαμβάνει τον αγώνα Ολυμπιάδα Φρ.- 

Ολυμπιάδα Ν. στο κλειστό γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στο Φρέναρος. Οι ομάδες του Α.Ο. Διόνυσου παίρνει 
τους τρεις βαθμούς της νίκης άνευ αγώνα απέναντι στον Άρη Λεμεσού, ενώ η Ε.Ν.Παραλιμνίου δεν θα αγωνιστεί. 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β 

Κατηγορίας με τρεις αγώνες: Στο γήπεδο Δερύνειας η Αναγέννηση κέρδισε τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 3-0 (25-05,25-
09,25-11), το Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε την ουραγό Ανόρθωσις Πετ. με 3-0 (25-09,25-21,25-23), ενώ ο 

Πανιδαλιακός συνέχισε την ανοδική του πορεία κερδίζοντας τον Εθνικό Λατσιών με 3-1 (25-20,23-25,25-23,25-16). Η 

αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:30 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς μεταξύ 
Ροτσίδη Μ. – Μαραθώνα Κ.Β. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ – ΘΗΛΕΩΝ 

Μεγάλοι νικητές Grammar School και Λυκ. Πέτρου & Παύλου 
Φοβεροί τελικοί κρίθηκαν στο τάι –μπρεικ 

 

Μετά από δυο συγκλονιστικούς τελικούς που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος το Grammar School 



στην κατηγορία Αρρένων και το Λύκειο Πέτρου και Παύλου στην κατηγορία Θηλέων κατέκτησαν τα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα Λυκείων την Πέμπτη. Οι δυο τελικοί διεξήχθησαν στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 

Στον τελικό των Θηλέων το Λύκειο Πέτρου και Παύλου κέρδισε το Λύκειο Λινόπετρας με 3-2 σετ. Ο αγώνας ήταν 

συγκλονιστικός και τα κορίτσια έδειξαν πόσο ταλέντο διαθέτουν. Στην ουσία ο αγώνας ήταν ένα σου, ένα μου, αφού 

στο πρώτο σετ κέρδισε το Λύκειο Λινόπετρας για να απαντήσει το Λύκειο Πέτρου και Παύλου με 25-22. Στο τρίτο σετ 
η Λινόπετρα πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 20-25 για να απαντήσει το Λύκειο Πέτρου και Παύλου με 25-16. 

Το πέμπτο σετ ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό αφού, το Λύκειο Λινόπετρας προηγήθηκε με 11-1, αλλά τελικά με ένα 

εντυπωσιακό ντεμαράζ το Λύκειο Πέτρου και Παύλου κέρδισε με 19-17 και πήρε το πρωτάθλημα. Στον μικρό τελικό 

που έγινε στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Πάφου κέρδισε το Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού  με 2-0 
σετ (25-13,25-20). 

 
Στιγμιότυπα από την απονομή στην ομάδα του Grammar School. 

Εντυπωσιακός ήταν ο τελικός των Λυκείων Αρρένων με μεγάλο νικητή το Grammar School το οποίο μετά από 
ανατροπή κέρδισε με 3-2 το Λύκειο Πολεμιδιών. Ιδανικά άρχισε ο αγώνας για το Λύκειο Πολεμιδιών το οποίο κέρδισε 
τα δυο πρώτα σετ με 27-25 και 25-21. 



 
H ομάδα του Grammar School με το τρόπαιο. 

Το 0-2 όμως αφύπνισε το Grammar School και αφού κέρδισε άνετα το τρίτο σετ με 25-08 πήρε και το επόμενο με 25-
23 για να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι σε τάι – μπρέικ. Εκεί παίζοντας με καλύτερη ψυχολογία η ομάδα του 

Grammar School κέρδισε με 15-11 και πήρε τον τίτλο. 
Στον μικρό τελικό που έγινε στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο Παραλιμνίου κέρδισε με 2-1 το Λύκειο Αγ. Νεοφύτου 
Πάφου (16-25, 25-23,15-11). 
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«Παίζουν» την τέταρτη θέση στο φινάλε της Α Φάσης 
 Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα 

Δυο παιχνίδια συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στην 14η και τελευταία αγωνιστική της Α Φάσης του πρωταθλήματος 

ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών που ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Οι αγώνες Παφιακός – Ανόρθωσις στο «Αφροδίτη» 
και Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια στο «Σπύρος Κυπριανού» θα κρίνουν την τελική κατάταξη της πρώτης τετράδας και 

κυρίως την ομάδα που θα εξασφαλίσει την τέταρτη θέση και θα αγωνιστεί στον όμιλο του τίτλου 1-4. 
Αυτή τη στιγμή την τέταρτη θέση κατέχει η Ανόρθωσις με 22 βαθμούς έναντι 20 της Νέας Σαλαμίνας. Παράλληλα, ο 

αγώνας στην Πάφο, αλλά και στο «Λευκόθεο» μεταξύ ΑΠΟΕΛ – Pokka ΑΕ Καραβά θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη 

δεύτερη θέση που ισοβαθμούν Παφιακός και Pokka ΑΕ Καραβά με 28 βαθμούς. Το πρόγραμμα συμπληρώνει ο αγώνας 
στο Λύκειο Λατσιών μεταξύ Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και Αναγέννηση Δ. Αναλυτικά: 

Αφροδίτη: Παφιακός – Ανόρθωσις 

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται ο αγώνας στην Πάφο, αφού οι δυο ομάδες κυνηγούν τους δικούς τους στόχους. Ο μεν 

Παφιακός τη δεύτερη θέση ή δε Ανόρθωσις την τέταρτη. Εξάλλου, ο αγώνας του πρώτου γύρου έληξε με2-3 υπέρ του 
Παφιακού. 

Μάλλον εκτός αγώνα θα μείνει και πάλι από πλευράς Παφιακού ο Λέο Μπατίστα που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά 
του. Η Ανόρθωσις μεταβαίνει στην Πάφο με στόχο το τρίποντο και χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. 

«Σπύρος Κυπριανού»: Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια 
«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» πάντα προσφέρουν ωραίους αγώνες και αυτό ενδέχεται να συμβεί και την 

Παρασκευή. Άλλωστε και οι δυο ομάδες θέλουν το τρίποντο. 
Η Νέα Σαλαμίνα μετά την ήττα από την Pokka ΑΕ Καραβά έμεινε στην πέμπτη θέση και θα παλέψει για το τρίποντο 

απέναντι στην πρωτοπόρο και καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Το ευχάριστο για τον Αυστραλό 
κόουτς Λουκ Ρέινολτς ότι όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του. 

Από την άλλη όμως, η Ομόνοια πάει στη Λεμεσό για την 14η σερί νίκη και να αυξήσει εάν τα καταφέρει τη διαφορά 

από τους διώκτες της. Ο κόουτς Σάββας Σάββα προβληματίζεται για την απόδοση της δικής του ομάδας και θα 
παρατάξει ότι καλύτερο διαθέτει. 



 
Φάση από τον αγώνα του Α Γύρου μεταξύ Ομόνοια - Ν. Σαλαμίνα (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

«Λευκόθεο»: ΑΠΟΕΛ – Pokka ΑΕ Καραβά 
Φαβορί στον αγώνα της Λευκωσίας είναι η Pokka ΑΕ Καραβά η οποία πάει στην πρωτεύουσα με στόχο το τρίποντο. 

Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ θα παλέψει για το καλύτερο χρησιμοποιώντας και νεαρούς παίκτες όπως πράττει στους 
τελευταίους αγώνες. 

Ενόψει του αγώνα της Παρασκευής ο Ιταλοαργεντινός κόουτς της Pokka ΑΕ Καραβά Χόρχε Καννεστράτσι 

αντιμετωπίζει τους τραυματισμούς των Ράντιτς και Αντωνιάδη οι οποίοι είναι αμφίβολοι. 
Η ομάδα του Μίμη Παμπακά θα αγωνιστεί με όπλο την έδρα γνωρίζοντας ότι τα δεδομένα δεν είναι υπέρ της. Για άλλη 
μια φορά θα δοθεί η ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες να αγωνιστούν. 

Λύκειο Λατσιών: Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Αναγέννηση Δ. 

Ο αγώνας στα Λατσιά παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον αφού ο Εθνικός θα παλέψει για τη νίκη γοήτρου έστω και 
την τελευταία αγωνιστική, ώστε να αναπτερώσει τις ελπίδες του για παραμονή στα πλέι –οφς. Η Αναγέννηση με τις 

πολλές ελλείψεις αφού αποχώρησε από την ομάδα και ο Κφ. Ντουβάρτσι θα επιδιώξει τη νίκη μετά από καιρό. 
Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα παραταχθεί στον αγώνα χωρίς τον Ανδρέα Κουλέντη, σε αντίθεση με την 
Αναγέννηση όπου ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου προβληματίζεται για τον καταρτισμό αξιόμαχης εξάδας. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΓΗΠ. ΑΕΛ Transbunker ΑΕΛ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 3-0 (25-08,25-17,25-11) 
Το μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι είχε «γαλαζοκίτρινο» χρώμα με την Transbunker ΑΕΛ να κερδίζει στην έδρα της την Ε.Ν. 
Αγ. Αθανασίου με 3-0 σετ και να τελειώνει την πρώτη φάση στηην Τρίτη θέση με 27 βαθμούς. 

Οι παίκτριες του Μιχαήλ Ολμετσένκκο μπήκαν φουριόζες και κέρδισαν άνετα το πρώτο σετ με 25-08. Στο δεύτερο σετ 

η ομάδα του Αγίου Αθανασίου έδειξε σφιγμό, αλλά η Transbunker ΑΕΛ πιο έμπειρη πήρε το σετ με 25-17 και έκανε το 
2-0 σετ. 

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες ήταν συγκεντρωμένες και κέρδισαν με 25-11 δείχνοντας έτοιμες για τον ημιτελικό 
Κυπέλλου της Τετάρτης με την Ανόρθωση. 

Transbunker ΑΕΛ(Μ. Ολμετσένκο):Παύλου, Λεζέκνινα, Ταλιαδώρου,Σουκορούκοβα, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι. 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου(Α. Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κοβαλίοβα, Κωνσταντινίδου, Ιωάννου, Νιόκκα, 
Χριστοφόρου. Λίμπερο: Χ''Κυριάκου. 

ΓHΠ. ΓΥΜΝ.ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ: Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις 0-3 (20-25,20-25,12-25) 

Η Ανόρθωσις εξακολουθεί να ελπίζει για την τρίτη θέση. Με τη λήξη της πρώτης φάσης οι Βαρωσιώτισσες κέρδισαν 



στο μίνι προσφυγικό ντέρμπι την πολύ ανταγωνιστική Ολυμπιάδα με 0-3 και έμειναν ένα βαθμό πίσω από την 
Transbunker ΑΕΛ. 

Η Ολυμπιάδα της Μαίρη Μακλάσκι έβαλε δύσκολα στην Ανόρθωση στα δυο πρώτα σετ, αλλά η ομάδα του Γιαννάκη 

Χριστοφόρου κέρδισε με 20-25 και τα δυο. Στο τρίτο οι φιλοξενούμενες ήταν πολύ ανώτερες και κέρδισαν 12-25. Οι 

Νεαπολίτισσες στοχεύουν πλέον την πέμπτη θέση στα πλέι –οφς. 
Ολυμπιάδα Ν.(Μ. Μακλάσκι) :Πέτρου, Πόπα, Χαραλάμπους, Χριστοδούλου, Λιάτσου, Παπαγιάννη. Λίμπερο: 

Ψιλογένη. 
Ανόρθωσις(Γ.Χριστοφόρου):Οικονομίδου, Μπρατούνχινα, Παπαγεωργίου, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη,Ν. Γιασουμή. 
Λίμπερο: Δαϋίδ. 

KΙΤΙΟΝ: Τεχνοοικία ΑΕΚ – ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-16, 25-16,25-10) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε σχετικά άνετα το ΘΟΙ Αυγόρου με 3-0 στο «Κίτιον» και πλέον σκέφτεται τον εκτός έδρας 
ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Prestige Απόλλωνα την Τετάρτη. 

Οι «κιτρινοπράσινες» της Ρούλας Κατσαμπή ήταν καλύτερες σε όλο τον αγώνα και παρά την καλή προσπάθεια του 
ΘΟΙ κέρδισαν τα δυο πρώτα σετ με 25-16 και το τρίτο με 25-10. 

Η κ. Κατσαμπή είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. Το ΘΟΙ του Λούη Νοβάκοφ είχε δύσκολη αποστολή 

και θα προσπαθήσει στη δεύτερη φάση να καταλάβει την πέμπτη θέση. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ(Ρ. Κατσαμπή):Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς,Βοϊτζίνοβτς. Λίμπερο: 
Μοσφιλιώτη. Αλλαγές: Δημητρίου, Ιωάννου, Σταύρου. Λίμπερο: Καπιτανή. 

ΘΟΙ Αυγόρου(Λ.Νοβάκοφ):Χαραλάμπους ,Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ’Κωνσταντίνου. 
Λίμπερο: Κούτα. Αλλαγές: Χρυσάνθου, Χρίστου. 

 
Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα και της Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισαν και ετοιμάζονται για τον μεταξύ τους ημιτελικό Κυπέλλου. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

ΓΗΠ. ΠΟΛΕΜΙΟΥ: Άρης Πολ. – Prestige Απόλλων 0-3 (08-25, 09-25,07-25) 
O Prestige Απόλλων παίζοντας σοβαρά κέρδισε στο Πολέμι τον τοπικό Άρη με 0-3 σετ και στρέφει την προσοχή του 

στον ημιτελικό Κυπέλλου της επόμενης Τετάρτης με την Τεχνοοικία ΑΕΚ στη Λεμεσό. 

Ο κόουτς των «γαλάζιων» Γιάννης Γιαπάνης είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτριες. Τα σετ ολοκληρώθηκαν με 08-
25,09-25 και 07-25. Ο γηπεδούχος Άρης έκανε τν προσπάθειά του που ήταν φιλότιμη. 

Άρης Πολ(Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Γεωργίου, Χ’’Ευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Αντωνίου.Αλλαγές: Ε. 



Χαραλάμπους, Πελ. Χαραλάμπους 
Prestige Απόλλων(Γ. Γιαπάνης):Χ’’Κωνστάντα, Μανίταρου, Κις, Ιορδάνους, Σπύρου, Λεωνίδου. 

Β ΑΝΔΡΩΝ 

Ε.Ν.Παραλιμνίου – Ολυμπιάδα Φρ.3-0 (25-12,25-23,26-24) 
  

Β Γυναικών 
Αναγέννηση Δ. – Ν. Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-05, 25-09, 25-11) 

Πανεπιστήμιο – Ανόρθωσις Πετ. 3-0 (25-09,25-21,25-23) 
Πανιδαλιακός – Εθνικός Λατσιών 3-1 (25-20,23-25,25-23,25-16) 
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Προπονήσεις Προεθνικών Εφήβων– Νεανίδων 
Μεταξύ 19-21 Φεβρουαρίου ενόψει των υποχρεώσεών τους τον Απρίλιο 

Η προετοιμασία των Προεθνικών Εφήβων και Νεανίδων ενόψει της τελικής φάσης των Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης που θα διεξαχθούν στη Σκωτία μεταξύ 01η  – 03η Απριλίου για τις Νεάνιδες και Κύπρο για τους Έφηβους 
συνεχίζεται. 

Το τριήμερο 19-21 Φεβρουαρίου 2016 και το Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουαρίου 2016 Νεάνιδες και Έφηβοι θα 

συγκεντρωθούν εκ νέου μετά το τριήμερο προπονητικό κάμπιινγκ του Δεκεμβρίου. Οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στο 
Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Από τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Εφήβων U20 Ντιμίτρι Λέτσιεφ κλήθηκαν για προπονήσεις το 

Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουαρίου οι ακόλουθοι πετοσφαιριστές: 

Αντώνης Λιοτατής, Τάσος Σολωμου, Σωτήρης Σιαπάνης (Ν. Σαλαμίνα), Στέφανος Χαριδήμου (Καποδίστριας Εθνικός 
Λατσιών), Παντελής Χριστίδης (Α.Ο. Διόνυσος), Λευτέρης Καρακατσάνης (Pokka ΑΕ Καραβά Λάμπουσα), Νικόλας 

Ελευθερίου, Γιώργος Χρυσοστόμου (Αναγέννηση Δερύνειας), Χαράλαμπος Ζορπής, Μιχάλης Αθανασίου, Μάριος 
Στρουγκάρεβιτς, Γιάννος Ευδώρου, Σάββας Κωνσταντίνου, Mark Grammerdorf (Ανόρθωσις), Ανδρέας Χρίστου, Μάριος 
Αδάμου (Ολυμπιάδα Φρενάρους), Χρίστος Σωκράτους, Σοφοκλής Χριστοδούλου (Παφιακός). 

 
Ο προπονητής της Εθνικής Εφήβων Ντιμίτρι Λέτσιεφ 

Εξάλλου, από τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Νεανίδων U19 Πέτρο Πατσιά κλήθηκαν για προπονήσεις την 

Παρασκευή 19 και το Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουαρίου οι ακόλουθες πετοσφαιρίστριες: 
Κατερίνα Ζακχαίου, Άντρεα Ζακχαίου, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Άντρεα Κυριάκου, Εβίτα Λεωνίδου, Ράνια Στυλιανού, 

Ευριδίκη Ελευθερίου (Prestige Απόλλων), Μαρία Κωνσταντίνου, Άντρεα Θεοτή (Παφιακός), Άντρεα Ττοουλιά, Φωτεινή 



Ξενή (Ανόρθωσις Πετόσφαιρα), Ευριδίκη Κοντεμενιώτου, Ελένη Κολοκοτρώνη, Βασιλεία Κωνσταντίνου, Ελένη 
Κακουρή (Ανόρθωσις), Αιμιλία Δημητρίου    (Αναγέννηση Δερύνειας), Στέλλα Κωνσταντινίδου (Ε.Ν.Αγίου Αθανασίου), 
Ελενα Ευσταθίου             (Ν. Σαλαμίνα). 

 
Ο κόουτς της Εθνικής Νεανίδων Πέτρος Πατσιάς. 

Η Εθνική Εφήβων U20 θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί στη 

Λευκωσία μεταξύ 1ης -3ης Απριλίου. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι Εθνικές: Κύπρου, Νησιών Φαρόε, 
Λουξεμβούργου, Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας και Σαν Μαρίνο. 

Η Εθνική Νεανίδων U19 θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί 
στο Εδιμβούργο της Σκωτίας μεταξύ 1ης -3ης Απριλίου. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι Εθνικές: Κύπρου, Σκωτίας, 
Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου και Βόρειου Ιρλανδίας. 

 

17.02.2016/11:32 

Την Πέμπτη οι τελικοί των πρωταθλημάτων Λυκείων στο Σπ. Κυπριανού 
Λύκ. Πολεμιδιών - Grammar School Λεμεσού (Αρρ.) και Λύκ. Πέτρου & Παύλου –Λινόπετρας (Θηλ.) 

Το Λύκειο Πολεμιδιών και το Grammar School Λεμεσού θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης 
Λυκείων Αρρένων στον τελικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:00 το πρωί στο Αθλητικό 

Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 
Στους ημιτελικούς της Τρίτης, το Λύκειο Πολεμιδιών κέρδισε στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο Παραλιμνίου με 0-2 σετ 

(15-25, 18-25) και το Grammar School Λεμεσού κέρδισε στο «Σπύρος Κυπριανού» το Λύκειο Αγ. Νεοφύτου Πάφου 
επίσης με 2-0 σετ (25-13,25-21). 

Οι δυο ομάδες στους προημιτελικούς κέρδισαν το μεν Λύκειο Πολεμιδιών στο «Θεμιστόκλειο» το Γυμνάσιο Ομόνοιας 
με 2-0 σετ (25-07, 25-05), το δε το Grammar School Λεμεσού το Λύκειο Βεργίνας στο «Σπύρος Κυπριανού» με 2-0 
σετ (25-07,25-14). 

Πριν από τον τελικό των Αρρένων στις 09:00 θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» ο τελικός του 

πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Λυκείων Θηλέων όπου τον τίτλο διεκδικούν οι ομάδες των Λυκείων Πέτρου & Παύλου 
και Λινόπετρας. 

Για να φθάσουν στον τελικό, η ομάδα του Λυκείου Πέτρου & Παύλου απέκλεισε στα προημιτελικά της Δευτέρας το 
Λύκειο Λεμύθου με 2-0 σετ (25-03, 25-02) και στα ημιτελικά σε αγώνα που έγινε στο «Σπύρος Κυπριανού» το Λύκειο 

Εθν. Κυπριανού Στροβόλου με 2-0 σετ (25-23, 25-15). Το Λύκειο Λινόπετρας στα προημιτελικά απέκλεισε το Λύκειο 
Αγ. Γεωργίου Λάρνακας με 2-0 σετ (16-25,10-25) και στα ημιτελικά σε αγώνα που έγινε στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Πάφου μετά από ανατροπή με 1-2 σετ (31-29,10-25,08-15). 

Οι μικροί τελικοί των Αρρένων και Θηλέων θα πραγματοποιηθούν επίσης την Πέμπτη στο «Θεμιστόκλειο». Στις 09:00 

θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Θηλέων όπου την τρίτη θέση διεκδικούν το Λύκειο Εθν. Κυπριανού Στροβόλου και το 

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Πάφου και στις 11:00 o μικρός τελικός Αρρένων με τις ομάδες των Λυκείων Παραλιμνίου και Αγ. 
Νεοφύτου Πάφου να διεκδικούν την τρίτη θέση. 

 



16.02.2016/14:10 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Αυλαία στην Α Φάση με φόντο την 3η θέση 
Ολυμπιάδα Ν. – Ανόρθωσις και Transbunker ΑΕΛ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου ξεχωρίζουν την 14η αγωνιστική 

Η αυλαία της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας πέφτει την Τετάρτη με τέσσερεις 

αγώνες για την 14η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Ολυμπιάδας Ν. – Ανόρθωσης και Transbunker ΑΕΛ – Ε.Ν. 

Αγ. Αθανασίου αφού οι Βαρωσιώτισσες και οι Λεμεσιανές διεκδικούν την τρίτη θέση με δεδομένο ότι τις χωρίζει μόλις 
ένας βαθμός στη βαθμολογία. Στους άλλους δυο αγώνες της ημέρας ο πρωτοπόρος Prestige Απόλλων ταξιδεύει στο 

Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Άρη, ενώ η Τεχνοοικία ΑΕΚ φιλοξενεί το ΘΟΙ Αυγόρου. Οι τρεις αγώνες 
αρχίζουν στις 19:30 και ο αγώνας Transbunker ΑΕΛ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στις 20:00. Αναλυτικά: 

 
Transbunker ΑΕΛ και Ανόρθωσις δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Στιγμιότυπο από μεταξύ τους αγώνα. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Γηπ. ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Η Transbunker ΑΕΛ μετά από την ήττα από την Ανόρθωση την περασμένη αγωνιστική θα επιδιώξει τη νίκη ώστε να 

παραμείνει στην τρίτη θέση ενόψει των πλέι –οφς. Από την άλλη, η ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. πάει στο μίνι Λεμεσιανό 
ντέρμπι για να παλέψει. 

Ο Ρώσος προπονητής της Transbunker ΑΕΛ Μιχαήλ Ολμετσένκο έχει όλες τις παίκτριες στη διάθεσή του. Η αρχηγός 
Σάντρα Παύλου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα βλέπει σοβαρά τον αγώνα αφού η 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. διαθέτει έμπειρες παίκτριες και προπονήτρια, ενώ θέλουν να διατηρήσουν την τρίτη θέση. 

Η Ε.Ν.Α.ΑΘ πάει στο γήπεδο της ΑΕΛ με στόχο το καλύτερο, αφού η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου δεν έχει στη διάθεσή της 

την Αμερικανίδα Ράσελ Κούπερ που αποχώρησε και την τραυματία αρχηγό Παντελίτσα Αραούζου. Η κ. Ροτσίδου 
μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι η Transbunker ΑΕΛ είναι το φαβορί, ενώ θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει 
νεαρές παίκτριες. 

Γηπ. Γυμν. Ακροπόλεως: Ολυμπιάδα Ν. – Ανόρθωσις 

Η Ανόρθωσις η οποία έχει κίνητρο για την κατάληψη της τρίτης θέσης θα επιδιώξει τη νίκη απέναντι σε μια Ολυμπιάδα 
που στην έδρα της δυσκολεύει τους αντιπάλους. 

Οι Νεαπολίτισσες της Μαίρη Μακλάσκι παρά τα κενά που έχουν θέλουν την καλή παρουσία στην έδρα τους. Αμφίβολη 
για τον αγώνα είναι η αρχηγός Άντρη Ψιλογένη που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η προπονήτρια Μαίρη 

Μακλάσκι μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι η Ανόρθωσις κάνει μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα και 
είναι το φαβορί. Η ομάδα της όπως είπε θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. 

Η Ανόρθωσις πάει στην Ακρόπολη για τη νίκη ώστε να διατηρήσει τις ελπίδες της για την τρίτη θέση. Η «Μεγάλη 
Κυρία» δείχνει πολύ καλό πρόσωπο, ενώ μέχρι στιγμής πέτυχε τρεις νίκες επί της Ολυμπιάδας (δυο στο Κύπελλο). 



«Κίτιον»: Τεχνοοικία ΑΕΚ – ΘΟΙ Αυγόρου 
Στο «Κίτιον» η Τεχνοοικία ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στο ΘΟΙ Αυγόρου που θα μεταβεί στη Λάρνακα για 
να παίξει σωστό βόλεϊ και ότι προκύψει. 

Η κόουτς των «κιτρινοπρασίνων» Ρούλα Κατσαμπή προετοιμάζει την ομάδα της ενόψει του ημιτελικού Κυπέλλου της 

άλλης Τετάρτης με τον Prestige Απόλλων και των πλέι-οφς και ο αγώνας θεωρείται χρήσιμος. Η κ. Κατσαμπή δήλωσε 
στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι οι παίκτριές πρέπει να αντικρίσουν τον αγώνα με σοβαρότητα, ενώ το παιχνίδι είναι ένα 
γερό τεστ για τη συνέχεια. Η πασαδόρος Δέσποινα Κωνσταντίνου θα βρίσκεται στη διάθεση της κ. Κατσαμπή. 

Οι «μελανόλευκες» του Αυγόρου θα επιδιώξουν την καλή εμφάνιση γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις ίδιες. Η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «θα πάμε στη 
Λάρνακα για μια καλή παρουσία, αφού δεν έχουμε ούτε προβλήματα τραυματισμών». Η αρχηγός του ΘΟΙ οριοθέτησε 
και τον στόχο της ομάδας της στα πλέι-οφς που είναι η πέμπτη θέση. 

Γηπ. Πολεμίου: Αρης Πολεμ. - Prestige Απόλλων 

Οι πρωτοπόρες θα πάνε στο Πολέμι με στόχο την 14η νίκη και να συγκεντρωθούν στον ημιτελικό της άλλης Τετάρτης 
με την Τεχνοοικία ΑΕΚ στη Λεμεσό. Ο Άρης έχει στόχο να διεκδικήσει όσους περισσότερους πόντους μπορεί μέσα από 

καλό βόλεϊ και με σύμμαχο το γήπεδό του. 
Η διεθνής κεντρική του Prestige Απόλλωνα 'Αντρη Ιορδάνους είπε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «τώρα αρχίζει το 

πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Εμείς προετοιμαζόμαστε για τους ημιτελικούς με την Τεχνοοικία ΑΕΚ και τα πλέι –οφς». 
Ενόψει του αγώνα στο Πολέμι ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού. 

Ο γηπεδούχος Άρης Πολεμίου θα δώσει άλλη μια μάχη με στόχο το καλύτερο. Η αρχηγός Μαρία Χ’’Χριστοδούλου 
μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «απέναντι σε μια τέτοια ομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι 
μπορούμε και να πάρουν εμπειρίες οι νεαρές μας παίκτριες». 

Β ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Για την Β Φάση της Β Ανδρών την Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνουν δυο αγώνες. Την Τετάρτη στις 19:30 θα γίνει το 
ντέρμπι ανόδου μεταξύ Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιάδας Φρ. στο Γηπ. Παραλιμνίου και την Πέμπτη την ίδια ώρα ο 
αγώνας Ολυμπιάδας Ν. – Α.Ο. Διόνυσου στο γήπεδο Γυμν. Ακροπόλεως. 

Εξάλλου, για την 13η αγωνιστική της Β Γυναικών την Τετάρτη στις 19:30 θα γίνουν τρεις αγώνες ως εξής: Γηπ. 

Πανεπιστημίου: Πανεπιιστήμιο Κ. –Ανόρθωσις Πετ., Γήπεδο Δερύνειας: Αναγέννηση – Ν.Ο. Λακατάμιας, Γυμν. Ιδαλίου: 
Πανιδαλιακός – Εθνικός Λ. Οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 19:30. H αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 21 

Φεβρουαρίου 2016 με τον αγώνα Ροτσίδη Μ. – Μαραθώνα Κ.Β. στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς στις 12:30 το 
μεσημέρι. Ρεπό θα έχει ο πρωτοπόρος Παφιακός. 

 

16.02.2016/11:08 

Λεμεσιανή υπόθεση ο τελικός Λυκείων Θηλέων 
Τον τίτλο διεκδικούν την Πέμπτη (09:00 –Σπ. Κυπριανού) τα Λύκεια Πέτρου και Παύλου - Λινόπετρας 

Λεμεσιανή υπόθεση είναι ο τελικός του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Λυκείων Θηλέων που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη στις 09:00 το πρωί στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Τον τίτλο θα διεκδικήσουν τα 

Λύκεια Πέτρου και Παύλου και Λινόπετρας, τα οποία στους ημιτελικούς της Δευτέρας κέρδισαν τις ομάδες των Λυκείων 
Αρχ. Μακαρίου Πάφου και Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου αντίστοιχα. 

Το Λύκειο Λινόπετρας μετά από ντέρμπι και αφού γύρισε το παιχνίδι κέρδισε στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο Αρχ. 
Μακαρίου Πάφου με 1-2 σετ (31-29,10-25, 08 -15). Εξάλλου, στο δεύτερο ημιτελικό, το Λύκειο Πέτρου και Παύλου 

κέρδισε στο «Σπύρος Κυπριανού» το Λύκειο Εθν. Κυπριανού Στροβόλου με 2-0 (25-23,25-15). Ο μικρός τελικός 
μεταξύ των χαμένων των ημιτελικών Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Πάφου και Λυκείο Εθν. Κυπριανού θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη στις 09:00 στο «Θεμιστόκλειο». 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 

Εξάλλου, στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης Λυκείιων Αρρένων την πρόκρισή τους στα ημιτελικά εξασφάλισαν οι ομάδες 
του Λυκείου Παραλιμνίου και του Grammar School Λεμεσού που στους προημιτελικούς της Τρίτης κέρδισαν το μεν 

Λύκειο Παραλιμνίου στο «Θεμιστόκλειο» την ομάδα του Παγκυπρίου Γυμνασίου με 2-0 σετ (25-17, 25-22), το δε 
Grammar School στο «Σπύρος Κυπριανού» την ομάδα του Λυκείου Βεργίνας με 2-0 σετ (25-07, 25-14). 



Στους δυο άλλους προημιτελικούς που έγιναν την Τρίτη στο «Θεμιστόκλειο» το Λύκειο Πολεμιδιών νίκησε το Γυμνάσιο 
Ομόνοιας με 2-0 σετ (25-07, 25-05). Επίσης, σε αγώνα που έγινε στο «Σπύρος Κυπριανού» το Λύκειο Αγ. Νεοφύτου 
Πάφου κέρδισε μετά από συγκλονιστικό αγώνα το Λύκειο Λατσιών με 0-2 σετ (24-26, 24-26). 

Στους δυο ημιτελικούς που θα αρχίσουν στις 15:00 το απόγευμα, στο «Θεμιστόκλειο» τα Λύκειο Πολεμιδιών θα 

αντιμετωπίσει το Λύκειο Παραλιμνίου και στο «Σπύρος Κυπριανού» το Grammar School Λεμεσού θα συγκρουστεί με 
το Λύκειο Αγ. Νεοφύτου Πάφου. Ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος Λυκείων Αρρένων θα διεξαχθεί στο «Σπύρος 

Κυπριανού» στις 11:00 την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, ενώ ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 
11:00 στο «Θεμιστόκλειο». 

 

15.02.2016/19:43 

ΟΠΑΠ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 
«Τάσσος Παπαδόπουλος –Ελευθερία»: Ομόνοια – Παφιιακός 3-0 (26-24,25-11,26-24) 

Μετά από ένα ντέρμπι τουλάχιστον στα δυο από τα τρία σετ η Ομόνοια πέτυχε τη 13η συνεχή της νίκη κερδίζοντας 
τον πολύ καλό Παφιακό με 3-0 σετ στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» και αποσπάστηκε 10 βαθμούς από 
τον αντίπαλό της και την Pokka ΑΕ Καραβά που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 28 βαθμούς. 

Εντυπωσιακό θέαμα πρόσφερε το πρώτο σετ. Οι εναλλαγές στο σκορ κυριαρχούσαν και το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι 

το τέλος. Στα αρχικά στάδια οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο, αλλά η Ομόνοια με καλό μπλοκ προηγήθηκε 17-
14, αλλά ένα γρήγορο σερί του Παφιακού με 0-5 με αιχμές τους Μπουρκόφσκι, Ιβάνκοβιτς έφερε τον Παφιακό 

μπροστά στο σκορ με 19-18. Απ’εκεί και πέρα το παιχνίδι παίχθηκε πόντο –πόντο για να κερδίσει η Ομόνοια με 26-24 
και να πάρει το σετ προηγούμενη 1-0. 

Εντελώς, διαφορετικό το δεύτερο σετ αφού η Ομόνοια κατάφερε να πάρει από την αρχή τα ηνία του σετ και με όπλο 
τις επιθέσεις από τον κεντρικό άξονα και το μπλοκ καθάρισε εύκολα με 25-11. 

Ο Παφιακός επανήλθε στην κυριολεξία στο τρίτο σετ και έδειξε αποφασισμένος να μείνει ζωντανός στον αγώνα. 
Προηγήθηκε με 8-10, αλλά άνκαι γνώρισε την αντίδραση της Ομόνοιας η οποία χάρις στο μπλοκ της και τον Τούλιο 

προηγήθηκε με 23-19, κατόρθωσε να γυρίσει τα δεδομένα. Με τον Ιβάνκοβιτς στο σερβίς γύρισε τον αγώνα και 
προηγήθηκε 23-24. Η αντίδραση της Ομόνοιας ήταν άμεση και κατάφερε να κερδίσει 26-24 το σετ και τον αγώνα 3-0. 

 
Οι παίκτες της Ομόνοιας αποσπάστηκαν για τα καλά στην κορυφή της βαθμολογίας. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Oμόνοια(Σ.Σάββα):Ρεινάλντο, Σ. Πετρακκίδης, Αλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης. Αλλαγές -Λίμπερο Αντωνίου 
Παφιακός(Σπ. Πρωτοψάλτης):Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Ανδρέου, Ευσταθίου, Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι – 
Αλλαγές Λίμπερο Π’’Χριστοδούλου 



«Σπύρος Κυπριανού»: Νέα Σαλαμίνα- Pokka ΑΕ Καραβά 0-3 (24-26,17-25,23-25) 
Το προσφυγικό ντέρμπι στο «Σπύρος Κυπριανού» για τη 12η αγωνιστική είχε «κιτρινόμαυρο» χρώμα αφού η Pokka ΑΕ 

Καραβά καλύτερη στο δεύτερο και τρίτο σετ κέρδισε με 3-0 τη Νέα Σαλαμίνα και έπιασε τον Παφιακό στη δεύτερη 
θέση με 28 βαθμούς. Η Νέα Σαλαμίνα θα δώσει τη μάχη της την τελευταία αγωνιστική για να μπει στην τετράδα 
ευελπιστώντας σε συνδυασμό αποτελεσμάτων. 

Μεγάλο ματς έγινε στο πρώτο σετ από δυο ισοδύναμες ομάδες με τη ομάδα του Καραβά να κερδίζει στις λεπτομέρειες 

με 24-26. Το δεύτερο σετ η Pokka ΑΕ Καραβά παίζοντας πιο συγκεντρωμένα κατάφερε να κερδίσει με 17-25 και να 
προηγηθεί με 0-2 σετ. Στο τρίτο σετ ο αγώνας ήταν σχετικά ισοδύναμος αλλά η Pokka ΑΕ Καραβά είχε περισσότερες 

λύσεις και κέρδισε με 23-25 και πήρε τη νίκη με 0-3 σετ. 

Νέα Σαλαμίνα(Λ.Ρέινολτς):Προδρόμου, Ιαντόλο, Χαντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Σαββίδης. Λίμπερο Ανδρ. Σαββίδης. -
Αλλαγές: Καλαφάτης 

Pokka ΑΕ Καραβά(Χ.Καννεστράτσι):Μιτσής, Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Ράντιτς, Ροντόλφο, Ράμμα. Λίμπερο Χ’’Δαμιανού 
-Αλλαγές –Αντωνιάδης, Κ. Αχιλλλέως. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η Αναγέννηση Δ. έπιασε τον Παφιακό στην κορυφή 
Κέρδισε την Ανόρθωσις Πετ. με 0-3 σετ στο «Θεμιστόκλειο» 

Με νίκη της Αναγέννησης Δερύνειας επί της Ανόρθωσις Πετόσφαιρας στο «Θεμιστόκλειο» με 0-3 ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β Κατηγορίας. 

Με τη νίκη αυτή η Αναγέννηση έπιασε στην κορυφή τον Παφιακό με 29 βαθμούς. Η νίκη της Αναγέννησης άνκαι 
αγωνιζόταν με απουσίες ήταν σχετικά εύκολη κερδίζοντας τα τρία σετ με 13-25,14-25 και 15-25. 

 
Στην κορυφή με συγκάτοικο η Αναγέννηση Δερύνειας. 

Ο προπονητής των «πρασίνων» Δημήτρης Στέκας χρησιμοποίησε τις: Πολυδώρου, Ευσταθίου, Αντωνίου, Χ’’Θωμά, 

Οικονόμου, Παπαλεοντίου. Λίμπερο: Παρπούνα. Αλλαγές: Χαννίδου, Πιερή). 
Ο προπονητής Δημήτρης Στέκας ανέφερε ότι η νίκη της ομάδας του παρά τις απουσίες ήταν εύκολη και πλέον 
στρέφουν την προσοχή τους στους επόμενους δύσκολους αγώνες. 

Στους υπόλοιπους αγώνες της 12ης αγωνιστικής που έγιναν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 σημειώθηκαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: N.O.Λακατάμιας – Πανιδαλιακός 0-3, Παφιακός – Ροτσίδης Μ. 3-0, Μαραθώνας – Παν. 
Κύπρου 1-3. Ρεπό είχε η ομάδα του Εθνικού Λατσιών. 

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 θα γίνουν οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους 

αγώνες :Γηπ. Πανεπιστημίου: Πανεπιιστήμιο Κ. –Ανόρθωσις Πετ.,Γήπεδο Δερύνειας: Αναγέννηση – Ν.Ο. Λακατάμιας, 

Γυμν. Ιδαλίου: Πανιδαλιακός – Εθνικός Λ. Οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 19:30. H αγωνιστική ολοκληρώνεται την 
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 με τον αγώνα Ροτσίδη Μ. – Μαραθώνα Κ.Β. στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς στις 12:30 
το μεσημέρι. Ρεπό θα έχει ο πρωτοπόρος Παφιακός. 
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Βγήκε η τετράδα του πρωταθλήματος Λυκείων Θηλέων 
Την Τρίτη οι αγώνες των Αρρένων – Την Πέμπτη οι τελικοί 

Τέσσερεις αγώνες για τα προημιτελικά του παγκυπρίου πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Θηλέων πραγματοποιήθηκαν 

τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016. Μεγάλοι νικητές ήταν τα Λύκεια Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Εθν. Κυπριανού 
Στροβόλου, Αρχ. Μακαρίου Πάφου και Λινόπετρας Λεμεσού. 

Στα ημιτελικά θα συγκρουστούν οι ομάδες των Λυκείων Πέτρου και Παύλου και Εθν. Κυπριανού Στροβόλου και οι 
ομάδες των Λυκείων Αρχ. Μακαρίου Πάφου και Λινόπετρας. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Δευτέρας το Λύκειο Πέτρου και Παύλου κέρδισε το Λύκειο Λεμμύθου 2-0 σετ(25-03, 

25-02). Στον αλλο αγώνα που εγινε στο Σπύρος Κυπριανού μεταξύ των Λυκείων Παραλιμνίου και Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού νικητής  το Λύκειο Εθνομάρτηρα Κυπριανού με 0-2 σετ (20-25, 19-25). 

Στους αλλους δύο αγώνες που εγιναν στο Θεμιστόκλειο αθλητικό κέντρο στην Λεμεσό το Λύκειο Μακαρίου Πάφου 

κέρδισε το Παγκύπριο Γυμνάσιο με 2-0 (25-17, 25-19) και πέρασε στα ημιτελικά. Εξάλλου, το Λύκειο Αγ. Γεωργίου 
Λάρνακας, έχασε από το Λύκειο Λινόπετρας με 0-2 σετ (16-25,10-25). 

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν οι τέσσερεις προημιτελικοί και οι δυο ημιτελικοί των Λυκείων Αρρένων και την 
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί και μικροί τελικοί Αρρένων και Θηλέων στα Αθλητικά Κέντρα 
Σπύρος Κυπριανού (Αρρένες) και Θεμιστόκλειο (Θηλέων). 
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Στη συλλογή της ΚΟΠΕ μπάλα της περιόδου 1990 -91 
Την παρέδωσε ο προπονητής και πρώην παίκτης του ΠΟΛ Θεοδόσης Καρκίδης 

Στη συλλογή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ανήκει εδώ και λίγες ημέρες μια ιστορική μπάλα 

πετοσφαίρισης. Πρόκειται για την μπάλα που χρησιμοποιείτο την περίοδο 1990 -91 και βρισκόταν στη συλλογή του 
παλιού παίκτη του Πεζοπορικού και του Φοίνικα Πύλας Θεοδόση Καρκίδη. 

Ο κ. Καρκίδης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την παράδοση της μπάλας λέγοντας ότι για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη 
αξία η μπάλα αυτή, αφού την είχε στην κατοχή του από τότε. Ο ίδιος δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι 

αποφάσισε να δώσει την μπάλα στην Ομοσπονδία αφού σε μια επίσκεψή του στα γραφεία της είδε ότι υπήρχαν 
μπάλες από διάφορες περιόδους και ως εκ τούτου έκρινε σκόπιμο να την δώσει στην Ομοσπονδία. 



 
Η άσπρη μπάλα αριστερά που παραδόθηκε στην ΚΟΠΕ. 

Ο Θεοδόσης Καρκίδης ήταν παλαίμαχος πετοσφαιριστής του Πεζοπορικού και του Φοίνικα Πύλας. Η ομάδα του ΠΟΛ 
ανέστειλε τις δραστηριότητές της στο τμήμα πετόσφαιρας τη σεζόν 1990 -91 και το 1994 με την ίδρυση της ΑΕΚ 

Λάρνακας δραστηριοποιήθηκε εκ νέου πετοσφαιρικό τμήμα στις γυναίκες όμως. Με την αναστολή όμως των 
δραστηριοτήτων του Πεζοπορικού την επόμενη χρονιά (1991-92) ιδρύθηκε ο Ζήνωνας Λάρνακας. 

Ο κ. Καρκίδης είναι προπονητής αυτή τη στιγμή των αναπτυξιακών τμημάτων του Φοίνικα Πύλας. Μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την ομάδα του Φοίνικα είπε ότι «στις ομάδες των αναπτυξιακών Τμημάτων του Φοίνικα 

υπάρχει αρκετό ταλέντο, αφού στις ακαδημίες υπάρχουν πολλά παιδιά όχι μόνο από την Πύλα, αλλά και από όλες τις 
περιοχές της επαρχίες Λάρνακας». 

Ο έμπειρος κόουτς είπε ότι πλεονέκτημα για την ομάδα του Φοίνικα είναι το ιδιόκτητο γήπεδο το οποίο προσφέρει 

πολλές ανέσεις στην ομάδα για να βγάλει ταλέντα στο μέλλον. Ο κ. Καρκίδης για το γυναικείο πετοσφαιρικό τμήμα της 
ΑΕΚ Λάρνακας είπε ότι την παρακολουθεί και πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ομάδα. 
  

 

12.02.2016/20:28 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ -13η Αγωνιστική 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Pokka AEK – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-13,25-14,25-15) 

Εύκολη ήταν η επικράτηση της Pokka ΑΕ Καραβά επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών στο Αθλητικό Κέντρο 

«Σπύρος Κυπριανού» με 3-0 και βλέπει το ντέρμπι με τη Νέα Σαλαμίνα τη Δευτέρα. Ταυτόχρονα, πλησίασε στους τρεις 
βαθμούς στη βαθμολογία τον Παφιακό ο οποίος αγωνίζεται τη Δευτέρα στο ντέρμπι με την Ομόνοια εκτός έδρας 

Η προσφυγική ομάδα ήταν σοβαρή στα δυο πρώτα σετ και κέρδισε με πανομοιότυπο τρόπο 25-13 και 25-14 
δείχνοντας την ανωτερότητά της. 



 
Οι παίκτες της Pokka ΑΕ Καραβά πλησίασαν στη δεύτερη θέση. 

Στο τρίτο σετ η Pokka ΑΕ Καραβά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήρε το σετ με 25-15 κάνοντας το 3-0 σε λιγότερο 
από μια ώρα. Οι φιλότιμοι παίκτες του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών υστέρησαν από άλλες εμφανίσεις τους άνκαι 

πάλεψαν. 
Pokka AEK(X.Καννεστράτσι): Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Μιτσής, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς. Λίμπερο: Χ’’Δαμιανού. . 

Αλλαγές: Κ. Αχιλλέως, Β. Αχιλλέως, Χ’’Βασίλη. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών: X’’Αθανασίου,Προύσαλλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Νικηφόρου. Λίμπερο: 

Βραχίμης. Αλλαγές: Μάτσας, Ράφτης. 

ΓΗΠ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ: : Αναγέννηση Δ. – Νέα Σαλαμίνα 0-3 (18-25,15-25,21-25) 

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν υποψιασμένοι στη Δερύνεια και παίζοντας σοβαρά κέρδισαν την πάντα δυνατή Αναγέννηση 

κυρίως στην έδρα της με 0-3 και διεκδικεί με αξιώσεις την τέταρτη θέση. Εξάλλου, τη Δευτέρα έχει μπροστά της το 
ντέρμπι με την Pokka ΑΕ Καραβά. 

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σετ δεν άφησαν περιθώρια στους φιλότιμους παίκτες της Αναγέννησης να 
κάνουν το παιχνίδι τους. Αφοπλίζοντας τους Αρμενάκη, Ελευθερίου οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας κέρδισαν τα σετ με 
18-25 και 15-25. 

Στο τρίτο σετ το παιχνίδι άνοιξε, αφού η Αναγέννηση έπαιξε πιο συγκεντρωμένα, αλλά η Νέα Σαλαμίνα συνέχισε να 

είναι το αφεντικό του αγώνα κερδίζοντας με 25-21 εξασφαλίζοντας τη νίκη με 0-3. 
Αναγέννηση Δ.(Α.Κωνσταντίνου): Ανδρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου, Ντουβάρτσι, Αρμενάκης,Ττόφιας, 
Καραγιάννης. Λίμπερο: Χρ.Χρυσοστόμου. 
Νέα Σαλαμίνα(Λουκ Ρέινολτς): Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο, Χαντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν. Λίμπερο:Ανδρ. Σαββίδης. 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ: Ανόρθωσις – ΑΠΟΕΛ 3-0(25-21,25-16,25-17) 

Το ντέρμπι ονομάτων στο Θεμιστόκλειο ήταν ανταγωνιστικό μόνο στο πρώτο σετ αφού το ΑΠΟΕΛ δεν άντεξε 
περισσότερο. Η Ανόρθωσις πιστοποιώντας την ανοδική της πορεία, πέτυχε τρίτη σερί νίκη κερδίζοντας με 3-0. 

Το ΑΠΟΕΛ παρά τις ελλείψεις του ήταν ανταγωνιστικό, στο πρώτο σετ όπου ο αγώνας ήταν ισοδύναμος. Η Ανόρθωσις 
είχε περισσότερες λύσεις και κατάφερε να κερδίσει με 25-21. Στο δεύτερο και τρίτο σετ η Ανόρθωσις ήταν πολύ καλή 

και κέρδισε εύκολα με 25-16 και 25-17. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιχνίδι παρά την ανωτερότητα των 
«κυανολεύκων» πρόσφερε αρκετά ράλι στην κατάκτηση των πόντων. 

 Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός): Γ. Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Κοντός, Κολάς, Μιχαϊλοβιτς,Τσιάρτσκι. Λίμπερο: 

Πλατρίτης.Αλλαγές: Στρουγκάρεβιτς 
ΑΠΟΕΛ(Μ.Παμπακάς): Χαλλουμής, Πέτρου, Χάσικος, Γεωργίου, Φαρχάν, Χ’’Παύλου. Λίμπερο: Παντελή.Αλλαγές: 
Αβερκίου, Κυπριανού. 
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Τελική Φάση U18 

Τέσσερεις αγώνες σε ‘Εφηβους και τρεις σε Νεάνιδες 
Το Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική 

Με εφτά αγώνες συνεχίζεται η τελική φάση των πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων το Σάββατο στο πλαίσιο της 
τέταρτης αγωνιστικής. 

Κατηγορία Εφήβων 
Στην κατηγορία Εφήβων το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες: Για τον όμιλο του τίτλου 1-6: Ανόρθωσις – Α.Ο. 

Διόνυσος (13:00 Θεμιστόκλειο), Ολυμπιάδα Φρ. – Εθνικός Λατσιών (11:00 Φώτη Πίττα), Νέα Σαλαμίνα – Αναγέννηση 

Δ. (14:00 Αγ. Νεοφύτου). Στη βαθμολογία προηγείται η Ανόρθωσις με 8 βαθμούς. 
Εξάλλου, για τις θέσεις κατάταξης 7-9 θα γίνει το Σάββατο ο αγώνας Παφιακός – AE Καραβά (13:00 Γυμν. Αγ. 
Θεοδώρου). 

Κατηγορία Νεανίδων 

Στην κατηγορία Νεανίδων το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής Ανόρθωσις – Απόλλων και τους αγώνες για 
τον όμιλο του τίτλου 1-6: Πανιδαλιακός – Ανόρθωσις Πετ. (11:00 Γυμν. Ιδαλίου), Παφιακός – ΑΕΚ Λάρνακας (16:00 

Τεχν. Σχολή Πάφου) και Ανόρθωσις – Απόλλων (12:00 ATI). Στη βαθμολογία προηγείται ο Απόλλων και Ανόρθωσις με 
9 βαθμούς. 
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Ντέρμπι κορυφής σε Λευκωσία – Λεμεσό τη Δευτέρα 
Ομόνοια – Παφιακός και Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 

Δυο μεγάλα εξ’αναβολής ντέρμπι θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στις 20:00 που θα συμπληρώσουν την 12η και 13η 

αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας Ανδρών. Στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» θα 
συγκρουστούν Ομόνοια και Παφιακός, ενώ στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» θα γίνει το σπουδαίο από κάθε 
άποψη προσφυγικό ντέρμπι Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά. 

«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία»: Ομόνοια – Παφιακός 

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει ιδιαίτερα θα πραγματοποιηθεί στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» όπου η 
πρωτοπόρος με 35 βαθμούς Ομόνοια υποδέχεται τον δεύτερο Παφιακό με 28 βαθμούς. Ο αγώνας αυτός θα 
συμπληρώσει την 13η αγωνιστική. 



 
Φάση από προηγούμενο αγώνα Ομόνοια - Παφιακός (Φωτό: Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ομόνοια θα επιδιώξει στην έδρα της να πάρει το τρίποντο ώστε να κάνει άλλο ένα βήμα για τον τίτλο. Ο 
προπονητής Σάββας Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι στόχος της ομάδας του είναι όπως πάντα 

η νίκη γι’αυτό και εκμεταλλεύτηκαν πλήρως το κενό διάστημα για να προετοιμαστούν. Ο κόουτς των «πρασίνων» 
ανέφερε ότι ο Παφιακός με τις τελευταίες προσθήκες ενισχύθηκε και παίζει καλό βόλεϊ. Ενόψει του αγώνα της 
Δευτέρας όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Σ.Σάββα. 

Από την πλευρά του ο Παφιακός πάει στη Λευκωσία έχοντας επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα, αλλά θα 

προσπαθήσει για το τρίποντο. Για άλλο ένα παιχνίδι θα απουσιάσει ο Βραζιλιάνος Λέο Μπατίστα. Ο προπονητής του 
Παφιακού Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ένας αγώνας με την Ομόνοια στη 

Λευκωσία είναι πάντα δύσκολος, αλλά ανέφερε ότι εάν η ομάδα του κερδίσει θα αλλάξει προς το καλύτερο η 
ψυχολογία και η νίκη θα προσδώσει πολλά θετικά. 

Σπύρος Κυπριανού: Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά 
Το προσφυγικό ντέρμπι που συμπληρώνει την 12η αγωνιστική αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις. Οι δυο ομάδες 

έδειξαν τη φετινή περίοδο ότι μπορούν να προσφέρουν καλό θέαμα, ενώ η ιδιαιτερότητα της κοινής έδρας δίνει άλλη 

διάσταση στον αγώνα. 
Οι δυο ομάδες την Παρασκευή έδωσαν αγώνες με την Αναγέννηση στη Δερύνεια οι «ερυθρόλευκοι» και με τον 

Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών στο «Σπύρος Κυπριανού» οι «κιτρινόμαυροι» και επανήλθαν μετά από μια εβδομάδα 
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι σίγουρο ότι οι δυο προπονητές Λουκ Ρέινολτς και Χόρχε Καννεστράτσι δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα που μπορεί να κρίνει τις θέσεις στην τετράδα, γι’αυτό εκμεταλλεύτηκαν πλήρως το 
διήμερο που είχαν στη διάθεσή τους πριν τον αγώνα. 
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Γ. Αντωνίου: «Λείπει ο κόσμος από τα γήπεδα του βόλεϊ» 

Η παλιά δόξα της Ανόρθωσης τις δεκαετίες 70 -80 μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 
Μια από τις παλιές δόξες της μεγάλης πετοσφαιρικής ομάδας της Ανόρθωσης ο πασαδόρος Γιώργος Αντωνίου 

φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ και μιλά για το παρόν, το μέλλον και κυρίως το παρελθόν της κυπριακής 

πετόσφαιρας. Ο κ. Αντωνίου έπαιξε στην Ανόρθωση για οκτώ χρόνια τις δεκαετίες 1970- 1980 ενώ πρόλαβε και έπαιξε 
στο ανοικτό γήπεδο της Ανόρθωσης που βρισκόταν πίσω από το ιστορικό σωματείο του Συλλόγου. 

Αρχικά, ο κ. Αντωνίου μας μίλησε για τις διαφορές του κυπριακού βόλεϊ τώρα, με το παρελθόν. Όπως είπε: «Η 

σημαντική διαφορά είναι ότι την τωρινή εποχή λείπει ο κόσμος από τα γήπεδα σε αντίθεση με τη δική μας εποχή όπου 

τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Ακόμα στους αγώνες οι ομάδες αγωνίζονταν με ενθουσιασμό που αντλείτο από τις γεμάτες 
κερκίδες και τον παλμό του κόσμου». Ο πρώην άσσος της Ανόρθωσης ανέφερε ότι το σύγχρονο βόλεϊ παρουσιάζει και 



πολλά θετικά στοιχεία όπως είναι οι τελειότερες εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτές που παίζαμε εμείς, η ποιότητα και ο 
τρόπος παιχνιδιού. 

 
Φάση από τον τελικό του Κυπέλλου ανδρών Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσης στο Λευκόθεο το 1982. Πανηγυρικό στιγμιότυπο των παικτών της Ανόρθωσης. 

Διακρίνονται από αριστερά: Πατσιάς(2), Καραφυλλίδης(5), Στυλιανού, Αντωνίου(13), Μ.Κοντός(10) 

Ερωτηθείς εάν παρακολουθεί την Ανόρθωση ο κ. Αντωνίου είπε ότι την παρακολουθεί τακτικά, αλλά επισήμανε ότι η 
τωρινή ομάδα χρειάζεται ίσως ενίσχυση σε κάποιες θέσεις για να μπορέσει να ανέβει και να κατακτήσει τίτλους ξανά. 

Οι φετινές διοργανώσεις στην κυπριακή πετόσφαιρα διεξάγονται με τη συμμετοχή τριών ξένων. Ο κ. Αντωνίου 
ερωτήθηκε κατά πόσον αυτό βοηθά την ανέλιξη του βόλεϊ στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα όσα είπε, «κατά τη γνώμη μου 
τρεις ξένοι σε μια ομάδα βόλεϊ είναι πολλοί, ίσως ένας ή δυο ξένοι θα ήταν το ιδανικό για την πετόσφαιρά μας. 

Ελλειψη δημοσιότητας και προβολής 

Ο παλαίμαχος πασαδόρος ανέφερε ότι στην κυπριακή πετόσφαιρα υπάρχει ταλέντο και παίκτες με δυνατότητες όμως 
ίσως αυτό που λείπει έντονα είναι η προβολή του αθλήματος από τα Μ.Μ.Ε.,αλλά ίσως και από τους ίδιους τους 

παίκτες για να προοδεύσουν στο άθλημα. Χαρακτηριστικά, ο κ. Αντωνίου είπε ««ότι στη δική μας εποχή, όποτε 

υπήρχαν αγώνες πετόσφαιρας ανεξαρτήτως ομάδων που είτε πρωταγωνιστούσαν είτε όχι υπήρχε μεγάλη δημοσιότητα 
και προβολή». 

Αναφέραμε στον κ. Αντωνίου ότι πλέον φαίνεται να υπάρχει μαρασμός από κάποιες ομάδες παραδοσιακές στο βόλεϊ, οι 
οποίες ενώ παλιά πρωταγωνιστούσαν τώρα είτε έχουν τυπική παρουσία, είτε έχουν εξαφανιστεί από τον πετοσφαιρικό 

χάρτη. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, στο χώρο της πετόσφαιρας δεν μετρά ως κριτήριο το οικονομικό τουλάχιστον 

για τους Κύπριους παίκτες. Πρέπει να εμπεδωθεί στους νέους παίκτες από τους παλαιότερους ότι το κίνητρό τους 
πρέπει να είναι η αγάπη για το βόλεϊ. 

Κεφάλαιο Εθνική ομάδα 

Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Αντωνίου δεν αγωνίστηκε στην Εθνική ομάδα εντούτοις έχει ισχυρή άποψη για την 

πορεία της Εθνικής. Όπως είπε σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες στην Εθνική υπήρχε ίσως περισσότερο 
ενδιαφέρον για τις Εθνικές, ενώ ίσως υπήρχαν περισσότερα ταλέντα που απάρτιζαν τις Εθνικές. Την ίδια ώρα οι άλλες 
ομάδες ενισχύονται με ξένους παίκτες, κάτι που παίζει ρόλο. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Με το δεξί η Ε.Ν. Παραλιμνίου στη Β Φάση Ανδρών 
Ο Παφιακός συνεχίζει φουριόζος στη Β Γυναικών 



Με τον αγώνα Α.Ο. Διόνυσος – Ε.Ν. Παραλιμνίου άνοιξε η αυλαία της Β Φάσης του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Β 
Κατηγορίας Ανδρών. 

Η Ένωση κέρδισε στην Εμπα με 0-3 αφού δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε με 22-25. Στα άλλα 

δυο σετ η Ε.Ν. Παραλιμνίου κέρδισε 19-25 και 15-25. Η ομάδα του Παραλιμνίου εμφανίστηκε ενισχυμένη με τον 

Σέρβο Νίκολα Λόντσαρ που απέκτησε την Τρίτη. Ο αγώνας αυτός ήταν ο μοναδικός που έγινε για την πρώτη 
αγωνιστική της Β Φάσης, αφού ο αγώνας της Εθνικής Ενόπλων με την Ολυμπιάδα Φρενάρους αναβλήθηκε, ενώ η 
Ολυμπιάδα Ν. πήρε τους τρεις βαθμούς με τον Άρη Λεμεσού άνευ αγώνος. 

Στη δεύτερη αγωνιστική που είναι ορισμένη για τις 15 και 17 Φεβρουαρίου την Τετάρτη θα γίνει το ντέρμπι των 

Κοκκινοχωριών στο Παραλίμνι μεταξύ Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιάδα Φρ., ενώ η Ολυμπιάδα Ν. φιλοξενεί τον Α.Ο. 
Διόνυσο σε αγώνα που είναι το φαβορί. 

Ακάθεκτος ο Παφιακός στη Β Γυναικών 

Με νίκες των φαβορί συνεχίστηκε η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών. Ο 

πρωτοπόρος Παφιακός κέρδισε στην Τεχνική Σχολή Πάφου τον Ροτσίδη Μ. με 3-0 ((25-10,25-14,25-13), το 
Πανεπιστήμιο πέρασε από την Πύλα κερδίζοντας τον τυπικά γηπεδούχο Μαραθώνα με 1-3 ((16-25,19-25,25-18,20-

25), ενώ ο Πανιδαλιακός πέρασε από το Λύκειο Αγ. Γεωργίου κερδίζοντας τον Ν.Ο.Λακατάμιας με 0-3 ((15-25, 19-
25,11-25). 

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στις 12:00 με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετ.- Αναγέννηση Δ. στο 
Θεμιστόκλειο. Ένας αγώνας που η Αναγέννηση θέλει τη νίκη ώστε να διατηρηθεί κοντά στον Παφιακό. 
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Η Μαίρη Μακλάσκι νέα κόουτς στην Ολυμπιάδα 
Αντικαθιστά τον Χρ. Σιαντρή που αποχώρησε 

Με νέα προπονήτρια την μέχρι πρότινος αρχηγό της ομάδας Μαίρη Μακλάσκι θα πορευτεί η γυναικεία ομάδα της 
Ολυμπιάδας Νεαπόλεως μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Μακλάσκι η οποία αποχώρησε από την ενεργό δράση τον 

περασμένο Δεκέμβριο αντικαθιστά στην τεχνική ηγεσία της προσφυγικής ομάδας τον Χριστόδουλο Σιαντρή ο οποίος 
αποχώρησε (σ.σ. ο έμπειρος κόουτς ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Πανιδαλιακού που αγωνίζεται στη Β Κατηγορία 
Γυναικών). 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η Μακλάσκι ανέφερε: «Μετά από την πολύ σημαντική νίκη της περασμένης 

εβδομάδας ευρισκόμαστε σε περίοδο αναδιοργάνωσης προετοιμαζομενοι για τα play-offs και την νέα χρονιά. Οι 
παίχτριες έχουν σωστή αθλητική παιδεία και η ομάδα ευρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο λόγω των προσπαθειών του κ. 
Σιαντρή, του Σωματείου και όλων των παιχτριών. 



 
H προπονήτρια της Ολυμπιάδας Μαίρη Μακλάσκι. 

Στόχος μας είναι η ομάδα να συνεχίσει την καλή και αξιοπρεπή πορεία και προσωπικά συμμετέχω στο όραμα της 
διοίκησης και στις έντονες προσπάθειες του Προέδρου του Σωματείου για την διατήρηση και ενίσχυση όλων των 
αθλητικών τμημάτων και την προβολή του τόπου καταγωγής των Νεαπολιτών». 

Η Μακλάσκι μπήκε αμέσως στα βαθιά αφού έκανε ντεμπούτο την Τετάρτη στον αγώνα απέναντι στον Prestige 

Απόλλωνα στις 19:30 στο γήπεδο του Απόλλωνα για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας 
Γυναικών. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Βαρωσιώτικη μάχη για την τετράδα 
Τρεις αγώνες για την 13η αγωνιστική – Τη Δευτέρα Ομόνοια – Παφιακός 

Τρεις αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας 
Ανδρών, αφού το ντέρμπι της αγωνιστικής Ομόνοια – Παφιακός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στο 

«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στις 20:00. Στους αγώνες της Παρασκευής ξεχωρίζουν οι αγώνες Αναγέννηση 

Δ. – Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωσις – Α ΠΟΕΛ με δεδομένο ότι οι δυο Βαρωσιώτικες ομάδες διεκδικούν την τέταρτη 
θέση, ενώ στο Αθλητικό Σπύρος Κυπριανού η Pokka ΑΕ Καραβά φιλοξενεί τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι τρεις 
αγώνες αρχίζουν στις 20:00. Αναλυτικά: 

Γήπ. Δερύνειας: Αναγέννηση Δ. – Νέα Σαλαμίνα 

Φαινομενικά μοιάζει το πλέον ενδιαφέρον ζευγάρι της Παρασκευής. Οι δυο ομάδες μπορούν να προσφέρουν πολύ 
καλό θέαμα κάτι που έδειξαν στα μέχρι στιγμής παιχνίδια τους. Η Νέα Σαλαμίνα δίνει τεστ τετράδας ενώ η Αναγέννηση 
θα προσπαθήσει στην έδρα της να πάρει τη νίκη. 

Οι Δερυνειώτες που βασίζονται σε νεαρούς παίκτες και τον πολύ καλό Αρμενάκη όπως έδειξαν στον αγώνα με την 

Ομόνοια βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και μπορούν στην έδρα τους να πάρουν το τρίποντο. Από την πλευρά τους, 
οι «ερυθρόλευκοι» μετά από διάλειμμα μιας εβδομάδας μπαίνουν σε ένα δύσκολο τριήμερο αγώνων αφού την 

Παρασκευή ταξιδεύουν στη Δερύνεια και τη Δευτέρα αντιμετωπίζουν σε εξ αναβολής αγώνα για την 12η αγωνιστική 
στο ντέρμπι την Pokka ΑΕ Καραβά. 

Ο Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρέινολτς δούλεψε με τους παίκτες του την εβδομάδα που πέρασε και θα αναμένει την 
αντίδρασή τους στα δυο σερί παιχνίδια. 



Θεμιστόκλειο: Ανόρθωσις – ΑΠΟΕΛ 
Θα μπορούσε να ήταν ντέρμπι τετράδας, αλλά τα τελευταία αποτελέσματα του ΑΠΟΕΛ έφεραν την οπισθοχώρηση 

των «πορτοκαλί» και τους έθεσαν εκτός τετράδας, με συνέπεια η Διοίκηση να αποφασίσει την αποδέσμευση των 
τριών ξένων. Το γεγονός αυτό φέρνει την Ανόρθωση ως φαβορί για τη νίκη. 

 
Φάση από τον αγώνα του Α Γύρου ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωσις στο Λευκόθεο (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ανόρθωσις τις τελευταίες αγωνιστικές παρουσιάζεται ανεβασμένη με συνέπεια τη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας που 
της έδωσε ώθηση για την τετράδα. Οι «κυανόλευκοι» του Μάριου Κοντού θέλουν να συνεχίσουν το σερί τους με 
στόχο την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. 

Το ΑΠΟΕΛ πάει στη Λεμεσό με στόχο μια πολύ καλή εμφάνιση και να αποκτήσουν εμπειρίες οι νεαροί του παίκτες που 

χρησιμοποιεί ο κόουτς Μίμης Παμπακάς στους τελευταίους αγώνες. Στόχος των «πορτοκαλί» να επαναλάβουν την 
εμφάνιση που έκαναν στον επαναληπτικό των προημιτελικών του Κυπέλλου όπου παίζοντας με ξένους βέβαια κέρδισε 
με 3-2 σετ. 

Σπύρος Κυπριανού: Pokka ΑΕ Καραβά – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 

Η Pokka ΑΕ Καραβά αποτελεί το μεγάλο φαβορί του αγώνα αφού υπερέχει σε όλους τους τομείς, ενώ η νίκη απέναντι 
στον Καποδίστριας Εθνικό κρίνεται επιτακτική για την ομάδα του Χόρχε Καννεστράτσι ώστε να μειώσει τις αποστάσεις 
από τη δεύτερη θέση με δεδομένο ότι τη Δευτέρα θα γίνει το ντέρμπι Ομόνοια – Παφιακός. 

Η ομάδα του Καραβά θα προσπαθήσει στον αγώνα της Παρασκευής να πάρει τη νίκη δίνοντας την ευκαιρία σε 

παγκίτες να αγωνιστούν ενόψει και του ντέρμπι της Δευτέρας με τη Νέα Σαλαμίνα. 
Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών πάει στη Λεμεσό με στόχο και πάλι μια καλή εμφάνιση όπως στα πλείστα παιχνίδια. Η 
τεχνική ηγεσία θα δώσει την ευκαιρία σε όσους περισσότερους παίκτες να αγωνιστούν. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΤΙ: Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 3-1 (26-24,25-21,25-27,25-22) 
Η Ανόρθωσις ήταν η νικήτρια του σημαντικότερου αγώνα της ημέρας που κέρδισε με 3-1 την Transbunker ΑΕΛ. Ο 
αγώνας ήταν αμφίρροπος και κράτησε σε αγωνία μέχρι το φινάλε. 

Το πρώτο σετ δεν διέψευσε τον ορισμό ο αγώνας της αγωνιστικής αφού τόσο οι παίκτριες της «Μεγάλης Κυρίας» όσο 

και οι «γαλαζοκίτρινες» τα έδωσαν όλα για την κατάκτησή του. Το σετ είχε μπόλικο σασπένς, εναλλαγή 
συναισθημάτων και ο κάθε πόντος κερδιζόταν με κόπο. Η Ανόρθωσις με τον παράγοντα της έδρας υπέρ της κέρδισε το 
γεμάτο σετ με 26-24 και πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα του 1-0. 



Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η απόδοση των δυο ομάδων στο δεύτερο σετ με την Ανόρθωση όμως να μπαίνει πιο 
εύκολα στο πετσί του αγώνα και να κερδίζει 25-21. Η Transbunker ΑΕΛ πάλεψε αλλά κάποια λάθη στα κρίσιμα σημεία 
της στέρησαν το σετ. 

 
Ωραία φάση στο φιλέ από τον αγώνα στο ΑΤΙ μεταξύ Ανόρθωσης - Transbunker ΑΕΛ (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Προ του φάσματος της ήττας οι παίκτριες του Μιχαήλ Ολμετσένκο ανασυντάχθηκαν και προσπάθησαν να φέρουν το 

τρίτο σετ στα μέτρα της. Από την άλλη η Ανόρθωσις ήθελε να καθαρίσει τον αγώνα και γι’αυτό έγινε ένα σετ εφάμιλλο 
του πρώτου. Τελικά, μετά από ένα συγκλονιστικό σετ η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε με 25-27 και μείωσε σε 1-2 σετ 
δίνοντας άλλο χρώμα στον αγώνα. 

Στο τέταρτο σετ ο αγώνας συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός και αμφίρροπος με την Ανόρθωση πιο οργανωμένη στα 

κρίσιμα σημεία να κερδίζει με 25-22 και να παίρνει τη σημαντική νίκη με 3-1 σετ. 
Ανόρθωσις(Γ. Χριστοφόρου):Ριαλά, Οικονομίδου, Μπρατούνχινα, Παπαγεωργίου, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη. 
Transbunker ΑΕΛ(Μ. Ολμετσένκο):Λεζέκνινα, Σουκορούκοβα,Ντβόρακ, Κχαταρασβίλι, Κουδουνά, Παύλου. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου: Ε.Ν.Α.ΑΘ. – Τεχνοοικία ΑΕΚ 0-3(17-25,08-25,18-25) 

Η ανοδική πορεία της Τεχνοοικία ΑΕΚ με την έλευση της Ρούλας Κατσαμπή συνεχίστηκε στον Άγιο Αθανάσιο. Οι 
«κιτρινοπράσινες» κέρδισαν με 0-3 σετ και έμειναν έξι βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Prestige Απόλλωνα. 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ ήταν ανώτερη από την ομάδα του Αγίου Αθανασίου και παίζοντας έξυπνα στα κρίσιμα σημεία 
κέρδισε το πρώτο σετ με 17-25. Πολύ εύκολη ήταν η επικράτηση της ομάδας της Ρ.Κατσαμπή στο δεύτερο σετ που με 
συνοπτικές διαδικασίες κέρδισε με 08-25, σε ένα σετ που οι παίκτριες της Αλεξίας Ροτσίδου δεν ανταποκρίθηκαν. 

Οι παίκτριες της Ε.Ν.Α.ΑΘ. επανήλθαν στο τρίτο σετ θέλοντας να δείξουν τις δυνατότητές τους όμως η Τεχνοοικία ΑΕΚ 

πιο συγκεντρωμένη και έχοντας περισσότερες λύσεις κέρδισε με 18-25 και τον αγώνα με 0-3. 
 

Ε.Ν.Α.ΑΘ.(Α. Ροτσίδου):Νιόκκα, Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κοβαλίοβα, Κωνσταντινίδου, Ιωάννου. Λίμπερο: 
Χ’’Κυριάκου. Αλλαγές: Νικολάου, Πίττα, Μπρούμπωλ. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ (Ρ. Κατσαμπή): Χαραλάμπους, Ιωάννου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς, Βοιτζίνοβιτς. Λίμπερο: 
Μοσφιλιώτη. Αλλαγές: Δημητρίου, Στυλιανού. 

Γήπ. Απόλλωνα: Prestige Απόλλων – Ολυμπιάδα Ν.3-0(25-07,25-06,25-15) 
Το φαβορί επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε εύκολα την Ολυμπιάδα με 3-0 σετ πετυχαίνοντας 13αρι στις νίκες. 

Παίζοντας ώριμα οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα κέρδισαν το πρώτο σετ με 25-07 δείχνοντας ποιες είναι το 
αφεντικό στον αγώνα. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο σετ με τις «γαλάζιες» να κερδίζουν με 25-06. Στο τρίτο σετ η 

προσφυγική ομάδα έπαιξε φιλότιμα, αλλά η ανωτερότητα του Prestige Απόλλωνα ήταν εμφανής και κέρδισε με 25-15 
κάνοντας το 3-0. 



Prestige Απόλλων(Γ. Γιαπάνης):Ιορδάνους, Φρεντς, Χουντίμα, Μανίταρου, Ζακχαίου,Λαβρούκ. Λίμπερο: 
Λεωνίδου. Αλλαγές: Στυλιανού, Χ΄΄Κωνστάντα 

Ολυμπιάδα Ν.(Μ. Μακλάσκυ):Πέτρου, Πόπα, Χαραλάμπους, Σταύρου, Παπαγιάννη, Ψιλογένη. Λίμπερο: Μ. 
Ιωάννου. Αλλαγές: Παπαδοπούλου, Τζιαπούρα, Μακλάσκι. 

Τεχν. Σχολή Αυγόρου: ΘΟΙ Αυγ. – ‘Αρης Πολεμίου 3-0 (25-14,25-18,25-16) 
Επιστροφή στις νίκες για το ΘΟΙ Αυγόρου που μετά από ένα καλό αγώνα κέρδισε τον ουραγό και πάντα φιλότιμο Άρη 
Πολεμίου με 3-0 σετ και ευελπιστεί σε καλύτερη θέση στη βαθμολογία. 

Ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός σχετικά και στα τρία σετ με τις νεαρές παίκτριες του Άρη Πολεμίου να κερδίζουν μάχες 

στο φιλέ και να ασκούν πίεση στο ΘΟΙ. Οι Αυγορίτισσες πιο ώριμες, χάρις στην εμπειρία τους κέρδισαν τα σετ με 25-
14, 25-18 και 25-16 και κέρδισαν με 3-0. 

ΘΟΙ Αυγ.(Λ. Νοβάκοφ):X’’Κωνσταντίνου, Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Όθωνος, Χρίστου, Μιχαήλ. Λίμπερο: 
Κούτα. 

Αρης Πολ.(Γ. Χαραλάμπους): Μ. Κουππή, Μ. Αντωνίου, Ε. Χαραλάμπους, Ν. Πεγειώτη ,Ρ. Κουππή, Χ’’Ευσταθίου. 
Λίμπερο: Χ’’Χριστοδούλου. Αλλαγές:Χαραλάμπους. 

B AΝΔΡΩΝ 
 

Για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος Β Ανδρών: 

Γήπ. Έμπας: Α.Ο. Διόνυσος – Ε.Ν.Παραλιμνίου 0-3 (22-25,19-25,15-25) 
 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

Για την 12η αγωνιστική της Β Γυναικών: 
N.O. Λακατάμιας – Πανιδαλιακός 0-3 (15-25, 19-25,11-25) 

Παφιακός – Ροτσίδης Μ. 3-0 (25-10,25-14,25-13) 
Μαραθώνας – Πανεπιστήμιο Κύπρου 1-3 (16-25,19-25,25-18,20-25) 
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Στον Πανιδαλιακό ο Χρ. Σιαντρής 
Ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του 

Νέος προπονητής του Πανιδαλιακού στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Γυναικών είναι ο Χριστόδουλος Σιαντρής. Ο 
έμπειρος κόουτς μετά την παραίτησή του από την Ολυμπιάδα Ν. ανέλαβε τις τύχες της ομάδας του Ιδαλίου και ήδη 

κάθισε στον πάγκο της ομάδας στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Ανόρθωση Πετόσφαιρα στο 

Θεμιστόκλειο.Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο έμπειρος κόουτς ανέφερε ότι μετά την παραίτησή του από την 
Ολυμπιάδα ανέλαβε τις τύχες του Πανιδαλιακού με στόχο να δουλέψει και να φτιάξει ομάδα για το μέλλον. 

«Στην ομάδα» είπε, «υπάρχει ταλέντο, αλλά και μια έμπειρη πετοσφαιρίστρια η Στέλλα Ιωάννου που προσδίδει 

εμπειρία». Στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών που θα δώσουν το δικαίωμα στην ομάδα του Ιδαλίου για την άνοδο 

στην Α Κατηγορία.Ο κ. Σιαντρής ανέφερε ότι προτίμησε τον Πανιδαλιακό αφού διαθέτει ένα δραστήριο Συμβούλιο που 
έχει όραμα για την ομάδα πετόσφαιρας. 

 

10.02.2016/12:31 
Κορυφαίοι νέοι αθλητές Ζακχαίου – Ελευθερίου 
Βραβεύτηκαν από την ΚΟΕ 

Νέες διακρίσεις για την πετόσφαιρα. Δυο από τα μεγαλύτερα νεαρά ταλέντα του αθλήματος η 18χρονη διεθνής 

κεντρική του Prestige Απόλλωνα Κατερίνα Ζακχαίου και ο 19χρονος διαγώνιος της Αναγέννησης Δερύνειας Νικόλας 
Ελευθερίου βραβεύτηκαν από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως οι κορυφαίοι νέοι αθλητές στα ομαδικά 
αθλήματα. 



 
H Κατερίνα Ζακχαίου και ο Νικόλας Ελευθερίου με τον δήμαρχο Στροβόλου Λάζαρο Σαββίδη. 

Οι βραβεύσεις αυτές αποδεικνύουν το βάθος που υπάρχει στην κυπριακή πετόσφαιρα και ειδικά στις νεαρές ηλικίες. 
Σημειώνεται ότι η Ζακχαίου αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της ‘Ενωσης Αθλητικογράφων Κύπρου ως η έβδομη 
καλύτερη αθλήτρια του 2015. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η Κατερίνα Ζακχαίου ευχαρίστησε όλους τους προπονητές της για τη μέχρι 

στιγμής πορεία κάνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πρώτο της προπονητή Ηλία Μιχαηλίδη, τους προπονητές της στην 
Εθνική και τον κόουτς της στον Prestige Απόλλωνα Γιάννη Γιαπάνη. Η ίδια ανέφερε ότι στόχος της είναι να συνεχίσει 

να προοδεύει στο βόλεϊ και να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Η Ζακχαίου μιλώντας για την πορεία του Prestige Απόλλωνα 
στο πρωτάθλημα είπε ότι «εάν συνεχίσουμε έτσι θα το σηκώσουμε». 

 
Η βράβευση της Κατερίνας Ζακχαίου. 

Ο Νικόλας Ελευθερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ανδρικού κυπριακού βόλεϊ και το αποδεικνύει σε 

κάθε αγωνιστική που παίρνει ευκαιρίες από τον προπονητή του Αντώνη Κωνσταντίνου. Ο 19χρονος διαγώνιος μετά τη 
φυγή των ξένων Νικόλοφ και Πράια βρήκε μόνιμη θέση στην εξάδα της Δερύνειας και διακρίνεται σε κάθε αγώνα. Δεν 



αποκλείεται να αποτελέσει στόχο μεγάλων ομάδων στο μέλλον. Τον Απρίλιο θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρά χαρτιά 
της Εθνικής Εφήβων στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης Εφήβων που θα γίνει στη Λευκωσία. 

 
Στιγμιότυπο από την βράβευση του Νικόλα Ελευθερίου. 

 

09.02.2016/17:50 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Τα βλέμματα στο Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 
Τέσσερεις αγώνες για την 13η αγωνιστική την Τετάρτη 

Με τον αγώνα Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ να ξεχωρίζει, συνεχίζεται την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 το 

πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο του 
ΑΤΙ, ενώ στους άλλους τρεις αγώνες που συμπληρώνουν την αγωνιστική, ο πρωτοπόρος Prestige Απόλλων υποδέχεται 

την Ολυμπιάδα Ν. η δεύτερη Τεχνοοικία ΑΕΚ πάει στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και στην 
Τεχνική Σχολή Αυγόρου το ΘΟΙ υποδέχεται τον Αρη Πολεμίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. Αναλυτικά: 

 
ATI: Ανόρθωσις – Transbunker ΑΕΛ 

Πρόκειται για τον πιο σημαντικό αγώνα της ημέρας. Οι δυο ομάδες βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα 
δυναμικότητας άνκαι η Transbunker ΑΕΛ αγωνίζεται με τρεις ξένες. 



 
Οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ ταξιδεύουν στη Λευκωσία για την κόντρα με την Ανόρθωση. 

Η Ανόρθωσις το τελευταίο διάστημα έδειξε πολύ ανεβασμένη, ενώ προέρχεται από τη σημαντική νίκη τετράδας επί της 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. στον Αγιο Αθανάσιο την περασμένη εβδομάδα. Η Transbunker ΑΕΛ άνκαι έχασε στην έδρα της από τον 

Prestige Απόλλωνα σχετικά εύκολα παρουσιάζεται έτοιμη για αντίδραση και ο αγώνας με την Ανόρθωση θεωρείται μια 
καλή ευκαιρία διασφάλισης και της τρίτης θέσης. 

 
Οι πετοσφαιρίστριες της Ανόρθωσης θέλουν τη νίκη απέναντι στην Transbunker ΑΕΛ. 

Γήπεδο Απόλλων: Prestige Απόλλων – Ολυμπιάδα Ν. 

O Prestige Απόλλων είναι το απόλυτο φαβορί στον αγώνα απέναντι όμως σε μια Ολυμπιάδα Ν. που προέρχεται από 
δυο σερί νίκες οι οποίες στην ουσία αποτέλεσαν εισιτήριο παραμονής. Οι δυο ομάδες θα παίξουν χωρίς άγχος και οι 

δυο προπονητές  θα δώσουν την ευκαιρία σε όλες τις παίκτριες τους να αγωνιστούν. Δεν αποκλείεται η επανεμφάνιση 
μετά από απουσία ενός μήνα λόγω θλάσης της διεθνούς κεντρικής του Prestige Απόλλωνα Αντρης Ιορδάνους. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου: Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Η νέα στάση της Τεχνοοικία ΑΕΚ στο ταξίδι με στόχο την κορυφή λέγεται Αγιος Αθανάσιος. Απέναντι στην Ε.Ν.Α.ΑΘ. η 



ομάδα της Ρούλας Κατσαμπή θα προσπαθήσει να κάνει άλλη μια μεστή εμφάνιση για να κερδίσει το τρίποντο. Στη 
διάθεση της κόουτς θα είναι η πασαδόρος Δέσποινα Κωνσταντίνου που δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τον Άρη 

Πολεμίου. 
Από την άλλη, η ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. μετά την ήττα από την Ανόρθωση φαίνεται να αναπροσαρμόζει τους στόχους 

της για την τετράδα, αλλά θα επιδιώξει απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ μια καλή εμφάνιση και ότι προκύψει. Αμφίβολη 

λόγω τραυματισμού είναι η αρχηγός των «κιτρινοκκοκκινόμαυρων» Παντελίτσα Αραούζου. ‘Αξιο αναφοράς στον 
αγώνα αυτό είναι ότι στους πάγκους των δυο ομάδων θα βρίσκονται δυο πρώην σπουδαίες πετοσφαιρίστριες και 

αυμπαίκτριες η Αλεξία Ροτσίδου στην Ε.Ν.Α.ΑΘ. και η Ρούλα Κατσαμπή στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. Από αυτό το γεγονός ο 
αγώνας προκαλεί πρόσθετο ενδιαφέρον. 

Τεχν. Σχολή Αυγόρου: ΘΟΙ Αυγόρου – Αρης Πολεμίου 
Η ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου μετά την ήττα από την Ολυμπιάδα οπισθοχώρησε στη βαθμολογία και θέλει τη νίκη επί του 

ουραγού Άρη Πολεμίου και για ψυχολογικούς λόγους. Από την άλλη, ο Άρης θα πάει στο μακρινό Αυγόρου για να 
παλέψει κάτι που πράττουν σε κάθε αγώνα οι νεαρές παίκτριές του. 

 

05.02.2016/22:39 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Αφροδίτη: Παφιακός – ΑΠΟΕΛ 3-0(25-20,25-15,25-21) 

Ο Παφιακός κέρδισε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το ΑΠΟΕΛ με 3-0 το οποίο παρατάχθηκε στην Πάφο χωρίς ξένους οι 
οποίοι αποδεσμεύτηκαν από τη Διοίκηση. Παρά το γεγονός αυτό, οι «πορτοκαλί» που έπαιξαν και με νεαρούς 

δυσκόλεψαν τον Παφιακό στο πρώτο και τρίτο σετ αφού έχασαν με 25 -20 και 25-21. Στο δεύτερο σετ ο Παφιακός 
κυριάρχησε και κέρδισε με 25-15. Από την ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη απουσίασε ο τραυματίας Μπατίστα. 

Παφιακός(Σπ.Πρωτοψάλτης):Οικονομίδης, Κωνσταντινίδης, Ανδρέου, Ευσταθίου, Ιβάνκοβιτς, Μπουρκόφσκι. 
Λίμπερο: Παπαχριστοδούλου. Αλλαγές: Σαββίδης, Σωκράτους, Χριαστοδούλου, Γιαννάκος. 

ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς):): Χαλλουμής,Πέτρου, Χάσικος, Γεωργίου, Φαρχάν, Αβερκίου. Λίμπερο: Παντελή. Αλλαγές: 
X’’Παύλου, Κυπριανού. 

Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία: Ομόνοια – Αναγέννηση Δ.3-0(25-17,25-13,28-26) 
Μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι, η Ομόνοια κέρδισε την πολύ ανταγωνιστική Αναγέννηση Δ. με 3-0 σετ 

πετυχαίνοντας την 12η συνεχή της νίκη. Οι δυο ομάδες πρόσφεραν ωραίο θέαμα και το σκορ είχε πολλές εναλλαγές 

στο σκορ. Στο πρώτο σετ η Ομόνοια κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και με πολλές επιτυχημένες 
προσπάθειες στο μπλοκ κατάφερε να το κερδίσει 25-17. Στο δεύτερο σετ από τα αρχικά στάδια οι «τριφυλλοφόροι» 
πήραν τα ηνία και με κορυφαίους τους Παφίτη, Τούλιο και Αλεξίου δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν με 25-13. 

Στο τρίτο σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε αφού η Αναγέννηση δεν το έβαλε κάτω πάλεψε το παιχνίδι και με αιχμές 

τους Ελευθερίου και Αρμενάκη προηγήθηκε 8-11.Η Ομόνοια ανασυντάχθηκε και με κορυφαίο τον Παφίτη γύρισε τον 
αγώνα και προηγήθηκε 18-13. Η χαλάρωση της Ομόνοιας έδωσε την ευκαιρία να επανέλθει και να προηγηθεί με 23-24. 

Ο αγώνας απέκτησε ξαφνικά σασπένς με την Ομόνοια πιο σωστή στο τέλος να κερδίζει με 28-26 και τον αγώνα με 3-0 
σετ. 



 
Ο Κωνσταντίνος Παφίτης ήταν εντυπωσιακός στο μπλοκ. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Ομόνοια(Σ.Σάββα):): Άλβες, Τούλιο, Ρεϊνάλντο, Παφίτης, Α. Πετρακκίδης, Σ. Πετρακκίδης. Λίμπερο: Αντωνίου. 
Αλλαγές: Αδάμου, Αποστόλου, Σπανός. 

Aναγέννηση Δ. (Αντ. Κωνσταντίνου):Αρμενάκης, Ελευθερίου, Ντουβάρτσι, Σωτηρίου, Ττόφιας, Α. Χρυσοστόμου. 
Λίμπερο: Χρ. Χρυσοστόμου. Αλλαγές: Καραγιιάννης, Στίγγας. 

Λύκειο Λατσιών: Kαποδίστριας Εθνικός Λ. – Ανόρθωσις 0-3(12-25,10-25,15-25) 
Πολύ άνετα πέρασε από το Λύκειο Λατσιών η Ανόρθωσις κερδίζοντας τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 0-3 και 

συνεχίζει την αντεπίθεσή της για την τετράδα. Η Ανόρθωσις κέρδισε τα σετ με 12-25,10-25 και 15-25. Η ομάδα του 

Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών παρά τη φιλότιμη προσπάθειά της δεν μπόρεσε να αντισταθεί. 
Εθνικός Λ.:. Μάτσας, Προύσσαλλης, Βραχίμης, Χαριδήμου, Τοφής, Κουλέντης. Αλλαγές: X’’Αθανασίου. 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός):Γ. Κοντός, Στρουγκάρεβιτς, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρτσκι,Δημητρίου, Γκιουλέ. Λίμπερο: 
Πλατρίτης. Αλλαγές: Πάρλας, Αγαθοκλέους, Αθανασίου. 

Ο αγώνας Ν. Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο «Σπύρος Κυπριανού». 

 

05.02.2016/13:33 

Αρχίζει η δεύτερη φάση στη Β Ανδρών 
Τρεις ομάδες διεκδικούν την άνοδο 

Η δεύτερη και τελική φάση του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Ανδρών που θα κρίνει την ομάδα που θα ανέβει στην Α 
Κατηγορία αρχίζει τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου με δυο αγώνες για την 11η 
αγωνιστική και πρώτη της Β Φάσης. 

Τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Γήπεδο Φώτη Πίττα η Ολυμπιάς Φρενάρους που τερμάτισε στην Α Φάση 

στη τρίτη θέση με 17 βαθμούς υποδέχεται την Εθνική Ενόπλων σε αγώνα εκτός συναγωνισμού. Εξάλλου, την Τετάρτη 
10 Φεβρουαρίου στις 19:30 στο Γήπεδο της Εμπας ο Α.Ο. Διόνυσος θα φιλοξενήσει την Ε.Ν.Παραλιμνίου που 
τερμάτισε την Α Φάση στην δεύτερη θέση με 18 βαθμούς. 

Η πρωτοπόρος με 19 βαθμούς Ολυμπιάδα Ν. θα πάρει τους τρεις βαθμούς άνευ αγώνος αφού ο αντίπαλός της Αρης 

Λεμεσού αποχώρησε από το πρωτάθλημα. 
Με βάση τη βαθμολογία η τριάδα Ολυμπιάδα Ν., Ε.Ν. Παραλιμνίου και Ολυμπιάδα Φρ. θα παλέψουν για την πρωτιά 
και την άνοδο, ενώ ο Διόνυσος εφόσον παρουσιαστεί ανταγωνιστικός θα έχει ρυθμιστικό ρόλο. 

Εξάλλου, την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:00 στο «Θεμιστόκλειο» η Ανόρθωση Πετ. θα υποδεχθεί τον 
Πανιδαλιακό σε αγώνα που ολοκληρώνει την 11η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β Γυναικών. 
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Φουλ δράση στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
Το Σαββατοκύριακο παίζουν Έφηβοι, Νεάνιδες, Κορασίδες, Παγκορασίδες 

Δράση στα πετοσφαιρικά αναπτυξιακά πρωταθλήματα U18, U16 και U 14 θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλούν οι προκριματικοί όμιλοι Κορασίδων και Παγκορασίδων U16 και U14 που θα κρίνουν τα δυο 
εισιτήρια στην οκτάδα. Αναλυτικά: 

Κατηγορία Εφήβων U18 
Στην κατηγορία Εφήβων U16 την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016 θα διεξαχθούν τέσσερεις αγώνες τρεις για τον όμιλο 
του τίτλου 1-6 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής και ένας κατατακτήριος αγώνας για τις θέσεις 7-9 ως εξής: 

O πρώτος χρονικά αγώνας θα διεξαχθεί στις 11:00 στο γήπεδο της Δερύνειας όπου η Αναγέννηση θα υποδεχθεί την 

Ολυμπιάδα Φρενάρους. Στις 12:00 o Εθνικός Λατσιών θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Διόνυσο στο Λύκειο Λατσιών και στις 
14:00 στο Γυμνάσιο Αγ. Νεοφύτου θα γίνει το Βαρωσιώτικο ντέρμπι Ν.Σαλαμίνα – Ανόρθωσις. Για τις θέσεις 7-9 στις 
12:00 στο γήπεδο Πολεμιδιών η ΑΕ Καραβά θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Ν. 

Στη βαθμολογία γίνεται πραγματική μάχη αφού προηγείται η Αναγέννηση Δ. με έξι βαθμούς και ακολουθούν η 

Ανόρθωσις με 5 βαθμούς, η Ολυμπιάδα Φρ. με 4 βαθμούς και η Ν. Σαλαμίνα με 3 βαθμούς. Α.Ο. Διόνυσος και Εθνικός 
Λατσιών δεν έχουν βαθμό. 

 
H εφηβική ομάδα της Αναγέννησης Δ. προηγείται στη βαθμολογία. 

Κατηγορία Νεανίδων U 18 

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα στην τελική φάση των νεανίδων. Αρχή γίνεται το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016 στον 
όμιλο του τίτλου 1-6 με τον αγώνα στο ΑΤΙ μεταξύ Ανόρθωσης – Πανιδαλιακού στις 12:00. Την Κυριακή 07 

Φεβρουαρίου θα γίνουν άλλοι δυο αγώνες για τον όμιλο του τίτλου και τρεις κατατακτήριοι για τις θέσεις 7-9, 10-12, 
13-15. 

Για τις θέσεις 1-6 στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Πετ. και στις 14:30 
στο γήπεδο του Απόλλωνα, ο Απόλλων θα υποδεχθεί τον Παφιακό. Για τις θέσεις 7-9 στο γήπεδό της η ΑΕΛ θα 

φιλοξενήσει την Αναγέννηση Δ. στις 14:00.Για τις θέσεις 10-12 στις 11:30 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο Ροτσίδης 
Μ. θα υποδεχθεί τον Ν.Ο. Λακατάμιας. Για τις θέσεις 13-15 στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας η ώρα 13:00 o Αχιλλέας Κ. 
θα παίξει με την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. 

Στον όμιλο του τίτλου προηγούνται Απόλλωνας και Ανόρθωσις με 6 βαθμούς και ακολουθούν: Πανιδαλιακός με 3, ενώ 

χωρίς βαθμό παραμένουν Παφιακός, ΑΕΚ Λάρνακας και Ανόρθωσις Πετ. Σημειώνεται ότι Παφιακός και Πανιδαλιακός 
έχουν από ένα αγώνα. 



 
Δυο στα δυο για τις νεάνιδες του Απόλλωνα. 

Κατηγορία Κορασίδων U16 
Στην κατηγορία Κορασίδων θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες στο Γήπεδο της Πύλας το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 

2016 οι ομάδες Ν.Ο. Λακατάμιας, ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΛ. Με βάση το πρόγραμμα που καταρτίστηκε μέσω κλήρωσης 

θα αγωνιστούν κατά σειρά: Ν.Ο.Λακατάμιας – ΑΕΚ, ΑΕΛ – Ν.Ο. Λακατάμιας και ΑΕΚ – ΑΕΛ. Οι αγώνες αυτοί αρχίζουν 
στις 13:00. 

Στη φάση των οκτώ η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του Ομίλου θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα και η 

ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα παίξει με την Ανόρθωση σε διπλούς αγώνες. Στους άλλους αγώνες ο 
Ροτσίδης θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Πετ. και ο Πανιδαλιακός τον Εθνικό Λατσιών. 

Κατηγορία Παγκορασίδων U14 
Στην κατηγορία Παγκορασίδων θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες στο Γήπεδο της Πύλας το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 

2016 οι ομάδες Ε. Ν.Α.ΑΘ., Αχιλλέας, Μαραθώνας Κ.Β. Με βάση το πρόγραμμα που καταρτίστηκε μέσω κλήρωσης θα 

αγωνιστούν κατά σειρά: Ε.Ν. Α.ΑΘ. – Αχιλλέας, Μαραθώνας Κ.Β. – Ε.Ν. Α.ΑΘ. και Αχιλλέας – Μαραθώνας Κ.Β. . Οι 
αγώνες αυτοί αρχίζουν στις 10:00. 

Στη φάση των οκτώ η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου θα αντιμετωπίσει την 

ΑΕΚ και η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του Ομίλου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Ν. Στους άλλους 
αγώνες ο Πανιδαλιακός θα αντιμετωπίσει τον Παφιακό και η ΑΕΛ την Ανόρθωση. 
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Τα φαβορί προχώρησαν με νίκες στη Β Γυναικών 
Αναγέννηση Δ. και Εθνικός Λατσιών κέρδισαν Μαραθώνα και Ν.Ο.Λ. 

Με τις νίκες των φαβορί Αναγέννησης Δ. και Εθνικού Λατσιών συνεχίστηκε το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας 
Γυναικών την Τετάρτη για την 11η αγωνιστική. Οι Δερυνειώτισσες κατέβαλαν την ομάδα του Μαραθώνα Κ. Β. με 3-0 
στο γήπεδό τους, ενώ με το ίδιο σκορ ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε τον Ν.Ο. Λακατάμιας. 

Η Αναγέννηση χωρίς να φορτσάρει κέρδισε τον Μαραθώνα Κ.Β. με 3-0 και ισοβαθμεί με τον Παφιακό στην πρώτη 

θέση της βαθμολογίας με 26 βαθμούς. Τα σετ ήταν 25-19,25-17 και 25-15. Οι δυο ομάδες χρησιμοποίησαν τις 
ακόλουθες παίκτριες: 

Αναγέννηση Δ. Χρυσοστόμου, Πολυδώρου, Χ’’Θωμά, Παπαλεοντίου, Ευσταθίου, Δημητρίου Λίμπερο Παρπούνα. 
Αλλαγές: Οικονόμου, Χαννίδου. 

Μαραθώνας Κ.Β. (Α. Πιερή): Ονησιφόρου, Ποντικίδου, Χρυσάνθου, Κουλέντη, Χριστοδούλου, Σκάγια. Αλλαγές: 
(Ζαννουδάκη, Ανδρέου). 



 
Με νίκη προχώρησε η Αναγέννηση Δ. 

Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκας ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε το καθήκον της παρά τις απουσίες 
που είχε, αλλά το προβάδισμα ανήκει πλέον στον Παφιακό. 

Στο Λύκειο Λατσιών ο Εθνικός ανώτερος κέρδισε τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 3-0 και προσπαθεί να ανέλθει βαθμολογικά. 
Τα σετ ήταν: 25-22,25-19 και 25-17. 
Οι δυο ομάδες χρησιμοποίησαν τις ακόλουθες παίκτριες: 

Εθνικός Λατσιών: Καλοθέου, Γαβριήλ,Κωνσταντίνου, Λουκά, Βαλσαμίδου, Ττέκκη. Λίμπερο: Κουτσουλλή. Αλλαγές: 
Κρέκου. 

Ν.Ο. Λακατάμιας: Γαρνάβου, Χαραλάμπους, Ποπολίτοβα, Μιχαήλ, Γεωργιάδου, Μαρούχου, Αγγελή Αλλαγές: Γκουρλά, 
Χριστοδούλου, Γεωργιάδου. 

H προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι ο στόχος της ομάδας 
της πλέον είναι να βλέπει τον κάθε αγώνα ξεχωριστά, μετά τις δυο ήττες που δέχθηκε από Πανεπιστήμιο και 
Μαραθώνα Κ.Β. 

Η 11η αγωνιστική άρχισε την Τρίτη με τη νίκη του Παφιακού επί του Πανεπιστημίου μέσα στο Πανεπιστήμιο με 3-0. Η 

αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12:00 με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετ. - Πανιδαλιακός στο Θεμιαστόκλειο. 
Ρεπό έχει η ομάδα του Ροτσίδη Μάμμαρι. 
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Βήμα τετράδας για «Κυρία» 
Μετά τη νίκη στον Αγιο Αθανάσιο. Ικανοποίηση στις τάξεις της Ανόρθωσης 

Ομολογουμένως μια από τις σημαντικότερες νίκες της 12ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α 
Κατηγορίας πέτυχε η Ανόρθωσις η οποία μέσα στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου κέρδισε την Ε.Ν.Α.ΑΘ. με 0-3 και πήρε 

«αέρα» έξι πόντων στη βαθμολογία. 
Με δεδομένο ότι απομένουν άλλες δυο αγωνιστικές για τη λήξη του Β Γύρου και η Ανόρθωσις έχει πιο βατό 

πρόγραμμα από την Ε.Ν.Α.ΑΘ. οι «κυανόλευκες» βρίσκονται κοντά στην τετράδα. Η διεθνής λίμπερο της ομάδας 
Χριστιάνα Δαϋίδ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νίκη και την εμφάνιση της 
ομάδας της. 

Η Ανόρθωσις ήταν πολύ καλή στο πρώτο και τρίτο σετ τα οποία κέρδισε με 19-25 και 14-25, αλλά στο δεύτερο ο 

αγώνας ήταν γκραν – γκινιόλ με την« Μεγάλη Κυρία» να κερδίζει τελικά με 28-30. Η Δαϋιδ έδωσε εξήγηση για τη 
διακύμανση του σκορ λέγοντας ότι «στο δεύτερο σετ δυσκολευτήκαμε διότι επαναπαυτήκαμε μετά την κατάκτηση του 

πρώτου σετ, αλλά επανήλθαμε και κερδίσαμε τον αγώνα». 



Αναφορικά με το θέμα τετράδας και εάν θεωρείται τελειωμένη υπόθεση, η Δαϋίδ ανέφερε ότι «η τετράδα θα τελειώσει 
με τη λήξη του Β Γύρου και μπροστά μας έχουμε άλλα δυο παιχνίδια που θέλουν προσοχή». 

 

03.02.2016/19:10 
ΟΠΑΠ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Γήπεδο ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Prestige Απόλλων 0-3(09-25,20-25,23-25) 
O Prestige Απόλλωνας παίζοντας σοβαρά πέρασε από το γήπεδο της ΑΕΛ κερδίζοντας την συμπολίτισσά του με 0-3 και 

συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προς στον τίτλο. Η Transbunker ΑΕΛ πάλεψε μέχρι τέλους το δεύτερο και τρίτο σετ, 
αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα του Preestige Απόλλωνα. 

Το πρώτο σετ δεν θύμιζε σε καμιά περίπτωση ντέρμπι. Ο Prestige Απόλλων παίζοντας εξαιρετικό βόλεϊ κυριάρχησε 

κερδίζοντας εύκολα με 09-25. Η γηπεδούχος Transbunker ΑΕΛ ήταν αγνώριστη σε αυτό το σετ και βρέθηκε δίκαια 
πίσω στο σκορ. 

 
Μάχη στο φιλέ από το ντέρμπι της Λεμεσού (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Στη συνέχεια του αγώνα η Τransbunker ΑΕΛ βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς αλλά οι «γαλάζιες» ήταν ανώτερες και 
κέρδισαν μετά από ωραία σετ με 20-25 και 23-25. 

Transbunker ΑΕΛ(M.Ολμετσένκο):Παύλου, Λεζέκνινα, Σουκορούκοβα,Ντβόρακ, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι. 

Λίμπερο: Κωνσταντίνου. 
Prestige Απόλλων(Γ. Γιαπάνης):Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Μανίταρου, Σπύρου. Λίμπερο: Στεφάνου. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου: Ε.Ν.Α.ΑΘ. – Ανόρθωσις 0-3(19-25,28-30,14-25) 

Το αποφασιστικό βήμα για την τετράδα έκανε στον Αγ. Αθανάσιο η Ανόρθωσις. Παίζοντας συγκεντρωμένα κέρδισε με 

0-3 την τοπική Ε.Ν.Α.ΑΘ. και ξέφυγε έξι βαθμούς στη βαθμολογία από τον αντίπαλό της. Πλέον τα πλάνα της 
Λεμεσιανής ομάδας μάλλον αναπροσαρμόζονται. 

Καλύτερη η Ανόρθωσις στο πρώτο σετ έχοντας πιο καλές επιλογές κατάφερε να αφοπλίσει τα ατού της ομάδας του 
Αγ. Αθανασίου Κοβαλίεβα και Κούπερ και να πάρει το πρώτο σετ κερδίζοντας με 19-25. 



Πραγματική μάχη έγινε στο δεύτερο σετ με την Ε.Ν.Α.ΑΘ. να θέλει πάρα πολύ το σετ και την Ανόρθωση να συνεχίζει 
να παίζει καλό βόλεϊ. Τελικά, μετά από ένα σετ γκραν –γκινιόλ η Ανόρθωσις κέρδισε με 28-30 και έκανε το 0-2 στα 
σετ. 

Στο τρίτο σετ η κούραση των παικτών της Ε.Ν.Α.ΑΘ. ήταν καταλυτική με συνέπεια η Ανόρθωσις με περισσότερες 

λύσεις και φρεσκάδα να κερδίσει με 14-25 και να πάρει τη σημαντική νίκη. Στο τρίτο σετ η κούραση των παικτών της 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. ήταν καταλυτική με συνέπεια η Ανόρθωσις με περισσότερες λύσεις και φρεσκάδα να κερδίσει με 14-25 και 
να πάρει τη σημαντική νίκη. 

Ε.Ν.Α.ΑΘ.(Α.Ροτσίδου):Κοβαλίεβα, Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ,Κωνσταντινίδου,Νιόκκα. Λίμπερο: 

Χ’’Κυριάκου.Αλλαγές : Ιωάννου,Νικολάου, Πίττα, Μπρούμπωλ 
Ανόρθωσις(Γ.Χριστοφόρου):Ριαλά,Βασιλείου,Κολοκοτρώνη, Παπαγεωργίου,Κωνσταντίνου, Μπρατούνχινα. 
Λίμπερο: Δαϋίδ.Αλλαγές: Ν. Γιασουμή,Κ. Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, Κωνσταντίνου. 

Γυμν. Ακρόπολης: Ολυμπιάδα Ν. – ΘΟΙ Αυγόρου 3-2(22-25,25-21,25-20,12-25,15-13) 

Μετά από ένα αμφίρροπο αγώνα με πολλές ανατροπές η Ολυμπιάδα κέρδισε στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως το ΘΟΙ 
Αυγόρου με 3-2 σετ και πήρε τους δυο πόντους πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχή της νίκη. 

Πραγματική μάχη έγινε στο πρώτο σετ στην Ακρόπολη, ανάμεσα σε δυο ισοδύναμες ομάδες με το ΘΟΙ πιο 
οργανωμένο στα τελικά στάδια να κερδίζει με 22-25 και να προηγείται με 0-1 σετ. 

Ενα σου ένα μου ήταν η συνέχεια του αγώνα. Καμιά ομάδα δεν μπορούσε να επιβληθεί, απλά σε κάθε σετ η μια είτε η 
άλλη ομάδα έπαιρνε το πάνω χέρι. Τελικά, ο αγώνας οδηγήθηκε στο τάι – μπρέικ με με την Ολυμπιάδα πιο τυχερή και 

καλή αμυντικά στους τελευταίους πόντους να κερδίζει με 15-13 και να παίρνει το δίποντο της νίκης. 
Ολυμπιάδα Ν.(Χρ. Σιαντρής):Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Αρτ. Σταύρου, Λιάτσου, Παπαγιάννη, Πέτρου. Λίμπερο: 

Τζιαπούρα. 

ΘΟΙ Αυγόρου(Λ. Νοβάκοφ):Ειρ. Χαραλάμπους, Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου,Μιχαήλ, Χ’’Κωνσταντίνου. 
Λίμπερο: Κούτα. 

«Κίτιον»: Τεχνοοικία ΑΕΚ – Αρης Πολεμίου 3-0(25-10,25-09,25-14) 

‘Όπως αναμενόταν η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε εύκολα τον ουραγό Αρη Πολεμίου με 3-0 στο «Κίτιον» και εξακολουθεί 

να βρίσκεται στο κυνήγι του Prestige Απόλλωνα. Η σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτριες της Ρούλας Κατσαμπή της 
επέτρεψε να ξεκουράσει κάποιες παίκτριες και να χρησιμοποιήσει νεαρές. Οι «κιτρινοπράσινες» κέρδισαν το πρώτο σετ 

με 25-10, το δεύτερο με 25-09 και το τρίτο 25-14. 
Τεχνοοικία ΑΕΚ(Ρ. Κατσαμπή):Χαραλάμπους, Ιωάννου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς, Βοιτζίνοβιτς. Λίμπερο: 

Μοσφιλιώτη Αλλαγές:.Δημητρίου, Κέζου, Λίμπερο: Καπιτανή. 
Αρης Πολεμίου(Γ. Χαραλάμπους):Μ.Κουππή, Χ’’Χριστοδούλου, Χ’’Ευσταθίου,Πεγειώτη,Ρ. Κουππή, Αντωνίου. 
Λίμπερο: Ανδρέου .Αλλαγές:Χαραλάμπους, Ρ. Αντωνίου. 

Β Γυναικών 

Για την 11η αγωνιστική της Β Γυναικών έγιναν οι εξής αγώνες: 

Αναγέννηση Δ. – Μαραθώνας Κ.Β 3-0.(25-19,25-17,25-15) 
Εθνικός Λατσιών – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-22,25-19,25-17) 

 

 03.02.2016/13:43 
Πέρασε και από το Πανεπιστήμιο ο Παφιακός 
Για την 11η αγωνιστική κέρδισε την ομώνυμη ομάδα με 0-3 

 

Ο Παφιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής Β Κατηγορίας Γυναικών η αυλαία της οποίας άνοιξε την 
Τρίτη, αφού κέρδισε εκτός έδρας το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 0-3 σετ. Στα τρία σετ το παιχνίδι ήταν σχετικά 
ανταγωνιστικό αφού η ομάδα του Παφιακού κέρδισε με 17-25, 21-25 και 19-25. 

Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις: 

Πανεπιστήμιο Κ. (Αντ. Δημητρίου):Ελ. Μαραγκού, Γ. Μαραγκού, Αλεξάνδρου, Παρασκευά, Λ. Οικονομίδου, Μ. 
Οικονομίδου. Λίμπερο: Χρ. Μαραγκού. Αλλαγές: Χρ. Μ. Μαραγκού, Ηλία). 

Παφιακός(Στ. Μασιάς): ): A. Ντόντσουκ, Π. Ντόντσουκ, Θεοτή, Κακουλλή, Κωνσταντίνου, Τίλλει. Λίμπερο 
Παρασκευοπούλου. Αλλαγές: Ποταμοπούλου, Κωνσταντινίδου, Παπαντωνίου, Νικολάου. 



O προπονητής του Παφιακού Στέλιος Μασιάς χαρακτήρισε τη νίκη της ομάδας του δίκαιη αφού η απόδοσή της 
κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Όπως είπε, η άνοδος ενδέχεται να κριθεί στα σετ και το κάθε σετ είναι σημαντικό. Ο κ. 

Μασιάς είπε ότι στόχος είναι η απόδοση της ομάδας του να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και εάν έλθει η άνοδος θα 
είναι επιτυχία. 

Εξάλλου, ο προπονητής του Πανεπιστημίου Αντώνης Δημητρίου ανέφερε ότι o Παφιακός ήταν ανώτερη ομάδα και 
κέρδισε δίκαια. Όπως είπε, η ομάδα της Πάφου φαίνεται να αποκτά δυναμική, ενώ η ομάδα του θα παλέψει για το 
καλύτερο. 

Η Β Κατηγορία Γυναικών συνεχίζεται απόψε με δυο αγώνες αφού στις 19:30 στο γήπεδο της Δερύνειας η Αναγέννηση 

αντιμετωπίζει τον Μαραθώνα Κ.Β. και στο Γυμνάσιο Λατσιών ο τοπικός Εθνικός τον Ν.Ο. Λακατάμιας. Η αγωνιστική 
ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12:00 με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετ. – Πανιδαλιακός στο Θεμιστόκλειο στις 12:00. 
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ΟΠΑΠ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Τρεις αγώνες με φαβορί στη 12η αγωνιστική 
Παφιακός, Ανόρθωσις και Ομόνοια έχουν τον πρώτο λόγο – Στις 15 Φεβρουαρίου ο αγώνας Ν. Σαλαμίνα 
–Pokka ΑΕ Καραβά. 

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Στο 

πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής ο Παφιακός θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ σε ένα ντέρμπι ονομάτων, η πρωτοπόρος και 
αήττητη Ομόνοια θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Δερύνειας και η Ανόρθωσις θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να 
αντιμετωπίσει τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00. 

Αφροδίτη: Παφιακός – ΑΠΟΕΛ 

Θεωρείται βάσει ονομάτων και μόνο ο αγώνας της ημέρας, αλλά το ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει στην Πάφο αποδεκατισμένο, 
αφού με απόφαση της διοίκησης αποδεσμεύτηκαν οι τρεις ξένοι Ντίμα Κοζλόφσκι, Αλ. Τζόρτζεβιτς και Φάμπιο Χόστερ. 
Η εξέλιξη αυτή φέρνει τους Παφίτες φαβορί για τη νίκη. 

Ο Παφιακός ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς τον Βραζιλιάνο Λέο Μπατίστα ο οποίος θα απουσιάσει για ένα μήνα θα 

επιδιώξει το τρίποντο για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Απόλυτα έτοιμος θα είναι ο Νικόλας Κωνσταντινίδης κάτι 
που δίνει περισσότερες επιλογές στον προπονητή Σπύρο Πρωτοψάλτη. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο 

προπονητής του Παφιακού Σπύρος Πρωτοψάλτης χαρακτήρισε το ΑΠΟΕΛ επικίνδυνη ομάδα που θα παλέψει, γι’αυτό 
είπε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι προσεκτική. 

Το ΑΠΟΕΛ μετά την απόφαση της διοίκησης για αποδέσμευση των τριών ξένων, αφού κρίθηκε ότι ο στόχος της 
τετράδας είναι απομακρυσμένος θα πάει στην Πάφο για μια καλή εμφάνιση. 

Ο προπονητής Μίμης Παμπακάς ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η φυγή των ξένων ελαχιστοποιεί τις 
πιθανότητες της ομάδας του για την τετράδα. Στην Πάφο ο κόουτς των «πορτοκαλί» θα δώσει χρόνο συμμετοχής 
στους νεαρούς Κύριλλο Φαρχάν και Νεόφυτο Κυπριανού, ενώ επιστρέφει ο διεθνής διαγώνιος Γαβριήλ Γεωργίου. 

Λύκειο Λατσιών: Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Ανόρθωσις 

Η Ανόρθωσις θα ταξιδέψει στη Λευκωσία ως το απόλυτο φαβορί του αγώνα. Η τελευταία νίκη στο Βαρωσιώτικο 
ντέρμπι επί της Νέας Σαλαμίνας με 3-0 ανέβασε την ψυχολογία των «κυανολεύκων» και ταυτόχρονα αναπτέρωσε τις 

ελπίδες της ομάδας για την τετράδα. Από την άλλη, ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα παλέψει για άλλο ένα αγώνα 
με στόχο το καλύτερο. 

Από τους Λατσιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Κύπρος Μιχαήλ που υποφέρει στον αχίλλειο τένοντα. Ο έμπειρος 
παίκτης του Εθνικού Ανδρέας Τοφής ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «θα παλέψουμε για άλλο ένα αγώνα 

απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο και εάν καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο σετ και διαμορφωθούν άλλα δεδομένα 

στον αγώνα θα τα κυνηγήσουμε». 
Η ομάδα του Μάριου Κοντού θα πάει στα Λατσιά για τη νίκη. Όπως επισήμανε και ο κόουτς της Ανόρθωσης Μάριος 

Κοντός έχουμε ένα αγώνα στα Λατσιά που πρέπει να κερδίσουμε και θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε σοβαρά για 
να τα καταφέρουμε». Μοναδικό πρόβλημα για τον κόουτς των «κυανολεύκων» είναι ο τραυματίας Γιώργος 
Χρυσοστόμου. 

Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία: Ομόνοια – Αναγέννηση Δ. 

Οι πρωτοπόροι και αήττητοι «πράσινοι» είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη αφού υπερέχουν σε όλους τους 



τομείς. Ειδικά μετά τη νίκη επί της Pokka ΑΕ Καραβά στη Λεμεσό η ψυχολογία των «τριφυλλοφόρων» βρίσκεται στα 
ύψη. Η Αναγέννηση θα πάει στη Λευκωσία για το καλύτερο δυνατό και να κερδίσει τις εντυπώσεις. 

Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα θα παραταχθεί στον αγώνα η Ομόνοια, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο 

Κυριάκος Αδάμου και βρίσκεται στις επιλογές του κόουτς Σάββα Σάββα. Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας που 

αντιμετωπίζουν στην Ομόνοια τον αγώνα είναι οι δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ του προπονητή Σάββα Σάββα, ο 
οποίος είπε ότι «για εμάς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Πάμε σε όλους τους αγώνες με σοβαρότητα, αφού είμαστε 
συγκεντρωμένοι στο στόχο μας που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος». 

Η ομάδα της Αναγέννησης Δ. θα πάει στη Λευκωσία με στόχο μια καλή εμφάνιση, κάτι που οι νεαροί παίκτες της 

ομάδας έδειξαν ότι μπορούν να πράξουν. Στη διάθεση του κόουτς Αντώνη Κωνσταντίνου θα βρίσκονται κατά πάσα 
πιθανότητα και οι Απόστολος Αρμενάκης και Χρ. Χρυσοστόμου οι οποίοι ήταν με βαριά ίωση την περασμένη εβδομάδα. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «για εμάς ο αγώνας με την Ομόνοια είναι μια ευκαιρία 
για τους νεαρούς μας παίκτες να αγωνιστούν και να πάρουν εμπειρίες για το μέλλον». 

Ο τέταρτος αγώνας της 12ης αγωνιστικής μεταξύ N.Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 
Φεβρουαρίου 2016, αφού το «Σπύρος Κυπριανού» δεν θα είναι διαθέσιμο την Παρασκευή. 
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Προκριματικοί όμιλοι στη Β Φάση Κορασίδων – Παγκορασίδων 
Το Σάββατο διεκδικούν έξι ομάδες την πρόκριση στην οκτάδα 

Η τελική φάση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων U 16 και U14 Κορασίδων και Παγκορασίδων θα αρχίσει το 

ερχόμενο Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016 με τους αγώνες των ομάδων που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων 
τους στην Α Φάση και θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην οκτάδα του πρωταθλήματος. 

Στην κατηγορία Κορασίδων θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες στο Γήπεδο της Πύλας οι ομάδες Ν.Ο. Λακατάμιας, ΑΕΚ 
Λάρνακας και ΑΕΛ. Με βάση το πρόγραμμα που καταρτίστηκε μέσω κλήρωσης θα αγωνιστούν κατά σειρά: 
Ν.Ο.Λακατάμιας – ΑΕΚ, ΑΕΛ – Ν.Ο. Λακατάμιας και ΑΕΚ – ΑΕΛ. Οι αγώνες αυτοί αρχίζουν στις 10:00. 

Στη φάση των οκτώ η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του Ομίλου θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα και η 

ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα παίξει με την Ανόρθωση σε διπλούς αγώνες. Στους άλλους αγώνες ο 
Ροτσίδης θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωσις Πετ. και ο Πανιδαλιακός τον Εθνικό Λατσιών. 

Στην ημιτελική φάση ο νικητής του ζευγαριού δεύτερος του προκριματικού ομίλου –Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει σε 
διπλούς αγώνες τον νικητή του αγώνα Πανιδαλιακός – Εθνικός Λατσιών και ο νικητής των αγώνων πρώτος του 

προκριματικού ομίλου –Απόλλων θα παίξει σε διπλούς αγώνες με τον νικητή των αγώνων Ροτσίδης – Ανόρθωσις Πετ. 
Οι ηττημένοι των δυο ζευγαριών θα παίξουν σε διπλούς αγώνες για τις θέσεις 5-8, ενώ στην ένατη θέση θα τερματίσει 
ο τρίτος του προκριματικού ομίλου. 

Στην κατηγορία Παγκορασίδων θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες στο Γήπεδο της Πύλας οι ομάδες Ε. Ν.Α.ΑΘ., 

Αχιλλέας, Μαραθώνας Κ.Β. Με βάση το πρόγραμμα που καταρτίστηκε μέσω κλήρωσης θα αγωνιστούν κατά σειρά: 
Ε.Ν. Α.ΑΘ. – Αχιλλέας, Μαραθώνας Κ.Β. – Ε.Ν. Α.ΑΘ. και Αχιλλέας – Μαραθώνας Κ.Β. . Οι αγώνες αυτοί αρχίζουν στις 

13:30. 

Στη φάση των οκτώ η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου θα αντιμετωπίσει την 
ΑΕΚ και η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του Ομίλου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Ν. Στους άλλους 
αγώνες ο Πανιδαλιακός θα αντιμετωπίσει τον Παφιακό και η ΑΕΛ την Ανόρθωση. 

Στην ημιτελική φάση ο νικητής του ζευγαριού δεύτερος του προκριματικού ομίλου – ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε διπλούς 

αγώνες τον νικητή του αγώνα ΑΕΛ – Ανόρθωσις και ο νικητής των αγώνων πρώτος του προκριματικού ομίλου – 
Ολυμπιάδα Ν. θα παίξει σε διπλούς αγώνες με τον νικητή των αγώνων Πανιδαλιακός – Παφιακός. Οι ηττημένοι των 

δυο ζευγαριών θα παίξουν σε διπλούς αγώνες για τις θέσεις 5-8, ενώ στην ένατη θέση θα τερματίσει ο τρίτος του 
προκριματικού ομίλου. 

 

02.02.2016/12:57 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 



Δεσπόζει το κλασσικό Λεμεσιανό ντέρμπι 
Transbunker ΑΕΛ – Prestige Απόλλων στο ματς της αγωνιστικής – Αγώνας τετράδας στον Αγ. Αθανάσιο 

Δυο σημαντικούς αγώνες που κρίνουν πολλά στην τετράδα περιλαμβάνει η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 

Γυναικών Α Κατηγορίας που είναι ορισμένη την Τετάρτη. Το Λεμεσιανό ντέρμπι Transbunker ΑΕΛ – Prestige Απόλλων 

σαφέστατα τραβά το ενδιαφέρον, ενώ σημαντικός αγώνας θα διεξαχθεί και στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου όπου η 
τοπική Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου υποδέχεται την Ανόρθωση. Στους άλλους δυο αγώνες η Τεχνοοικία ΑΕΚ υποδέχεται τον 

Άρη Πολεμίου και στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα Ν. φιλοξενεί το ΘΟΙ Αυγόρου σε ένα μάλλον ενδιαφέρον 
αγώνα. Οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 19:30 εκτός το Λεμεσιανό ντέρμπι που θα αρχίσει στις 20:00. Αναλυτικά: 

Γήπεδο ΑΕΛ: Transbunker ΑΕΛ – Prestige Απόλλων 
Πάντοτε τα ντέρμπι της Λεμεσού στη γυναικεία πετόσφαιρα τραβούν το ενδιαφέρον των πετοσφαορόφιλων. Σε όποια 

αγωνιστική κατάσταση και εάν βρίσκονται οι δυο ομάδες πάντοτε τα ντέρμπι Transbunker ΑΕΛ – Prestige Απόλλων 
έχουν τη δική τους αίγλη. Οι γηπεδούχες θα προσπαθήσουν για τη νίκη κυρίως για ψυχολογικούς λόγους και να 

σφραγίσουν την τρίτη θέση και οι φιλοξενούμενες για να δείξουν την κυριαρχία τους. Και για τις δυο ομάδες το 

γόητρο μετρά πολύ. 
Αγωνιστικά, η Transbunker ΑΕΛ θα παρουσιαστεί πλήρης στον αγώνα αφού μετά τις τελευταίες δοκιμές που έγιναν 

από τον Ρώσο προπονητή Μιχαήλ Ολμετσένκο στους προηγούμενους αγώνες η ομάδα θα εμφανιστεί με τις ξένες 
Σουκορούκοβα, Καταρασβίλι και Λεζέκνινα. Η αρχηγός της ομάδας Σάντρα Παύλου μιλώντας στην ιστοσελίδα της 
ΚΟΠΕ εξέφρασε την αισιοδοξία της για νίκη μέσα στην δική τους έδρα. 

Η ομάδα του Prestige Απόλλων θα πάει στο γειτονικό γήπεδο της ΑΕΛ για να πετύχει την 12η συνεχή της νίκη. Ο 

κόουτς Γιάννης Γιαπάνης είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στη διάθεσή του και την κεντρική Άντρη Ιορδάνους που 
ξεπέρασε τον τραυματισμό της, αλλά η τελική απόφαση για τη συμμετοχή της εναπόκειται στον ίδιο. Η Αντρη 

Ιορδάνους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόνισε την ανάγκη η ομάδα της να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη για 
να πάρει τη νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα, αφού αναμένεται παρουσία του κόσμου της ΑΕΛ. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου: Ε.Ν. Α.ΑΘ.- Aνόρθωσις 
Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής που πολύ πιθανόν να κρίνει την ομάδα που θα τερματίσει 

στην τετράδα. Τις δυο ομάδες χωρίζουν στο βαθμολογικό πίνακα τρεις βαθμοί 17 Ανόρθωσις και 14 η Ε.Ν.Α.ΑΘ. Όπως 
φαίνεται και από τη βαθμολογία τυχόν νίκη της ομάδας του Αγίου Αθανασίου θα φέρει τις δυο ομάδες ισόβαθμες και 
όλα αρχίζουν ξανά. 

Οι κιτρινόμαυρες της Αλεξίας Ροτσίδου κατεβαίνουν στον αγώνα με μια σημαντική απώλεια αφού θα απουσιάσει η 

αρχηγός Παντελίτσα Αραούζου και ψάχνει τις λύσεις για να καλύψει το κενό της. Η κόουτς της ομάδας 
προβληματίζεται από την έλλειψη ρυθμού που υπάρχει στην ομάδα της μετά τις γιορτές γι’αυτό και τις τελευταίες 

ημέρες η Ε.ΝΑ.ΑΘ. έκανε δυο φιλικούς αγώνες με τις νεάνιδες του Απόλλωνα και τους έφηβους της Νέας Σαλαμίνας 

ώστε να αποκτήσει ρυθμό. Η προπονήτρια της Ε.Ν.Α.ΑΘ. μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η 
Ανόρθωσις είναι μια έμπειρη ομάδα, παραδοσιακή ομάδα τετράδας και το έργο της ομάδας της δεν θα είναι καθόλου 
εύκολο. 

Η Ανόρθωσις μετά τις δυο ήττες από τον Prestige Απόλλωνα και την Τεχνοοικία ΑΕΚ ψάχνει την επιστροφή στις νίκες 

με στόχο να «κλειδώσει» κατά κάποιο τρόπο την τετράδα. Οι «κυανόλευκες» πάνε στη Λεμεσό χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα. Ο προπονητής Γιαννάκης Χριστοφόρου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ αποποιήθηκε τον ρόλο του 
οποιουδήποτε φαβορί για τη νίκη εστιάζοντας στην εμπειρία της ομάδας του Αγίου Αθανασίου. 

Γυμν. Ακροπόλεως: Ολυμπιάδα Ν. – ΘΟΙ Αυγόρου 

Δυο ομάδες οι οποίες θεωρητικά πέτυχαν το βασικό τους στόχο που ήταν η παραμονή στην κατηγορία και ψάχνουν 
κάτι παραπάνω με «ταβάνι» την πέμπτη θέση θα παλέψουν στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. Οι δυο ομάδες παρουσιάζονται 
σχετικά ισοδύναμες και προμηνύεται ένα πολύ καλός και ενδιαφέρον αγώνας, με κάθε αποτέλεσμα πιθανό. 

Οι «γαλανόλευκες» του Χριστόδουλου Σιαντρή τις τελευταίες εβδομάδες ήταν σε πτώση όμως η νίκη στο Πολέμι επί 

του τοπικού Άρη μάλλον καθάρισε την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα θα αγωνιστεί στον αγώνα 
χωρίς την Άντρη Ψιλογένη η οποία προσβλήθηκε από ίωση. Ο κόουτς Χριστόδουλος Σαντρής μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ δήλωσε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει να παίξει καλό βόλεϊ και να κερδίσει. 

Η ομάδα του ΘΟΙ θα ταξιδέψει στη Λευκωσία με στόχο το τρίποντο που θα της επιτρέψει υπό προϋποθέσεις να 

διεκδικήσει θέση στην εξάδα ή ακόμα και την πεντάδα. Η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 
ανέφερε ότι το παιχνίδι είναι σημαντικό για τους στόχους της ομάδας της και θα επιδιώξουν τη νίκη. Οι 
«μελανόλευκες» του Λούη Νοβάκοφ θα πάνε στην Ακρόπολη χωρίς απουσίες. 



«Κίτιον»: Τεχνοοικία ΑΕΚ – Αρης Πολεμίου 
Πρόκειται για το μοναδικό ίσως παιχνίδι που διαθέτει το μεγάλο φαβορί. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ της 

Τεχνοοικία ΑΕΚ και του Αρη είναι εμφανής, ενώ η ομάδα της Λάρνακας με την έλευση της Ρούλας Κατσαμπή επιδιώκει 
συνεχόμενες νίκες ώστε να μπει στα πλέι – οφς έτοιμη να κοντράρει τον Prestige Απόλλωνα. 

Η έμπειρη κόουτς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο αγώνας είναι τέτοιας φύσης που ίσως της δώσει 
την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και παίκτριες. Αμφίβολη ενόψει του αγώνα είναι η πασαδόρος Δέσποινα 
Κωνσταντίνου και ίσως προφυλαχθεί ενόψει των επόμενων αγώνων. 

Για την ομάδα του Άρη Πολεμίου ο αγώνας θα δώσει την ευκαιρία στον προπονητή Γιώργο Χαραλάμπους να τεστάρει 

τις νεαρές του παίκτριες απέναντι σε ομάδα υψηλότερου επιπέδου. Οι «μαυροπράσινες» έδειξαν και σε άλλα παιχνίδια 
ότι εάν υποτιμηθούν μπορεί να δυσκολέψουν την κάθε ομάδα με το φιλότιμο και τον τσαμπουκά τους. 

 

01.02.2016/14:36 
Ρ. Κατσαμπή: Θέλει να αφήσει το στίγμα της στην Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Η νέα προπονήτρια των Λαρνακέων θέλει να πετύχει στην αποστολή της 

Η Ρούλα Κατσαμπή μετά από αρκετά χρόνια και την παρουσία της στον πάγκο της ΑΕΛ (2008) επέστρεψε 

αναλαμβάνοντας την ομάδα της Τεχνοοικία ΑΕΚ Λάρνακας με σκοπό να την οδηγήσει στους τίτλους. Η νέα 
προπονήτρια της «κιτρινοπράσινης» ομάδας η οποία έγραψε το όνομα της με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της 
κυπριακής πετόσφαιρας μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τις πρώτες της μέρες στον πάγκο της Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

Η κ. Κατσαμπή αρχικά είπε ότι μόλις μια εβδομάδα ουσιαστικά βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας λέγοντας ότι «ακόμα 

προσπαθώ να περάσω τη δική μου φιλοσοφία» Σύμφωνα με την κόουτς των «κιτρινοπρασίνων», οι παίκτριές της σε 

αυτό το διάστημα δουλεύουν σκληρά στις προπονήσεις, δείχνουν διάθεση και έχουν πολλή όρεξη, κάτι που την 
ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό. 

Η έμπειρη κόουτς δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό της λέγοντας ότι «στόχος είναι να είμαστε σε θέση να 
χτυπήσουμε τον Prestige Απόλλωνα που σαφέστατα είναι ο βασικός μας αντίπαλος». 

«Είναι δύσκολο, αλλά είμαστε καλή ομάδα» 
Η Ρούλα Κατσαμπή κλήθηκε να σχολιάσει τη διαφορά των έξι βαθμών που έχει από την ομάδα της ο Prestige Απόλλων 

αυτή τη στιγμή (33 -27). Όπως είπε «είναι δύσκολη η αποστολή μας, αλλά θα το παλέψουμε, αφού όπως έχουν οι 
αντίπαλοί μας καλή ομάδα έχουμε και εμείς. Ίσως μια νίκη να αλλάξει υπέρ μας κάποια δεδομένα. 

Την Τετάρτη η Κατσαμπή θα κάτσει για δεύτερη φορά στον πάγκο της Τεχνοοικία ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Πολεμίου 
λέγοντας ότι είναι ένας αγώνας όπου θα δοθεί η ευκαιρία στην ίδια να δοκιμάσει σχήματα και παίκτριες ενόψει των 
ντέρμπι που έρχονται. Σημειώνεται ότι στην πρεμιέρα της η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε την Ανόρθωσις με 3-0 στο ΑΤΙ. 

Η γυναίκα στον αθλητισμό 

Σε μια άλλη εξέλιξη, την περασμένη Παρασκευή η Ρούλα Κατσαμπή μίλησε σε σεμινάριο για τη γυναίκα – αθλήτρια. Η 
Κατσαμπή ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να πετύχει και στον αθλητισμό, 

αφού χρειάζεται υπερπροσπάθεια και θυσίες. Η ίδια στρέφοντας πίσω το χρόνο διερωτήθηκε με ποιον τρόπο τα 

κατάφερε να συνδυάσει τις υποχρεώσεις της στο σπίτι, ως σύζυγος και μητέρα, στο γήπεδο ως παίκτρια και 
προπονήτρια και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο σχολείο. Η ίδια συμφώνησε μαζί μας ότι είχε και έχει την 

αμέριστη στήριξη του συζύγου της πρώην διεθνή πετοσφαιριστή και νυν προπονητή Αντώνη Κωνσταντίνου και των 
παιδιών της Μανωλίνας και Δέσποινας Κωνσταντίνου που είναι επίσης αθλήτριες του βόλεϊ. 

 

01.02.2016/13:43 

Αναδείχθηκαν τα ζευγάρια στην τελική φάση U 16 και U 14 
Κληρώσεις και για τους αγώνες κατάταξης 

Πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στα γραφεία της ΚΟΠΕ οι κληρώσεις της τελικής φάσης των αναπτυξιακών 
πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ U 16 και U 14 Παίδων – Κορασίδων και Παμπαίδων – Παγκορασίδων. Η τελική φάση είναι 

προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 06 Φεβρουαρίου 2016. Αναλυτικά: 
Κατηγορία U16 Παίδων 

Στις θέσεις 1-8 κληρώθηκαν τα ακόλουθα ζευγάρια: Αναγέννηση Δ. – Α.Ο Διόνυσος, Παφιακός – Ολυμπιάδα Ν., Νέα 
Σαλαμίνα – Ολυμπιάδα Φρ. και Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ανόρθωσις. Στην ημιτελική φάση ο νικητής του αγώνα Ε.Ν. 

Παραλιμνίου – Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παφιακού – Ολυμπιάδας Ν. Εξάλλου, ο νικητής του 



αγώνα Ν. Σαλαμίνα – Ολ. Φρενάρους θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Αναγέννηση Δ. – Διόνυσου. Οι αγώνες 
θα είναι διπλοί. 

Για τις θέσεις 9-12 συμμετέχουν οι ομάδες των Φοίνικα Πύλας, Ομόνοιας, Εθνικού Λατσιών και Αρη Πολεμίου. Στην 
ημιτελική φάση κληρώθηκαν τα ζευγάρια Αρης Πολεμίου – Εθνικός Λατσιών και Φοίνικας Π. – Ομόνοια. 

Κατηγορία U16 Κορασίδων 

Πριν τη φάση των «8» θα διεξαχθούν οι αγώνες των ομάδων που τερμάτισαν στις τρίτες θέσεις των ομίλων τους. Θα 
αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα γήπεδο στις 06 Φεβρουαρίου οι ομάδες των Ν.Ο. Λακατάμιιας, ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΛ. 

Η πρώτη του ομίλου  θα αντιμετωπίσουν τον  Απόλλωνα και δεύτερη την Ανόρθωση αντίστοιχα. Τα άλλα δυο ζευγάρια 

θα αγωνιστούν Ροτσίδης Μ – Ανόρθωσις Πετ. και Πανιδασλιακός – Εθνικός Λ.. Στα ημιτελικά ο νικητής (1γ) – 
Απόλλωνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή Ροτσίδη Μ. – Ανόρθωσις Πετ. και ο νικητής (2γ) - Ανόρθωσις τον νικητή του 

αγώνα Πανιδαλιακού – Εθν. Λατσιών.Παράλληλα, έγιναν και οι κληρώσεις για τους αγώνες κατάταξης 10-12, 13-15, 
16-18 και 19-21. 

 
Η ομάδα κορασίδων της ΑΕΚ Λάρνακας. 

Κατηγορία U14 Παμπαίδων 
Στην κατηγορία Παμπαίδων για τις θέσεις 1- 8 κληρώθηκαν Ολυμπιάδα – Παφιακός, Φοίνικας – Διόνυσος, Αναγέννηση 

– Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα – Ε.Ν. Παραλιμνίου. Στην ημιτελική φάση συγκρούονται οι νικητές των αγώνων 

Αναγέννηση Δ. – Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα Ν. – Παφιακός και Νέα Σαλαμίνα – Ε.Ν. Παραλιμνίου. Οι αγώνες θα είναι 
διπλοί. 
Για τις θέσεις 9-12 θα γίνουν οι αγώνες Εθνικός Λ. – Ομόνοια και Αρης Πολεμίου – Ολυμπιάδα Φρ. 



 
Οι παμπαίδες της Ανόρθωσης σε πλήρη παράταξη. 

Κατηγορία U14 Παγκορασίδων 
Θα διεξαχθεί με το ίδιο σύστημα όπως τις κορασίδες. Δηλαδή, πριν από τη φάση της οκτάδας θα διεξαχθούν οι αγώνες 

των ομάδων που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των βαθμολογιών τους στην πρώτη φάση (Ε.Ν.Α.ΑΘ., Αχιλλέας Κ. 

Μαραθώνας). Ακολούθως,η δεύτερη του ομίλου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας και η δεύτερη την Ολυμπιάδα Ν. 
Παράλληλα, κληρώθηκαν τα ζευγάρια ΑΕΛ – Ανόρθωσις και Πανιδαλιακός – Παφιακός. Στην ημιτελική φάση ο νικητής 

του ζευγαριού (2γ) – ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή ΑΕΛ – Ανόρθωσις και ο νικητής του αγώνα (1γ) – Ολυμπιάδα Ν. θα 
αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πανιδαλιακός – Παφιακός. 
Παράλληλα, έγιναν και οι κληρώσεις για τους αγώνες κατάταξης 10-12, 13-15, 16-18 και 19-21. 

 

31.01.2016/08:37 

Κληρώσεις τελικής φάσης πρωταθλημάτων U16 και U14 
Οι αγώνες αρχίζουν το Σάββατο 

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση της τελικής φάσης των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Παίδων – 
Κορασίδων (U16) και Παμπαίδων – Παγκορασίδων (U14). 
Οι αγώνες της τελικής φάσης και των αγώνων κατάταξης αρχίζουν το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016. 

 

29.01.2016/19:49 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ -11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

«ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» POKKA AE KARABA –OMONOIA 0-3 (ΣΕΤ 21-25,23-25,13-25) 
Αλμα τίτλου έκανε η Ομόνοια στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κ υπριανού». Μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση κυρίως 

στο τρίτο σετ οι «πράσινοι» του Σάββα Σάββα κέρδισαν με 0-3 σετ την Pokka ΑΕ Καραβά που έμοιαζε η βασική 
τους αντίπαλος για τον τίτλο και μάλλον την έθεσαν νοκ – άουτ. Η Ομόνοια αποσπάστηκε δέκα βαθμούς από την 

προσφυγική ομάδα, ενώ βρίσκεται επτά από τον δεύτερο Παφιακό. 

Στο πρώτο σετ το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο με την Ομόνοια να βγάζει κάποιες πολύ καλές άμυνες ενώ με σωστές 
επιλογές στην επίθεση κατάφερε να διατηρεί μικρό προβάδισμα και να κερδίζει το πρώτο σετ 21-25. 



 
Εντυπωσιακοί οι παίκτες της Ομόνοιας στη Λεμεσό. (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Το ντέρμπι κράτησε σε αγωνία τους λιγοστούς φιλάθλους και στις αρχές του δεύτερου σετ με την ομάδα του Καραβά 
να περνά μπροστά με 7-6.Η Ομόνοια βελτίωσε την υποδοχή της και γύρισε τα δεδομένα προηγούμενη με 14-19. Οι 

γηπεδούχοι αντέδρασαν και χτυπώντας από τον άξονα μείωσε σε 19-20. Η Ομόνοια τελικά άντεξε στην πίεση και 
κέρδισε με 23-25 κάνοντας το 0-2 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ υπήρχε μόνο ένας πρωταγωνιστής και αυτός ήταν η Ομόνοια η οποία κάνοντας ίσως μια από τις 
καλύτερες της εμφανίσεις αφού δούλεψαν στην εντέλεια μπλοκ, υποδοχή, άμυνα και επίθεση, οι φιλοξενούμενοι 

καθάρισαν εύκολα. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο βόλεϊ και η Pokka ΑΕ Καραβά επηρεάστηκε από την 

εξέλιξη του αγώνα και ουσιαστικά παραδόθηκε στην ορμή της Ομόνοιας. Τελικό σκορ στο σετ 13-25 και η Ομόνοια 
πήρε την πιο σημαντική της νίκη στη σεζόν. 

POKKA AE KAΡABA(Χ. Καννεστράτσι):Ράμμα,Ράντιτς,Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο. Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. Αλλαγές: Μιτσής. Αχιλλέως. 
OMONOIA(Σ.Σάββα):Σ. Πετρακκίδης, Άλβες, Τούλιο,Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης, Ρεϊνάλντο. Λίμπερο:Αντωνίου. 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ3-0 (ΣΕΤ25-20,26-24,25-19) 

Η Ανόρθωσις επέστρεψε στη μάχη της τετράδας. Παίζοντας αποφασιστικά κέρδισε στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι που έγινε 
στο Θεμιστόκλειο την Νέα Σαλαμίνα με 3-0 και μείωσε στον πόντο τη διαφορά που τους χωρίζει ενώ η Ανόρθωσις 

υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Οι «κυανόλευκοι» ήταν καλύτεροι και ένιωσαν απειλή από τους φιλοξενούμενους 
μόνο στο δεύτερο σετ. 

Το Βαρωσιώτικο ντέρμπι όπως αναμενόταν πρόσφερε συγκινήσεις στο πρώτο σετ. Η Ανόρθωσις κατάφερε αφού ήταν 
πιο σωστή στα καίρια σημεία να κερδίσει με 25-20 και να πάρει το ψυχολογικό προβάδισμα του 1-0. 

Στο δεύτερο σετ ο αγώνας ήταν ακόμα καλύτερος και η Ανόρθωσις αποφασισμένη να κερδίσει και να πάρει για τα 
καλά ώθηση. Από την πλευρά της, η Νέα Σαλαμίνα έδωσε τη δική της μάχη και το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι 
«κυανόλευκοι» κάνοντας τα λιγότερα λάθη κέρδισε με 26-24 και έκανε το 2-0. 

Στο τρίτο σετ παρά την προσπάθεια της Νέας Σαλαμίνας η Ανόρθωσις ήταν καλύτερη και κέρδισε με 25-19 παίρνοντας 

και τη νίκη. 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ(M. Κοντός):Γ. Κοντός,Δημητρίου,Μιχαϊλόβιτς,Τσιάρτσκι, Γ.Χρυσοστόμου,Γκουλέ. Λίμπερο: Πλατρίτης. 

Κολάς, Στρουγκάρεβιτς 
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ(Λ. Ρέινολτς):Χάντ, Ζηκάκης,Μπαγιάν. Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο. Λίμπερο: 
Βαρνάβα.Αλλαγές: Καλαφάτης. 



ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΦΙΑΚΟΣ0-3 (ΣΕΤ 16-25,22-25,21-25) 
Υποψιασμένος από τις τελευταίες πολύ καλές εμφανίσεις της Αναγέννησης μπήκε στον αγώνα ο Παφιακός κέρδισε στη 

Δερύνεια την Αναγέννηση με 0-3 και έμεινε μόνος στη δεύτερη θέση με 25 βαθμούς. Η Αναγέννηση που 
παρουσιάστηκε με πολλές ελλείψεις και χωρίς τον Αρμενάκη, πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά έχασε και έμεινε στην 
έβδομη θέση με έξι βαθμούς. 

Ο Παφιακός που έπαιξε χωρίς τον τραυματία Μπατίστα είχε εύκολο έργο μόνο στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε με 16-

25. Η Αναγέννηση ξεκίνησε με αμιγώς κυπριακή εξάδα. Ο Παφιακός ήταν καλύτερος και στο δεύτερο σετ έστω και εάν 
η Αναγέννηση πάλεψε τον αγώνα με συνέπεια να κερδίσει 25-22 και έκανε το 0-2. 

Ο Παφιακός ήταν καλύτερος και στο δεύτερο σετ έστω και εάν η Αναγέννηση πάλεψε τον αγώνα με συνέπεια να 
κερδίσει 25-22 και έκανε το 0-2. Στο τρίτο σετ ο αγώνας είχε πάνω – κάτω την ίδια μορφή με τον Παφιακό να 

εκμεταλλεύεται τις λύσεις που είχε και να κερδίζει 21-25 και να παίρνει τη νίκη με 0-3 σετ. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ(Αντ. Κωνσταντίνου):Ανδρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου, Σωτηρίου, Ντουβάρτσι, Ττόφιας, 

Καραγιάννης. Λίμπερο:Χρ. Χρυσοστόμου. 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ(Σπ. Πρωτοψάλτης):Κωνσταντινίδης,Μπουρκόφσκι,Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Ανδρέου, Ευσταθίου. 
Λίμπερο: Παπαχριστοδούλου.. Αλλαγές:Σωκράτους, Στ. Χριστοδούλου, Σοφ. Χριστοδούλου. 

ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΑΠΟΕΛ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.3-0 (ΣΕΤ25-21,25-21,25-18) 

Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο Λευκόθεο τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3-0 και αναμένει στραβοπατήματα των 

προπορευόμενων σε συνδυασμό δικών του νικών για να διεκδικήσει στις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές την είσοδό του 
στην τετράδα. Ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός και οι φιλοξενούμενοι δεν παραδόθηκαν σε κανένα σημείο του 

παιχνιδιού. 
Ανταγωνιστικό ήταν τα δυο πρώτα σετ με το ΑΠΟΕΛ πιο καλό και έχοντας περισσότερες λύσεις να τα κερδίσει με 25-

21 και να προηγηθεί με 2-0.Στο τρίτο σετ ο Καποδίστριας Εθνιικός Λατσιών άντεξε μέχρι το δεύτερο τεχνικό τάιμ – 
άουτ όταν το σετ ήταν ισόπαλο με 16-16. Ακολούθως, το ΑΠΟΕΛ με σερί 9-2 πήρε το σετ με 25-18 και τη νίκη με 3-0. 

 

ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς):Xαλλουμής, Κοζλόφσκι,Πέτρου, Χ’’Παύλου,Τζόρτζεβιτς, Χόστερ.Αλλαγές:: Αβερκίου, Φαρχάν. 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.:Χ’’Αθανασίου, Χαριδήμου, Κουλένττης,Τοφής, Προύσαλλης, Βραχίμης. Αλλαγές: 
Βρανόπουλος, Μάτσας. 
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Δράση σε έφηβους – νεάνιδες το Σάββατο 
Θα γίνουν αγώνες σε όλους τους ομίλους για τη δεύτερη αγωνιστική 

Με τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 η τελική φάση των πρωταθλημάτων 

ΟΠΑΠ Εφήβων – Νεανίδων που προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον. Αγώνες θα γίνουν σε όλους τους ομίλους. 
Αναλυτικά: 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων 
Ομιλος 1-6 

Στον όμιλο του τίτλου θα γίνουν οι αγώνες: Ανόρθωσις – Εθνικός Λ. (15:00 Θεμιστόκλειο), –Α.Ο. Διόνυσος – 
Αναγέννηση (16:00 – Γήπεδο Έμπας) και Ολυμπιάς Φρ. – Ν. Σαλαμίνα (11:00 – Γυμνάσιο Φώτη Πίττα). 

Στην πρώτη αγωνιστική που διεξήχθη το Σάββατο 16 Ιανουαρίου η Ανόρθωσις κέρδισε στο Θεμιστόκλειο την 
Ολυμπιάς Φρ. 3-2 (25-21,25-21, 21-25, 23-25,15-09). Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε στην έδρα της το Γυμνάσιο Αγίου 

Νεοφύτου τον Α.Ο. Διόνυσο με 3-1 (25-22,23-25,25-20,25-20). Εξάλλου, η Αναγέννηση Δ. κέρδισε στο Γήπεδο 
Δερύνειας τον Εθνικό Λατσιών με 3-0 (25-16,25-18,25-21). 

Στη βαθμολογία προηγούνται με 3 βαθμούς Αναγέννηση και Ν. Σαλαμίνα και ακολουθεί με δυο η Ανόρθωσις. 

Αγώνες κατάταξης 7-9 

Σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 7-9 στις 13:00 στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα Ν. θα αντιμετωπίσει τον 
Παφιακό. 

Αγώνες κατάταξης 10-12 

Το Σάββατο θα διεξαχθούν και οι κατακτήριοι αγώνες για τις θέσεις 10-12 που θα πραγματοποιηθούν στο Γήπεδο της 

Πύλας ως εξής: 13:00 Άρης Πολεμίου – Φοίνικας Π.,15:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Αρης Πολεμίου, 18:00 Φοίνικας Π. –Ε.Ν. 
Παραλιμνίου. 



Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Νεανίδων 
Ομιλος 1-6 

Στον όμιλο του τίτλου θα γίνουν οι αγώνες: Πανιδαλιακός – ΑΕΚ Λάρνακας (11:00 Γυμν. Ιδαλίου),Ανόρθωσις Πετ. – 
Απόλλων (13:00 Θεμιστόκλειο), Παφιακός – Ανόρθωσις (16:00 Tεχν. Σχολή Πάφου). 

Στην πρώτη αγωνιστική που έγινε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 η Ανόρθωσις κέρδισε την Ανόρθωσις Πετ στο ΑΤΙ. 

με 3-0 (28-26,25-13,25-11), ο Απόλλων κέρδισε στο γήπεδό του την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-0(25-10,25-10,25-13), ενώ 
αναβλήθηκε ο αγώνας Παφιακού – Πανιδαλιακού για τις 20 Φεβρουαρίου 2016. 

 
Η ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα. 

Αγώνες κατάταξης 7-9 

Σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 7-9 στις 11:00 στο Γήπεδο της Δερύνειας η Αναγέννηση θα αντιμετωπίσει τη Νέα 
Σαλαμίνα. Στον πρώτο αγώνα του Ομίλου που έγινε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στο Γήπεδο του Γυμνασίου Αγ. 
Νεοφύτου η ΑΕΛ κέρδισε εκτός έδρας την ΑΕΛ με 1-3(09-25,21-25, 25-23,24-26). 

Αγώνες κατάταξης 10-12 

Στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου στη Λακατάμια ο τοπικός Ν.Ο. Λακατάμιας θα αντιμετωπίσει στις 15:00 το απόγευμα του 
Σαββάτου τον Άρη Πολεμίου σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 10-12. Ο προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 
Ιανουαρίου 2016 αγώνας μεταξύ Αρη Πολεμίου – Ροτσίδη Μ. στο γήπεδο Πολεμίου αναβλήθηκε. 

Αγώνες κατάταξης 13-15 

Για τις θέσεις κατάταξης 13-15 θα γίνουν το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 δυο αγώνες που θα αρχίσουν στις 11:00 το 
πρωί. Στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου θα φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα Ν. και στο Γυμνάσιο Λατσιών 

ο Εθνικός Λατσιών θα υποδεχθεί τον Μαραθώνα Κ.Β. Στον πρώτο κατατακτήριο αγώνα για τις θέσεις αυτές που έγινε 
το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 ο Αχιλλέας Κ. κέρδισε στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως την Ολυμπιάδα Ν. με 2-3(24-26,17-
25,25-13,25-17, 13-15). 

 

28.01.2016/16:24 

Προβάδισμα Παφιακού στη Β Γυναικών 
Πήρε το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με την Αναγέννηση Δ. 

Ο Παφιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής και πρώτης του Β Γύρου στη Β Κατηγορία 

Γυναικών. Οι παίκτριες του Στέλιου Μασιά ήταν ανώτερες σε όλο τον αγώνα και κέρδισαν δίκαια. Με τη νίκη αυτή οι 
δυο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς και αναμένεται σκληρή μάχη για την 

άνοδο. 
Τα σετ: 25-19,25-21, 25-20 



Παφιιακός(Στ.Μασιάς): A. Ντόντσουκ, Π. Ντόντσουκ, Θεοτή, Κακουλλή, Κωνσταντίνου, Τίλλει. Λίμπερο 
Παρασκευοπούλου. Αλλαγές Ποταμοπούλου, Κωνσταντινίδου, Παπαντωνίου, Νικολάου, Χ’’Ευσταθίου. 

Αναγέννηση Δ.(Δ. Στέκας): Χρυσοστόμου, Αντωνίου, Πολυδώρου, Οικονόμμου, Ευσταθίου, Δημητρίου.Λίιμπερο: 
Παρπούνα. Αλλαγές: Φραντζέσκου, Χ’’Θωμά, Λουκά. 

 
O προπονητής του Παφιακού Στέλιος Μασιάς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή 

βρισκόμαστε εκεί που μας αξίζει και στόχος μας είναι η άνοδος». Σύμφωνα με τον κ. Μασιά η ομάδα του και η 
Αναγέννηση θα παλέψουν για τον τίτλο και την άνοδο. 

Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκας μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εμφανίστηκε απογοητευμένος 

από την ήττα της ομάδας του λέγοντας ότι οι παίκτριές του δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο κ. 
Στέκας ανέφερε ότι πλέον το πλεονέκτημα έχει πλέον ο Παφιακός. 

Στον άλλο αγώνα της ημέρας ο Μαραθώνας Κ. Β. κέρδισε τον Πανιδαλιακό με 3-0. Οι «ερυθρόλευκες» κέρδισαν τα 

τρία σετ με 27-25, 25-20, 25-23). 

Μαραθώνας (Α. Πιερή): Κουλέντη, Ονησιφόρου, Τοντικίδου,Χρυσάνθου, Χριστοδούλου,Σκάγια. Αλλαγές: Τζανουδάκη, 
Ανδρέου. 

Πανιδαλιακός(Λ. Καζαντζιάν): Γεωργίου, Ιεροδιακόνου, Μποζιάνου, Ιωάννου, Γρούτα, Εξαδάκτυλου. Αλλαγές: 
Χριστοδούλου. 

 

27.01.2016/19:28 

ΟΠΑΠ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΤΙ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ – ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ 0-3 (ΣΕΤ 19-25,15-25,12-25) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ με τον αέρα της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία και την κάθοδο της Ρούλας Κατσαμπή, κέρδισε στο 
ΑΤΙ την ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα Ανόρθωση με 0-3 και παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 27 

βαθμούς. Σε όλο τον αγώνα οι «πρασινοκίτρινες» ήταν πολύ καλύτερες και δεν άφησαν περιθώρια στην Ανόρθωση. 

Οι Λαρνακείς μπήκαν πολύ καλά στον αγώνα και κέρδισε το πρώτο σετ με 19-25 κάνοντας το 0-1. Η Ανόρθωσις 
προσπάθησε, αλλά οι Λαρνακείς ήταν ανώτερες. Στα άλλα δυο σετ η Τεχνοοικία ΑΕΚ ήταν πολύ ανώτερη και κέρδισε 
με 15-25 και 12-25. 

 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ(Γ.Χριστοφόρου):Βασιλείου, Κολοκοτρώνη, Παπαγεωργίου,Κωνσταντίνου, Μπρατούχιμα, Ριαλά 
.Λίμπερο: Δαϋιδ. Αλλαγές: Ιωάννου, Χ’’Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Ν. Γιασουμή. 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ(Ρ.Κατσαμπή):Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου,Τόμιτς,Στυλιανού,Κομλένοβιτς, Βοιτζίνοβιτς. 
Λίμπερο: Μοσφιλιώτη. Αλλαγές: Σταύρου, Ιωάννου, Δημητρίου. 

ΓΗΠ.ΠΟΛΕΜΙΟΥ: ΑΡΗΣ Π. – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν 0-3(ΣΕΤ 15-25,13-25,17-25) 
Νίκη παραμονή στην Α Κατηγορία πέτυχε στο Πολέμι η Ολυμπιάδα η οποία παίζοντας καλό βόλεϊ δεν δυσκολεύτηκε να 

κάμψει την αντίσταση του φιλότιμου Αρη με 0-3. Σε όλο τον αγώνα η προσφυγική ομάδα ήταν πολύ σταθερή 
κάνοντας μετά από καιρό μια καλή εμφάνιση. Ανώτερη παρουσιάστηκε η Ολυμπιάδα και κέρδισε εύκολα το πρώτο σετ 

στο γήπεδο Πολεμίου με 15-25 κάνοντας το 0-1.Στο δεύτερο σετ η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με την Ολυμπιάδα 
να κερδίζει με 13-25 και να αυξάνει το προβάδισμά της. Στο τρίτο σετ ο Άρης ήταν πιο ανταγωνιστικός, αλλά και πάλι 

υπέκυψε με 17-25. Η ήττα αυτή μάλλον δεν επιτρέπει στην ομάδα του Πολεμίου να αντιστρέψει την κατάσταση σε 

σχέση με τον υποβιβασμό της. 
 

ΑΡΗΣ Π.(Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Μ. Αντωνίου, Χαραλάμπους, Πεγειώτη, Ρ. Κουππή,Χ’’Ευσταθίου.Αλλαγές: Π. 
Χαραλάμπους 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.(Χρ. Σιαντρής): ):Ε.Πέτρου,Χριστοδούλου, Χαραλάμπους,Σταύρου, Λιάτσου,Παπαγιάννη. Αλλαγές: 
: Παπαδοπούλου, Στ. Σταύρου. 

ΓΗΠ.ΑΠΟΛΛΩΝ:PRESTIGE ΑΠΟΛΛΩΝ– Ε.Ν.ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3-0 (ΣΕΤ 25-10,25-13,25-12) 
Την 11η συνεχή του νίκη πέτυχε ο Prestige Απόλλων ο οποίος χωρίς να δυσκολευτεί ξεπέρασε το εμπόδιο της Ε.Ν. 

Αγ.Αθανασίου με 3-0 σε λιγότερο από 1 ώρα και 30 λεπτά. 

Παίζοντας απλά και σοβαρά ο Prestige Απόλλων επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 
σετ με συνέπεια να τα κερδίσει 25-10 και 25-13 και να προηγηθεί με 2-0. Στο τρίτο σετ ο αγώνας δεν 

διαφοροποιήθηκε με τον Prestige Απόλλων να κερδίζει με 25-12 και τον αγώνα με 3-0.  Η Ε.Ν.Α.ΑΘ προσπάθησε, αλλά 
η ανωτερότητα των «γαλάζιων» ήταν εμφανής. 



PRESTIGE ΑΠΟΛΛΩΝ(Γ.Γιαπάνης):Μανίταρου, Σπύρου, Χουντίμα, Στυλιανού,Κις, Λαβρούκ.Αλλαγές: Λεωνίδου. 
Ε.Ν.ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(Α.Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Κοβαλίοβα, Χριστοφόρου. Λίμπερο: 
Χ’’Κυριάκου. Αλλαγές: Iωάννου. 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ ΘΟΙ – TRANSBUNKER ΑΕΛ 1-3 (ΣΕΤ 25-16,13-25,11-25,10-25) 

H έκπληξη που «μαγείρευε» το ΘΟΙ απέναντι στην Transbunker ΑΕΛ στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου δεν ολοκληρώθηκε. 
Στο πρώτο σετ οι Αυγορίτισσες ξάφνιασαν τις Λεμεσιανές που εμφανίστηκαν πάλι με νέα πρόσωπα στην εξάδα και τις 

κέρδισαν με 25-16. Στη συνέχεια, η Transbunker ΑΕΛ σοβαρεύτηκε και αφού περιόρισε τα λάθη της και βελτίωσε την 
υποδοχή της κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της. 

Στα επόμενα τρία σετ η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε με 13-25,11-25 και 10-25 μετατρέποντας σε διαδικαστικού 

χαρακτήρα τη συνέχεια. Πλέον οι Λεμεσιανές σκέφτονται το Λεμεσιανό ντέρμπ με τον Prestige Απόλλωνα, ενώ 
παράλληλα αύξησαν τη διάφορά τους από την τέταρτη Ανόρθωση. 

ΘΟΙ(Λ. Νοβάκοφ):Χαραλάμπους, Όθωνος,Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ,Χ''Kωνσταντίνου Λίμπερο: Κούτα. 

TRANSBUNKER ΑΕΛ(Μ. Ολμετσένκο):Παύλου,Κυπριανού, Παιδονόμου,Κωνσταντίνου,Κουδουνά, Ντβόρακ. 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου.Αλλαγές: Χρίστου, Χρυσάνθου, Χ’’Κωνσταντίνου. 

Β Γυναικών 
Στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Β Γυναικών ο Παφιακός κέρδισε την Αναγέννηση Δ. με 3-0 και την έπιασε στην 

κορυφή με 23 βαθμούς ((25-19,25-21,25-20). Εξάλλου, στην Πύλα, ο Μαραθώνας κέρδισε τον Πανιδαλιακό με 3-0 
(27-25,25-20.25-23). 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Ντέρμπι πρωτιάς στο «Σπύρος Κυπριανού» 
Pokka AE Kαραβά – Ομόνοια στο πιο σημαντικό αγώνα – Βαρωσιώτικο ντέρμπι στο «Θεμιστόκλειο» 

Η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή θεωρείται η 

κρισιμότερη μέχρι την επόμενη στην Α Φάση του πρωταθλήματος. Το μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού μεταξύ Pokka ΑΕ 
Καραβά – Ομόνοια τραβά ασφαλώς τα βλέμματα των πετοσφαιρόφιλων, ενώ ο αγώνας στο «Θεμιστόκλειο» μεταξύ 

Ανόρθωσις – Ν. Σαλαμίνα ίσως ξεκαθαρίσει πολλά στην τετράδα. Το αποτέλεσμα των δυο αγώνων ενδιαφέρει άμεσα 

και τα άλλα δυο ζευγάρια όπου στη Δερύνεια θα γίνει η δυνατή αναμέτρηση Αναγέννησης – Παφιακού και στο 
Λευκόθεο όπου το ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 20:00 και ο 
αγώνας στο Λευκόθεο στις 20:30. Αναλυτικά: 

Pokka AE Καραβά – Ομόνοια (Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού») 

To μεγάλο ντέρμπι κορυφής που αναμένουν με αγωνία όλοι οι φίλοι του βόλεϊ. To αποτέλεσμά του ίσως κρίνει την 
πρωτιά. Υπάρχει όμως και η μεγάλη πιθανότητα η διεκδίκηση της πρώτης θέσης να τεθεί σε νέα βάση. Τις δυο ομάδες 

χωρίζουν αυτή τη στιγμή επτά βαθμοί 29 η Ομόνοια και 22 η Pokka ΑΕ Καραβά και αναλόγως αποτελέσματος τα 
βαθμολογικά δεδομένα θα διαμορφωθούν υπέρ ή της άλλης ομάδας. 

Η γηπεδούχος Pokka ΑΕΚ εδώ και εβδομάδες προετοιμάζεται γι’αυτό το παιχνίδι και ο προπονητής Χόρχε Καννεστράτσι 
ετοίμασε με ειδικό τρόπο την ομάδα του. Οι «κιτρινόμαυροι» μελέτησαν την Ομόνοια και θα προσπαθήσουν να 

χτυπήσουν στα αδύνατά της σημεία. Σημειώνεται ότι η προσφυγική ομάδα είναι η μοναδική η οποία στέρησε ένα 
βαθμό στους «πράσινους» αφού στον Α Γύρο της απέσπασε δυο σετ χάνοντας 2-3 στο «Ελευθερία». 

Ο πασαδόρος της Pokka ΑΕ Καραβά Αντώνης Χριστοφή μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «από το 
αποτέλεσμα του αγώνα θα κριθεί εάν μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Το άγχος όμως θεωρούμε ότι το 

έχει η Ομόνοια». Σύμφωνα με τον διεθνή πασαδόρο, η ομάδα του είναι σε άριστη κατάσταση, ενώ εδώ και καιρό 
προετοιμάζεται ειδικά για τον αγώνα αυτό. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού κόουτς. 



 
Μάχη στο φιλέ μεταξύ Άλβες και Κνέζεβιτς από τον αγώνα του Α Γύρου Ομόνοια - Pokka ΑΕ Καραβά (Φωτό Αρχείο 

Σαββίδη). 

Από την πλευρά της η Ομόνοια πάει στη Λεμεσό για να καθαρίσει την πρωτιά. Στους «πράσινους» επικρατεί αισιοδοξία 

ότι θα τα καταφέρουν ποντάροντας στην ψυχολογία, την πολύ καλή ομάδα που διαθέτουν, αλλά και το κίνητρο της 

κατάκτησης της πρωτιάς. Ο προπονητής Σάββας Σάββα προετοίμασε εντατικά την ομάδα του και ευελπιστεί ότι τα 
σχέδιά του θα βγουν στο παρκέ του «Σπύρος Κυπριανού». Εδώ και καιρό οι Ομονοιάτες σκέφτονται αυτό τον αγώνα 
και πως θα αποδράσουν με το τρίποντο. 

Ο λίμπερο της ομάδας Αντώνης Αντωνίου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι: «Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας 

ότι είμαστε καλύτεροι και πάμε να κερδίσουμε. Ναι μεν είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, αλλά για μας αποτελεί άλλο έναν 
αγώνα». Ενας μικροτραυματισμός του Κυριάκου Αδάμου δεν φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα τον Σάββα Σάββα. 

Ανόρθωσις – Νέα Σαλαμίνα («Θεμιστόκλειο») 

To βαρωσιώτικο ντέρμπι ίσως ξεκαθαρίσει τα δεδομένα στην τετράδα, νοουμένου ότι θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Ανόρθωσις μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση της τετράδας, ενώ καιροφυλακτεί το ΑΠΟΕΛ εάν 
φανεί συνεπής στα δικά του παιχνίδια. 

Η Ανόρθωσις βλέπει τον αγώνα ως ευκαιρία ανάκαμψης κάτι που φαίνεται και μέσα από τις δηλώσεις στην ιστοσελίδα 

της ΚΟΠΕ του λίμπερο Γιώργου Πλατρίτη. Σύμφωνα με τον «κυανόλευκο» άσο, «για μας είναι η τελευταία ευκαιρία για 

την τετράδα. Ευελπιστούμε ότι θα παρουσιαστούμε καλοί και θα κερδίσουμε». Ο προπονητής Μάριος Κοντός βλέπει 
την ομάδα του να είναι πλήρης. 

Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα πάει στο «Θεμιστόκλειο» για να επισφραγίσει την τετράδα και αυτό θα γίνει με νίκη. Ο 

Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρέινολτς προετοίμασε την ομάδα του κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες αφού όλοι οι 

παίκτες βρίσκονται στη διάθεσή του. Σύμφωνα με τον πετοσφαιριστή των «ερυθρολεύκων» Αυγουστίνο Σαββίδη, ο 
αγώνας είναι κρίσιμος για εμάς αφού διεκδικούμε την τετράδα. Είμαστε όλοι πανέτοιμοι για τη σημαντική νίκη». 

Αναγέννηση Δ. – Παφιακός (Γηπ. Δερύνειας) 

Αμφίρροπος φαινομενικά θα είναι ο αγώνας στο Γήπεδο Δερύνειας μεταξύ της πολύ καλής Αναγέννησης των 

τελευταίων αγωνιστικών, παρά τις ελλείψεις της και τον Παφιακό ο οποίος διεκδικεί κάτω από προϋποθέσεις την 
πρωτιά. 

Οι Δερυνειώτες οι οποίοι στους δυο αγώνες που αγωνίστηκαν χωρίς τους φευγάτους Νικόλοφ, Πράια και Ζάνη έδειξαν 

εντυπωσιακά στοιχεία και έχασαν στις λεπτομέρειες θα προσπαθήσουν την Παρασκευή να εκμεταλλευτούν την έδρα 

τους και να πάρουν το τρίποντο. Ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου προβληματίζεται για τον τραυματισμό του λίμπερο 
Χρίστου Χρυσοστόμου, αλλά ψάχνει τις λύσεις. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ δήλωσε ότι η ομάδα του θα 
παλέψει για άλλο ένα αγώνα απέναντι στον Παφιακό ο οποίος είναι το φαβορί. 



Ο τραυματισμός του Βραζιλιάνου Μπατίστα στον προηγούμενο αγώνα με τον Εθνικό Λατσιών είναι το σοβαρότερο 
πρόβλημα για τον προπονητή του Παφιακού Σπύρο Πρωτοψάλτη. Ο Βραζιλιάνος άσος θα απουσιάσει για ένα μήνα και 
ο Ελλαδίτης κόουτς ψάχνει λύσεις για να καλύψει το κενό του αρχής γενομένης στον αγώνα της Δερύνειας. 

Οι Παφίτες που θα έχουν και την προσοχή τους στον αγώνα του «Σπύρος Κυπριανού» βλέπουν με μεγάλη 

σοβαρότητα τον αγώνα, με δεδομένο ότι η νίκη για τους ίδιους είναι αδήριτη ανάγκη, ενώ η Αναγέννηση έδειξε ότι δεν 
αστειεύεται. Ο αρχηγός του Παφιακού Ανθιμος Οικονομίδης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόνισε τις δυσκολίες 

που έχει η αποστολή της ομάδας του, αλλά και τη σημαντικότητα της νίκης με δεδομένο και τον αγώνα μεταξύ Pokka 
ΑΕ Καραβά – Ομόνοια. Ο Οικονομίδης χαρακτήρισε τον αγώνα κλειδί για τη συνέχεια. 

ΑΠΟΕΛ – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών («Λευκόθεο») 
Το ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα που δέχθηκε την περασμένη Παρασκευή από τη Νέα Σαλαμίνα οπισθοχώρησε και ψάχνει τον 

τρόπο να αναπτερώσει τις ελπίδες του για την τετράδα. Πρώτιστα πρέπει να κερδίζει τα δικά του παιχνίδια και 
ακολούθως να τον ενδιαφέρουν οι αγώνες των συνδιεκδικητών του. 

Την 11η αγωνιστική όμως το ΑΠΟΕΛ εάν προσέξει είναι το φαβορί απέναντι στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών και θα 
έχει στραμμένη την προσοχή του στο «Θεμιστόκλειο» και στο ντέρμπι Ανόρθωσις – Νέας Σαλαμίνας. Ο προπονητής 

του ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του λέγοντας ότι η ομάδα του φαίνεται να 
απομακρύνθηκε από την τετράδα, αλλά θα κάνει την προσπάθειά της για το καλύτερο. Κάποια μικροπροβλήματα 
τραυματισμών δεν προβληματίζουν τον κόουτς του ΑΠΟΕΛ. 

Ο ουραγός Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα πάει στο «Λευκόθεο» να παλέψει με στόχο το καλύτερο όπως κάνει σε 

κάθε αγώνα. Το τεχνικό τιμ προβληματίζεται για τους τραυματισμούς των Ανδρέα Τοφή, Κωνσταντίνου Προύσσαλη 
και Κύπρου Μιχαήλ. Ο έμπειρος πασπαρτού της ομάδας Ανδρέας Τοφής μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε 
ότι η ομάδα του θα πάει στο «Λευκόθεο» να παλέψει για το καλύτερο όπως κάνει σε κάθε αγώνα. 
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Ντέρμπι κορυφής στη Β Γυναικών 
Μάχη Παφιακού – Αναγέννησης Δ. – Ολοκληρώνεται η Α Φάση στη Β Ανδρών 

Το ντέρμπι κορυφής Παφιακού – Αναγέννησης Δερύνειας ξεχωρίζει από τους αγώνες της 10ης και πρώτης αγωνιστικής 

του Β Γύρου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών που θα διεξαχθεί σε δυο δόσεις την Τετάρτη 27 και την 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016. 

 
Η ομάδα της Αναγέννησης προηγείται με 23 βαθμούς. 

Το ντέρμπι στην Τεχνική Σχολή Πάφου θα γίνει την Τετάρτη στις 19:30 και θα συγκρουστούν η πρώτη Αναγέννηση Δ. 
με 23 βαθμούς και ο δεύτερος Παφιακός με 20. Στους άλλους αγώνες της πρεμιέρας του Β Γύρου την Τετάρτη επίσης 

στις 19:30 είναι ορισμένος ο αγώνας του αναγεννημένου Μαραθώνα Κ.Β. απέναντι στον Πανιδαλιακό στο Γήπεδο της 
Πύλας. Σημειώνεται ότι την Κυριακή ο Μαραθώνας κέρδισε εύκολα τον Εθνικό Λατσιών με 3-0. 



 
Ο Παφιακός ακολουθεί με 20 βαθμούς. 

Την Κυριακή θα γίνουν στις 12:00 δυο αγώνες αφού στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο Ροτσίδης Μ. θα αγωνιστεί με το 
Πανεπιιστήμιο Κύπρου και στο Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα θα υποδεχθεί τον Εθνικό Λατσιών. 
Ρεπό θα έχει η ομάδα του Ν.Ο. Λακατάμιας. 

Τελειώνει η Α Φάση στην Β Ανδρών 

Το τέλος της Α Φάσης του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Β Κατηγορίας σηματοδοτεί η 10η αγωνιστική. Στον 
μοναδικό αγώνα της Τετάρτης στις 19:30 η Ε.Ν. Παραλιμνίου θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Διόνυσο στο Γήπεδο 

Παραλιμνίου. Στον αγώνα με τον οποίο ξεκίνησε η 10η αγωνιστική τη Δευτέρα, η Εθνική Ενόπλων κέρδισε την 

Ολυμπιάδα Νεαπόλεως στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως σε εκτός συναγωνισμού αγώνα με 2-3 σετ. Η Ολυμπιάδα Φρ. θα 
πάρει χωρίς αγώνα τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Άρη Λεμεσού. 
Η Β Φάση είναι ορισμένη να αρχίσει την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ενδιαφέρον για κορυφή και ουρά στην 11η αγωνιστική 
Ανόρθωσις – Τεχνοοικίια ΑΕΚ και Αρης Πολεμίου – Ολυμπιάδα ξεχωρίζουν 

Ένας αγώνας στα ψηλά και ένας αγώνας στα χαμηλά ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας που είναι ορισμένη την Τετάρτη στις 19:30. O αγώνας Ανόρθωσις – 

Τεχνοοικίια ΑΕΚ στο ΑΤΙ και Άρη Πολεμίου – Ολυμπιάδας στο Γήπεδο Πολεμίου προκαλούν το ενδιαφέρον αφού στον 
πρώτο αγώνα θα διεκδικήσουν τη νίκη δυο ομάδες που πρωταγωνιστούν και στο δεύτερο το αποτέλεσμά του θα 

ξεκαθαρίσει ή θα δώσει παράταση στο θέμα παραμονής. Στους άλλους δυο αγώνες υπάρχει το μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι 
μεταξύ Prestige Απόλλων – E.Ν. Αγ. Αθανασίου στο γήπεδο του Απόλλωνα με ξεκάθαρο φαβορί τις πρωτοπόρες, ενώ 
στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου το ΘΟΙ υποδέχεται την Transbunker ΑΕΛ. Αναλυτικά: 

Ανόρθωσις – Tεχνοοικία ΑΕΚ (ΑΤΙ) 

Οι φίλοι του βόλεϊ που θα βρεθούν στο ΑΤΙ είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουν ωραίο θέαμα από δυο ομάδες που 
βρίσκονται στα ψηλά. Η Ανόρθωσις βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση κάτι που έδειξε και στον αγώνα με τον 

Prestige Απόλλωνα και την εμφάνισή της στο τρίτο σετ το οποίο κέρδισε 25-14. Από την άλλη η Τεχνοοικία ΑΕΚ πάει 
στη Λευκωσία με νέα προπονήτρια την Ρούλα Κατσαμπή και νέα ψυχολογία. 



 
Ωραία φάση από περσινό αγώνα Ανόρθωσις - Τεχνοοικία ΑΕΚ (Φωτό Αρχείο Σαββίδη). 

Ο προπονητής της Ανόρθωσης Γιαννάκης Χριστοφόρου που έχρισε φαβορί την Τεχνοοικία ΑΕΚ λόγω και της 
παρουσίας νέου προπονητή στον πάγκο, πονοκεφαλιάζει για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην προπόνηση της 

Δευτέρας οι Κατερίνα Γιασουμή, Φωτεινή Ιωάννου και Βάσω Ριαλά. Και οι τρεις όμως εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα 
αγωνιστούν. 

Οι «κιτρινοπράσινες» πάνε στη Λευκωσία για το τρίποντο ώστε να συνεχίσουν το κυνήγι του Prestige Απόλλωνα. Η 
νέα προπονήτρια Ρούλα Κατσαμπή από την περασμένη Παρασκευή που ανέλαβε και επίσημα προσπαθεί να δώσει το 

στίγμα της στην ομάδα και είναι σίγουρο ότι στο ΑΤΙ η Τεχνοοικία ΑΕΚ θα έχει νέα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Η 

λίμπερο της ομάδας Ελένη Μοσφιλιώτη μιλώντας στην ιιστοσελίδα της ΚΟΠΕ έκανε αναφορά στην αλλαγή που έγινε 
στην ομάδα της λέγοντας ότι αυτή φάνηκε στον τρόπο προπόνησης. Για τον αγώνα με την Ανόρθωση η Μοσφιλιώτη 

είπε ότι στόχος είναι το τρίποντο αρκεί η ομάδα τηςνα παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Το ευχάριστο για την 
κα Κατσαμπή ότι στην πρώτη της αποστολή θα έχει όλες τις παίκτριες στη διάθεσή της. 

Αρης Πολεμίου – Ολυμπιάδα Ν. (Γήπεδο Πολεμίου) 
Το ντέρμπι της ουράς προκαλεί ενδιαφέρον έστω και εάν υπάρχει διαφορά επτά βαθμών μεταξύ των δυο ομάδων. Ο 

γηπεδούχος Αρης θα τα παίξει όλα για όλα για να αποσπάσει τους πρώτους τρεις βαθμούς, ενώ η Ολυμπιάδα θέλει νίκη 
για να ξεγνοιάσει. 

Στο Πολέμι επικρατεί κινητοποίηση για τον αγώνα με στόχο η ομάδα του Άρη να έχει βοήθεια την Τετάρτη από τον 
κόσμο. Ο κόουτς Γιώργος Χαραλάμπους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα του θα κάνει 

προσπάθεια για τη νίκη. Μοναδικό πρόβλημα για τις Πολεμίτισσες οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο 
γήπεδό τους. 

Η Ολυμπιάδα θα κάνει το μακρινό ταξίδι των δυόμισι ωρών στο Πολέμι για να πάρει τη νίκη που ίσως σηματοδοτήσει 
τη σωτηρία της. Η ομάδα προετοιμάστηκε σοβαρά για τον αγώνα και ο κόουτς Χριστόδουλος Σιαντρής 

προβληματίζεται μόνο για τις πιθανές απουσίες κάποιων παικτριών που έχουν υποχρεώσεις με εξετάσεις στα κολέγιά 
τους. 

Prestige Απόλλων – E.Ν. Αγ. Αθανασίου (Γήπ. Απόλλων) 
Ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Prestιge Απόλλων και ειδικά στο γήπεδό του έχει τον πρώτο λόγο. Από την άλλη, η Ε.Ν. 

Α.ΑΘ. πάει στο μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι για να κερδίσει τις εντυπώσεις. 
Η εμφάνιση στον αγώνα με την Ανόρθωση και ο τρόπος που χάθηκε το τρίτο σετ σχολιάστηκε από τους φίλους του 

βόλεϊ αλλά στη «γαλάζια» ομάδα αποτελεί παρελθόν το παιχνίδι. Ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης συζήτησε την τελευταία 

εβδομάδα με τις παίκτριές του τον αγώνα με στόχο να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν. Μοναδικό αγωνιστικό 
πρόβλημα η τραυματίας Άντρη Ιορδάνους η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη να επανέλθει. Η διεθνής Κατερίνα Ζακχαίου 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ παραδέχθηκε ότι η ομάδα της είναι το φαβορί του αγώνα, αλλά τόνισε ότι η 
ομάδα της πρέπει να αγωνιστεί συγκεντρωμένα στον αγώνα κόντρα στην E.Ν. Αγ. Αθανασίου. 

Σε άνοδο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. και μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο Β 



Γύρο. Στην ομάδα του Αγ. Αθανασίου έχουν γνώση των δυσκολιών του αγώνα και θα προσπαθήσουν για μια καλή 
εμφάνιση. Αυτό εξάλλου, επισήμανε και η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χ’’ Κυριάκου στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ. Η 
κόουτς Αλεξία Ροτσίδου αντιμετωπίζει τον τραυματισμό της αρχηγού Παντελίτσας Αραούζου. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Transbunker ΑΕΛ (Τεχν. Σχολή Αυγόρου) 

Ενδιαφέρον αγώνας έστω και εάν η Transbunker ΑΕΛ παρουσιάζεται το φαβορί της αναμέτρησης αναμένεται να 
διεξαχθεί στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου μεταξύ του ΘΟΙ και της Λεμεσιανής ομάδας. 

Οι «μελανόλευκες» του Αυγόρου στοχεύουν την καλή εμφάνιση και τη νίκη γνωρίζοντας ότι έχουν να αντιμετωπίσουν 
μια από τις ποιοτικότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο κόουτς Λούης Νοβάκοφ προβληματίζεται για την πασαδόρο 

Ειρήνη Χαραλάμπους που έχει ίωση. 

Η Trransbunker ΑΕΛ από την άλλη πάει στο Αυγόρου για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της μια εβδομάδα πριν το 
ντέρμπι με τον Prestige Απόλλωνα. Στον αγώνα με τον Άρη Πολεμίου ο Ρώσος προπονητής Μ. Ολμετσένκο ξεκούρασε 
τις βασικές του γι’αυτό η ομάδα του θα παρουσιαστεί με φρεσκάδα στον αγώνα. 
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Supervisor και πάλι στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Γιώργος Στεφανίδης 
Θα έχει την ευθύνη του αγώνα Novara – Valtibank Τουρκίας για το Β Όμιλο Γυναικών 

Για άλλο ένα αγώνα η κυπριακή πετοσφαίριση θα έχει εκπρόσωπο στα μεγάλα σαλόνια του αθλήματος. Στον αγώνα 
Novara Ιταλίας – Valtibank Τουρκίας για τον Β Όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών θα βρεθεί ο τεχνικός διευθυντής 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Στεφανίδης ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη του αγώνα ως 
supervisor. 

Ο κ. Στεφανίδης αναχωρεί από την Κύπρο την Τρίτη αφού ο αγώνας είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη 27 
Ιανουαρίου 2016 στις 21:30 ώρα Κύπρου στο γήπεδο της Novara που θεωρείται μια από τις πλέον παραδοσιακές 
πόλεις του βόλεϊ στην Ιταλία. 

Ο αγώνας είναι στο πλαίσιο του Β Ομίλου και με βάση τη βαθμολογία σε πέντε αγώνες η τουρκική ομάδα προηγείται 

με 15 βαθμούς στη βαθμολογία, ενώ οι Ιταλίδες βρίσκονται στην τρίτη θέση με έξι βαθμούς και επιδιώκουν τη νίκη για 
να διεκδικήσουν τις πιθανότητες πρόκρισής τους. 

Σημειώνεται ότι ο τεχνικός διευθυντής της ΚΟΠΕ ορίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά supervisor σε αγώνα Champions 
League, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο ορίστηκε στον αγώνα Ντιναμό Μόσχας – Kάννες στο Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών. 

Εξάλλου, στις 17 Δεκεμβρίου ο κ. Στεφανίδης βρέθηκε στην Κονστάντα της Ρουμανίας για τον αγώνα Tomis Constanta 
(Ρουμανίας) και Dragons Lugano (Ελβετία) 0-3 σετ στο πλαίσιο του Ταάμπιονς Λιγκ Ανδρών. Πιθανότατα, ο κ. 
Στεφανίδης να οριστεί supervisor και τον Φεβρουάριο σε αγώνα της φάσης των «12» ή των «6» του Τσάμπιονς Λίγκ. 

 

 

25.01.2016/12:40 

Σούπερ Μαραθώνας στη Β Γυναικών 
Ακάθεκτη προχωρεί η Αναγέννηση Δ. – Τέλειωσε ο Α Γύρος 

Ο Μαραθώνας Κ. Β. ήταν ο μεγάλος νικητής των αγώνων της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β 
Κατηγορίας Γυναικών. Η προσφυγική ομάδα έστω και εάν αγωνίστηκε στο γήπεδο της Πύλας κέρδισε τον Εθνικό 

Λατσιών με 3-0 σετ και τον απομάκρυνε από την κορυφή. 

Η ομάδα του Μαραθώνα κέρδισε σχετικά με ευκολία αφού κατέβαλε την αντίσταση του Εθνικού και στα τρία σετ με 
διαφορά. Συγκεκριμένα στα δυο πρώτα σετ κέρδισε με 25-12 και στο τρίτο με 25-16. 

Ο προπονητής του Μαραθώνα Ανδρέας Πιερής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες παίκτριες: Ονησιφόρου, Ποντικίδου, 

Χρυσάνθου, Κουλέντη, Χριστοδούλου, Σκάγια. Αλλαγές: (Ζαννουδάκη, Ανδρέου). 

Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους που είδε τις παίκτριές της να μην αποδίδουν βάση των 
δυνατοτήτων τους αγωνίστηκε με τις: Καλοθέου, Γαβριήλ, Λουκά, Βαλσαμίδου, Κρέκου, Ττέκκη. Λίμπερο: 
Κουτσουλλή. Αλλαγές: Ζυμαρίδη, Κλεάνθους, Χριστοδούλου). 

Ο κόουτς του Μαραθώνα Α. Πιερής κληθείς να σχολιάσει τη νίκη της ομάδας του ανέφερε ότι η νίκη αυτή έπρεπε να 
έλθει πιο γρήγορα. Όπως είπε ελπίζει ότι μετά το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του στο δεύτερο γύρο θα ανακάμψει. 



Στους άλλους αγώνες της Κυριακής η Αναγέννηση Δερύνειας συνέχισε την αήττητη πορεία της κερδίζοντας τον 
Ροτσίδη Μάμμαρι στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς με 0-3 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Οι «πράσινες» του 

Δημήτρη Στέκα δυσκολεύτηκαν μόνο στο τρίτο σετ το οποίο κέρδισαν με 23-25. Στο πρώτο και δεύτερο σετ η ομάδα 
της Αναγέννησης κέρδισε εύκολα με 25-10 και 25-08. 

 
Η πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δ. 

Ανατροπή η Λακατάμια 
Επίσης πολύ σημαντική νίκη πέτυχε στο «Θεμιστόκλειο» ο Ν.Ο. Λακατάμιας, αφού κέρδισε εκτός έδρας την Ανόρθωσις 

Πετόσφαιρα με 2-3 σε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Χαρακτηριστικά, όλα τα σετ ήταν γεμάτα και ο Ν.Ο.Λ. έκανε την 

ανατροπή.. Στο πρώτο σετ κέρδισε η Λακατάμια με 22-25, στο δεύτερο απάντησε η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 25-23, 
ενώ στο τρίτο πήρε εκ νέου προβάδισμα η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 2-1, αφού κέρδισε με 25-20. Στο τέταρτο σετ η 
Λακατάμια απάντησε με 22-25 για να πάρει και το πέμπτο σετ με 12-15 κερδίζοντας τελικά με 2-3 σετ. 

Εξάλλου, στο μοναδικό αγώνα που έγινε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στην Τεχνική Σχολή Πάφου, ο Παφιακός κέρδισε 

τον Πανιδαλιακό με 3-1. Χαρακτηριστικό του αγώνα ότι στο δεύτερο σετ έγινε πραγματική μάχη με τις Δαλίτισσες να 
κερδίζουν με 30-32. Στα άλλα τρία σετ ο Παφιακός ήταν καλύτερος κερδίζοντας με 25-20,25-11 και 25-16. Ρεπό στην 
αγωνιστική είχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ντέρμπι κορυφής στην Πάφο 

Την Τετάρτη είναι ορισμένη η 10η και πρώτη αγωνιστική του Β Γύρου της Β Γυναικών που περιλαμβάνει το ντέρμπι 
κορυφής Παφιακού – Αναγέννησης Δ. στην Τεχνική Σχολή Πάφου στις 19:30. Την Τετάρτη είναι επίσης ορισμένος και 

ο αγώνας Μαραθώνας –Πανιδαλιακός. Την Κυριακή εξάλλου 31 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι είναι 
ορισμένοι οι αγώνες Ροτσίδης – Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και Ανόρθωσις Πετ. – Εθνικός 
Λατσιών στο Θεμιστόκλειο. Ρεπό έχει η ομάδα του Ν.Ο. Λακατάμιας. 
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Η Ρούλα Κατσαμπή στον πάγκο της Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Ανέλαβε μέχρι το τέλος της σεζόν σε αντικατάσταση του Παύλου Κωνσταντίνου 

Με νέα τεχνικό την Ρούλα Κατσαμπή θα πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν η Τεχνοοικία ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας 

προχώρησε σε κοινή συναινέσει διακοπή της συνεργασίας της με τον μέχρι την περασμένη εβδομάδα προπονητή 
Παύλο Κωνσταντίνου και προσελήφθη η έμπειρη προπονήτρια η οποία είχε επιτυχίες με την ΑΕΛ όπου έκανε και 
μεγάλη καριέρα ως πετοσφαιρίστρια. 

Ήδη, η κ. Κατσαμπή έκανε δυο προπονήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο με τη νέα της ομάδα την οποία θα 

κοουτσάρει για πρώτη φορά την Τετάρτη στον εκτός έδρας αγώνα με την Ανόρθωση για την 11η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

«ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 3-0 (25-10,25-20,25-20) 

Η Ομόνοια πέρασε άλλο ένα εμπόδιο στο δρόμο προς τον τίτλο. Παίζοντας κατά διαστήματα ωραίο βόλεϊ κέρδισε στο 
πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής τη μέτρια για άλλο ένα αγώνα Ανόρθωση με 3-0 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – 

Ελευθερία» και συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία με 29 βαθμούς. Η Ανόρθωσις με τη νέα ήττα έμεινε στην 
πέμπτη θέση και η τετράδα φαίνεται να απομακρύνεται. 

 
O Νίκος Κολάς της Ανόρθωσης πλασάρει και οι Κ. Παφίτης - Πετρακκίδης της Ομόνοιας είναι έτοιμοι για το μπλοκ. 

(Αρχείο Σαββίδη). 

Η Ομόνοια ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ και το μετέτρεψε σε περίπατο  Με εξαιρετικό σέρβις κυρίως με τον 
Ρεινάλντο δυσκόλεψε την υποδοχή της Ανόρθωσης, η οποία υπέπεσε σε πάρα πολλά λάθη με συνέπεια οι «πράσινοι» 

που είχαν σε καλή μέρα τον Κωνσταντίνο Παφίτη προηγήθηκε με 13-6. 
Η Ανόρθωσις δεν μπορούσε να αντιδράσει και το ανέβασμα του Αχιλλέα Πετρακκίδη έφερε το σκορ στο 22-10. Οι 
«πράσινοι» κέρδισαν με 25-10 το σετ και προηγήθηκαν με 1-0. 

Οι Βαρωσιώτες μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο σετ και αιφνιδίασαν την Ομόνοια προηγούμενοι με κύριους 

εκφραστές τους Τσιάρτσκι και Μιχαϊλοβιτς με 3-7. Το τάιμ –άουτ που πήρε ο κόουτς της Ομόνοιας Σάββας Σάββα 
αφύπνισε τους παίκτες του οι οποίοι με τον Τούλιο και τον Ρεϊνάλντο χάλασαν την υποδοχή της Ανόρθωσης και 

γύρισαν τον αγώνα προηγούμενοι 16-14. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 23-19 και τελικά πήραν το σετ με 25-20 και 
έκαναν το 2-0. 

Στο τρίτο σετ ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός με την Ομόνοια όμως να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες της Ανόρθωσης 
ειδικά στην υποδοχή και να προηγείται με 19-15. Η προσπάθεια της Ανόρθωσης να μπει στο παιχνίδι δεν έφερε 

αποτέλεσμα με αποτέλεσμα η Ομόνοια με καλή υποδοχή να κερδίζει με 25-20 και τον αγώνα με 3-0 σετ. 
ΟΜΟΝΟΙΑ (Σ. Σάββα):Παφίτης,Αλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης, Ρεινάλντο. Λίμπερο: Αντωνίου. 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ(Μαρ. Κοντός): Κολάς, Δημητρίου,Μιχαϊλοβιτς,Τσιάρτσκι, Γ. Χρυσοστόμου, Γκιουλέ. Λίμπερο: 
Πλατρίτης. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»: ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΠΟΕΛ 3-0(25-17,25-23,25-17) 

Βήμα τετράδας έκανε η Νέα Σαλαμίνα με τη νίκη της 3-0 επί του ΑΠΟΕΛ στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη τους ξέφυγαν από την Ανόρθωση και παράλληλα αναγκάζουν το ΑΠΟΕΛ να 
αναθεωρήσει τους στόχους του αφού φαίνεται να χάνει το τρένο της τετράδας. 



Η Νέα Σαλαμίνα άρχισε εντυπωσιακά το πρώτο σετ και προηγήθηκε 17 -07 με το ΑΠΟΕΛ να έχει προβλήματα σε όλους 
τους τομείς. Το σετ συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος με τη Νέα Σαλαμίνα να κερδίζει 25-17 και να παίρνει 
προβάδισμα 1-0 στα σετ. 

Οι «πορτοκαλί» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο σετ και προηγήθηκαν 5-8, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν 8-8. Το 

γεγονός αυτό επέτρεψε στους γηπεδούχους να φέρουν τον αγώνα  στα μέτρα τους και να προηγηθούν στο δεύτερο 
τεχνικό τάιμ – άουτ με 16-14. Ένα σερί 0-3 για το ΑΠΟΕΛ έφερε τους φιλοξενούμενους μπροστά με 16-17. Το παιχνίδι 
πήγαινε πόντο – πόντο για να κερδίσει τελικά η Νέα Σαλαμίνα με 25-23 και να κάνει το 2-0 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ η Νέα Σαλαμίνα ήταν ανώτερη και προηγήθηκε 18-07. Αντίθετα, το ΑΠΟΕΛ ήταν αγνώριστο και δεν 

μπορούσε να αντιμετωπίσει την ορμή των γηπεδούχων. Η ομάδα του Ρέινολτς έλεγχε πλήρως το σετ και κέρδισε με 25 
-17 εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη με 3-0 σετ. 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ(Λ. Ρέινολτς): Σαββίδης,Προδρόμου, Ιαντόλο, Χάντ,Ζηκάκης, Μπαγιάν. Λίμπερο: 
Βαρνάβα. Αλλαγές: Καλαφάτης. 

ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς):Κοζλόφσκι,Τζόρτζεβιτς,Χάσικος, Γεωργίου, Χόστερ, Χ’’Παύλου. Λίμπερο: Παντελή. Αλλαγές: : 
Χαλλουμής, Αβερκίου, Πέτρου. 

ΓΗΠΕΔΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. – POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 0-3(22-25,25-27,22-25) 

Πολύ δύσκολα και επιστρατεύοντας όλο το ταλέντο της ως ομάδα, η Pokka ΑΕ Καραβά κέρδισε στο Γήπεδο Δερύνειας 

την αξιόλογη Αναγέννηση με 0-3 και παρέμεινε στη δεύτερη θέση ισόβαθμη με τον Παφιακό στους 22 βαθμούς. Οι 
Καραβιώτες έκαναν ένα πολύ καλό τεστ ενόψει του ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής με την Ομόνοια στη Λεμεσό. 

Από την πλευρά της η Αναγέννηση έδειξε για δεύτερο σερί αγώνα ότι έστω χωρίς τους δυο ξένους και τον βασικό 
λίμπερο είναι πολύ ανταγωνιστική. 

Το πρώτο σετ πρόσφερε τις δικές του συγκινήσεις αφού η Αναγέννηση παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται με ένα ξένο 
πάλεψε στα ίσα τον αγώνα. Το σετ ήταν ισοδύναμο, αλλά η Pokka ΑΕ Καραβά με περισσότερες λύσεις στο τέλος 
κέρδισε με 22-25 και πήρε το σετ με 0-1. 

Το δεύτερο σετ ήταν πραγματικό ντέρμπι. Η Αναγέννηση που μετά τη φυγή των Νικόλοφ, Πράια και Ζάνη κερδίζει τις 

εντυπώσεις έβαλε πολύ δύσκολα στην Pokka ΑΕ Καραβά. Το σετ ήταν στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος, αλλά 
και πάλι η Pokka ΑΕ Καραβά βρήκε τα αποθέματα να κερδίσει με 25 -27 και να πάρει γερό προβάδισμα με 0-2 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ που κράτησε 35 λεπτά ο αγώνας ήταν πολύ ενδιαφέρον με τους παίκτες της Αναγέννησης να 

προσπαθούν να μειώσουν για να μπουν στο παιχνίδι. Η εμπειρία της Pokka ΑΕΚ όμως χάρισε στην προοσφυγική ομάδα 

το σετ με 22-25 και τη νίκη με 0-3. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.(Αντ. Κωνσταντίνου):Ανδρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου,Ντουβάρτσι, Αρμενάκης, Ττόφιας, 

Καραγιάννης. 
POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ(X. Καννεστράτσι):Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης,Ροντόλφο,Ράμμα,Ράντιτς, Χριστοφή. Αλλαγές: 
Μιτσής, Κοσιάρης. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 3-0(25-10,25-
18,25-13) 

Ο Παφιακός δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3-0 στην αίθουσα Αθλοπαιδειών 

Αφροδίτη στην Πάφο και να μείνει στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Για άλλο ένα ματς ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 
πάλεψε και έχασε αξιοπρεπώς. 

Παίζοντας σοβαρά ο Παφιακός κατάφερε στο πρώτο σετ να μην επιτρέψει στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών να 
φανεί απειλητικός  κέρδισε με 25-10 και έκανε το 1-0. 

Οι Παφίτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκαν στο δεύτερο σετ 18-13 για να κερδίσουν τους 

ανταγωνιστικούς Λατσιώτες με 25-18 κάνοντας το 2-0 στα σετ. Να σημειωθεί ότι ενώ το σκορ ήταν 14-09 
τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος άσσος του Παφιακού Μπατίστα. 

Στο τρίτο σετ ο Παφιακός αφού προηγήθηκε 17-07 κέρδισε τελικά το σετ με 25-13 και τον αγώνα με 3-0 σετ. 
ΠΑΦΙΑΚΟΣ(Σπ. Πρωτοψάλτης):Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Ευσταθίου,Μπατίστα,Σαββίδης, Μπουρκόφσκι. Λίμπερο: 

Π’’Χριστοδούλου.Αλλαγές: Ανδρέου, Σωκράτους, Σοφ. Χριστοδούλου,Στ. Χριστοδούλου, Ιγνατίου. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ -:Χ’’Αθανασίου,Χαριδήμου,Κουλέντης, Τοφής, Προύσσαλης, Μιχαήλ. Λίμπερο: 
Νικηφόρου. Αλλαγές: Μάτσας, Λίμπερο: Βρανόπουλος. 
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Παίζει στην Πύλα ο Μαραθώνας 
Το Σάββατο στα αναπτυξιακά, την Κυριακή στις γυναίκες 

Οι αγώνες του Μαραθώνα Κ.Β. στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα U 16 και U14 Κορασίδων και Παγκορασίδων απέναντι 

στις αντίστοιχες ομάδες της Αναγέννησης Δερύνειας θα διεξαχθούν το Σάββατο στις 12:00 (Παγκορασίδων) και 13:00 

(Κορασίδων) στο γήπεδο της Πύλας. Επίσης ο αγώνας Γυναικών Μαραθώνας Κ.Β. – Εθνικός Λατσιών για τη Β 
Κατηγορία Γυναικών θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 16:00 στο γήπεδο της Πύλας. 

 

22.01.2016/13:55 

Φινάλε Α Φάσης στα πρωταθλήματα U16 και U14 
Το Σάββατο θα γίνουν 29 αγώνες – Την 01 Φεβρουαρίου η κλήρωση της Β Φάσης 

Η έβδομη και τελευταία αγωνιστική των πρωταθλημάτων Παίδων – Κορασίδων (U16) και Παμπαίδων –Παγκορασίδων 

(U14) θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, όπου θα κριθούν και οι θέσεις για την τελική κατάταξη ενόψει της 

τελικής φάσης που είναι ορισμένη για να αρχίσει στις 06 Φεβρουαρίου 2016.Η κλήρωση της τελικής φάσης στα 
τέσσερα πρωταθλήματα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου στις 11:00 το πρωί στα γραφεία της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης στο Ολυμπιακό Μέγαρο. 

Αναλυτικά οι αγώνες της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής : 

Πρωτάθλημα Παίδων 
Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παίδων περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: 

Α Όμιλος: Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιάδα Ν.(12:00 Γήπ. Παραλιμνίου), Φοίνικας Πύλας – Αναγέννηση Δ. (15:00 
Γήπεδο Πύλας), Ομόνοια – Εθνικός Λατσιών (12:00 Γυμν. Ανθούπολης), B Όμιλος: Παφιακός – Άρης Πολεμίου (16:00 

Γυμν. Αγ. Θεοδώρου), Α.Ο. Διόνυσος – Ανόρθωσις (14:00 Εμπας). Ο αγώνας ΑΕ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα δεν θα 
διεξαχθεί αφού οι φιλοξενούμενοι παίρνουν τη νίκη στα χαρτιά με 0-2 σετ. 

Πρωτάθλημα Κορασίδων 
Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κορασίδων περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: 

A Όμιλος: Δικέφαλος Γερίου – Ροτσίδης Μ. (12:00 Γυμν. Γερίου), Αχιλλέας Κ. – Ολυμπιάδα Ν. (14:00 Γυμν. 
Παλλουριώτισσας), Ομόνοια – Ανόρθωσις (14:00 Γυμν. Γερίου). Β’ Όμιλος: E.Ν. Αγ. Αθανασίου – Ανόρθωσις 

Πετ.(11:30 Γυμν. Αγ. Αθανασίου), Αρης Πολεμίου – Απόλλων (16:00 Γηπ. Πολεμίου), Νέα Σαλαμίνα – Παφιακός (13:00 

Γυμν. Αγ. Νεοφύτου). Γ ‘Ομιλος: Μαραθώνας Κ. Β. – Αναγέννηση Δ. (13:00 Γήπεδο Πύλας), ΘΟΙ Αυγόρου – 
Πανιδαλιακός (11:00 Γυμν. Βεργίνας), Φοίνικας Π. – ΑΕΚ Λάρνακας (11:00 Γήπ. Πύλας). 

 
H ομάδα κορασίδων της ΑΕΚ Λάρνακας. 

Πρωτάθλημα Παμπαίδων 
Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παμπαίδων περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: 

Α’Ομιλος: E.N. Παραλιμνίου – Ολυμπιάδα Ν. (11:00 Γηπ. Παραλιμνίου), Φοίνιικας Π. – Αναγέννηση Δ. (14:00 Γήπ. 

Πύλας), Ομόνοια - Εθνικός Λατσιών (11:00 Γυμν. Ανθούπολης). Β’Όμιλος: Παφιακός – Άρης Πολεμίου (15: 00 Γυμν. 



Αγ. Θεοδώρου), Α.Ο. Διόνυσος – Ανόρθωσις (Γήπ. Εμπας 13:00). Σημειώνεται ότι η Νέα Σαλαμίνα παίρνει τη νίκη 
απέναντι στην ΑΕ Καραβά με 0-2 άνευ αγώνα. 

 
H ομάδα παμπαίδων της Ανόρθωσης. 

Πρωτάθλημα Παγκορασίδων 
Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παγκορασίδων περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: 

Α ΄’Ομιλος: Δικέφαλος – Ροτσίδης Μ. (11:00 Γυμν. Γερίου), Αχιλλέας – Ολυμπιάδα Ν. (13:00 Γυμν. Παλλουριώτισσας), 
Ομόνοια – Ανόρθωσις (13:00 Γυμν. Γερίου). Β’Όμιλος: Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Ανόρθωσις Πετ. (10:30 Γυμν. Αγ. 

Αθανασίου), Αρης Πολεμίου – Απόλλων (15:00 Γηπ. Πολεμίου), Νέα Σαλαμίνα – Παφιακός (12:00 Γυμν. Αγ. 

Νεοφύτου). Γ ‘Όμιλος: Μαραθώνας Κ.Β. –Αναγέννηση Δ. (12:00 Γήπεδο Πύλας ), ΘΟΙ Αυγόρου – Πανιδαλιακός (10:00 
Τεχν. Σχολή Αυγόρου), Φοίνικας Π. – ΑΕΚ Λάρνακας (10:00 Γήπ. Πύλας). 
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Μάχη Ανόρθωσης – Ε.Ν. Α.ΑΘ. για την τετράδα στην Α Γυναικών 
Τις δυο ομάδες χωρίζουν τρεις βαθμούς τέσσερεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του Β Γύρου 

Η μάχη της τετράδας άναψε για τα καλά στο πρωτάθλημα Α Κατηγορίας Γυναικών. Ανόρθωσις και Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης και μέχρι την 14η αγωνιστική που ολοκληρώνεται ο Β Γύρος θα δώσουν σκληρή 
μάχη για να πετύχουν την είσοδό τους στους «τέσσερεις». 

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής έφεραν την «Μεγάλη Κυρία» στους 17 βαθμούς και την Ε.Ν.Α.Α.Θ. στους 14. 

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Ανόρθωσις έχασε μετά από πολύ καλή εμφάνιση από τον Prestige Απόλλων με 1-3 
και η Ε.Ν.Α.ΑΘ. μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3-2, αποσπώντας όμως δυο βαθμούς. 

Την 12η αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 03 Φεβρουαρίου 2016 οι δυο ομάδες θα τα πουν στο Γυμνάσιο Αγ. 
Αθανασίου σε ένα αγώνα καθοριστικό για τη συνέχεια. Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 στο πλαίσιο της 

11ης αγωνιστικής η Ένωση έχει δύσκολο αγώνα με τον Prestige Απόλλων στο γήπεδο του Απόλλωνα και η Ανόρθωσις 
υποδέχεται στο γήπεδο του ΑΤΙ την Τεχνοοικία ΑΕΚ Λάρνακας. 

Την 13η αγωνιστική που είναι ορισμένη στις 10 Φεβρουαρίου 2016 η Ε.Ν.Α.ΑΘ. υποδέχεται την Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Λάρνακας, ενώ η Ανόρθωσις θα υποδεχθεί στο ντέρμπι την Transbunker ΑΕΛ. Εξάλλου, στην 14η και τελευταία 

αγωνιστική του Β Γύρου στις 17 Φεβρουαρίου η Ενωση πάει στο γήπεδο της ΑΕΛ για να αντιμετωπίσει την 
Transbunker ΑΕΛ, ενώ η Ανόρθωσις θα παίξει στην Ακρόπολη με την Ολυμπιάδα Ν. 



Εάν κρίνουμε το πρόγραμμα των δυο ομάδων είναι ισορροπημένο άνκαι η Ανόρθωσις έχει ένα μικρό πλεονέκτημα 
αφού θα αγωνιστεί με την Ολυμπιάδα. 

Δυο από τις πρωταγωνίστριες των δυο ομάδων οι λίμπερό τους Χριστιάνα Δαϋίδ (Ανόρθωσις) και Λώρα Χ’’ Κυριάκου 

(Ε.Ν. Α.ΑΘ.) σχολίασαν τη μάχη που γίνεται από τις δυο ομάδες για την τετράδα. 

Η Δαϋίδ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα της βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το 
τελευταίο διάστημα, κάτι που έδειξε και στον αγώνα με τον Prestige Απόλλων. Η διεθνής λίμπερο είπε ότι «θα 
συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά με στόχο να διεκδικήσουμε το στόχο της τετράδας». 

 
H γυναικεία ομάδα της Ανόρθωσις. 

Εξάλλου, στις δικές της δηλώσεις η λίμπερο της Ε.Ν. Α.ΑΘ. Λώρα Χ’’Κυριάκου ανέφερε ότι η ομάδα της είναι 

αποφασισμένη να δώσει μάχη για την τετράδα και όπως είπε «εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε μόνο την 
Ανόρθωση, αλλά να χτυπήσουμε και τα άλλα παιχνίδια. 



 
H ομάδα της EN.A.AΘ. 
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Στην Πάφο η Σχολή Διαιτησίας το Σάββατο 
Από τις 9:00 -12:00 στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου 

Η Σχολή Διαιτησίας μεταφέρεται το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 στην Πάφο. Τα μαθήματα της Σχολής θα διεξαχθούν 
από τις 9:00 -12:00 στο ΕΒΕ Πάφου. 

Να σημειωθεί ότι μαθήματα της Σχολής διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες σε ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 
Λευκωσία. 

 

21.01.2016/14:10 

Σχολή προπονητών Βασικού και Μέσου Επιπέδου 
Διοργανώνει η ΚΟΠΕ 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα διοργανώσει Σχολή Προπονητών Βασικού και Μέσου επιπέδου. Οι 
προκαταρκτικές ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων προπονητικής για το Βασικό Επίπεδο είναι μεταξύ 16-29 

Mαϊου 2016 και του Μέσου Επιπέδου μεταξύ 4 -11 Ιουλίου 2016. 
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στην ΚΟΠΕ με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής η οποία 
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 
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Στις 22-26 Μαϊου παίζει η Εθνική Γυναικών στα Φαρόε 
Στην προκριματική Φάση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης 

Στις 22 -26 Μαϊου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα των Νησιών Φαρόε Τόρσβαν η προκριματική φάση 
των Αγώνων Μιικρών Κρατών Ευρώπης Γυναικών. 



Η Εθνική Γυναικών θα συμμετάσχει στον Α προκριματικό Όμιλο με αντιπάλους τη γηπεδούχο ομάδα των Νησιών 
Φαρόε, το Λιχτενστάιν και το Εϊρε. 

 
Η Εθνική Γυναικών σε πλήρη παράταξη από την παρουσία της σε αγώνες το 2015 στο Λίχτεσταϊν. 

Ο Β Όμιλος θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο με τη συμμετοχή των Εθνικών Λουξεμβούργου, Σκωτίας, Ισλανδίας και 
Βορείου Ιρλανδίας. Η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο το 2017 με τη συμμετοχή των δυο πρώτων 
ομάδων από κάθε προκριματικό Όμιλο. 

Σημειώνεται ότι η νικήτρια της τελικής φάσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης θα συμμετάσχει στο δεύτερο ή 

τρίτο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2018. 
Να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη προκριματική φάση των Ανδρών θα διεξαχθεί στην Ισλανδία και η Εθνική θα 

αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του Β Ομίλου τις Εθνικές Σκωτίας, Ισλανδίας και Ανδόρας. Προς το παρόν δεν έγιναν 
γνωστές οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. 
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Βήμα ανόδου για Ολυμπιάδα Ν. στη Β Ανδρών 
Κέρδισε στο ντέρμπι την Ε.Ν. Παραλιμνίου με 3-2 σετ 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως έκανε σημαντικό βήμα τίτλου και κατ’επέκταση ανόδου μετά τη νίκη που πέτυχε την 
Τετάρτη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως επί της Ε.Ν. Παραλιμνίου με 3-2 σε ένα δραματικό αγώνα που κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες για την ένατη αγωνιστική της Β Κατηγορίας Ανδρών. 

Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι μεταξύ των δυο κατά τεκμήριο καλύτερων ομάδων του πρωταθλήματος και 

μάλιστα η Ολυμπιάδα κέρδισε με ανατροπή αφού στο πρώτο και τρίτο σετ κέρδισαν οι ««βυσσινί» με 27-29 και 21-25. 
Η ομάδα του Παραλιμνίου με αιχμές του δόρατος τους Σέρβους Λούκοβιτς και Στογιάκοφ έβαλε δύσκολα στους 

γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν στο τέταρτο και πέμπτο σετ να τους σταματήσουν και να κερδίσουν με 25-19 και 
15-12 εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-2. 

Με τη νίκη της αυτή η Ολυμπιάδα αποσπάστηκε με τέσσερεις βαθμούς από την Ενωση αφού με τους δυο βαθμούς 
που εξασφάλισε η προσφυγική ομάδα έφθασε στους 19 βαθμούς, ενώ με τον ένα η Ενωση έμεινε στους 15. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. Πάρης Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εξέφρασε την απόλυτη 

ικανοποίησή του, παρά το γεγονός ότι όπως είπε: «Η ομάδα μας μπορούσε να κερδίσει πιο εύκολα, αλλά μόνο στα 

τελευταία σετ καταφέραμε να αντιμετωπί σουμε τους Λούκοβιτς και Στογιάκοφ και τα δυνατά καρφιά τους. Ο κόουτς 
της Ολυμπιάδας κράτησε χαμηλούς τόνους λέγοντας ότι οι βαθμολογικές διαφορές με την Ε.Ν. Παραλιμνίου και την 
Ολυμπιάδα Φρενάρους είναι ελάχιστες και τα πάντα θα κριθούν στον Γ γύρο. 

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Ε.Ν. 

Παραλιμνίου Ζόραν Λούκοβιτς. Όπως είπε η τροπή που πήρε ο αγώνας άφησε πίκρα και στενοχώρια στους παίκτες 



του, αλλά και σε όλους στην ομάδα. Ο Σερβοκύπριος κόουτς δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι τα πάντα θα κριθούν στον 
Γ γύρο και στα ντέρμπι που θα γίνουν. 

Ολυμπιάδα Ν. –Ε.Ν.Παραλιμνίου 3-2 Τα σετ: (27-29,25-20,21-25,25-19,15-12) 

Ολυμπιάδα Ν.(Π. Σάββα):Καπνίσης,Ανδ. Χαραλάμπους, Αναστασιάδης,Τσαγγαρίδης, Βυρίδης, Πάρπας. Λίμπερο: 
Ευριπίδου. Αλλαγές: (Φωτιάδης). 

Ε.Ν.Παραλιμνίου(Ζ. Λούκοβιτς): Λούκοβιτς,Στογιάκοφ, Χαραλάμπους, Ερωτοκρίτου, Σπαρτιάτης Σπ. Λίμπερο: 
Σάρδαλος. Αλλαγές: Τσερκέζος. 

Στον άλλο αγώνα της ένατης αγωνιστικής που έγινε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 η Εθνική Ενόπλων σε εκτός 

συναγωνισμού αγώνα κέρδισε στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στο Φρέναρος την τοπική Ολυμπιάδα με 3-0. Τα σετ: 16-
25,17-25,21-25).Ο Α.Ο. Διόνυσος πήρε τη νίκη στα χαρτιά από τον Άρη Λεμεσού με 3-0. 

Ο Β Γύρος του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Β Κατηγορίας ολοκληρώνεται την Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 
Ιανουαρίου 2016 με τη διεξαγωγή δυο αγώνων. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο εκτός συναγωνισμού αγώνας μεταξύ της 

Ολυμπιάδας Ν. – Εθνικής Ενόπλων στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως (19:00), ενώ την Τετάρτη στις 27 Ιανουαρίου θα γίνει ο 

αγώνας Ε.Ν. Παραλιμνίου – Α.Ο. Διόνυσος Εμπας στο Παραλίμνι (19:30). Η Ολυμπιάδα Φρ. θα πάρει τη νίκη με 3-0 
άνευ αγώνα στον αγώνα με τον Άρη Λεμεσού. 

Νέα νίκη για Παφιακό στις γυναίκες 

Στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β Κατηγορίας ο Παφιακός κέρδισε την 

Τετάρτη στην Τεχνική Σχολή Πάφου με 3-1 τον Πανιδαλιακό. Ο αγώνας πρόσφερε ωραίο θέαμα και μάλιστα η ομάδα 
του Ιδαλίου κέρδισε το δεύτερο σετ με 30-32. Στα άλλα τρία σετ η ομάδα της Πάφου ήταν ανώτερη και κέρδισε με 
25-20,25-11,25-16). 

Ο προπονητής του Παφιακού Στέλιος Μασιάς χρησιμοποίησε τις ακόλουθες παίκτριες: Ντόντσουκ Α, Ντόντσουκ, 

Κωνσταντίνου, Κακουλλή, Θεοτή, Τίλλει. Λίμπερο: Παρασκευοπούλου. Αλλαγές: Παπαντωνίου, Ποταμοπούλου, 
Κωνσταντινίδου. 

Η ένατη αγωνιστική θα συνεχιστεί την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 με τους αγώνες: Μαραθώνας - Εθνικός Λ. 

(Γήπ.Γυμν. Βεργίνας -16:00), Ανόρθωσις Πετ. – Ν.Ο. Λακατάμιας (Θεμιστόκλειο -12:00) και Ροτσίδης Μ.-Αναγέννηση 
(Γηπ. Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς -12:00). 
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ΑΤΙ Ανόρθωσις – Prestige Απόλλων 1-3 Σετ:(21-25,19-25,25-14,20-25) 



 
Η Χατζηκωστάντα του Απόλλωνα επιτίθεται (Φωτο: Σαββίδης) 

Ο Prestige Απόλλων συνέχισε την αλάνθαστή του πορεία κερδίζοντας στο ΑΤΙ την πολύ καλή Ανόρθωση με 1-3 σετ. 
Οι παίκτριες της «Μεγάλης Κυρίας» έπαιξαν σαν ίσο προς ίσον τις παίκτριες του Prestige Απόλλωνα και μάλιστα στο 

τρίτο σετ τις άγχωσαν αφού το κέρδισαν με 25-14. 

Πολύ καλό παιχνίδι έγινε στο πρώτο σε γενικές γραμμές ισοδύναμο σετ. Οι «γαλάζιες» της Λεμεσού που 
παρατάχθηκαν χωρίς την Χουντίμα αποδείχθηκαν πιο καθοριστικές στα τελευταία στάδια του σετ και κέρδισαν με 21-
25 παίρνοντας προβάδισμα με 0-1 στα σετ. Η Ανόρθωσις ήταν ισάξιος αντίπαλος και έχασε στις λεπτομέρειες το σετ. 

Ο ρυθμός του δεύτερου σετ στην ουσία δεν άλλαξε, αφού ο Prestige Απόλλων ήταν καλύτερος και κατάφερε να μην 

επιτρέψει στην Ανόρθωση να τον απειλήσει. Ωστόσο, η «Μεγάλη Κυρία» δεν άφησε το σετ να ξεφύγει και βρισκόταν 
σχετικά κοντά στο σκορ. Τελικά, οι Λεμεσιανές κέρδισαν με 19-25 και πήραν το προβάδισμα με 0-2 σετ. 

Το τρίτο σετ άνηκε από την αρχή μέχρι το τέλος στην Ανόρθωση. Οι γηπεδούχες ήταν εξαιρετικές και δεν άφησαν 

περιθώρια στον Prestige Απόλλωνα ο οποίος αιφνιδιάστηκε. Οι γηπεδούχες ήταν άριστες σε υποδοχή, μπλοκ και 

επίθεση και κέρδισαν πολύ εύκολα με 25-14 μειώνοντας σε 1-2 το σκορ. Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα οι 
«γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη παρουσιάστηκαν τόσο νωθρές σε κάποιο σετ, αφού δεν λειτούργησε τίποτα σωστά 
στην ομάδα. 

Στο τέταρτο σετ οι φωνές του κόουτς Γιάννη Γιαπάνη στις παίκτριές του ανάγκασαν τις Λεμεσιανές να σοβαρευτούν, 

νακερδίσουν με 20-25 και να πάρουν τη σημαντική νίκη. Η Ανόρθωση συνέχισε στον ίδιο εξαιρετικό ρυθμό, αλλά η 
ποιότητα του Prestige Απόλλωνα ήταν εμφανής στα κρίσιμα σημεία που του χάρισαν και τη νίκη. 

Ανόρθωσις(Γ. Χριστοφόρου):Βασιλείου, Μπρατούχινα, Κ. Γιασουμή, Ιωάνου, Κολοκοτρώνη,Ριαλά. Λίμπερο: 
Δαυϊδ.Αλλαγές: Οικονομίδου, Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνου, Χ’’ Χαραλάμπους. 

Prestige Απόλλων(Γ.Γιαπάνης):Λαβρούκ, Ζακχαίου,Κις, Χ’’ Κωνστάντα, Μανίταρου,Φρεντς. Λίμπερο: 
Στεφάνου. Αλλαγές: Λεωνίδου, Σπύρου. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου – ΘΟΙ Αυγόρου 3-2 Σετ:(24-26,25-17,22-25,25-11,15-10) 
Πραγματικό ντέρμπι έγινε στο Γυμν. Αγ. Αθανασίου όπου η Ε.Ν. Α.ΑΘ. κέρδισε το ανταγωνιστικό ΘΟΙ με 3-2 σετ. 

Έστω με τους δυο βαθμούς η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου διατηρεί τις ελπίδες της για την τετράδα. Το ΘΟΙ με την 
εμφάνισή του έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή του και να κοντράρει τους αντιπάλους του. 

Μπόλικο σασπένς και συνεχείς ανατροπές ήταν το στοιχείο του πρώτου σετ ανάμεσα σε Ε.Ν.Α.ΑΘ. και ΘΟΙ που βρήκε 
νικήτρια την ομάδα του Αυγόρου με 24-26 παίρνοντας το προβάδισμα με 0-1. Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να 

επιβάλουν τον ρυθμό τους, αλλά οι φιλοξενούμενες έμειναν κοντά στο σκορ και έχοντας σωστές επιλογές στην 
επίθεση και καταφέρνοντας να βγάλουν άμυνες στο τέλος του σετ πήραν το ψυχολογικό προβάδισμα. 

Αποφασισμένες να ανατρέψουν τα δεδομένα μπήκαν στο δεύτερο σετ οι παίκτριες της ομάδας του Ενωσης Νεανίδων 
Αγ. Αθανασίου. Περιόρισαν τα λάθη, αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την Ελένη Μιχαήλ και αφού είχαν σωστή 

αντίδραση στην υποδοχή κέρδισαν το σετ με 25-17 και ισοφάρισαν σε 1-1. Το ΘΟΙ παρουσιάστηκε κουρασμένο από 
την υπερπροσπάθεια του πρώτου σετ και είχε κενά στην υποδοχή. 



Οι Αυγορίτισσες επέστρεψαν και κατορθώνοντας να ελέγξουν τον ρυθμό του τρίτου σετ κέρδισαν με 22-25 
παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα με 1-2. Το ΘΟΙ περιόρισε τα λάθη του δεύτερου σετ και κατάφερε να μην 

επιτρέψει στην ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο αγώνας όμως εξελίχθηκε σε ντέρμπι και σε κάθε 
πόντο έγινε πραγματική μάχη. Τελικά, οι «μελανόλευκες» κέρδισαν στα σημεία. 

Εντελώς διαφορετικό ήταν για άλλη μια φορά το τέταρτο σετ, αφού οι παίκτριες της Ε.Ν.Α.ΑΘ. ήταν πάρα πολύ καλές 
και έκαναν εύκολη τη δουλειά τους κερδίζοντας με 25-11, ισοφαρίζοντας συνάμα σε 2-2 τα σετ και τον αγώνα. Η 
εμφάνιση του ΘΟΙ δεν είχε καμιά σχέση με τα προηγούμενα σετ αφού τα λάθη ήταν στην ημερήσια διάταξη. 

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ η ψυχολογία έπαιξε καταλυτικό ρόλο, αφού η E.Ν.Α.ΑΘ. μετά την εμφαντική 

εμφάνιση του τέταρτου σετ δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα να καθαρίσει το σετ με 15-10 και τον αγώνα με 3-2. 
Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου(Α. Ροτσίδου):Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ,Κωνσταντινίδου,Νιόκκα, Αραούζου. Λίμπερο: Χ’’ 

Κυριάκου. Αλλαγές: Πίττα, Κοβαλίεβα 
ΘΟΙ Αυγόρου(Λ.Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Όθωνος,Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου,Μιχαήλ, Χ’’Κωνσταντίνου. 
Λίμπερο: Κούτα. Αλλαγές: Χρ. Χρυσάνθου, Χρίστου, Κωνσταντίνου. 

Γήπεδο ΑΕΛ Transbunker ΑΕΛ – Αρης Πολεμίου 3-0 Σετ:(25-22,25-15,25-15) 

Νέα νίκη για την Transsbunker ΑΕΛ η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 21 βαθμούς. Οι «γαλαζοκίτρινες» της 
Λεμεσού κέρδισαν με 3-0 τον Άρη Πολεμίου ο οποίος στο πρώτο σετ κέρδισε τις εντυτπώσεις. 

Απρόσμενα πολύ καλό ήταν το πρώτο σετ ανάμεσα στην Transbunker ΑΕΛ και τον Άρη Πολεμίου. Η ομάδα του Άρη 
παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ έβαλε πολύ δύσκολα στις «γαλαζοκίτρινες» που αγωνίστηκαν χωρίς ξένες. Ο αγώνας 

μετατράπηκε σε ντέρμπι, αλλά οι γηπεδούχες πιο συγκεντρωμένες στα τελευταία στάδια κέρδισαν με 25-22 και πήραν 
το σετ και το προβάδισμα στο σκορ με 1-0. 

Στα άλλα δυο σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε, αφού οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ παίζοντας σοβαρά κέρδισαν και 
στα δυο με 25-15 και κέρδισαν με 3-0. 

Transbunker ΑΕΛ(Μ. Ολμετσένκο):Παύλου, Κυπριανού, Σιακκίδου, Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Παιδονόμου, 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου. 

Αρης Πολεμίου(Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Χ’’Χριστοδούλου,Χ’’Ευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Μ. Αντωνίου. 
Λίμπερο: Μ. Ανδρέου. 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
Στο μεγάλο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Ανδρών η Ολυμπιάδα 

Νεαπόλεως κέρδισε στην έδρα της την Ε.Ν. Παραλιμνίου με 3-2 και αύξησε στους τέσσερεις τους βαθμούς της 
διαφοράς τους. Τα σετ: (27-29,25-20,21-25,25-19,15-12). 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Στον μοναδικό αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Β 
Κατηγορίας ο Παφιακός κέρδισε τον Πανιδαλιακό με 3-1 σετ (25-20, 30-32,25-11,25-16). 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Προετοιμάζεται η ΚΟΠΕ για τους αγώνες στη Λευκωσία 
Οι Νεάνιδες θα παίξουν στο Εδιμβούργο – Οι δυο διοργανώσεις μεταξύ 1-3 Απριλίου 

Οργανωτικά και αγωνιστικά προετοιμάζεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενόψει της διοργάνωσης της 
τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών Κρατών Εφήβων U20 που θα διεξαχθεί μεταξύ 1-3 Απριλίου 
2016 στη Λευκωσία. 

Με βάση την ενημέρωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης, στους αγώνες θα 

συμμετάσχουν εκτός από την Κύπρο, οι Εθνικές Εφήβων των Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου, Βορείου Ιρλανδίας, Σαν 
Μαρίνο και Σκωτίας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο γήπεδα αφού την πρώτη ημέρα 1η Απριλίου οι αγώνες θα 

διεξαχθούν στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» και στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις 2 και 3 
Απριλίου οι αγώνες θα γίνουν στο Γήπεδο του Πανεπιστημίου. Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων και το αγωνιστικό 

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ σύντομα θα αρχίσει και η προετοιμασία της Εθνικής 
Εφήβων. 



Εξάλλου, μεταξύ 1-3 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθούν στο Εδιμβούργο της Σκωτίας οι αγώνες της τελικής φάσης 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών Κρατών Νεανίδων U19. Στους αγώνες θα συμμετάσχει η Εθνική μας μαζί με 

τις ομάδες των: Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου, Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας. Το σύστημα διεξαγωγής θα είναι με 
σύστημα βαθμολογίας και όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

Ταυτόχρονα, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η κλήση των παικτών της Εθνικής Νεανίδων και θα αρχίσει η 
προετοιμασία της Εθνικής. 

Σημειώνεται ότι μεταξύ 28-30 Δεκεμβρίου 2015 τόσο οι Έφηβοι όσο και οι Νεάνιδες πραγματοποίησαν προπονητικά 
κάμπινγκς. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Κρίσιμα κρας –τεστ στο φιλέ 
Ομόνοια - Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο την 10η αγωνιστική 

Κρίσιμη θεωρείται η 10η στροφή του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας που είναι ορισμένη για την 
Παρασκευή στις 20:00. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δυο γήπεδα όπου προμηνύονται ωραίοι αγώνες . Στο 

«Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» η Ομόνοια υποδέχεται τη διψασμένη για βαθμούς Ανόρθωση, ενώ στο Αθλητικό 
Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ σε ένα αγώνα που ενδιαφέρει άμεσα τις ομάδες 

που διεκδικούν την τετράδα. Στα άλλα δυο παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής η Αναγέννηση Δερύνειας υποδέχεται στο 

γήπεδό της την Pokka ΑΕ Καραβά σε έναν αγώνα που μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις, ενώ στην Πάφο ο Παφιακός 
είναι φαβορί απέναντι στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Αναλυτκά: 

Ομόνοια – Ανόρθωσις («Τάσσος Παπαδόπουλος –Ελευθερία») 

Οι δυο ομάδες θα προσπαθήσουν για τη νίκη η καθεμιά για τους δικούς της λόγους. Η Ομόνοια η οποία μετά την 

ένατη αγωνιστική αποσπάστηκε στη βαθμολογία επτά βαθμούς από τη δεύτερη θέση που ισοβαθμούν Παφιακός και 
Pokka ΑΕ Καραβά θα επιχειρήσει να πάρει το τρίποντο για να συνεχίσει την αήττητή της πορεία. Από την άλλη η 

Ανόρθωση η οποία παρά τη μέτριά της πορεία βρίσκεται στο κόλπο της τετράδας θα επιδιώξει το τρίποντο σε μια πολύ 
δύσκολη έδρα. 

Ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα 
τραυματισμού και θα παρατάξει την ομάδα του πλήρη. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Σάββα 

παρουσιάστηκε συγκρατημένος λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι η Ομόνοια είναι πρωτοπόρος, αλλά και γηπεδούχος, 
εντούτοις η Ανόρθωσις είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Παρά το γεγονός ότι η Ομόνοια αποσπάστηκε 
στη βαθμολογία, ο κ. Σάββα παρατήρησε ότι το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα και τίποτα δεν έχει κριθεί. 



 
Φάση από προηγούμενο αγώνα Ομόνοια - Ανόρθωσις. 

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει μεταβαίνει στη Λευκωσία η 
Ανόρθωση. Ο προπονητής Μάριος Κοντός βλέπει την ομάδα του να μην αποδίδει το καλύτερο βόλεϊ αλλά το ταλέντο 

δεν λείπει από την ομάδα του. Ενόψει του αγώνα της Παρασκευής ο κόουτς της «Μεγάλης Κυρίας» αντιμετωπίζει 

κάποια μικροπροβλήματα με τους Γιάννη Κοντό και τον λίμπερο Γιώργο Πλατρίτη, αλλά πιθανότατα και οι δυο παίκτες 
θα αγωνιστούν. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο Γιώργος Πλατρίτης δήλωσε ότι η ομάδα του θα πάει στη 

Λευκωσία για να κάνει το παιχνίδι της γνωρίζοντας «ότι παίζουμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος». 
Ερωτηθείς ο Πλατρίτης για το στόχο της τετράδας είπε ότι στις επόμενες αγωνιστικές η Ανόρθωσις θα αγωνιστεί με 

ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους μαζί της στο «Θεμιστόκλειο» και ευελπιστεί ότι θα πάρει τις νίκες που 
χρειάζεται. 

Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ (Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού») 
Τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και οι «πορτοκαλί» διεκδικούν την τετράδα και ο αγώνας αυτός θεωρείται πάρα πολύ 

σημαντικός για πολλούς λόγους (αγωνιστικούς, ψυχολογικούς και κυρίως βαθμολογικούς). Χαρακτηριστικά, τις δυο 
ομάδες χωρίζουν αυτή τη στιγμή τέσσερεις βαθμοί (14 η Νέα Σαλαμίνα – 10 το ΑΠΟΕΛ). 

Οι γηπεδούχοι οι οποίοι κέρδισαν και τον αγώνα του Α Γύρου στο «Λευκόθεο» με 1-3 θέλουν τη νίκη για να γίνουν 
αφεντικό στην τετράδα. Ο Αυστραλός προπονητής Λουκ Ρέινολτς είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει 

κανένα πρόβλημα τραυματισμού και θα παρατάξει ότι καλύτερο διαθέτει με τριάδα ξένων τους Ιαντόλο, Χάντ και 
Μπαγιάν αφήνοντας εκτός αποστολής τον λίμπερο Τέγκενροτ. 

Ο ακραίος Αυγουστίνος Σαββίδης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «ο αγώνας είναι κρίσιμος για τη 
μετέπειτα πορεία της ομάδας του με δεδομένο ότι εμείς και η Ανόρθωσις θα παλέψουμε για την τετράδα και μη 

ξεχνάτε ότι η Ανόρθωσις παίζει με την Ομόνοια, άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τυχόν απώλειές της». Ο 
«ερυθρόλευκος» παίκτης ανέφερε ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται προσοχή, αφού αγωνίζεται χωρίς απώλειες παικτών. 

Το ΑΠΟΕΛ με τη σειρά του θα πάει στη Λεμεσό για να πουλήσει ακριβά το τομάρι του με στόχο το τρίποντο. Η ήττα 
από την Ομόνοια μπορεί ήταν εντός προγράμματος, αλλά άφησε την ομάδα πίσω βαθμολογικά, γι’αυτό η νίκη 

θεωρείται σημαντική. Οι «πορτοκαλί» του Μίμη Παμπακά τον τελευταίο μήνα παρουσιάζονται ανεβασμένοι και οι 
πετοσφαιριστές βρήκαν τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα. 

Σημαντικό για το ΑΠΟΕΛ να βρεθούν στη μέρα τους ο διαγώνιος Γαβριήλ Γεωργίου, οι τρεις ξένοι Κοζλόφσκι, 
Τζόρτζεβιτς και Χόστερ καιι να λειτουργήσει σωστά η υποδοχή. 

Αναγέννηση Δ. – Pokka ΑΕ Καραβά (Γήπεδο Δερύνειας) 
Πολύ ενδιαφέρον αγώνας αναμένεται στη Δερύνεια μεταξύ δυο ομάδων που αφήνουν καλές εντυπώσεις στα τελευταία 

παιχνίδια. Οι «πράσινοι» παρά το γεγονός ότι παίζουν με τρεις βασικές απουσίες αφού αποχώρησαν οι ξένοι Νικόλοφ 
και Πράια, αλλά και ο λίμπερο Ζάνης παρουσίασαν στον αγώνα με την Ανόρθωση ένα πολύ δυνατό σύνολο που 
προκάλεσε έκπληξη και στους ίδιους. 



Ο Ελλαδίτης διεθνής παίκτης της ομάδας, Απόστολος Αρμενάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ δεν κρύφτηκε 
πίσω από το δάκτυλό του λέγοντας ότι «το φαβορί είναι η Pokka ΑΕ Καραβά, αφού εμείς με τις απουσίες έχουμε 

δυσκολίες και στις προπονήσεις». Παρατήρησε ωστόσο ότι η Αναγέννηση θα παλέψει το παιχνίδι, ενώ για άλλη μια 
φορά θα δοθεί η ευκαιρία στους νεαρούς παίκτες της ομάδας να αγωνιστούν. Όλοι οι παίκτες που αποτελούν αυτή τη 
στιγμή την ομάδα βρίσκονται στη διάθεση του Αντώνη Κωνσταντίνου. 

Οι «κιτρινόμαυροι» του Καραβά πάνε στη Δερύνεια με στόχο άλλο ένα τρίποντο για να παραμείνουν στο κυνήγι της 

Ομόνοιας για την πρωτιά. Η Pokka ΑΕ Καραβά βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και όλοι οι παίκτες είναι στη 
διάθεση του Ιταλοαργεντινού κόουτς Χόρχε Καννεστράτσι. 

Ο πασαδόρος της ομάδας Αντώνης Χριστοφή μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ συνέστησε προσοχή για τον αγώνα 

της Δερύνειας, αφού από τη μια η Αναγέννηση παρά τις ελλείψεις της είναι πολύ δυνατή, ενώ η παρουσία Κυπρίων 
παικτών στην ομάδα θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. 

Ο Χριστοφή ανέφερε ότι η ομάδα του πρέπει να παίξει συγκεντρωμένα και σύμφωνα με τις δυνατότητες για να πάρει 
τη νίκη. 

Παφιακός – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδειών «Αφροδίτη») 

Ο Παφιακός βλέπει τον αγώνα ως ευκαιρία να ρεφάρει την ήττα του από την Pokka ΑΕ Καραβά και να επιστρέψει στις 

επιτυχίες παίζοντας και καλό βόλεϊ. Από την άλλη, η ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών θα πάει στην Πάφο για 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού το φαβορί είναι οι Παφίτες. 
Ο κόουτς του Παφιακού Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι εφόσον κυλήσουν 
όλα ομαλά θα του δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες. 

Ενδεχομένως, να απουσιάσει ο τραυματίας ακραίος Νικόλας Κωνσταντινίδης. 

Η ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών πάει στην Πάφο για το καλύτερο δυνατό. Ο λίμπερο Παναγιώτης 
Βρανόπουλος εντάχθηκε κανονικά στην ομάδα και ήδη αγωνίστηκε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ο άνθρωπος για όλες τις 

δουλειές στην ομάδα ο αρχηγός Ανδρέας Τοφής ο οποίος εκτελεί και χρέη προπονητή μιλώντας στην ιστοσελίδα της 
ΚΟΠΕ είπε ότι «θα πάμε στην Πάφο να αγωνιστούμε για το καλύτερο και να πάρουμε εμπειρίες όπως κάνουμε σε κάθε 
αγώνα». 

 

19.01.2016/13:45 

Νίκη Εθνικής Ενόπλων χωρίς τέσσερεις στο Φρέναρος 
Κέρδισε με 0-3 την τοπική Ολυμπιάδα 

Με τον αγώνα Ολυμπιάδας Φρ. – Εθνικής Ενόπλων στο γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στο Φρέναρος άρχισε η 

ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Ανδρών τη Δευτέρα. Η Εθνική Ενόπλων παρά το γεγονός ότι 
παρουσιάστηκε στον αγώνα χωρίς τέσσερεις παίκτες (Αδάμου, Χρίστου, Χρυσοστόμου) που αγωνίστηκαν με την 
ομάδα του Φρενάρους και τον τραυματία Μάριο Παναγίδη κέρδισε με 0-3 σε εκτός συναγωνισμού αγώνα. 

Η νίκη της Εθνικής ήταν σχετικά εύκολη και αυτό αντικατοπτρίζεται μέσα από τα σετ αφού οι διεθνείς κέρδισαν τα δυο 
πρώτα σετ με 16-25 και 17-25 και το τρίτο σετ με 21-25). 

Ο Ντιμίτρι Λέτσεφ χρησιμοποίησε τους ακόλουθους πετοσφαιριστές: Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Ζορπής, Χρ. 
Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ , Στ. Χαριδήμου, Αντ. Λιοτατής (Λίμπερο). 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Εθνικής Ντιμίτρι Λέτσεφ ανέφερε ότι έμεινε ικανοποιημένος 
από την προσπάθεια των πετοσφαιριστών του οι οποίοι βελτιώνονται. Ωστόσο, παρατήρησε ότι χρειάζεται 
περισσότερη συγκέντρωση στην πάσα. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Φρενάρους Πανάγος Χαραλάμπους χρησιμοποίησε τους ακόλουθους πετοσφαιριστές: 

Στέκας, Χρυσοστόμου, Αδάμου, Πρωτοπαπάς, Αντωνίου, Καρανικόλας, Λίμπερο: Χρίστου. Αλλαγές: Φράγκου, 
Σαράντης, Κοσμά, Πετάσης. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 



Σούπερ ντέρμπι κορυφής στην Ακρόπολη 
Αναμέτρηση Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν. Παραλιμνίου την Τετάρτη στην ένατη αγωνιστική 

Ντέρμπι κορυφής περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ένατης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας 

Ανδρών την Τετάρτη στις 19:30. Στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα Ν. θα αναμετρηθεί με την Ε.Ν. Παραλιμνίου 

σε ένα αγώνα μιας επιλογής και για τις δυο ομάδες αφού η νικήτρια ομάδα αποκτά πλεονέκτημα στη βαθμολογία 
σχετικά με την άνοδο. 

Η Ολυμπιάδα προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι της 11ης Ιανουαρίου απέναντι στην Ολυμπιάδα Φρενάρους και θα 
επιδιώξει πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσει και άλλο έδαφος. Η ομάδα του Πάρη Σάββα κατάφερε να ενισχυθεί τις 

τελευταίες ημέρες με τον έμπειρο ακραίο Γεννάδιο Τσαγγαρίδη που αγωνιζόταν στο Διόνυσο. Ο Τσαγγαρίδης θα 
ενισχύσει το πλάνο του Πάρη Σάββα αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Τετάρτης. 

Ο νεοαποκτηθείς ακραίος θα αντικαταστήσει τον βασικό ακραίο της ομάδας Μιχάλης Λοϊζου ο οποίος τραυματίστηκε. 
Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Ολυμπιάδας Πάρης Σάββα ανέφερε ότι ο αγώνας είναι πολύ 

κρίσιμος και θα κρίνει πάρα πολλά για τη συνέχεια. Ο κόουτς της Ολυμπιάδας είπε ότι η ομάδα του μετά και την 
ενίσχυση με τους Τσαγγαρίδη και Πάρπα παρουσιάζεται έτοιμη. 

Από την πλευρά της η Ε.Ν. Παραλιμνίου κατεβαίνει στη Λευκωσία με στόχο το τρίποντο που θα την ανεβάσει στην 
κορυφή της βαθμολογίας ισόβαθμη με την Ολυμπιάδα. Οι «βυσσινί» παρουσιάζονται ανεβασμένοι τις τελευταίες 

αγωνιστικές και ικανοί να πάρουν την άνοδο. Η ομάδα του Ζόραν Λούκοβιτς παρουσιάζει ένα κράμα έμπειρων και 
νεαρών παικτών και μπορεί να πετύχει τους στόχους της. 

 
Μεγάλο ντέρμπι στη Β Κατηγορία Ανδρών. 

Σημειώνεται ότι στον Α Γύρο η Ολυμπιάδα πέρασε με διπλό από το Γυμνάσιο Παραλιμνίου κερδίζοντας με 1-3 σετ (25-

21, 23-25, 19-25,22-25). 
Η ένατη αγωνιστική δεν περιλαμβάνει άλλο αγώνα αφού ο αγώνας Ολυμπιάδας Φρενάρους – Εθνικής Ενόπλων έγινε 

στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα τη Δευτέρα με την Εθνική Ενόπλων να κερδίζει με 3-0 (16-25,17-25,21-25) και ήταν εκτός 
συναγωνισμού. Παράλληλα, ο Α.Ο. Διόνυσος θα πάρει τη νίκη απέναντι στον Αρη με 3-0 άνευ αγώνος αφού ο Άρης 
αποχώρησε από το πρωτάθλημα. 

Δυο αγώνες στη Β Γυναικών 

Μετά τα ντέρμπι ανόδου που είχαμε στην όγδοη αγωνιστική η ένατη αγωνιστική της Β Κατηγορίας Γυναικών δεν 
περιλαμβάνει το μεγάλο παιχνίδι αφού με βάση το πρόγραμμα θα αναμετρηθούν την Τετάρτη (19:30) οι: Μαραθώνας 

Κ. Β. – Εθνικός Λατσιών στο γήπεδο Βεργίνας και στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Πάφου θα παίξουν Παφιακός – 
Πανιδαλιακός. 

Εξάλλου, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα αναμετρηθούν στο «Θεμιστόκλειο» Ανόρθωσις 
Πετόσφαιρα – Ν.Ο. Λακατάμιας και στο γήπεδο του Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς θα γίνει το παιχνίδι Ροτσίδη Μ.- 
Αναγέννησης Δ. 

Ρεπό στην αγωνιστική θα έχει η ομάδα του Πσνεπιστημίου Κύπρου και ο προπονητής του Αντώνης Δημητρίου 

σχολίασε τους αγώνες της ένατης αγωνιστικής. Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι στα παιχνίδια της Τετάρτης υπάρχουν 



φαβορί και είναι ο Εθνικός Λατσιών και ο Παφιακός που υπερτερούν ως ομάδες. Ωστόσο, ο πρώην διεθνής 
πετοσφαιριστής παρατήρησε ότι ο Μαραθώνας ειδικά στην έδρα του, αλλά και ο Πανιδαλιακός θα παλέψουν τους 
αγώνες, αφού μπορούν να παίξουν καλό βόλεϊ. 

Για τους αγώνες της Κυριακής ο κ. Δημητρίου είπε ότι στον αγώνα Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Ν.Ο. Λακατάμιας τα 
πάντα είναι ανοικτά, ενώ η Αναγέννηση είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Ροτσίδη Μ. 

 

18.01.2016/13:52 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Σε ΑΤΙ και Αγ. Αθανάσιο το ενδιαφέρον 
Τρεις αγώνες την Τετάρτη για τη 10η αγωνιστική 

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται την Τετάρτη η δέκατη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών. Το 

σημαντικότερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΑΤΙ όπου η φορμαρισμένη Ανόρθωσις υποδέχεται τον Prestige Απόλλωνα ο 
οποίος προέρχεται από μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της περασμένης Τετάρτης με την Τεχνοοικία ΑΕΚ. Στους άλλους δυο 

αγώνες της Τετάρτης, στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου προμηνύεται μάχη μεταξύ Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – ΘΟΙ Αυγόρου, 

ενώ στο Γήπεδο της ΑΕΛ η Transbunker ΑΕΛ υποδέχεται τον Αρη Πολεμίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 
Αναλυτικά: 

Ανόρθωσις -- Prestige Απόλλων (ATI 19:30) 

Θεωρητικά πρόκειται για το σημαντικότερο αγώνα της αγωνιστικής, αφού θα αναμετρηθούν δυο ομάδες οι οποίες το 

τελευταίο δίμηνο πάνε από νίκη σε νίκη. Ο Prestige Απόλλων λόγω πληρότητας θεωρείται το φαβορί όπως η 
Ανόρθωσις θα παλέψει για να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί. 

Ο προπονητής της Ανόρθωσης Γιαννάκης Χριστοφόρου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα του 
είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης αφού ο Prestige Απόλλων υπερτερεί σε όλους τους τομείς. Η «Μεγάλη Κυρία» 

πάει στον αγώνα χωρίς προβλήματα άνκαι από την Παρασκευή ο κ. Χριστοφόρου είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε 

παίκτριες (Ρ. Οικονομίδου, Δαϋίδ, Ιωάννου, Βασιλείου και Μπρατούχινα), αφού οι υπόλοιπες αγωνίστηκαν το Σάββατο 
με την ομάδα των νεανίδων. 

 
Η φορμαρισμένη ομάδα της Ανόρθωσης. 

  

Ο Prestige Απόλλων πάει στη Λευκωσία με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί της Τεχνοοικία ΑΕΚ 

και στόχο άλλη μια νίκη για να συνεχίσει την αήττητή της πορεία. Μοναδικό πρόβλημα αποτελεί η απουσία της 
έμπειρης κεντρικής Άντρης Ιορδάνους η οποία στο τρίτο σετ του ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ υπέστη θλάση στο 
γαστροκνήμιο. 



 
Η Άντρη Ιορδάνους σε προσπάθεια για μπλοκ. 

Η ίδια η Αντρη Ιορδάνους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα της θα πάει στη Λευκωσία για μια 

νέα νίκη. Όπως είπε μετά το ντέρμπι το πρόγραμμα πλέον δεν είναι τόσο πιεστικό και ως εκ τούτου όλα τα παιχνίδια 
εξαρτώνται από την απόδοση της ομάδας της. 

Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου – ΘΟΙ Αυγόρου (Γυμν. Αγ. Αθανασίου 19:30) 
Μάχη προμηνύεται στο Γυμνάσιο του Αγ. Αθανασίου μεταξύ δυο περίπου ισοδύναμων ομάδων παρά το γεγονός ότι οι 

«μαυροκόκκινες» της Ε.Ν.Α.ΑΘ. παρουσιάζονται καλύτερες το τελευταίο διάστημα και ανέβηκαν στην πέμπτη θέση. 

Στον αγώνα του Α Γύρου που έγινε στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου η Ε.Ν.Α.ΑΘ. μετά 
από ένα συγκλονιστικό αγώνα κέρδισε με 2-3. 

Η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου θα παραταχθεί πλήρης στον αγώνα αφού όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση της Αλεξίας 

Ροτσίδου. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χ’’ Κυριάκου ανέφερε ότι το παιχνίδι είναι 
ντέρμπι, αλλά όπως είπε για την ομάδα της υπάρχει το πλεονέκτημα της έδρας. 

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα ταξιδέψει στη Λεμεσό και το ΘΟΙ επιδιώκοντας τη νίκη που θα το ανεβάσει στη 
βαθμολογία ενώ θα πάρει τη ρεβάνς της ήττας του πρώτου αγώνα. Ο προπονητής Λούης Νοβάκοφ μιλώντας στην 

ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει αφού έχει τις δυνατότητες να το πετύχει, κάτι που 
φάνηκε στον Α Γύρο. 



 
H ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου σε πλήρη παράταξη. 

Transbunker ΑΕΛ –Αρης Πολεμίου (Γήπεδο ΑΕΛ 19:30) 
Το μεγάλο φαβορί του αγώνα θεωρείται η Transbunker ΑΕΛ αφού υπερτερεί σε όλους τους τομείς αφού αγωνίζεται 

και στην έδρα της. Ο μαχητικός Αρης θα ταξιδέψει στη Λεμεσό για το καλύτερο δυνατό ενώ θα δοθεί η ευκαιρία στον 
προπονητή της ομάδας Γιώργο Χαραλάμπους να δοκιμάσει τις παίκτριές του σε συνθήκες πολύ δυνατού αγώνα. 

Ο Ρώσος προπονητής της Transbunker ΑΕΛ Μιχαήλ Ολμετσένκο θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλες τις 
παίκτριές του ενόψει των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν. Η αρχηγός των «γαλαζοκιτρίνων» Σάντρα Παύλου 

ανέφερε ότι ο αγώνας θα είναι τεστ για τη συνέχεια και θα δοθεί η δυνατότητα εφόσον το παιχνίδι κυλήσει 
φυσιολογικά να αγωνιστούν και οι 12 παίκτριες. 

Η 10η αγωνιστική άρχισε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 όπου στο «Κίτιον» η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε την 
Ολυμπιάδα 3-0 (25-13,25-16,25-22). 

 

18.01.2016/12:00 

Σφυρίζει στην Ιταλία ο διαιτητής Γ. Παπαγεωργίου 
Σε αγώνα Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών 

Αναχωρεί την Τρίτη για την Πιασέντζα της Ιταλίας ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Παπαγεωργίου ο οποίος την Τετάρτη 
θα σφυρίξει σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών. Ο κ. Παπαγεωργίου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης (CEV) ως πρώτος διαιτητής στον αγώνα Nordmeccanica Piacenza Ιταλίας - CS Volley Alba Blaj 
Ρουμανίας. 

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών και συγκεκριμένα για την πέμπτη αγωνιστική του 
έκτου Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο κ. Παπαγεωργίου όπως και άλλοι διεθνείς διαιτητές πήρε και άλλους ορισμούς τη 
φετινή χρονιά. Χαρακτηριστικά: 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Καζάν της Ρωσίας και διαιτήτευσε αγώνα του Τσάμπιονς – Λιγκ Γυναικών 
Dinamo Kazan – Lokomotiv Bakou στις 28 Οκτωβρίου 2015. 

Ο κ. Χρίστος Μοιφόσιης στις 4 Νοεμβρίου διαιτήτευσε στην Ιταλία αγώνα του CEV CUP και στις 19 Νοεμβρίου 
διαιτήτευσε αγώνα του Challenge Cup. 

Ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης διαιτήτευσε στις 11 Νοεμβρίου στο Ισραήλ τον αγώνα για το CEV Cup Γυναικών μεταξύ 
των ομάδων της Chaifa – Salo (Φινλανδία). Παράλληλα, στις 16 Δεκεμβρίου ο κ. Κωνσταντινίδης διαιτήτευσε αγώνα 
του Τσάλεντζ – Καπ Γυναικών. 



Ο κ. Ανδρέας Δανιήλ ταξίδεψε στις 11 Νοεμβρίου στη Σιβηρία της Ρωσίας για αγώνα του Τσάλεντζ - Καπ Ανδρών και 
στις 25 Νοεμβρίου στη Βοσνία για αγώνα του CEV Cup Γυναικών. 

Εξάλλου, στους τελευταίους του ευρωπαϊκούς του αγώνες σφύριξε σε Βελιγράδι και Μόντενα Ιταλίας ο διαιτητής Νίκος 

Ευγενίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 ο κ. Ευγενίου ήταν πρώτος διαιτητής στον αγώνα Vizoura 

Beograd – RC Cannes στο Βελιγράδι για το Τσάμπιονς – Λιγκ Γυναικών. Εξάλλου, στις 19 Νοεμβρίου 2015 ο κ. 
Ευγενίου διαιτήτευσε τον αγώνα Modena – Lotos Trefl Πολωνίας για το Τσάμπιονς – Λιγκ Ανδρών. 

 

17.01.2016/00:59 
Πρεμιέρα με υποσχέσεις στη Β Φάση Εφήβων – Νεανίδων U18 
Εγιναν επτά παιχνίδια το Σάββατο 

Η διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Εφήβων – Νεανίδων U18 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. 

Στην Κατηγορία Εφήβων στον όμιλο 1-6 που θα κρίνει τον πρωταθλητή συμμετέχουν οι ακόλουθες ομάδες: 

Αναγέννηση Δ., Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιάδα Φρ., Α.Ο. Διόνυσος και Εθνικός Λατσιών. Στην πρώτη 
αγωνιστική έγιναν οι εξής αγώνες: 

Στο Θεμιστόκλειο μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα η Ανόρθωσις κέρδισε την-Ολυμπιάδα Φρ με 3-2 (25-21,25-
21,21-25,23-25,15-09). Στο Γυμνάσιο Αγ. Νεοφύτου η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Α.Ο. Διόνυσο με 3-1 (25-22,23-

25,25-20,25-20) και στη Δερύνεια, η Αναγέννηση κέρδισε με 3-0 τον Εθνικό Λατσιών (25-16,25-18,25-21). Στη 
βαθμολογία έχουν από τρεις βαθμούς Αναγέννηση Δ., Νέα Σαλαμίνα και δυο η Ανόρθωσις. 

 
Οι έφηβοι πετοσφαιριστές της Αναγέννησης Δ. μπήκαν με το δεξί στη Β Φάση. 

Στον όμιλο 1-6 στην κατηγορία Νεανίδων που θα κρίνει τον πρωταθλητή συμμετέχουν οι ακόλουθες ομάδες: 
Παφιακός, Ανόρθωσις, Απόλλων, Πανιδαλιακός, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα και ΑΕΚ Λάρνακας. Στην πρώτη αγωνιστική 

διεξήχθησαν μόνο δυο παιχνίδια αφού ο αγώνας Παφιακός – Πανιδαλιακός που ήταν ορισμένος στις 16:00 του 
Σαββάτου στην Τεχν. Σχολή Πάφου αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2016. 

Στους αγώνες που έγιναν, είχαμε τη μάχη των δυο Ανορθώσεων, στο ΑΤΙ όπου η Ανόρθωσις κέρδισε την Ανόρθωσις 
Πετόσφαιρα με 3-0(28-26,25-13,25-11). Στο γήπεδό του ο Απόλλων κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-0(25-10,25-
10,25-13). 



 
Η ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα κέρδισε την ΑΕΚ με 3-0. 

Στους αγώνες κατάταξης του πρωταθλήματος Νεανίδων σημειώθηκαν το Σάββατο τα εξής αποτελέσματα: Θέσεις 7-9: 
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ 1-3 (09-25,21-25,25-23, 24-26). Θέσεις 13-15: Ολυμπιάδα Ν. – Αχιλλέας Κ. 2-3(24-26,17-25,25-
13,25-17,13-15). 

 

16.01.2016/19:31 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Κίτιον: Τεχνοοικία ΑΕΚ –Ολυμπιάδα Ν.3-0.(Σετ:25-13,25-16,25-22) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ αφήνοντας πίσω της την ήττα από τον Prestige Απόλλων την Τετάρτη στο ντέρμπι κορυφής, 

κέρδισε άνετα το βράδυ του Σαββάτου την Ολυμπιάδα με 3-0 στο «Κίτιον» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Οι Λαρνακείς έμειναν στη δεύτερη θέση με 24 βαθμούς, ενώ η 

Ολυμπιάδα που πάλεψε στο τρίτο σετ παρέμεινε στα χαμηλά και στην έκτη θέση με 7 βαθμούς και αναμένει τον 
αγώνα με τον Άρη Πολεμίου για να πάρει βαθμολογικό κέρδος. 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και χωρίς να δείχνει ότι επηρεάζεται από την ήττα από τον Prestige 
Απόλλωνα την Τετάρτη κέρδισε το σετ με 25-13 και προηγήθηκε με 1-0. 

 Οι «κιτρινοπράσινες» του Παύλου Κωνσταντίνου ήταν αποφασισμένες να καθαρίσουν εύκολα τον αγώνα και 
παίζοντας σοβαρά πήραν και το δεύτερο σετ με 25-16 κάνοντας το 2-0. Οι παίκτριες της Ολυμπιάδας παρά την 

προσπάθειά τους δεν μπορούσαν να σταματήσουν τα ατού της Τεχνοοικία ΑΕΚ αφού υστερούσαν επιθετικά, στο 
μπλοκ και στην υποδοχή. 

Στο τρίτο σετ η Ολυμπιάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά και ήταν ισάξιος αντίπαλος της Τεχνοικία ΑΕΚ. Ο αγώνας ήταν 
αρκετά ανταγωνιστικός και παίχθηκε ωραίο βόλεϊ. Οι «κιτρινοπράσινες» έχοντας περισσότερες λύσεις και με τη δύναμη 
της έδρας πήρε το σετ με 25-22 και τον αγώνα με 3-0. 

 

Τεχνοοικία ΑΕΚ (Π. Κωνσταντίνου): Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοιτζίνοβιτς, Δημητρίου, Κομλένοβιτς, Τόμιτς, 
Λίμπερο: Μοσφιλιώτη 
Ολυμπιάδα Ν.(Χρ. Σιαντρής): Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Αρτ. Σταύρου, Παπαγιάννη, Ψιλογένη, Πέτρου. 

 

15.01.2016/19:08 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Αθλ. Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού»: Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός 3-0  (Σετ:25-13,25-23,25-22) 



Η Pokka ΑΕ Καραβά πάει από νίκη σε νίκη το τελευταίο διάστημα. Την Παρασκευή κέρδισε και τον Παφιακό με 3-0 σετ 
στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής και ισοβαθμεί με τον Παφιακό στη δεύτερη θέση.H Pokka ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο 
παιχνίδι έστω και εάν οι Παφίτες ήταν ανταγωνιστικοί στο δεύτερο και τρίτο σετ. 

Η Pokka ΑΕ Καραβά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο πρώτο σετ αφού κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και κέρδισε 
άνετα με 25-13. Ο Παφιακός παρουσιάστηκε αγνώριστος και με πολλά λάθη. 

Το δεύτερο σετ ήταν εντελώς διαφορετικό αφού ο Παφιακός ανασυντάχθηκε και έπαιξε πολύ καλά περιορίζοντας τα 
λάθη. Από την άλλη η Pokka ΑΕΚ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς με συνέπεια ο αγώνας να μετατραπεί σε ντέρμπι. 

Τελικά, οι «κιτρινόμαυροι» πιο οργανωμένοι στα κρίσιμα σημεία κέρδισαν το σετ με 25-23 και πήραν προβάδισμα δυο 
σετ. 

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και το τρίτο σετ με την Pokka ΑΕΚ να κερδίζει 25-23 και 3-0 σετ και να κάνει βαθμολογικό 
άλμα. 

Pokka ΑΕ Καραβά(Χ. Καννεστράτσι):Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης,Ροδόλφο, Ράμμα, Ράντιτς, Χριστοφή. Λίμπερο: 

Χ’’Δαμιανού. 
Παφιακός(Σπ. Πρωτοψάλτης):Ευσταθίου, Κωνσταντινίδης, Μπατίστα, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς. 
Λίμπερο: Παπαχριστοδούλου. 

 

«Λευκόθεο»: ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 1-3 (Σετ:18-25,25-22,16-25,16-25) 
Σε ένα σετ που στιγματίστηκε από μεγάλη καθυστέρηση η Ομόνοια ήταν καλύτερη και αφού περιόρισε τα ατού του 
ΑΠΟΕΛ που παράλληλα δεν βρέθηκαν σε καλή ημέρα κέρδισε το σετ με 18-25 και προηγήθηκε με 0-1. 

Οι «πορτοκαλί» ανασυντάχθηκαν στο δεύτερο σετ και παίζοντας πολύ καλά κατάφεραν να είναι μέσα στο παιχνίδι σε 

όλη τη διάρκειά του. Οι παίκτες του Μίμη Παμπακά είχαν λύση σε κάθε αντίδραση της Ομόνοιας και κατάφεραν να 
κερδίσουν 25-22 και να πάρουν το σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ. Η Ομόνοια ήταν μέτρια και έδωσε το δικαίωμα 
στο ΑΠΟΕΛ να κάνει το παιχνίδι του. 

Στο τρίτο σετ τα πάντα άλλαξαν αφού οι «πράσινοι» θυμήθηκαν τον καλό τους εαυτό και παίζοντας σωστό βόλεϊ 

περιορίζοντας τα λάθη δεν άφησαν περιθώρια στο ΑΠΟΕΛ με συνέπεια να κερδίσουν το σετ με 16-25 και να πάρουν 
προβάδισμα στο σκορ με 1-2. 

Το τρίτο σετ αποτέλεσε και τον προπομπό του τέταρτου αφού η ψυχολογία έγειρε πλέον με το μέρος της Ομόνοιας 

που επέβαλε τον ρυθμό της και κέρδισε με 16-25 παίρνοντας τη νίκη με 1-3 σετ. 

ΑΠΟΕΛ(Μ. Παμπακάς):Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Χάσικος, Γεωργίου, Χόστερ, Αβερκίου. Λίμπερο: 
Παντελή.Αλλαγές: Χαλλουμής, Πέτρου. 

Ομόνοια(Σ. Σάββα):Ρεινάλντο, Παφίτης, Αλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης, Λίμπερο: 
Αντωνίου.Αλλαγές: Αποστόλου, 

 
Θεμιστόκλειο: Ανόρθωσις – Αναγέννηση Δ.3-2 (Σετ:23-25,25-22,23-25,23-25,17-15) 

Η Αναγέννηση αιφνιδίασε την Ανόρθωση και προηγήθηκε σχεδόν σε όλο το πρώτο σετ εκτός από ένα στάδιο στο 
δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ που προηγήθηκε με 16-15 η Ανόρθωσις. Η Αναγέννηση προηγήθηκε μάλιστα με 19-24. Η 

κακή υποδοχή των «πρασίνων» και το ανέβασμα της Ανόρθωσις στο μπλοκ όμως έφεραν το σετ στην κόψη του 

ξυραφιού αφού οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 23-24. Τελικά, με ένα μπλοκ – άουτ η Αναγέννηση πήρε τον πόντο που 
ήθελε κερδίζοντας το πρώτο σετ με 23-25 και προηγήθηκε με 0-1. 

Στο δεύτερο σετ οι δυο ομάδες στα αρχικά στάδια πήγαιναν πόντο – πόντο, αλλά στη συνέχεια η Ανόρθωσις 

βελτιώθηκε και προηγήθηκε 15-9. 

Η Αναγέννηση βελτιώθηκε όμως στο μπλοκ και μείωσε στους τρεις πόντους 17-15, αλλά οι γηπεδούχοι 
ανασυντάχθηκαν και πήραν προβάδισμα τεσσάρων πόντων 20-16. Με όπλο πάλι το μπλοκ η Αναγέννηση έμενε κοντά 

στο σκορ αφού μείωσε στους δυο 21-19. Παρά την πίεση που άσκησε η Αναγέννηση, η Ανόρθωσις πήρε το σετ με 25-
22 και ισοφάρισε σε 1-1. 

Στο τρίτο σετ οι Δερυνειώτες μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγήθηκαν 5-8. Οι 
γηπεδούχοι κατάφεραν να βελτιωθούν με συνέπεια να προηγηθούν με 16-12. Κάποια λάθη της Ανόρθωσις επέτρεψαν 

στους Δερυνειώτες να μειώσουν στον πόντο 16-15. Μετά από μάχη η Ανόρθωσις κέρδισε τελικά με 25-23 και 
ανέτρεψε το σκορ. 

Στο τέταρτο σετ η μάχη συνεχίστηκε, αφού οι δυο ομάδες πρόσφεραν θέαμα με την Ανόρθωση να καταφέρνει να 
προηγηθεί 17-12. Οι Δερυνειώτες δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν και άλλο σε 17-15 εκμεταλλευόμενοι την κακή 



υποδοχή της Ανόρθωσης γύρισαν το παιχνίδι και κέρδισαν το σετ με 23-25 ισοφαρίζοντας σε 2-2 οδηγώντας το 
παιχνίδι στο τάι-μπρέικ. 

Η Αναγέννηση μπήκε πολύ δυνατά στο τάι – μπρέκ και προηγήθηκε 3-7. Στο σημείο εκείνο η Ανόρθωση 

ανασυντάχθηκε και μείωσε 6-8 μετά από δυο λάθη του Αρμενάκη. Οι «πράσινοι» του Αντώνη Κωνσταντίνου όμως 

συνέχισαν να προηγούνται με δυο πόντους 8-10 στην αλλαγή γηπέδου. Στη συνέχεια έγινε μάχη με την Ανόρθωση πιο 
ψύχραιμη να κερδίζει με 17-15 και να παίρνει τη νίκη με 3-2 σετ. 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός):Γκιουλέ, Τσιάρτσκι, Δημητρίου, Μιχαϊλοβιτς, Γ. Κοντός, Γ. Χρυσοστόμου. Λίμπερο: 
Πλατρίτης. Αλλαγές: Κολάς, Στρουγκάρεβιτς, Π. Χρυσοστόμου. 

Αναγέννηση Δ.(A. Κωνσταντίνου):Καραγιάννης, Ανδρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου, Ντουβάρτσι, Αρμενάκης, 
Ττόφιας. Λίμπερο: Χρ. Χρυσοστόμου. 

 
Λύκειο Λατσιών: Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα Ο-3 (Σετ:15-25,23-25,18-25) 

Η Νέα Σαλαμίνα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε δύσκολα τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 0-3 σετ στο 
Λύκειο Λατσιών. 

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες η Ν. Σαλαμίνα εκμεταλλευόμενη την υπεροχή της από τον αξιόμαχο Καποδίστριας 

Εθνικό Λατσιών κέρδισε το πρώτο σετ με 15-25 και προηγήθηκε με 0-1 στα σετ. Οι γηπεδούχοι μη έχοντας τίποτα να 
χάσουν έπαιξαν πολύ καλό βόλεϊ στο δεύτερο σετ μετατρέποντας σε ντέρμπι τον αγώνα. 

Ωστόσο, η εμπειρία της Ν. Σαλαμίνας ήταν καταλυτική με συνέπεια να κερδίσει 23-25 και να προηγηθεί με 0-2 σετ. 
Στο τρίτο σετ η Νέα Σαλαμίνα έπαιξε συγκεντρωμένα και παρά την πολύ καλή προσπάθεια των Λατσιωτών κέρδισε με 

18-25 κάνοντας το 0-3. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Α. Τοφής):Χ’’Αθανασίου,Χαριδήμου, Κουλέντης,Τοφής, Προύσαλλης, Μιχαήλ. 
Νέα Σαλαμίνα (Λ. Ρέινολτς):Λιοτατής, Χάντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Γ. Χρυσοστόμου, Προδρόμου.Αλλαγές: 
Σοφοκλέους, Καλαφάτης, Λίμπερο: Τέγκενροτ. 

 

15.01.2016/14:00 

Πρώτη νίκη για το Ν.Ο. Λακατάμιας στη Β Γυναικών 
Μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός Μαρασώ Χαραλάμπους 

Την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών πέτυχε την Τετάρτη ο Ν.Ο. Λακατάμιας. Η 

ομάδα του Ιωσήφ Ιωάννου κέρδισε στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου τον Μαραθώνα Κ. Βαρωσίων με 3-1 σετ στο πλαίσιο της 
8ης αγωνιστικής και απέσπασε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στη βαθμολογία. 

Για τη νίκη μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός ιαπωνικής καταγωγής Μαρασώ Χαραλάμπους. Η 41χρονη 

ακραία της ομάδας της Λακατάμιας χαρακτήρισε πολύ ξεχωριστή τη νίκη της ομάδας η οποία ήταν και η πρώτη στο 
πρωτάθλημα. 

Η έμπειρη πετοσφαιρίστρια δήλωσε ότι ο στόχος της ομάδας είναι η ομάδα να αποδίδει καλό βόλεϊ και ότι προκύψει. 
Όπως είπε η ομάδα διαθέτει νεαρές και άπειρες παίκτριες ακόμα και για τα δεδομένα της Β Κατηγορίας. Η ομάδα της 

Λακατάμιας για την ένατη αγωνιστική αντιμετωπίζει τη μεθεπόμενη Κυριακή στο Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό την 
Ανόρθωσις Πετόσφαιρα στις 12 το μεσημέρι. 

 

15.01.2016/13:00 

Πλούσιο μενού στα πρωταθλήματα Εφήβων – Νεανίδων U18 
Αρχίζει το Σάββατο η δεύτερη φάση 

Αρχίζουν το Σάββατο οι αγώνες της δεύτερης φάσης των παγκύπριων πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων U18. Με 
βάση το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής θα γίνουν τα ακόλουθα παιχνίδια στις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων: 

Κατηγορία Εφήβων U18 
Όμιλος 1-6 

Συμμετέχουν: Αναγέννηση Δ., Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιάδα Φρ., Α.Ο. Διόνυσος και Εθνικός Λατσιών. Στην 



πρώτη αγωνιστική θα γίνουν οι εξής αγώνες: 
Ανόρθωσις -Ολυμπιάδα Φρ. – (14:00 Θεμιστόκλειο), Νέα Σαλαμίνα –Α.Ο. Διόνυσος (14:00 Αγ. Νεοφύτου) και 
Αναγέννηση – Εθν. Λατσιών (11:00 Γήπεδο Δερύνειας). 

 
H εφηβική ομάδα της Αναγέννησης Δ. φιλοξενεί τον Εθνικό Λατσιών. 

Κατηγορία Νεανίδων U18 
Όμιλος 1-6 

Συμμετέχουν: Παφιακός, Ανόρθωσις, Απόλλων, Πανιδαλιακός, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα και ΑΕΚ Λάρνακας. Στην πρώτη 

αγωνιστική θα γίνουν οι εξής αγώνες: 
Ανόρθωσις – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (12:00 ΑΤΙ), Απόλλων – ΑΕΚ Λάρνακας (13:00 Γήπεδο Απόλλωνα). O αγώνας 

Παφιακός – Πανιδαλιακός που ήταν ορισμένος στις 16:00 στην Τεχν. Σχολή Πάφου αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 20 
Φεβρουαρίου 2016. 

 
Στη Λεμεσό ταξιδεύουν οι νεάνιδες της ΑΕΚ για να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Απόλλωνα. 

Θέσεις κατάταξης 7-9 

Συμμετέχουν: Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ και Αναγέννηση Δ. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ 
(12:00 Αγ. Νεοφύτου) 

Θέσεις κατάταξης 10-12 
Συμμετέχουν: Άρης Πολεμίου, Ν.Ο.Λακατάμιας και Ροτσίδης Μ. Στην πρώτη αγωνιστική ήταν ορισμένος ο αγώνας 
Άρης Πολεμίου -Ροτσίδης Μ. στο Γήπεδο Πολεμίου, αλλά δεν θα διεξαχθεί. 



Θέσεις κατάταξης 13-15 
Συμμετέχουν: Ολυμπιάδα Ν., Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και Αχιλλέας Κ. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας 
Ολυμπιάδα Ν. – Αχιλλέας Κ. (11:00 Γυμνάσιο Ακροπόλεως) 

Θέσεις κατάταξης 16-17 

Θα γίνουν δυο αγώνες κατάταξης μεταξύ Εθνικού Λατσιών και Μαραθώνα Κ.Β. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει το Σάββατο 
30 Ιανουαρίου 2016 στο Γυμνάσιο Λατσιών. Η ομάδα που θα συμπληρώσει δυο νίκες θα καταλάβει την 16η θέση. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας σε σετ και πόντους θα διεξαχθεί και τρίτος αγώνας. 

 

15.01.2016/12:48 

O διαιτητής beach volley Σ. Σεργίου στο τουρκικό Όπεν 
Μεταξύ 10-15 Μαϊου 

O διεθνής διαιτητής beach volley Σέργιος Σεργίου έχει αποδεχθεί τον ορισμό του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Πετoσφαίρισης (FIVB) να συμμετάσχει στο Open της Τουρκίας και συγκεκριμένα στην Αττάλεια που θα διεξαχθεί 
μεταξύ 10 – 15 Μαϊου. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τον ορισμό του, ο κ. Σεργίου τον χαρακτήρισε τιμητικό αφού για άλλη μια 

φορά θα εμφανιστεί σ διεθνή διοργάνωση, ενώ θα ξανασφυρίξει στην Τουρκία και η κυπριακή σημεία θα κυματίσει 
στο κεντρικό γήπεδο. Ο κ. Σεργίου είναι ο μοναδικός διεθνής Κύπριος διαιτητής beach volley και σφυρίζει διεθνείς 
αγώνες από το 2007 με πολύ υψηλές βαθμολογίες. 

 
Ο διεθνής διαιτητής Σέργης Σεργίου σε στιγμιότυπο από διαιτησία σε αγώνα στην Κύπρο. 

Ο ορισμός του κ. Σεργίου στο Open αποτελεί άλλη μια τιμητική διάκριση για την κυπριακή διαιτησία, αφού οι Κύπριοι 
διεθνείς διαιτητές ορίζονται τακτικά σε ευρωπαϊκούς αγώνες σάλας σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ. 

 

15.01.2016/11:09 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

«Κιτρινοπράσινο» φαβορί στη Λάρνακα 
Τεχνοοικία ΑΕΚ –Ολυμπιάδα Ν ανοίγουν το Σάββατο την 10η αγωνιστική 

Με τον αγώνα Τεχνοοικία ΑΕΚ –Ολυμπιάδα Ν. στο «Κίτιον» και ώρα 19:30 αρχίζει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 η 
10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. 

Οι δυο ομάδες προέρχονται από ήττες στους αγώνες της Τετάρτης στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής . Φαβορί 



παρουσιάζονται οι «κιτρινοπράσινες» οι οποίες μετά την ήττα τους από τον Prestige Απόλλωνα στο ντέρμπι της 
Τετάρτης θα επιδιώξουν πάση θυσία την επιστροφή στις νίκες ώστε να μείνουν κοντά στις Λεμεσιανές και στη δεύτερη 
θέση. 

Π. Κωνσταντίνου: «Μονόδρομος η νίκη» 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο κόουτς Παύλος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «μετά την ήττα στο ντέρμπι, για 
μας η νίκη στον αγώνα με την Ολυμπιάδα είναι μονόδρομος. Θεωρώ ότι είμαστε σαφώς ανώτερη ομάδα και εάν 

παίξουμε σοβαρά θα κερδίσουμε». Ερωτηθείς για το χαμένο ντέρμπι ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι στα δυο πρώτα σετ η 
ομάδα του δεν μπήκε καθόλου στο παιχνίδι ενώ βασικά ατού δεν τράβηξαν. Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε και η 

διεθνής λίμπερο της ομάδας Ελένη Μοσφιλιώτη η οποία ανέφερε ότι η ήττα από τον Prestige Απόλλωνα έφερε 

απογοήτευση στην ομάδα και οι παίκτριες προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Η Μοσφιλιώτη είπε ότι η νίκη επί 
της Ολυμπιάδας είναι επιτακτική για τη συνέχεια 

 
Την επιστροφή στις νίκες στοχεύει η Τεχνοοοκία ΑΕΚ. 

Για τον αγώνα του Σαββάτου, ο κ. Κωνσταντίνου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και στη διάθεσή του βρίσκονται 
οι ακόλουθες 15 παίκτριες και από αυτές θα επιλεγούν οι 12: Κωνσταντίνου, Μοσφιλιώτη, Καρακώστα, Νικ. Στυλιανού, 

Καπιτανή, Νατ. Στυλιανού, Σταύρου, Κομλένοβιτς, Χαραλάμπους, Ιωάννου, Κέζου, Δημητρίου, Ναάμι, Βοιτζίνοβιτς, 
Τόμιτς. 

Χρ. Σιαντρής: «Ο στόχος είναι η πααραμονή» 
Για τον Ολυμπιάδα ο αγώνας παρουσιάζει πολλές δυσκολίες όμως οι παίκτριες του Χρ. Σιαντρή θα παλέψουν για το 

καλύτερο. Σύμφωνα και με τον κ. Σιαντρή «ο στόχος μας είναι η παραμονή και το ενδιαφέρον μας στρέφεται στους 
αγώνες της κάτω ζώνης με βασικούς αντιπάλους το ΘΟΙ Αυγόρου και τον Άρη Πολεμίου». Σημειώνεται ότι την 

επόμενη αγωνιστική δηλαδή την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου η Ολυμπιάδα ταξιδεύει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον 
Άρη. 

Ο αγώνας της Τετάρτης κόντρα στην Transbunker ΑΕΛ δεν άφησε προβλήματα στις «μπλε» και στη διάθεση του κ. 
Σιαντρή βρίσκονται οι ακόλουθες 12 πετοσφαιρίστριες: Παπαγιάννη, Χαραλάμπους, Στ. Σταύρου, Τζιαπούρα, 
Παπαδοπούλου, Εφ. Πέτρου, Αθανασίου, Χριστοδούλου, Ψιλογένη, Αρτ. Σταύρου, Λιάτσου και Πόπα. 

Στον αγώνα του Α Γύρου που έγινε στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στις 4 Νοεμβρίου 2015 στο Γυμνάσιο 

Ακροπόλεως, η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε με 0-3 σετ (14-25, 18-25, 20-25). 
Η δέκατη αγωνιστική θα συμπληρωθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 με άλλους τρεις αγώνες, ενώ ξεχωρίζει ο 

αγώνας Ανόρθωσις – Prestige Απόλλων στο γήπεδο του ΑΤΙ. Επίσης θα γίνουν οι αγώνες: Transbunker ΑΕΛ – Αρης 

Πολεμίου (Γήπεδο ΑΕΛ) και Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – ΘΟΙ Αυγόρου (Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου). Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν 
στις 19:30. 

 

14.01.2016/14:01 
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η Ολυμπιάδα Φρ. για τα καλά στο κόλπο της ανόδου στους Άνδρες 
Η Αναγέννηση προηγείται σταθερά στη Β Γυναικών – Από κοντά τρεις ομάδες 

Στα ύψη βρίσκεται για τα καλά το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Ανδρών. Η Ολυμπιάδα Φρενάρους 
μπήκε δυνατά το 2016 και έκανε το 2/2. Αρχικά, κέρδισε στο ντέρμπι την Ολυμπιάδα Ν. με 1-3 τη Δευτέρα στο 



Γυμνάσιο Ακροπόλεως, ενώ την Τετάρτη κέρδισε στην έδρα της, το Γυμνάσιο Φώτη Πίττα τον Α.Ο. Διόνυσο 3-0 (25-
09, 25-16, 25-19) 

Η νίκη επί του Διόνυσου πιστοποίησε τη φόρμα των «ερυθρολεύκων» του Πανάγου Χαραλάμπους αφού κέρδισαν 

εύκολα και βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ισόβαθμοι με την Ε.Ν. Παρααλιμνίου με 14 βαθμούς τρεις 
πίσω από την Ολυμπιάδα Ν. που βρίσκεται στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. 

Η Ολυμπιάδα αγωνίστηκε στον αγώνα της Τετάρτης με τους: Πρωτοπαπάς, Αντωνίου, Στέκας, Χρυσοστόμου, 
Καρανικόλας, Αδάμου Μ. Λίμπερο: Χρίστου. Αλλαγές: Σαράντης, Φράγκου, Αγγέλοφ. 

Ο αγώνας αυτός ήταν ο μοναδικός που έγινε στο πλαίσιο της 8Ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 
Ανδρών αφού ο αγώνας της Εθνικής Ενόπλων με την Ε.Ν. Παραλιμνίου αναβλήθηκε, ενώ η Ολυμπιάδα Ν. πήρε τους 
τρεις βαθμούς με τον Άρη άνευ αγώνος. 

Ντέρμπι στην Ακρόπολη 

Η ένατη αγωνιστική θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 ως εξής: Τη Δευτέρα είναι 
προγραμματισμένος ο αγώνας Ολυμπιάδας Φρ. – Εθνικής Ενόπλων στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στις 19:00 και την 

Τετάρτη το ντέρμπι Ολυμπιάδας Ν. – Ε.Ν. Παραλιμνίου στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως στις 19:30). Ο Α.Ο. Διόνυσος θα 
πάρει άνευ αγώνος τους τρεις βαθμούς αφού με βάση το πρόγραμμα παίζει με τον Άρη Λεμεσού. 

Σπουδαίες νίκες για Αναγέννηση Δ.. – Παφιακό 
Η Αναγέννηση Δερύνειας και ο Παφιακός πέτυχαν σπουδαίες νίκες στους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του 

πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Γυναικών που διεξήχθησαν την Τετάρτη. Η πρωτοπόρος Αναγέννηση κέρδισε στην έδρα 
της την ομάδα του Πανεπιστημίου με 3-1 μετά από ένα αμφίρροπο αγώνα. Στο πρώτο σετ το Πανεπιστήμιο κέρδισε με 
19-25 για να απαντήσει η Αναγέννηση κερδίζοντας τα τρία επόμενα με 25-14, 25-14 και 25-22). 

 
Η πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δ. 

Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν ως εξής: 
Αναγέννηση Δ.(Δ. Στέκας): Χρυσοσστόμου, Δημητρίου, Ευσταθίου, Πολυδώρου, Οικονόμου, Αντωνίου, Λίμπερο: 
Παρπούνα. Αλλαγές: Χ’’Θωμά, Παπαλεοντίου, Λουκά). 

Πανεπιστήμιο (Α. Δημητρίου): Μαραγκού Γ. Μαραγκού Ελ. Αλεξάνδρου, Παρασκευά, Οικονομίδου Λ. Οικονομίδου 
Μαρ. Λίμπερο: Μαραγκού Χρ. 

Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκας δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η νίκη της ομάδας του είναι 
σημαντική, αλλά όπως είπε η Αναγέννηση έχει ένα δύσκολο Β Γύρο με όλα τα ντέρμπι εκτός έδρας. Ο προπονητής του 

Πανεπιστημίου Αντώνης Δημητρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, λέγοντας ότι 
«δεν θα τα παρατήσουμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας». 

Στο δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής έγινε συγκλονιστικό παιχνίδι με τον Παφιακό να αναδεικνύεται νικητής και να 
κερδίζει μέσα στο Λύκειο Λατσιών τον τοπικό Εθνικό με 3-2. Τα τρία πρώτα σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικά με τον 

Εθνικό να παίρνει το πρώτο με 25-23 και το τρίτο με 25-19 και να προηγείται με 2-1, αφού στο μεταξύ ο Παφιακός 



ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ κερδίζοντας το δεύτερο με 25-18. Στο τέταρτο και πέμπτο σετ ο Παφιακός κέρδισε εύκολα 
με 07-25 και 04-15. 

 
Η ομάδα του Παφιακού. 

Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν ως εξής: 

Εθνικός Λατσιών (T. Κλεάνθους): Γαβριήλ, Κρέκου, Δημητρίου, Βαλσαμίδου, Λουκά, Χριστοδούλου. Λίμπερο: 
Κουτσουλλή. 

Παφιακός: (Στ. Μασιάς): Ντόντζουκ Π., Ντόντζουκ Α., Θεοτή, Κωνσταντίνου, Κακουλλή, Τίλλει, Λίμπερο: 
Παρασκευοπούλου. Αλλαγές: Κωνσταντινίδου, Παπακωνσταντίνου, Ποταμοπούλου). 

Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι αυτή η 
ήττα δεν σημαίνει τίποτε με δεδομένα τα προβλήματα τραυματισμών και ιώσεων που αντιμετώπισε η ομάδα πριν και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Από την πλευρά του ο προπονητής του Παφιακού Στέλιος Μασιάς παρατήρησε ότι η έκβαση του αγώνα κρίθηκε από 
την απόδοση της ομάδας του, λέγοντας ότι η νίκη δίνει ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. 

Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Πανιδαλιακός – Ροτσίδης Μ. 3-1 (21-25,25-

09,25-12-25-20) και Ν.Ο. Λακατάμιας – Μαραθώνας Κ.Β.: 3-1 (25-18,25-23, 23-25,25-20). Ρεπό είχε η ομάδα της 
Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. 

Η ένατη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 και Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 ως εξής: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 
2016 (19:30) (Γυμν. Βεργίνας): Μαραθώνας Κ.Β. – Εθνικός Λ. (Τεχν. Σχολή Πάφου): Παφιακός – Πανιδαλιακός. 

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 (12:00): (Θεμιστόκλειο): Ανόρθωσις Πετόσφαιρα –Ν.Ο. Λακατάμιας, (Γυμν. 
Κοκκινοτριμιθιάς): Ροτσίδης Μ. – Αναγέννηση Δ. Ρεπό θα έχει η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Σχολή Διαιτησίας σε Λεμεσό, Πάφο και ελ. Αμμόχωστο 
Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των μαθημάτων 

Η Σχολή Διαιτησίας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου 
και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Αναλυτικά: 

Για την επαρχία Λεμεσού τα μαθήματα θα διεξαχθούν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού» μεταξύ των ωρών 18:00 -21:00. 



Για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου τα μαθήματα θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 στην ιδιωτική 
Σχολή «Ξένιον» μεταξύ των ωρών 16:00 -19:00. 

Για την επαρχία Πάφου τα μαθήματα θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου 
από τις 09:00 -12:00. 

 

14.01.2016/11:34 

Προκριματικά ΑΜΚΕ: Στην Ισλανδία οι Άνδρες – Στα Φαρόε οι Γυναίκες 
Η CEV ανακοίνωσε τους προκριματικούς Ομίλους 

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της προκριματικής φάσης των 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης Ανδρών και Γυναικών που θα διεξαχθούν τον Μάϊο και Ιούνιο του 2016. 

Με βάση τις κληρώσεις που έγιναν τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες οι Εθνικές μας θα αντιμετωπίσουν τους 

εξής αντιπάλους. Η Εθνική Ανδρών θα συμμετάσχει σε Όμιλο που θα διοργανωθεί στην Ισλανδία και θα αντιμετωπίσει 
στο πλαίσιο του Β Ομίλου τις Εθνικές Σκωτίας, Ισλανδίας και Ανδόρας. Στον Α Όμιλο που θα διοργανωθεί στο 

Λουξεμβούργο θα συμμετάσχουν τρεις ομάδες δηλαδή: Η διοργανώτρια χώρα Λουξεμβούργο, τα Νησιά Φαρόε και η 
Βόρειος Ιρλανδία. Στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στην Ισλανδία τον Μάϊο – Ιούνιο 2017 θα προκριθούν οι δυο 
πρώτοι από κάθε Όμιλο. 

Η Εθνική Γυναικών θα συμμετάσχει στον Α προκριματικό Όμιλο που θα διεξαχθεί στα Νησιά Φαρόε με αντιπάλους τη 

γηπεδούχο ομάδα των Νησιών Φαρόε, το Λιχτενστάιν και το Εϊρε. 
Ο Β Όμιλος θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο με τη συμμετοχή των Εθνικών Λουξεμβούργου, Σκωτίας, Ισλανδίας και 

Βόρειου Ιρλανδίας. Η τελική φάση θα διεξαχθεί μεταξύ Μαϊου – Ιουνίου του 2017 στο Λουξεμβούργο με τη συμμετοχή 
των δυο πρώτων ομάδων από κάθε προκριματικό Όμιλο. 

Σημειώνεται ότι οι νικήτριες ομάδες της τελικής φάσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης σε Άνδρες και Γυναίκες 
θα συμμετάσχουν στο δεύτερο ή τρίτο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2018. 

 

13.01.2016/20:00 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Γήπεδο Απόλλων: Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ 3-0 (Σετ:25-17,25-17,25-23) 

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο στα 
«χαρτιά». Ο Prestige Απόλλων παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ δυσκολεύτηκε μόνο στο τρίτο σετ, κέρδισε την Τεχνοοικία 

ΑΕΚ με 3-0 σετ και έκανε σπουδαίο βήμα τίτλου, αφού αποσπάστηκε έξι βαθμούς 27 έναντι 21  από την Tεχνοοικία 
ΑΕΚ. 

Ο Prestige Απόλλων μπήκε φουριόζος και με αίσθημα ανωτερότητας πήρε το πρώτο σετ με 25-17. Οι «γαλάζιες» δεν 
άφησαν περιθώρια στην Τεχνοοικία ΑΕΚ η οποία αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 

Στο δεύτερο σετ πολλοί ανέμεναν την αντίδραση της Τεχνοοικία ΑΕΚ όμως αυτή δεν ήλθε ποτέ. Οι παίκτριες του 
Γιάννη Γιαπάνη συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο σετ. Ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό έφεραν το σετ 

στα μέτρα τους και κέρδισαν με 25-17. Οι Λαρνακείς συνέχισαν να έχουν προβλήματα, ενώ οι Λεμεσιανές 
αντιμετώπισαν άψογα τη Σέρβα διαγώνιο Κομλένοβιτς. 

Στο τρίτο σετ οι «κιτρινοπράσινες» μπήκαν αποφασισμένες να παλέψουν μέχρι τέλους για να μπουν στο παιχνίδι. Στην 
ουσία έγινε πραγματική μάχη αφού και οι δυο ομάδες έδειξαν τις αρετές τους. Οι Λεμεσιανές όμως πιο ψύχραιμες στα 
κρίσιμα σημεία κέρδισαν με 25-23 και πήραν τη σπουδαία νίκη με 3-0 σετ. 

Prestige Απόλλων (Γ. Γιαπάνης): Ιορδάνους, Σπύρου, Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Λίμπερο: Στεφάνου, 

Αλλαγές: Μανίταρου 
Τεχνοοικία ΑΕΚ (Π. Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς, Βοιτζίνοβιτς,, Χαραλάμπους, 
Λίμπερο: Μοσφιλιώτη., Αλλαγές: Δημητρίου. 

 

Τεχν. Σχολή Αυγόρου: ΘΟΙ Αυγόρου – Ανόρθωσις 0-3 (Σετ: 22-25, 21-25,19-25) 



Η Ανόρθωσις παίζοντας συγκεντρωμένα στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου πέρασε το δύσκολο εμπόδιο του ΘΟΙ 
κερδίζοντας με 0-3 σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αγώνα, αφού οι γηπεδούχες πάλεψαν μέχρι τέλους κάθε 

πόντο.Πραγματική μάχη έγινε στο πρώτο σετ αφού οι δυο ομάδες κυνήγησαν με πείσμα την επικράτηση. Η Ανόρθωσις 
σε ένα ισοδύναμο παιχνίδι πήρε το σετ με 22-25 και το προβάδισμα σε όλους τους τομείς. 

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ όπου οι δυο ομάδες έπαιξαν καλό βόλεϊ. Η Ανόρθωση όμως ήταν πιο 
αποτελεσματική στις τελευταίες φάσεις και πήρε το σετ με 21-25 κάνοντας το 0-2. Στο τρίτο σετ η ομάδα του 

Γιαννάκη Χριστοφόρου έπαιξε πιο συγκεντρωμένα και δεν επέτρεψε στην ομάδα του ΘΟΙ το οποίο πάλεψε μέχρι 
τέλους να έχει απαιτήσεις. Τελικά, οι Βαρωσιώτισσες κέρδισαν με 19-25 κερδίζοντας με 0-3 

ΘΟΙ Αυγόρου (Λ. Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου Μιχαήλ, Χ’’ Κωνσταντίνου, 
Λίμπερο: Κούτα. Αλλαγές: Χρυσάνθου, Χρίστου 

Ανόρθωσις(Γ. Χριστοφόρου):Παπαγεωργίου, Οικονομίδου, Μπρατούχιμα, Κ. Γιασουμή, Χ’’Χαραλάμπους, 
Κολοκοτρώνη, Λίμπερο: Δαϋιδ. Αλλαγές: Ιωάννου, Βασιλείου, Ν. Γιασουμή, Κωνσταντίνου, Ριαλά. 

Γυμν. Ακροπόλεως: Ολυμπιάδα Ν. – Transbunker ΑΕΛ 0-3 (Σετ:15-25, 15-25,18-25) 
Η Transbunker ΑΕΛ παίζοντας όσο χρειαζόταν πέρασε από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως κερδίζοντας 0-3 την Ολυμπιάδα 

Ν. Η νίκη αυτή επιτρέπει στις «γαλαζοκίτρινες» να βλέπουν πιο ψηλά στη βαθμολογία από την τρίτη θέση. Η 
Ολυμπιάδα από την πλευρά της συνέχισε τις χαμηλές πτήσεις του Δεκεμβρίου και στον πρώτο αγώνα του 2016. 

Καλύτερη η Transbunker ΑΕΛ μπήκε σοβαρά στο πρώτο σετ και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κέρδισε το πρώτο σετ 
15-25. Οι Λεμεσιανές δεν δυσκολεύτηκαν ούτε στο δεύτερο σετ με συνέπεια να κυριαρχήσουν σε μπλοκ και επίθεση 

και να κερδίσουν με 15-25. Η Ολυμπιάδα υπέπεσε σε λάθη χάνοντας σε κρίσιμα σημεία πόντους. Στο τρίτο σετ η 
Transbunker ΑΕΛ έπαιξε πολύ άνετα και τέλειωσε με άνεση τους κρίσιμους πόντους κερδίζοντας με 18-25 φεύγοντας 

από τη Λευκωσία με τη σημαντική νίκη 0-3 στα σετ σε 1 ώρα και 10 λεπτά.  

Ολυμπιάδα Ν.(Χρ. Σιαντρής): Στ.Σταύρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Λιάτσου, 
Πέτρου,Παπαγιάννη.Αλλαγές: Ψιλογένη 

Transbunker ΑΕΛ(Μ. Ολμετσένκο):Κχαταρασβίλι, Παύλου, Λεζέκνινα,Σουκουρούκοβα,Ντβόρακ, Κουδουνά. 
Αλλαγές: Παιδονόμου, Τόμιτς, Λίμπερο: Ταλιαδώρου. 

Γήπεδο Πολεμίου: Άρης Πολεμίου – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 0-3 (Σετ:11-25,15-25,10-25) 
Καθαρά στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου η οποία κέρδισε άνετα στο Πολέμι τον τοπικό Άρη με 0-3 

μπαίνοντας με το δεξί στο 2016. 
Καταφανώς ανώτερη η ομάδα του Αγίου Αθανασίου δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο πρώτο σετ κερδίζοντας με 11-

25.Η Ε.Ν.Α.ΑΘ. συνέχισε και στο δεύτερο σετ να είναι καλύτερη και το πήρε άνετα με 15-25, ενώ τίποτα δεν άλλαξε 
ούτε στο τρίτο σετ το οποίο οι «κοκκινόμαυρες» κέρδισαν με 10-25. 

Άρης Πολεμίου (Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Αντωνίου, Ανδρέου, Πεγειώτη,Ρ. Κουππή, Χ’Ευσταθίου. 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου(Α.Ροτσίδου):Αραούζου, Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ,Κωνσταντινίδου, Ιωάννου. 

Β Κατηγορία Ανδρών 

Για την 8η αγωνιστική της Β Κατηγορίας Ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους κέρδισε τον Διόνυσο με 3-0 σετ (25-09, 25-
16, 25-19) 

Β Κατηγορία Γυναικών 

Για την 8η αγωνιστική της Β Κατηγορίας Γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Πανιδαλιακός – Ροτσίδης Μ. 3-1 (21-25,25-09,25-12-25-20) 
Ν.Ο. Λακατάμιας – Μαραθώνας Κ.Β.: 3-1 (25-18,25-23, 23-25,25-20) 

Εθνικός Λατσιών – Παφιακός 2-3 (25-23, 18-25, 25-19,07-25, 04-15) 
Αναγέννηση Δ. – Πανεπιστήμιο 3-1(19-25, 25-14, 25-14,25-22) 

 

13.01.2016/14:03 

Ομόνοια, Ζακχαίου, Α. Πετρακκίδης ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές 
Η πετοσφαίριση διακρίθηκε το 2015 

Η πετοσφαίριση είχε τους δικούς της εκπροσώπους στη βράβευση των αρίστων αθλητών της ‘Ενωσης 

Αθλητικογράφων Κύπρου που έγινε την Τρίτη το βράδυ. Η Ομόνοια ανακηρύχθηκε τρίτη καλύτερη ομάδα, η διεθνής 

πετοσφαιρίστρια του Prestige Απόλλωνα Κατερίνα Ζακχαίου 7η καλύτερη αθλήτρια και ο πετοσφαιριστής της Ομόνοιας 
Αχιλλέας Πετρακκίδης 10ος καλύτερος αθλητής. 



Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία για 
την ομάδα του την ανάδειξή της σε τρίτη καλύτερη ομάδα της χρονιάς, κάτι που αντανακλά και στην κυπριακή 

πετοσφαίριση. Η Ομόνοια είχε και δεύτερο εκπρόσωπο που διεκδίκησε τα βραβεία της ΕΑΚ αφού ο Αχιλλέας 
Πετρακκίδης ανακηρύχθηκε 10ος καλύτερος αθλητής για το 2015. 

«Θέλω να παίξω στο εξωτερικό» 
Η διεθνής πετοσφαιρίστρια του Prestige Απόλλωνα Κατερίνα Ζακχαίου κληθείσα από την ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ να 

σχολιάσει την ανάδειξή της ως έβδομης αθλήτριας της χρονιάς δήλωσε κατενθουσιασμένη. Όπως είπε, θα συνεχίσει τη 
σκληρή δουλειά με στόχο να φθάσει όσο το δυνατό ψηλότερα. Μεγάλος στόχος της Ζακχαίου είναι η μεταγραφή της 
σε ομάδα του εξωτερικού. 
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Στα προκριματικά του Παγκ. Πρωταθλήματος 2018 οι Εθνικές Ανδρών – Γυναικών 

Η Κύπρος δήλωσε συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών του 2018. Η 

συμμετοχή των Εθνικών όμως στα προκριματικά της μεγάλης αυτής διοργάνωσης θα εξαρτηθεί από την πορεία μας 

στους αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Η προκριματική φάση των ΑΜΚΕ για άνδρες και γυναίκες είναι ορισμένη 
μεταξύ Μαϊου – Ιουνίου 2016 και η τελική φάση μεταξύ Μαϊου – Ιουνίου 2017. 

 
H Εθνική Ανδρών όπως παρατάχθηκε στην Οπάβα της Τσεχίας. 

Σε περίπτωση που οι Εθνικές Ανδρών – Γυναικών κατακτήσουν την πρώτη θέση στους αγώνες των Μικρών Κρατών 
Ευρώπης θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο ή στον τρίτο γύρο της προκριματικής φάσης του 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών. Με βάση το καλεντάρι της FIVB, ο δεύτερος προκριματικός γύρος 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι ορισμένος τον Σεπτέμβριο του 2017 και ο τρίτος τον Ιανουάριο του 2018. 

Σημειώνεται ότι οι Εθνικές Ανδρών και Γυναικών τον Ιανουάριο του 2014 συμμετείχαν ως πρωταθλητές Μικρών 
Κρατών στην τρίτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2014 όπου τα τελικά έγιναν στην Πολωνία 
και των Γυναικών στην Ιταλία. 



 
H ομάδα της Εθνικής Γυναικών όπως παρατάχθηκε στην Άγκυρα. 

Η ομάδα της Εθνικής Ανδρών έπαιξε σε όμιλο που διεξήχθη στην Τσεχία και αντιμετώπισε τις Εθνικές Τσεχίας, 
Βουλγαρίας και Ολλανδίας. Η ομάδα της Εθνικής Γυναικών συμμετείχε σε όμιλο που διοργάνωσε η Τουρκία με τη 
συμμετοχή των Εθνικών Τουρκίας, Ουκρανίας και Ρουμανίας. 
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Εναρξη μαθημάτων Σχολής Διαιτησίας 

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 αρχίζουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας για την επαρχία Λευκωσίας. Τα 
μαθήματα θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Μέγαρο από τις 17:00 -20:00. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Αγωνιστική των ντέρμπι 
Ξεχωρίζουν ΑΠΟΕΛ –Ομόνοια και Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός 

Το Λευκωσιάτικο «αιώνιο» ντέρμπι ΑΠΟΕΛ –Ομόνοια που θα διεξαχθεί στο «Λευκόθεο», αλλά και το ντέρμπι κορυφής 

Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 9ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Στους άλλους δυο αγώνες στο «Θεμιστόοκλειο» η 

Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δ. και στο Λύκειο Λατσιών ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα 
υποδεχθεί τη Νέα Σαλαμίνα .Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή στις 20:00 Αναλυτικά: 

ΑΠΟΕΛ –Ομόνοια («Λευκόθεο») 
Πάντοτε ένας αγώνας ΑΠΟΕΛ –Ομόνοια προσελκύει το ενδιαφέρον. Ο αγώνας της Παρασκευής ενδιαφέρει άμεσα και 

τις δυο ομάδες αφού το γηπεδούχο ΑΠΟΕΛ μετά το πέρασμα από τη Δερύνεια στοχεύει τη νίκη για να αποκτήσει 
δικαίωμα στην τετράδα και η Ομόνοια για να παραμείνει στην πρωτιά. 

Ο προπονητής των «πορτοκαλί» Μίμης Παμπακάς αντιμετωπίζει δυο σοβαρά προβλήματα αφού ο διεθνής διαγώνιος 
Γαβριήλ Γεωργίου και ο Βραζιλιάνος Φάμπιο Χόστερ είναι τραυματίες σε γόνατο και ώμο αντίστοιχα και η συμμετοχή 

τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ο κόουτς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ δεν δίστασε να αναφέρει ότι εάν η 

ομάδα του κερδίσει την Παρασκευή ίσως αυτή η νίκη τον στείλει στην τετράδα. Ο κ. Παμπακάς ισχυρίστηκε ότι η 
ομάδα του έχει τις δυνατότητες ειδικά στην έδρα της να κοντράρει την Ομόνοια. 



 
Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μ. Παμπακάς 

Η Ομόνοια θα μεταβεί στο γειτονικό «Λευκόθεο» για το τρίποντο γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα συναντήσει. Ο 
κόουτς Σάββας Σάββα παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει τις δυνατότητες για τη νίκη εάν παίξει σύμφωνα με τις 

δυνατότητές της. Ο κ. Σάββα κληθείς να απαντήσει εάν η τριάδα αγώνων με ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωσις και Pokka ΑΕ Καραβά 

θα κρίνουν την πρωτιά είπε ότι είναι σημαντικοί, αλλά ακολουθούν τα πλέϊ-οφς. Στη διάθεση του κόουτς βρίσκονται 
όλοι οι παίκτες. Στον πρώτο γύρο κέρδισε η Ομόνοια 3-0 σετ. 

 
Οι παίκτες της Ομόνοιας πάνε για τη νίκη στο Λευκόθεο. 

Pokka ΑΕ Καραβά – Παφιακός (Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού») 
Σημαντικός αγώνας για την τετράδα θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», αφού δυο ισοδύναμες 

ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι τέλους. 
Η γηπεδούχος Pokka ΑΕ Καραβά βρίσκεται στην καλύτερη ίσως φάση της χρονιάς και πάει από νίκη σε νίκη. Αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς και δείχνει ότι έχει δυνατότητες για ψηλότερα. Ενόψει 

του αγώνα θα παραταχθεί πλήρης αφού στη διάθεση του κόουτς Χόρχε Καννεστράτσι θα είναι και ο Λετονός Βάλτερς 
Ράμμα. 



 
Ο πασαδόρος Αντώνης Χριστοφή σε πρώτο πλάνο. 

Ο πασαδόρος Αντώνης Χριστοφή μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση και μέσα στο «Σπύρος Κυπριανού» αποκτά άλλη δυναμική και ψυχολογία. 

Ο Παφιακός πάει στη Λεμεσό για να χτυπήσει το τρίποντο για να παραμείνει στο κυνήγι της Ομόνοιας, αλλά και να 
εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειές της στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Η ενίσχυση με τον Σέρβο Γκόραν Ιβάνκοβιτς και τον 

Κωνσταντίνο Ευσταθίου βοήθησε την ομάδα κάτι που φάνηκε στον αγώνα με την Ανόρθωση. Ο αρχηγός Άνθιμος 
Οικονομίδης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ομάδας του λέγοντας ότι οι δυο 

παίκτες βοηθούν και πάει στη Λεμεσό με άλλο αέρα. Ο Οικονομίδης είπε ότι στόχος της ομάδας του είναι η τετράδα. Ο 

Ουκρανός κεντρικός Βαλεντίν Μπουρκόφσκι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν προπονήθηκε. Στον πρώτο 
γύρο που έγινε στην Κλειστή Αίθουσα «Αφροδιτη» κέρδισε ο Παφιακός με 3-1 σετ. 

Ανόρθωσις – Αναγέννηση Δ. («Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο) 

Οι απουσίες της Αναγέννησης Δ. γέρνουν για τα καλά την πλάστιγγα του αγώνα στην Ανόρθωση η οποία δεν έχει 

περιθώρια για άλλες απώλειες. 
Οι «κυανόλευκοι» που κάνουν μέτρια πορεία στο πρωτάθλημα θα επιδιώξουν να επιβάσλουν τον ρυθμό τους και να 

πάρουν τη νίκη ώστε να ανέβουν ψυχολογικά. Από την άλλη, ο προπονητής της Αναγέννησης Δ. Αντώνης 
Κωνσταντίνου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αφού μέσα σε μια εβδομάδα αποχώρησαν ο λίμπερο Ανδρέας Ζάνης, 

ο Σκοπιανός κεντρικός Ρίστο Νικόλοφ και ο Βραζιλιάνος ακραίος Κλέιστ Πράια. 

Οι αποχωρήσεις πονοκεφαλιάζουν τον κόουτς Αντώνη Κωνσταντίνου ο οποίος ψάχνει τις λύσεις μέσα από την ομάδα 
αφού δεν μπορεί να προβεί σε μεταγραφές. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα (Λύκειο Λατσιών) 

Η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάζεται το μεγάλο φαβορί παρά το γεγονός ότι ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών άνκαι 

βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό είναι πολύ ανταγωνιστικός. 
Οι Λατσιώτες ενδεχομένως εφόσον ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες θα παραταχθούν με τον Ελλαδίτη λίμπερο 

Παναγιώτη Βρανόπουλο. Ενδεχομένως ο Καποδίστριας Εθνικός να έχει στις τάξεις του τον έμπειρο Ανδρέα Τοφή ο 
οποίος παρά τον τραυματισμό του ίσως ενισχύσει την ομάδα στη θέση του λίμπερο. Εκτός αποστολής θα παραμείνει ο 
Χρίστος Νικηφόρου. 

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» πάνε στα Λατσιά για το τρίποντο κάτι που πέτυχαν και τον Δεκέμβριο στο 

θεσμό του Κυπέλλου. Δεν αποκλείεται ο Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρέϊνολτς να παρουσιάσει την ομάδα του με τον 
Σουηδό λίμπερο Άντον Τέγκενροτ αφήνοντας εκτός αποστολής έναν εκ των Ιαντόλο, Χάντ, Μπαγιάν. 
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Η ΚΟΠΕ έκοψε τη βασιλόπιττα 

Στη συνεδρία του Δ.Σ. 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 στην πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για τη νέα χρονιά η κοπή της βασιλόπιττας της Ομοσπονδίας από τον πρόεδρο της 



Ομοσπονδίας δρα Μιχάλη Κρασιά. Το χρυσό φλουρί κέρδισε η εκπρόσωπος του Παφιακού στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
Γεωργία Παπαγιάννη. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ U18 

Καταρτίστηκαν οι όμιλοι και οι αγώνες κατάταξης 
Οι πρώτοι αγώνες το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης οι κληρώσεις της δεύτερης 
φάσης των πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων U18. Τα παιχνίδια της Β Φάσης θα αρχίσουν το Σάββατο 16 
Ιανουαρίου 2016. Με βάση τις κληρώσεις προέκυψαν οι εξής όμιλοι: 

 

Με ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη των πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων. 

Κατηγορία Εφήβων U18 

Όμιλος 1-6 

Συμμετέχουν: Αναγέννηση Δ., Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιάδα Φρ., Α.Ο. Διόνυσος και Εθνικός Λατσιών. Στην 

πρώτη αγωνιστική θα γίνουν οι εξής αγώνες: 
Ολυμπιάδα Φρ. – Ανόρθωσις (11:00 Γυμν. Φώτη Πίττα), Νέα Σαλαμίνα –Α.Ο. Διόνυσος (14:00 Αγ. Νεοφύτου) και 
Αναγέννηση – Εθν. Λατσιών (11:00 Γήπεδο Δερύνειας). 

Θέσεις κατάταξης 7-9 

Συμμετέχουν: Παφιακός, Α.Ε. Καραβά και Ολυμπιάδα Ν. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας Ολυμπιάδας Ν. – 
Παφιακός (13:00 Γυμνάσιο Ακροπόλεως). 

Θέσεις κατάταξης 10-12 
Συμμετέχουν: Άρης Πολεμίου, Φοίνικας Πύλας και Ε.Ν. Παραλιμνίου. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας 
Φοίνικας Πύλας – Ε.Ν.Παραλιμνίου (14:00 Γήπεδο Πύλας). 

Κατηγορία Νεανίδων U18 

Όμιλος 1-6 

Συμμετέχουν: Παφιακός, Ανόρθωσις, Απόλλων, Πανιδαλιακός, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα και ΑΕΚ Λάρνακας. Στην πρώτη 
αγωνιστική θα γίνουν οι εξής αγώνες: 

Παφιακός – Πανιδαλιακός (16:00 Τεχν. Σχολή Πάφου), Ανόρθωσις – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (12:00 ΑΤΙ), Απόλλων – 
ΑΕΚ Λάρνακας (Γήπεδο Απόλλωνα – Δεν ξεκαθάρισε η ώρα έναρξης). 

Θέσεις κατάταξης 7-9 
Συμμετέχουν: Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ και Αναγέννηση Δ. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ 
(12:00 Αγ. Νεοφύτου) 



Θέσεις κατάταξης 10-12 
Συμμετέχουν: Άρης Πολεμίου, Ν.Ο.Λακατάμιας και Ροτσίδης Μ. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας Άρης 
Πολεμίου – Ροτσίδης Μ. (15:00 Γήπεδο Πολεμίου) 

Θέσεις κατάταξης 13-15 

Συμμετέχουν: Ολυμπιάδα Ν., Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και Αχιλλέας Κ. Στην πρώτη αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας 
Ολυμπιάδα Ν. – Αχιλλέας Κ. (11:00 Γυμνάσιο Ακροπόλεως) 

Θέσεις κατάταξης 16-17 

Θα γίνουν δυο αγώνες κατάταξης μεταξύ Εθνικού Λατσιών και Μαραθώνα Κ.Β. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει το Σάββατο 

30 Ιανουαρίου 2016 στο Γυμνάσιο Λατσιών. Η ομάδα που θα συμπληρώσει δυο νίκες θα καταλάβει την 16η θέση. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας σε σετ και πόντους θα διεξαχθεί και τρίτος αγώνας. 

Τι έγινε πέρσι 

Πρωταθλήτρια Εφήβων 2014 -15 αναδείχθηκε η Αναγέννηση Δ. Στην πρώτη εξάδα βρέθηκαν επίσης οι ομάδες: Νέα 
Σαλαμίνα, Ε.Ν. Παραλιμνίου, Ανόρθωσις, Εθνικός Λατσιών και Ολυμπιάδας Ν. Σημειώνεται ότι οι τέσσερεις από τις έξι 

ομάδες (Αναγέννηση Δ. Νέα Σαλαμίνα, , Ανόρθωσις και Εθνικός Λατσιών) βρίσκονται και φέτος στην εξάδα. Εκτός 
εξάδας βρέθηκαν φέτος Ε.Ν. Παραλιμνίου και Ολυμπιάδα Ν. και πήραν τις θέσεις τους Ολυμπιάδα Φρ. και Α.Ο. 
Διόνυσος. 

Πρωταθλήτρια Νεανίδων 2014-15 αναδείχθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι ομάδες: 

Ανόρθωσις, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα, ΑΕΛ, Παφιακός και ΑΕΚ Λάρνακας. Σε σχέση με την περσινή περίοδο οι πέντε από 
τις έξι ομάδες (Απόλλων Ανόρθωσις, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα, Παφιακός και ΑΕΚ Λάρνακας) βρίσκονται ξανά στην 
εξάδα. Εκτός βρέθηκε στη φετινή διοργάνωση η ΑΕΛ και πλασαρίστηκε ο Πανιδαλιακός. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Βήμα ανόδου για Ολυμπιάδα Φρενάρους 
Κέρδισε την Ολυμπιάδα Ν. με 1-3 – Σπουδαίοι αγώνες στη Β Γυναικών την Τετάρτη 

Βήμα ανόδου έκανε τη Δευτέρα η Ολυμπιάδα Φρενάρους στο πλαίσιο της 7Ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β 
Κατηγορίας Ανδρών, αφού πέρασε από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως κερδίζοντας την πρωτοπόρο Ολυμπιάδα Ν. 1-3 σετ. 

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» του Πανάγου Χαραλάμπους μείωσαν στους τρεις βαθμούς 11 έναντι 14 την 
απόσταση από την κορυφή όπου ισοβαθμούν Ολυμπιάδα Ν. και Ε.Ν.Παραλιμνίου και αισιοδοξεί. 

Αντίθετα, η προσφυγική ομάδα του Πάρη Σάββα δέχθηκε την πρώτη της ήττα αφού η απουσία του αρχηγού Μιχάλη 
Λοϊζου και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού και ιώσεων που αντιμετώπιζε δεν της επέτρεψε να δείξει το καλό 
της πρόσωπο. Πάντως, ο αγώνας ήταν αρκετά ενδιαφέρον και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. 

Στα δυο πρώτα σετ η Ολυμπιάδα Φρ. κατάφερε να κερδίσει με 23-25 και 17-25, αφού ήταν καλύτερη. Στο τρίτο σετ οι 

γηπεδούχοι επανήλθαν κέρδισαν με 25-21, αλλά στο τέταρτο σετ οι Φρεναρίτες επέβαλαν τον ρυθμό τους και 
κέρδισαν 20-25 παίρνοντας τη σημαντική νίκη. Σημειώνεται η επανεμφάνιση στα γήπεδα του 51χρονου Μιχάλη Πάρπα 
στα γήπεδα. Πρόκειται για τον γηραιότερο παίκτη στα φιλέ, ο οποίος ενισχύει το πλάνο της Ολυμπιάδας Ν. 

Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν ως εξής: 

Ολυμπιάδα Ν (Π. Σάββα).: Βυρίδης, Αναστασιάδης, Νεοκλέους, Χαραλάμπους, Καπνίσης,Λαμπασκής Λίμπερο: 
Ευριπίδου. Αλλαγές: (Πάρπας, Φωτιάδης, Αριστοκλέους). 

Ολυμπιάδα Φρ (Π. Χαραλάμπους): Πρωτοπαπάς, Αντωνίου, Χρυσοστόμου, Καρανικόλας, Στέκας, Λίμπερο: 
Αδάμου. Αλλαγές: Φράγκου, Χρίστου, Σαράντης). 

Ο υπεύθυνος των Τμημάτων Πετόσφαιρας της Ολυμπιάδας Φρ. Θ. Μάρκου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 

ανέφερε ότι η νίκη αφήνει την ομάδα του στο παιχνίδι της ανόδου. Παρατήρησε όμως ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη 
και η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον Διόνυσο στο Φρέναρος. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. άνκαι απογοητευμένος από την ήττα δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ήττα 
δεν σημαίνει κάτι αφού η ομάδα του είναι στην κορυφή. Ωστόσο, παρατήρησε ότι το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον 
στον αγώνα με την Ε.Ν. Παραλιμνίου στις 20 Ιανουαρίου 2016. 



Το πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Ανδρών συνεχίζεται την Τετάρτη 13 Ιανουαρίιου 2016 με τον αγώνα Ολυμπιάδα Φρ. – 
Α.Ο. Διόνυσος στο γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στις 19:30. O αγώνας Εθν. Ενόπλων – Ε.Ν. Παραλιμνίου 
αναβλήθηκε, ενώ η Ολυμπιάδα Ν. παίρνει τους τρεις βαθμούς της νίκης απέναντι στον Άρη άνευ αγώνος. 

Σπουδαία ντέρμπι στη Β Γυναικών 

Σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας 
Γυναικών. Θα διεξαχθούν την Τετάρτη (19:30) δυο παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στις τέσσερεις 

πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Δηλαδή: Εθνικός Λατσιών – Παφιακός στο Λύκειο Λατσιών και Αναγέννηση Δ. – 
Πανεπιστήμιο στο Γήπεδο Δερύνειας. Επίσης την ίδια ώρα θα γίνουν οι αγώνες: Πανιδαλιακός – Ροτσίδης Μ.,(Γυμνάσιο 
Ιδαλίου), Ν.Ο. Λακατάμιας – Μαραθώνας (Λύκειο Αγ. Γεωργίου).Ρεπό θα έχει η ομάδα της Ανόρθωσης Πετόσφαιρα. 

Για τον αγώνα Εθνικού Λ. – Παφιακού η προπονήτρια του Εθνικού Τατιάνα Κλεάνθους ανέφερε ότι η ομάδα της θα 

προσπαθήσει για το επιθυμητό αποτέλεσμα εκμεταλλευόμενη και την ψυχολογική ώθηση που πήρε μετά τη νίκη επί 
του Ροτσίδη την Κυριακή. 

Εξάλλου, ο προπονητής του Παφιακού Στέλιος Μασιάς ανέφερε ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι και θα δείξει κατά πόσον η 
ομάδα του θα μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο. Ο κ. Μασιάς είπε ότι στον Παφιακό υπάρχει ταλέντο, αλλά και 
απειρία γι’αυτό δεν γνωρίζει κανένας με ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν οι παίκτριες. 

Εξίσου σημαντικό παιχνίδι θα γίνει και στο γήπεδο της Δερύνειας μεταξύ της πρωτοπόρου Αναγέννησης με το 

Πανεπιστήμιο. Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκας μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο 
αγώνας είναι ντέρμπι κόντρα στο Πανεπιστήμιο και η ομάδα του θα αγωνιστεί για τη νίκη. Παρατήρησε όμως ότι 
πολλά θα εξαρτηθούν και από την αναμέτρηση Εθνικού Λατσιών – Παφιακού. 

Ο προπονητής του Πανεπιστημίου Αντώνης Δημητρίου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η ομάδα του 

θα πάει στη Δερύνεια για να παίξει καλό βόλεϊ με στόχο το καλύτερο. Ερωτηθείς εάν πιθανή νίκη αλλάζει τους στόχους 
του Πανεπιστημίου ο κόουτς είπε ότι το πρωτάθλημα ίσως θα αποκτήσει νέο ενδιαφέρον. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Νίκη και ψυχολογία για Εθνικό Λατσιών 
Κέρδισε τον Ροτσίδη στην Κοκκινοτριμιθιά 3-0 

Ο Εθνικός Λατσιών επέστρεψε στις επιτυχίες στην έβδομη αγωνιστική της Β Κατηγορίας Γυναικών, αφού την Κυριακή 
κέρδισε στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς τον γηπεδούχο Ροτσίδη Μ. με 3-0 (23-25, 11-25,20-25). 

Με αυτή τη νίκη ο Εθνικός ανέβηκε στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς και αναμένει τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια, ενώ ο 
Ροτσίδης παρέμεινε στην έκτη θέση με έξι βαθμούς. Ο αγώνας ήταν αρκετά ενδιαφέρον και ειδικά στο πρώτο σετ έγινε 
πραγματική μάχη αφού ο Ροτσίδης προηγείτο 23-22, αλλά ένα χαμένο σέρβις γύρισε το παιχνίδι υπέρ του Εθνικού. 



 

Η ομάδα του Εθνικού Λατσιών επέστρεψε στις νίκες. 

Η προπονήτρια του Εθνικού Τατιάνα Κλεάνθους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε αρκετά σημαντική 
τη νίκη η οποία όπως ισχυρίστηκε θα βοηθήσει στην άνοδο της ομάδας της. Ο προπονητής του Ροτσίδη Χρίστος 

Πούλλακκος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτριών του. ‘Όπως είπε στοίχισαν στην 
ομάδα του οι απουσίες και η απειρία, αφού ειδικά στο πρώτο σετ η ομάδα του μπορούσε να το κερδίσει. 

Ροτσίδης Μ. (Χρ. Πούλλακκος): Πούλλακκου, Μ. Στυλιανού, Ευδ. Στυλιανού, Χρίστου, Καυκαρίδου, Αγαθοκλέους, 
Νικολάου, (Λίμπερο: Φελλά, Κουτούμπα). 

Εθνικός (T.Κλεάνθους): Γαβριήλ, Κωνσταντίνου, Καλοθέου, Λουκά, Ττέκκη, Κρέκου (Βαλσαμίδου, Δημητρίου). 

 

11.01.2016/13:10 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Σούπερ ντέρμπι για ποδαρικό 
Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ το ματς της ένατης αγωνιστικής 

Ποδαρικό στο 2016 με το σούπερ ντέρμπι κορυφής Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ θα έχουμε στο πρωτάθλημα 

ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών την ερχόμενη Τετάρτη στις 19:30 στο γήπεδο του Απόλλωνα στη Λεμεσό. Αναμφίβολα 
πρόκειται για τις δυο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος σε αυτές τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και αυτό 

αποτυπώνεται και από το βαθμολογικό πίνακα αφού τις δυο ομάδες χωρίζουν τρεις βαθμοί (24 ο Prestige Απόλλων και 
21 η Τεεχνοοικία ΑΕΚ). 

Στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής θα γίνουν επίσης την Τετάρτη στις 19:30 άλλα τρία παιχνίδια. Στο Αυγόρου το 
ΘΟΙ αντιμετωπίζει την Ανόρθωση, στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα Ν. υποδέχεται την Transbunker ΑΕΛ, ενώ η 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου ταξιδεύει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον φιλότιμο Αρη. Αναλυτικά: 

Prestige Απόλλων – Τεχνοοικία ΑΕΚ (Γήπεδο Απόλλωνα) 

Όλα τα φώτα της ένατης αγωνιστικής στρέφονται στη Λεμεσό. Οι δυο κατά τεκμήριον καλύτερες ομάδες των οκτώ 
πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος κοντράρονται με στόχο το τρίποντο το οποίο ίσως καθορίσει πολλά ακόμα 

και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. 
Ο Prestige Απόλλων βρίσκεται στην κορυφή με 24 βαθμούς έχοντας πετύχει οκτώ νίκες σεεοκτώ αγώνες, ενώ πέρασε 

και από το «Κίτιον» κερδίζοντας στον Α Γύρο την Τεχνοικία ΑΕΚ με 1-3. Τυχόν νίκη των «γαλάζιων» θα ανοίξει την 
«ψαλίδα» στη βαθμολογία στους έξι βαθμούς με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 

Οι «γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την έδρα 
τους κάνοντας βήμα τίτλου. Η ομάδα προετοιμάστηκε πολύ καλά στη διακοπή κάνοντας και φιλικό με την Transbunker 
ΑΕΛ, ενώ όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του κόουτς. 



 

Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα σε στιγμιότυπο πριν από τον αγώνα στην Προύσα,  (Φωτό 

ιστοσελίδα Prestige Απόλλωνα). 
 

Η αρχηγός της ομάδας Σοφία Μανίταρου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόνισε τη σημαντικότητα του αγώνα 

λέγοντας ότι ο Prestige Απόλλων είναι έτοιμος για τον αγώνα, ποντάροντας και στην παρουσία του κόσμου. Από την 
άλλη όμως, η Μανίταρου τόνισε «ότι η Τεχνοοικία ΑΕΚ θα παρουσιαστεί με τη νέα διαγώνια ξένη την Μυριάνα 
Κομλένοβιτς την οποία δεν γνωρίζουμε και αυτό αποτελεί πρόβλημα για μας». 

Π. Κωνσταντίνου: «Είμαστε πανέτοιμοι» 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πάει στη Λεμεσό με στόχο το τρίποντο και την αλλαγή των δεδομένων στη βαθμολογία αφού θα 
πιάσει τον Prestige Απόλλωνα στην κορυφή. Οι Λαρνακείς έδειξαν ότι είναι ισοδύναμες με τις Λεμεσιανές , αφού στα 

δυο μέχρι στιγμής παιχνίδια που έδωσαν έχασαν μεν με 2-3 στο σούπερ και και 1-3 τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά οι 
αγώνες ήταν πλήρως ανταγωνιστικοί. 

 
Η ομάδα της Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

Με οδηγό αυτά τα δυο παιχνίδια οι «κιτρινοπράσινες» θα προσπαθήσουν για το μεγάλο διπλό. Ο προπονητής Παύλος 
Κωνσταντίνου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι: «Είμαστε σε άριστη κατάσταση και πάμε στη Λεμεσό 

μόνο για τη νίκη. Τα δυο παιχνίδια που παίξαμε αυτή τη στιγμή έδειξαν ότι τα πάντα θα κριθούν στις λεπτομέρειες». 

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η νέα Σέρβα διαγώνιος της ομάδας Μυριάνα Κομλένοβιτς έδωσε νέα δυναμική στην 
ομάδα και τη βελτίωσε στο μπλοκ και στην άμυνα. 



ΘΟΙ Αυγόρου – Ανόρθωσις (Τεχν. Σχολή Αυγόρου) 
Ανοικτό μπορεί να κριθεί το παιχνίδι που θα γίνει στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου μεταξύ του ΘΟΙ και της Ανόρθωσις. 

Μετά από οκτώ αγωνιστικές οι «μελανόλευκες» του Αυγόρου βρίσκονται στην έβδομη θέση με 6 βαθμούς και οι 
«γαλανόλευκες» στην τέταρτη με 14 βαθμούς. 

Το ΘΟΙ που πριν τη διακοπή είχε μέτρια πορεία ποντάρει στην επιστροφή της Ελένης Μιχαήλ με στόχο να ανέβει και 
να πάρει το τρίποντο. Από την άλλη η «Μεγάλη Κυρία» πάει στο Αυγόρου για το τρίποντο ώστε να εδραιωθεί στην 

τετράδα και να καραδοκεί για πιο ψηλά. 
Ο προπονητής Γιαννάκης Χριστοφόρου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, αλλά παρατήρησε ότι μετά από 

απραξία τριών εβδομάδων κανένας δεν γνωρίζει πως θα παρουσιαστεί η ομάδα του που αποτελείται από νεαρές 
παίκτριες. 

Ολυμπιάδα Ν. – Transbuunker ΑΕΛ (Γυμνάσιο Ακροπόλεως) 
Θεωρητικό φαβορί στον αγώνα που θα γίνει στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως παρουσιάζεται η Transbunker ΑΕΛ που θέλει 
να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά και να εκμεταλλευτεί και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Λεμεσού. 

Η Ολυμπιάδα Ν. δεν έκλεισε καλά το 2015 και οπισθοχώρησε στην έκτη θέση με επτά βαθμούς. Ο προπονητής 

Χριστόδουλος Σιαντρής δεν θα έχει στη διάθεσή του την κεντρική Χριστίνα Αθανασίου λόγω ασθένειας, ενώ 
αποχώρησε από την ενεργό δράση η 34χρονη Μαίρη Μακλάσκι. Ο κ. Σιαντρής εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η 
ομάδα του θα κάνει καλό παιχνίδι και θα φανεί ανταγωνιστική. 

Η Transbunker ΑΕΛ πάει στη Λευκωσία με μοναδικό στόχο το τρίποντο και θα επιιδιώξει την καλή εμφάνιση για να το 

πετύχει. Όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του Ρώσου κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο. Η αρχηγός Σάντρα Παύλου 
δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «θα πάμε στη Λευκωσία να κερδίσουμε και ελπίζω ότι θα παρουσιαστούμε 
σοβαρές για να το πετύχουμε». 

Αρης Πολεμίου – Ε. Ν. Αγ. Αθανασίου (Γήπεδο Πολεμίου) 

Στο Πολέμι θα γίνει το παιχνίδι που φέρει την ομάδα της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου ως το φαβορί ώστε να κολλήσει και 
δεύτερη νίκη που θα της επιτρέψει να κάνει άλμα στη βαθμολογία. 

Ο τοπικός Άρης που παρουσιάζεται ως η πλέον αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος θα προσπαθήσει για το καλύτερο 

όπως κάνει σε κάθε αγώνα με σύμμαχο τις ιδιάζουσες κλιματολογικές συνθήκες στο Πολέμι. Από την άλλη η Ε.Ν.Α.ΑΘ. 
θα κάνει το μακρινό ταξίδι για το τρίποντο όπου θα της δώσει την ευκαιρία τόσο να παραμείνει στην πέμπτη θέση με 9 
βαθμούς, ενώ θα κολλήσει και δεύτερη νίκη μετά την επικράτησή της επί της Ολυμπιάδας. 

Η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χ’’Κυριάκου ανέφερε ότι «για μας ο αγώνας είναι σημαντικός αφού θέλουμε να 

καθαρίσουμε τα παιχνίδια με τις ομάδες της δεύτερης τετράδας για να σιγουρέψουμε και την παραμονή μας». Όπως 
είπε, «μας απασχολούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Πολέμι και η κατάσταση του γηπέδου». 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ U18 
Την Τρίτη στις 12:00 οι κληρώσεις των ομίλων 

Πραγματοποιούνται την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης οι κληρώσεις όλων των ομίλων (καταρτισμός) της δεύτερης φάσης των πρωταθλημάτων Εφήβων – 
Νεανίδων U18. Με βάση απόφαση της ΚΟΠΕ η έναρξη της δεύτερης φάσης ορίστηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016. 

 

09.01.2016/22:44 
Φινάλε στην Α Φάση των πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων 

Προκρίθηκαν 12 ομάδες και αρχίζουν τη Β Φάση στις 16 Ιανουαρίου 

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 αρχίζει η δεύτερη φάση των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Εφήβων – Νεανίδων U19 στην 

πετοσφαίριση. Το Σάββατο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής όπου διεξήχθησαν 12 
αγώνες με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 



Κατηγορία Εφήβων 
Ολυμπιάδα Φρ. – Ε.Ν.Π. 3-0 (25-15,25-13,25-22), Εθνικός Λατσιών – Α.Ε.Καραβά 3-1 (25-12, 25-11, 21-25, 25-14), 
Α.Ο. Διόνυσος – Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-16,25-22,25-21), Νέα Σαλαμίνα – Φοίνικας Πύλας 3-0 (25-12, 25-22, 25-15). 

Ο αγώνας Εθνικός Λατσιών – Α.Ε.Καραβά για τον Γ’’Ομιλο έκρινε την πρόκριση αφού οι δυο ομάδες ισοβαθμούσαν με 
8 βαθμούς και οι Λατσιώτες με τη νίκη τους πέρασαν στην επόμενη φάση. 

Κατηγορία Νεανίδων 
Πανιδαλιακός – Αχιλλέας Κ.3-0 (25-11,25-11,25-06), ΑΕΚ –Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-09, 25-16, 25-13), Ροτσίδης Μ. – 

ΑΕΛ 0-3 (20-25, 21-25, 10-25), Αναγέννηση Δ. –Μαραθώνας Κ.Β. 3-1(25-23, 22-25, 25-23, 25-23), Ανόρθωσις Πετ. – 

Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-15, 25-23, 25-16), Νέα Σαλαμίνα – Άρης Πολεμίου 3-2 (25-22, 25-22, 25-27,22-25, 15-13), 
Απόλλων – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-07, 25-13, 25-07) και Ανόρθωσις – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 3-0 (25-07, 25-15, 25-
15). 

Οι αγώνες του Β’ Ομίλου μεταξύ ΑΕΚ – Ολυμπιάδας Ν. και Νέας Σαλαμίνας – Άρη Πολεμίου 3-2 έκριναν την πρόκριση 

αφού τα δυο σετ που έχασε η Νέα Σαλαμίνα σε συνδυασμό με την καθαρή νίκη της ΑΕΚ έστειλαν τις Λαρνακείς στην 
επόμενη φάση αφού υπερίσχυσαν ενός βαθμού των ερυθρολεύκων (20 έναντι 19). 

 
H ομάδα Νεανίδων της ΑΕΚ Λάρνακας πριν από τον αγώνα με την Ολυμπιάδα Ν. 

Στην κατηγορία Εφήβων προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση οι εξής ομάδες: Α’ Όμιλος: Αναγέννηση Δ. και Ανόρθωσις. Β ‘ 

’Ομιλος: Νέα Σαλαμίνα και Α.Ο. Διόνυσος και Γ’ Όμιλος: Ολυμπιάδα Φρενάρους – Εθνικός Λατσιών. Οι έξι ομάδες που 
προκρίθηκαν θα σχηματίσουν νέο όμιλο και θα αγωνιστούν μεταξύ τους δυο φορές από μηδενική βάση. Η ομάδα που 

θα τερματίσει στην πρώτη θέση θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες 
κατάταξης. 

Στην κατηγορία Νεανίδων προκρίθηκαν στην επόμενη φάση οι ακόλουθες ομάδες: Α’ Όμιλος: Απόλλων και 
Πανιδαλιακός. Β ‘ Όμιλος: Παφιακός – ΑΕΚ Λάρνακας και Γ’ Όμιλος: Ανόρθωσις και Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. Η δεύτερη 

φάση θα διεξαχθεί όπως και στην κατηγορία Εφήβων. Δηλαδή: Οι έξι ομάδες που προκρίθηκαν θα σχηματίσουν νέο 

όμιλο και θα αγωνιστούν μεταξύ τους δυο φορές από μηδενική βάση. Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση 
θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Pokka AE Καραβά - Ανόρθωσις 3-0 (25-21,25-20, 25-18) 
Τη νίκη της 8ης αγωνιστικής πέτυχε η Pokka ΑΕ Καραβά η οποία στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» κέρδισε 

την Ανόρθωση με 3-0 και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Την ίδια ώρα κέρδισε τους 
Βαρωσιώτες με το ίδιο σκορ της ήττας τους την πρώτη αγωνιστική στο «Θεμιστόκλειο». Αντίθετα, η Ανόρθωση 

συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και η θέση της στην τετράδα δεν είναι αυτή τη στιγμή 
εξασφαλισμένη. 



Οι φίλοι του βόλεϊ που ανέμεναν ο αγώνας να μετατραπεί σε ντέρμπι δεν έπεσαν έξω στο πρώτο σετ. Οι δυο ομάδες 
πάλεψαν με πείσμα για την κατάκτηση του σετ και η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη. Τελικά, οι πετοσφαιριστές της 

Pokka ΑΕ Καραβά εκμεταλλευόμενοι κάποια λάθη της Ανόρθωσης στα τελευταία στάδια κέρδισε το σετ με 25-21 και 
προηγήθηκε 1-0 στο κρίσιμο πρώτο σετ.. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε το παιχνίδι και στο δεύτερο σετ όπου οι δυο 

ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο, αλλά πάλι οι «κιτρινόμαυροι» στα κρίσιμα σημεία και κέρδισαν με 25-20 κάνοντας το 
2-0 παίρνοντας σαφές προβάδισμα για τη νίκη. 

Με την ψυχολογία στα ύψη η Pokka ΑΕ Καραβά δεν αντιμετώπισε προβλήματα και κέρδισε εύκολα με 25-18 
παίρνοντας τη νίκη με 3-0 σετ. Η Ανόρθωση εμφανίστηκε επηρεασμένη από την εξέλιξη των δυο πρώτων σετ και δεν 

ακολούθησε τον ρυθμό των «κιτρινόμαυρων». Να σημειωθεί ότι στην προθέρμανση τραυματίστηκε ο Γιώργος 
Χρυσοστόμου της Ανόρθωσης και αντικαταστάθηκε στην εξάδα από τον Στρουγκάρεβιτς. 

Pokka ΑΕ Καραβά (Χ. Κανεστράτσι): Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Χ’’Φιλίππου, Ράντιτς, Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. Αλλαγές: Σάντσεθ, Αχιλλέως. 

Ανόρθωσις (Μαρ. Κοντός): Κολάς, Β. Δημητρίου, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρτσκι, Στρουγκάρεβιτς, Γκιουλέ, Λίμπερο: 
Πλατρίτης. Αλλαγές: Γ. Κοντός, Γ. Χρυσοστόμου, Π. Χρυσοστόμου. 

Παφιακός – Νέα Σαλαμίνα 3-2 (17-25, 29-27, 17-25, 25-23, 15-11) 

Ο Παφιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του συναρπαστικού αγώνα στην αίθουσα «Αφροδίτη» αφού κέρδισε με 3-2 τη 

Νέα Σαλαμίνα. Οι Παφίτες που ήταν ενισχυμένοι με τις δυο τους νέες μεταγραφές Ιβάνκοβιτς και Ευσταθίου έστω και 
εάν πήραν δυο πόντους εντούτοις παραμένουν σταθερά στη δεύτερη θέση τέσσερεις βαθμούς όμως πίσω από την 
Ομόνοια. Η Νέα Σαλαμίνα πάλεψε μέχρι τέλους και δικαιούται να ελπίζει για την τετράδα. 

Η Νέα Σαλαμίνα αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και αφού περιόρισε τα ατού του Παφιακού κέρδισε το πρώτο σετ με 17-

25 και προηγήθηκε με 0-1 σετ. Οι Παφίτες παρουσιάστηκαν επηρεασμένοι από τη διακοπή υποπίπτοντας σε πολλά 
λάθη. Ο ενισχυμένος Παφιακός μπήκε στον ρυθμό του αγώνα στο δεύτερο σετ και το ζήτησε με πείσμα αφού θα τον 

έβαζε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης. Από την πλευρά της η Νέα Σαλαμίνα ήταν πάρα πολύ καλή και σε όλη τη 
διάρκειά του το σετ έδειχνε ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Όπως εξελίχθηκε το σετ η πιο ψύχραιμη ομάδα θα κέρδιζε 
και αυτή ήταν ο Παφιακός που μετά από πραγματική μάχη κέρδισε με 29-27 και ισοφάρισε τον αγώνα σε 1-1. 

Η Νέα Σαλαμίνα ήταν αποφασισμένη να φύγει με το τρίποντο από την Πάφο, κάτι που το έδειξε στο τρίτο σετ. Η 

ομάδα του κ. Ρέινολτς παρά την κούραση από το δεύτερο σετ κυριάρχησε σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού όπως το 
μπλοκ και την υποδοχή, ενώ σταμάτησε τα όπλα του Παφιακού Μπατίστα, Ιβάνκοβιτς και Μπουρκόφσκι. Αποτέλεσμα 
να κερδίσει με 17 -25 και να προηγηθεί με 1-2 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. 

Ο Παφιακός δεν το έβαλε κάτω και στο τέταρτο σετ κατάφερε να κερδίσει έστω και δύσκολα με 25-23 και να 

ισοφαρίσει σε 2-2 οδηγώντας τον αγώνα στο τάι –μπρέικ. Η εικόνα του σετ θύμισε το δεύτερο σετ με την 
εναλλασσόμενη υπεροχή, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποφασιστικοί στα τελευταία στάδια. 

Στο πέμπτο σετ μίλησε η έδρα, αφού ο Παφιακός κατόρθωσε να ελέγξει το σετ κερδίζοντας με 15-11 και τον αγώνα με 
3-2 σετ. 

Παφιακός (Σ. Πρωτοψάλτης): Οικονομίδης, Ιβάνκοβιτς, Ανδρέου, Μπατίστα, Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι. 

Νέα Σαλαμίνα (Λ. Ρέϊνολτς): Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο, Χάντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν. 

Ομόνοια – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-09,25-14,25-11) 

Με συνοπτικές διαδικασίες η Ομόνοια κέρδισε στο Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την φιλότιμη ομάδα του 
Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών με 3-0 πετυχαίνοντας την όγδοη σερί νίκη στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» ήταν 

σοβαροί και καθάρισαν τον αγώνα απέναντι στους Λατσιώτες οι οποίοι προσπάθησαν αλλά η έλλειψη λύσεων και η 
διαφορά δυναμικότητας με την Ομόνοια δεν τους άφησε περιθώρια για κάτι καλύτερο. 

Η Ομόνοια μπήκε δυνατά στον αγώνα και καθάρισε το πρώτο σετ με 25-09 και έκανε εύκολα το 1-0. Στο δεύτερο σετ 
η ομάδα των Λατσιών ήταν πιο ανταγωνιστική, αλλά οι πρωτοπόροι έβρισκαν τις λύσεις και κέρδισαν με 25-14 

κάνοντας το 2-0 στα σετ. Στο τρίτο σετ ο ρυθμός του αγώνα δεν άλλαξε και η Ομόνοια κέρδισε με 25 -11 κάνοντας το 
3-0 σε 1 ώρα και 13 λεπτά. 

Ομόνοια(Σ.Σάββα): Άλβες, Τούλιο, Παφίτης, Α. Πετρακκίδης, Αποστόλου, Σ. Πετρακκίδης, Λίμπερο: Αντωνίου. 



Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (N.Ιωάννου): Χ’’ Αθανασίου, Προύσσαλλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Γερασίμου, 
Λίμπερο: Νικηφόρου.  Αλλαγές: Βραχίμης, Μάτσας, Λίμπερο: Ράφτης. 

Αναγέννηση Δ. – ΑΠΟΕΛ 2-3 (16-25, 25-21,21-25,25-21,12-15) 

Επανάληψη του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στις δυο ομάδες ήταν ο αγώνας στη Δερύνεια ανάμεσα στην 

Αναγέννηση και το ΑΠΟΕΛ. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα οι «πορτοκαλί» κέρδισαν με 2-3 και βρίσκονται στην 
έκτη θέση με 10 βαθμούς ευελπιστώντας ότι θα προλάβουν το τρένο της τετράδας. Η Αναγέννηση πάλεψε αλλά έχασε 
στα σημεία μένοντας πίσω βαθμολογικά. 

Το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο σετ και περιορίζοντας τα λάθη κέρδισε το πρώτο σετ με 16-25 και 

προηγήθηκε με 0-1 στα σετ. Η Αναγέννηση παρασύρθηκε από το ρυθμό των «πορτοκαλί» και επηρεασμένη από τις 
απουσίες έχασε σχετικά εύκολα το σετ. Τα πράγματα στο δεύτερο σετ ήταν διαφορετικά, αφού η Αναγέννηση 

αντέδρασε και παίζοντας συγκεντρωμένα κατάφερε να ελέγξει το σετ να το κερδίσει 25-21 και να ισοφαρίσει τα σετ σε 
1-1 δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. 

Στο δεύτερο σετ το ΑΠΟΕΛ ήταν μέτριο δεν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ενώ τα λάθη σε κρίσιμα σημεία του στοίχισαν 
το σετ. Στην κυριολεξία «με το ίδιο νόμισμα πλήρωσε» την Αναγέννηση το ΑΠΟΕΛ στο τρίτο σετ αφού 
ανασυντάχθηκε και κέρδισε με 21-25, έκανε το 1-2 στα σετ και έβαλε τεράστια πίεση στους γηπεδούχους. 

Το ντέρμπι ή καλύτερα το ένα σου και ένα μου συνεχίστηκε στο τέταρτο σετ με την Αναγέννηση να είναι πιο 

οργανωμένη αυτή τη φορά, να κερδίζει με 25-21 (το τρίτο διαδοχικό σετ που έληξε με το ίδιο σκορ) και να οδηγεί τον 
αγώνα στο τάι μπρέικ. Το ΑΠΟΕΛ πλήρωσε κάποια λάθη και έχασε το σετ.Στο τάι μπρέικ το ΑΠΟΕΛ ήταν πιο ψύχραιμο 
και με περισσότερες λύσεις κέρδισε με 12 -15 και τον αγώνα με 2-3. 

Αναγέννηση Δ. (Α. Κωνσταντίνου): A.Χρυσοστόμου, Πάια, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Σωτηρίου, Ττόφιας, Λίμπερο: 
Χρ. Χρυσοστόμου. Αλλαγές: Ντουβάρτσι 

ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς): Αβερκίου, Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Χάσικος, Γεωργίου, Χόστερ, Λίμπερο: Παντελή. Αλλαγές: 
Πέτρου, Χ’’Παύλου, Χαλλουμής 
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Μάχη Ολυμπιάδων στη Β Ανδρών 
Ποδαρικό στο 2016 Ολυμπιάδας Ν. – Ολυμπιάδας Φρ. τη Δευτέρα 

Με δυο αγώνες ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική των πρωταθλημάτων Β Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών την Κυριακή 
10 και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016. Ο αγώνας στη Β Ανδρών μεταξύ της Ολυμπιάδας Ν. και της Ολυμπιάδας Φρ. 

που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως στις 19:30 παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την άνοδο 
στην Α Κατηγορία. Tην Κυριακή 10 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στις 12:00 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο αγώνας 
μεταξύ Ροτσίδη Μ. – Εθνικού Λατσιών. 

Η Ολυμπιάδα Ν. η οποία στο τέλος του 2015 βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση θα επιδιώξει να κερδίσει με σκοπό 

να κάνει σημαντικό βήμα ανόδου. Ο προπονητής Πάρης Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε τον 
αγώνα πραγματικό ντέρμπι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο κόουτς έχει να αντιμετωπίσει κάποια 

μικροπροβλήματα τραυματισμών και ιώσεων, όμως ελπίζει ότι θα παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στη διακοπή 

η Ολυμπιάδα κέρδισε σε φιλικό αγώνα τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών δείχνοντας ετοιμότητα. 
Από την πλευρά της η Ολυμπιάδας Φρ. πάει στη Λευκωσία για το διπλό ώστε να ρεφάρει την ήττα του Α Γύρου στο 
Φρέναρος με 2-3. Εξάλλου, μια νίκη επί της Ολυμπιάδας θα δώσει αυτοπεποίθηση στους «ερυθρόλευκους». 

Ο υπεύθυνος της ομάδας πετόσφαιρας Θ. Μάρκου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε τον αγώνα 

ντέρμπι λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή στη Β Κατηγορία διεκδικούν την άνοδο τρεις ομάδες (Ολυμπιάδα Ν., Ε.Ν.Π. και 
Ολυμπιάδα Φρ.) και παρόλο που εμείς βρισκόμαστε κάπως πιο πίσω θα παλέψουμε μέχρι τέλους». Ο προπονητής 

Πανάγος Χαραλάμπους είδε με ικανοποίηση τον Μάριο Αδάμου ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν συμμετείχε στο 
κάμπινγκ της Εθνικής Εφήβων να επιστρέφει. Στον αγώνα του Α Γύρου κέρδισε στο Γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη 
Πίττα η Ολυμπιάδα Ν. με 2-3 σετ (25-22, 25-17, 22-25, 17-25, 12-25). 



 
Φάση από τον αγώνα του πρώτου γύρου μεταξύ Ολυμπιάδας Φρ. - Ολυμπιάδας Ν. 

Στον άλλο αγώνα της 7ης αγωνιστικής που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2015 η Εθνική Ενόπλων κέρδισε στην Εμπα τον 
Α.Ο. Διόνυσο με 3-1. Εξάλλου, η Ε.Ν.Π. πήρε την νίκη με 3-0 επί του Άρη Λεμεσού χωρίς αγώνα. 

Αγώνας με φαβορί αλλά… 
Με τον αγώνα Ροτσίδης Μ. – Εθνικός Λατσιών ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β 

Κατηγορίας Γυναικών. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στις 12:00 το μεσημέρι την Κυριακή στο Γήπεδο Γυμν. 
Κοκκινοτριμιθιάς έχει ως φαβορί την ομάδα του Εθνικού Λατσιών, αλλά ο Ροτσίδης στην έδρα του θα παλέψει με 
στόχο την έκπληξη. 

 
Η ομάδα του Εθνικού Λατσιών. 

Ο γηπεδούχος Ροτσίδης βρισκόταν σε ανοδική πορεία τον Δεκέμβριο αφού κατάφερε να κερδίσει την Ανόρθωσις 
Πετόσφαιρα και τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 3-1 και να ανέβει βαθμολογικά. Ενόψει του αγώνα της Κυριακής, ο 

προπονητής Χρίστος Πούλλακκος έχει να αντιμετωπίσει τέσσερα προβλήματα τραυματισμών που αφορούν τις: 
πασαδόρους Παναγιώτα Πούλλακκου, και Αντιγόνη Κωνσταντίνου, την ακραία Δήμητρα Χ’’ Κωστή και την κεντρική 
Έμιλυ Κουτούμπα. 



Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής Χρίστος Πούλλακκος έχρισε ως φαβορί την ομάδα των Λατσιών 
λέγοντας ότι ο Εθνικός διεκδικεί την άνοδο σε αντίθεση με την ομάδα του που πρώτη φορά εμφανίζεται στη Β 

Κατηγορία. Όπως είπε, «θέλουμε να σταθούμε αξιοπρεπώς στο γήπεδο». Ο κ. Πούλλακκος προβληματίζεται σοβαρά 
για τις τέσσερεις τραυματίες ευελπιστώντας ότι κάποιες θα βρίσκονται στη διάθεσή του. 

Καθόλου καλά δεν έκλεισε η χρονιά για τον Εθνικό Λατσιών. Η ομάδα της Τατιάνας Κλεάνθους ενώ τις πρώτες 
αγωνιστικές κέρδισε τις εντυπώσεις την πέμπτη και έκτη αγωνιστική δέχθηκε ισάριθμες ήττες από Αναγέννηση Δ. και 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και οπισθοχώρησε στην τέταρτη θέση. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, η Τατιάνα 
Κλεάνθους άνκαι δεν αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για την ομάδα της είπε ότι «μετά την ήττα από το 

Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζουμε τον κάθε αγώνα με σοβαρότητα». Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών αντιμετωπίζει 
κάποια προβλήματα τραυματισμών. 

Στους άλλους αγώνες της 7ης αγωνιστικής που έγιναν στις 23 Δεκεμβρίου 2015 σημειώθηκαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: Πανεπιστήμιο – Πανιδαλιακός 3-1 (25-20, 21-25, 25-19, 25-19), Παφιακός – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-

09, 25-08, 25-21). Ο αγώνας Μαραθώνας Κ.Β. – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα αναβλήθηκε και θα οριστεί από την ΚΟΠΕ, 
ενώ ρεπό είχε η ομάδα της Αναγέννησης Δ. 

 

08.01.2016/12:09 

Ολοκληρώνεται το Σάββατο η Α Φάση Εφήβων –Νεανίδων 
Τέσσερεις αγώνες στους Εφηβους και οκτώ στις Νεάνιδες 

Ολοκληρώνεται το Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2016 η πρώτη φάση των πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων U 18 με 
τους αγώνες: 

Κατηγορία Εφήβων: 
A.O. Διόνυσος – Ολυμπιάδα Ν. ( 16:00 Γήπεδο Εμπας), N. Σαλαμίνα – Φοίνικας Πύλας (14:00 Γυμν. Αγίου Νεοφύτου), 
Ολυμπιάδα Φρ. – Ε.Ν.Π. (11:00 Γυμν. Φ. Πίττα) και Εθν. Λατσιών – ΑΕ Καραβά (12:00 Γυμν. Λατσιών). 

Κατηγορία Νεανίδων 

Αναγέννηση Δ. – Μαραθώνας (11:00 Γήπεδο Δερύνειας), Πανιδαλιακός – Αχιλλέας Κ. (13:00 Γηπ. Ιδαλίου), Απόλλων – 
Ν.Ο. Λακατάμιας (14:30 Γήπ. Απόλλων), ΑΕΚ Λάρνακας – Ολυμπιάδα Ν. (11:00 Γηπ. Τεχν. Σχολή Λάρνακας), N. 

Σαλαμίνα – Άρης Π. (12:00 Γήπεδο Αγ. Νεοφύτου), Ανόρθωσις – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου (12:00 ΑΤΙ), Ροτσίδης Μ. – ΑΕΛ 
(Γήπεδο Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς), Ανόρθωσις Πετ.- Εθνικός Λατσιών (13:00 Θεμιστόκλειο). 

 

07.01.2016/14:15 

Σε αγώνα Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών σφυρίζει ο Γ. Παπαγεωργίου 
Στην Πιασέντζα της Ιταλίας 

Ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Παπαγεωργίου θα βρεθεί και πάλι στα σαλόνια του Ευρωπαϊκού βόλεϊ. Ο κ. 

Παπαγεωργίου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (CEV) ως πρώτος διαιτητής στον αγώνα 

Nordmeccanica Piacenza Ιταλίας - CS Volley Alba Blaj Ρουμανίας. 
Ο αγώνας που είναι ορισμένος στις 20 Ιανουαρίου 2016 εντάσσεται στο πλαίσιο του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών και 
συγκεκριμένα για την πέμπτη αγωνιστική του έκτου Ομίλου. 

 

07.01.2016/13:26 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Πρεμιέρα με ντέρμπι στο Β Γύρο 
Pokka ΑΕ Καραβά – Ανόρθωσις και Παφιακός – Ν. Σαλαμίνα ξεχωρίζουν 

Μετά από ένα μήνα (μεσολάβησαν οι αγώνες των προημιτελικών του Κυπέλλου) επαναρχίζει την Παρασκευή το 

πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών στην πετόσφαιρα με τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής και πρώτης του Β 

Γύρου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ντέρμπι του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» μεταξύ της Pokka ΑΕ 
Καραβά – Ανόρθωσις, ενώ σημαντικός είναι ο αγώνας στην Πάφο μεταξύ Παφιακού – Ν. Σαλαμίνας. Στους άλλους δυο 



αγώνες η πρωτοπόρος Ομόνοια φιλοξενεί τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών και στη Δερύνεια η Αναγέννηση 
υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00. Αναλυτικά: 

Pokka AE Καραβά – Ανόρθωσις (Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού») 

Σημαντικός αγώνας και για τις δυο ομάδες για την τετράδα. Η ποιότητα των δυο ομάδων είναι τέτοια που το παιχνίδι 

αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ. Tόσο οι Καραβιώτες όσο και οι Αμμοχωστιανοί 
παρουσιάστηκαν ανεβασμένοι με το τέλος του Α Γύρου, ενώ πέρασαν και στην τετράδα του Κυπέλλου. 

 
H Pokka ΑΕ Καραβά φιλοξενεί την Ανόρθωση. 

Η Pokka ΑΕ Καραβά η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της κάτι που 
επισήμανε μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο αρχηγός Βλάντο Κνέζεβιτς. Όπως είπε «πρόκειται για ντέρμπι και 

θέλουμε να το κερδίσουμε για να δούμε τη συνέχεια με αισιοδοξία». Ο Λετονός Βάλτερς Ράμμα τραυματίστηκε στα 
πλευρά, αλλά το πιθανότερο θα είναι στις επιλογές του Χόρχε Καννεστράτσι. 

Η Ανόρθωσις που τερμάτισε στον Α Γύρο τέταρτη με 11 βαθμούς βλέπει τον αγώνα σαν ευκαιρία ανάκαμψης με στόχο 
την τετράδα. Ο κόουτς Μάριος Κοντός ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «ο αγώνας είναι ανοικτός σε κάθε 

αποτέλεσμα, αφού μεσολάβησε η διακοπή και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως θα παρουσιαστούν οι 
ομάδες». Στη διάθεση του Μ. Κοντού βρίσκονται όλοι οι πετοσφαιριστές. Στον αγώνα του Α Γύρου κέρδισε η 
Ανόρθωσις στο «Θεμιστόκλειο» με 3-0 σετ. 

 
Δύσκολη έξοδος για τους παίκτες της Ανόρθωσης. 



Παφιακός – Νέα Σαλαμίνα (Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη) 
Κλειδί και για τις δυο ομάδες θεωρείται ο αγώνας στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» μεταξύ Παφιακού – Νέας 

Σαλαμίνας, δυο ομάδες οι οποίες στον Α Γύρο έδειξαν πολύ θετικά στοιχεία. 
Ο Παφιακός που βρίσκεται στη δεύτερη θέση 17 βαθμούς ενδέχεται να παρουσιαστεί ενισχυμένος αφού εφόσον 

ολοκληρωθούν και τυπικά οι μεταγραφές τους θα παραταχθεί στον αγώνα με τα δυο νέα αποκτήματά του τον 
κεντρικό Κωνσταντίνο Ευσταθίου και τον Σέρβο ακραίο Γκόραν Ιβάνκοβιτς. 

Σημειώνεται ότι πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων αποχώρησε από την ομάδα ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Μασιέλ. Ο 
Ελλαδίτης κόουτς Σπύρος Πρωτοψάλτης χαρακτήρισε τον αγώνα κλειδί για τη συνέχεια. Ο κόουτς προβληματίζεται για 
τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου Μπατίστα ο οποίος είναι αμφίβολος. 

Η Νέα Σαλαμίνα πάει πλήρης στην Πάφο με στόχο τη νίκη που θα την ανεβάσει τόσο ψυχολογικά όσο κυρίως 

βαθμολογικά. Ο έφορος των «ερυθρολεύκων» Πάτροκλος Ιωάννου δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον αγώνα σαν 
«τελικό» για τους στόχους της ομάδας του. Όλοι οι πετοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του Λουκ Ρέινολτς, ο 

οποίος στη διακοπή δούλεψε στις αδυναμίες της ομάδας του. Η Νέα Σαλαμίνα τερμάτισε στον Α Γύρο πέμπτη με 10 
βαθμούς. Στον Α Γύρο κέρδισε στο «Σπύρος Κυπριανού» ο Παφιακός με 1-3 σετ. 

Αναγέννηση Δ. – ΑΠΟΕΛ (Γήπεδο Δερύνειας) 
Ενδιαφέρον προμηνύεται ο αγώνας στη Δερύνεια μεταξύ της τοπικής Αναγέννησης και του ΑΠΟΕΛ. Οι δυο ομάδες 
θεωρητικά είναι ισοδύναμες άνκαι το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ένα σκαλοπάτι στη βαθμολογία και τρεις βαθμούς πιο ψηλά. 

Η Αναγέννηση θα παρουσιαστεί μάλλον αποδεκατισμένη αφού αποχώρησαν από την ομάδα ο Σκοπιανός κεντρικός 

Ρίστο Νικόλοφ και ο λίμπερο Ανδρέας Ζάνης. Οι δυο αποχωρήσεις απασχολούν τον κόουτς Αντώνη Κωνσταντίνου, ο 
οποίος ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του θα παλέψει για το καλύτερο. Οι Δερυνειώτες στον Α Γύρο 
τερμάτισαν στην έβδομη θέση με πέντε βαθμούς. 

Το ΑΠΟΕΛ που διεκδικεί την είσοδό του στην τετράδα πάει στη Δερύνεια για να κερδίσει ένα βασικό ανταγωνιστή του. 

Οι «πορτοκαλί» πάνε πλήρεις στην ακριτική κωμόπολη ενώ στον επαναληπτικό Κυπέλλου με την Ανόρθωση την οποία 
κέρδισαν με 3-2 έστω και εάν αποκλείστηκαν, έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. Ο κόουτς Μίμης Παμπακάς που έχει όλους 

τους παίκτες στη διάθεσή του μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι στόχος της ομάδας του είναι να παίξει 

καλό βόλεϊ και να πάρει το τρίποντο. Το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην έκτη θέση με 8 βαθμούς. 
Στον Α Γύρο μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που έγινε στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 3-2. 

Ομόνοια – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία») 

Το ακλόνητο φαβορί είναι η πρωτοπόρος Ομόνοια η οποία στον Α Γύρο δεν έχασε παιχνίδι. Ο κόουτς Σάββας Σάββα 

θα επιδιώξει μέσα από τον αγώνα να προβεί σε ροτέισον για να χρησιμοποιήσει όσο περισσότερους παίκτες μπορεί. 
Παρά την ανωτερότητα της Ομόνοιας ο κ. Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «θα αγωνιστούμε 

σοβαρά για τη νίκη ώστε να κάνουμε καλό ποδαρικό στη χρονιά». Στη διάθεση του κόουτς βρίσκονται όλοι οι 
πετοσφαιριστές. Η πρωτοπόρος Ομόνοια συγκέντρωσε τον Α Γύρο 20 βαθμούς. 

Με αλλαγές θα παρουσιαστεί στον Β Γύρο ο Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Με απόφαση της διοίκησης τέθηκαν εκτός 
ομάδας ο Ελλαδίτης Δημήτρης Γαλανάκης και ο Βουλγαροκύπριος Μ. Τζούροφ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε νεαρούς 

παίκτες να αγωνιστούν. Ενόψει του αγώνα με τους «πράσινους» μάλλον εκτός αγώνα θα βρίσκεται ο ακραίος Ανδρέας 
Τοφής. Ο ίδιος ο οποίος θα εκτελέσει χρέη προπονητή ανέφερε ότι «για μας ο Β Γύρος θα είναι ευκαιρία 

χρησιμοποίησης νέων παικτών και ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε μια αξιοπρεπή πορεία». Ο Καποδίστριας Εθνικός 
Λατσιών δεν κατέκτησε κανένα βαθμό τον Α Γύρο. Με 3-0 κέρδισε η Ομόνοια τον αγώνα της πρεμιέρας. 

 

05.01.2016/12:29 

Φλας – μπακ στο πετοσφαιρικό 2015 
Όλα όσα συνέβησαν τη χρονιά που πέρασε 

Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Beach Volley που διεξήχθη στην παραλία των Φοινικούδων στη Λάρνακα ξεχώρισε 
κατά τη διάρκεια της πετοσφαιρικής χρονιάς το 2015. Τη χρονιά που μας αποχαιρέτησε σημαδεύτηκε από την ιστορική 

πρόκριση της Pokka ΑΕ Καραβά στο Challenge Cup Ανδρών επί της Ντρένιτσα Κοσσόβου σε ουδέτερο έδαφος και 
συγκεκριμένα στη Σόφια με δυο νίκες. 

Σημαντική επίσης κρίνεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών από την Ομόνοια για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, αλλά και η επιβεβαίωση της παντοκρατορίας του Prestige Απόλλωνα στις γυναίκες με την 
κατάκτηση του νταμπλ και του σούπερ –καπ. Το 2015 επίσης είχαμε την εκλογή του δρα Μιχάλη Κρασιά στην ηγεσία 
της ΚΟΠΕ ο οποίος διαδέχθηκε τον τέως πρόεδρο Δαμιανό Χ’’ Δαμιανού.Αναλυτικά: 



Τον Ιανουάριο η Εθνική Νεανίδων Ελλάδας επισκέφθηκε την Κύπρο για τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων ενόψει της 
συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Εθνική Ελλάδας έδωσε τρία φιλικά χάνοντας από την Εθνική 

Νεανίδων Κύπρου με 3-2. Επίσης οι Ελληνίδες κέρδισαν την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3-0 και εξήλθαν ισόπαλες με τον 
Prestige Απόλλωνα με 2-2. 

Τον πρώτο μήνα του έτους πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της Σχολής Στατιστικής Data Volley και ηλεκτρονικού 
φύλλου αγώνος με εισηγητή τον Ελλαδίτη Λεωνίδα Γαϊτανάκη. 

Τον Απρίλιο η Ομόνοια κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας ενώ 

το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της η Pokka ΑΕ Καραβά. Στις 

εγχώριες διοργανώσεις ξεχώρισε η άνοδος για πρώτη φορά στην ιστορία του στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α 
Κατηγορίας του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών. Στις γυναίκες ο Prestige Απόλλων συνέχισε την παντοκρατορία του 
στην πετόσφαιρα κατακτώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το νταμπλ. 

 
Το 2015 ήταν η χρονιά της Ομόνοιας στην πετόσφαιρα. (ΦΩτό: Πηγή από omonoia.com.cy). 

Στον τελικό ΟΠΑΠ Κυπέλλου Γυναικών που έγινε στο «Κίτιον» μεταξύ Prestige Απόλλωνα - Τεχνοοικία ΑΕΚ έγινε η 

δεύτερη φάση της Σχολής Στατιστικής Data Volley και ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος με εισηγητή τον Ελλαδίτη 
Λεωνίδα Γαϊτανάκη. 

Τον Μάϊο και τον Ιούνιο διεξήχθησαν οι αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στο χώρο της πετόσφαιρας. Η Εθνική 
Ανδρών κατέκτησε τη δεύτερη κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στο τουρνουά που έγινε στο Λουξεμβούργο. 

Εξάλλου, η Εθνική Γυναικών στους αγώνες που έγιναν στο Λιχτενστάιν κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό 
μετάλλιο επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της. 

Τον Μάϊο η Κύπρος είχε παρουσία στον τρίτο γύρο της δεύτερης φάσης του Προολυμπιακού τουρνουά του 
Continental Cup στο Beach Volley. Στους άνδρες συμμετείχαν τα ζευγάρια Δημήτρης Αποστόλου – Βλάντο Κνέζεβιτς 

και Γιώργος Πλατρίτης – Άνθιμος Οικονομίδης. Οι γυναικείες ομάδες αποτελούνταν από τις: Μαριότα Αγγελοπούλου - 
Ζόγια Κωνσταντοπούλου και Θέλμα Χριστοφόρου - Κατερίνα Ζακχαίου. Οι κυπριακές ομάδες αντιμετώπισαν ζευγάρια 
από τις Ολλανδία, Φινλανδία, Λετονία και Ισραήλ. 



 
Φάση από αγώνα στο CEV Continental Cup. 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley νικητές ήταν στους άνδρες το ζευγάρι Δημήτρης Αποστόλου – Βλάντο 
Κνέζεβιτς και στις γυναίκες το δίδυμο Έρικα Νίστρομ και Ναταλία Μπρατούχιμα. 

Αποχώρηση Χ’’Δαμιανού – Εκλογή Κρασιά 

Τον Ιούλιο αποχώρησε από την προεδρία της ΚΟΠΕ μετά από επτά χρόνια ο Δαμιανός Χ’’Δαμιανού και την 1η 
Αυγούστου ανέλαβε την προεδρία της ΚΟΠΕ ο δρ Μιχάλης Κρασιάς του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 
2016. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η Σχολή Διαιτησίας στη Λεμεσό. 

Η ιστορική νίκη επί της Τουρκίας 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης μεταξύ 02-05 Σεπτεμβρίου 2015 διοργάνωσε στην παραλία των Φοινικούδων 
το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley Εφήβων και Νεανίδων. Την Κύπρο εκπροσώπησαν τα δίδυμα Χρηστίδης – 

Γ. Χρυσοστόμου, Πάμπος Ζορπής – Αντώνης Λιοτατής και Νικόλας Ελευθερίου – Α. Χρυσοστόμου. στους 

έφηβους   και Κατερίνα Ζακχαίου – Βασιλική Χ’’Κωνστάντα, Εβίτα Λεωνίδου – Ελένη Κολοκοτρώνη και οι δίδυμες 
αδελφές Νατάσα και Κατερίνα Γιασουμή στις νεάνιδες. Οι Χρυσοστόμου – Χριστίδης τερμάτισαν έννατοι και τα δίδυμα 
Πάμπος Ζορπής – Αντώνης Λιοτατής και Νικόλας Ελευθερίου – Α. Χρυσοστόμου 25οι.  

Οι Κατερίνα Ζακχαίου – Βασιλική Χ’’Κωνστάντα στις νεάνιδες είχαν μια πολύ καλή πορεία κερδίζοντας και την τουρκική 

ομάδα σε μια ιστορική νίκη τερματίζοντας στην 17η θέση. Επίσης, τα ζευγάρια Εβίτα Λεωνίδου – Ελένη Κολοκοτρώνη 
και οι δίδυμες αδελφές Νατάσα και Κατερίνα Γιασουμή τερμάτισαν 25ες.Το χρυσό μετάλλιο στους Έφηβους 
κατέκτησαν οι Νορβηγοί και στις νεάνιδες οι Ολλανδέζες. 

Τον Οκτώβριο η ΚΟΠΕ εκπροσωπήθηκε στο Κογκρέσο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που ήταν εκλογικό από τον 

πρόεδρο δρ Μιχάλη Κρασιά τον οποίο συνόδευσε ο τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Γιώργος Στεφανίδης. Στις 
εργασίες της Συνόδου που έγιναν στη Σόφια εξελέγη στην προεδρία της CEV o Σέρβος Αλεξάνταρ Μπόρισιτς. 

Στις 09 Οκτωβρίου η Ομόνοια κατέκτησε και το ΟΠΑΠ σούπερ καπ Ανδρών κερδίζοντας την Pokka ΑΕ Καραβά στον 

αγώνα ππου έγινε στο «Κίτιον» στη Λάρνακα με 3-1 σετ. Στις 16 Οκτωβρίου άρχισε το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α 
Κατηγορίας Ανδρών στο οποίο ολοκληρώθηκε ο Α γύρος. 

Στις 14 Οκτωβρίου ο Prestige Απόλλων επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στις γυναίκες, αφού μετά από ένα 
συγκλονιστικό αγώνα κέρδισε με 3-2 στο «Λευκόθεο» κατακτώντας το ΟΠΑΠ σούπερ καπ Γυναικών. Το πρωτάθλημα 

ξεκίνησε στις 21 Οκτωβρίου και ήδη βρίσκεται στην ένατη αγωνιστική. 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεχώρισε η πρόκριση της Pokka ΑΕ Καραβά με διπλή νίκη επί της Ντρένιτσα Κοσσόβου 
στις 21-22 Νοεμβρίου σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στη Σόφια όπου πέρασε στους 16 του Challenge Cup Στη 
συνέχεια όμως αποκλείστηκε από την τσέχικη Fatra Zlin. 



 
Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα κυριάρχησαν στο χώρο της γυναικείας πετόσφαιρας. (Φωτό Πηγή από 

ιστοσελίδα Prestige Απόλλων). 

Στην Ευρώπη συμμετείχαν επίσης στους άνδρες η πρωταθλήτρια Ομόνοια στο CEV CUP όπου για τη φάση των 16 

αποκλείστηκε από την ισπανική Teruel. Επίσης τον αποκλεισμό γνώρισε η Ανόρθωσις από την ισραηλινή Χάποελ Κφαρ 

Σαβά στο Challenge Cup. Διπλή ευρωπαϊκή παρουσία είχε η γυναικεία ομάδα του Prestige Απόλλωνα. Αρχικά στο CEV 
CUP αποκλείστηκε από την ρουμανική Στίιντα Μπακάου με δυο ήττες, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Challenge 
Cup με την τουρκική Μπούρσα χάνοντας και τους δυο αγώνες στην Τουρκία. 

Δυο απώλειες 

Η κυπριακή πετόσφααιρα μέτρησε το 2015 και δυο σημαντικές απώλειες αφού απεβίωσαν οι Πάμπος Χ’’Κυριάκος 
πρώην τεχνικός της Ανόρθωσης, αλλά και Ομοσπονδιακός προπονητής και ο Όθων Χαραλάμπους επί σειρά ετών μέλος 
του Δ.Σ. της ΚΟΠΕ και εκπρόσωπος της Αναγέννησης Δερύνειας. 
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Ευχές από την ΚΟΠΕ για το 2016 

O πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σας εύχονται χρόνια 
πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος 2016. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 31 
Δεκεμβρίου 2015. 
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Θετικό πρόσημο στο κάμπινγκ της Εθνικής Νεανίδων 
Ικανοποίηση στην τεχνική ηγεσία για το επίπεδο της προετοιμασίας 

Η αποστολή εξετελέσθη για την Εθνική Νεανίδων Κύπρου U19. Το τριήμερο προπονητικό κάμπινγκ ολοκληρώθηκε την 

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 με πρωϊνή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η τεχνική 
ηγεσία αποτελούμενη από τους Πέτρο Πατσιά (ομοσπονδιακός προπονητής) και Κώστα Παναγίδη (βοηθός 

προπονητής) έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συνέπεια και την αφοσίωση των 17 παικτριών που αποτελούν 
την Προεθνική Νεανίδων. 



Ο κύκλος της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή πέντε προπονήσεων (διπλές τη Δευτέρα και την Τρίτη) 
και μονή την Τετάρτη όπου οι δυο κόουτς δούλεψαν πάνω στην τεχνική και την τακτική. Αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του κάμπινγκ, ο Ομσπονδιακός τεχνικός Πέτρος Πατσιάς μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εκφράζοντας 
την απόλυτη ικανοποίησή του για την πορεία, αλλά και το επίπεδο της προετοιμασίας αυτές τις τρεις ημέρες. 

Όπως είπε, «όλες οι παίκτριες δούλεψαν πολύ σκληρά και μεθοδικά. Οι προπονήσεις βασίστηκαν στην τεχνική και στην 
τακτική, αφού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε θέματα φυσικής κατάστασης». 

Σύμφωνα με τον κ. Πατσιά, «θα εισηγηθούμε όπως αυτά τα τριήμερα κάμπινγκς συνεχιστούν εφόσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες μέχρι τον Μάρτιο, αφού θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη προετοιμασία ενόψει των αγώνων Μικρών 

Κρατών Ευρώπης». Ο κ. Πατσιάς εξήρε τη συμπεριφορά των αθλητριών λέγοντας ότι η εξωαγωνιστική τους 

συμπεριφορά ήταν άψογη. Να σημειωθεί ότι η Προεθνική αποτελείται από 17 παίκτριες, στη συνέχεια θα κοπούν τρεις 
και λίγο πριν τους αγώνες θα καταρτιστεί η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στη Σκωτία. 

Στο κάμπινγκ συμμετείχαν οι εξής πετοσφαιρίστριες: Κατερίνα Ζακχαίου, Άντρεα Ζακχαίου, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, 

Άντρεα Κυριάκου, Εβίτα Λεωνίδου, Ράνια Στυλιανού, Ευριδίκη Ελευθερίου (Prestige Απόλλων), Στέλλα Κωνσταντινίδου 

(Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου), Μαρία Κωνσταντίνου, Άντρεα Θεοτή (Παφιακός), Άντρεα Ττοουλιά, Φωτεινή Ξενή (Ανόρθωσις 
Πετόσφαιρα), Ευριδίκη Κοντεμενιώτου, Βάσω Ριαλά, Ελένη Κολοκοτρώνη, Βασιλεία Κωνσταντίνου (Ανόρθωσις), 
Αιμιλία Δημητρίου (Αναγέννηση Δερύνειας). 

H Εθνική Νεανίδων το διάστημα 31 Μαρτίου – 03 Απριλίου θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Αγώνων Μικρών 

Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθεί στη Σκωτία με τη συμμετοχή των: Κύπρου, Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου, 
Βόρειου Ιρλανδίας και Σκωτίας. 
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Την Κυριακή τα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ μίνι βόλεϊ U12 και U10 κοριτσιών 
Στα γήπεδα ΑΤΙ και «Θεμιστόκλειο» 

Την Κυριακή 03 Ιανουαρίου 2016 στις 09:00 πμ αρχίζουν οι αγώνες ΟΠΑΠ μίνι βόλεϊ U12 και U10 στην κατηγορία 

κοριτσιών μόνο. Οι αγώνες που θα ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα, για τον όμιλο της Λευκωσίας θα γίνουν στα γήπεδα 
του ΑΤΙ και για τον όμιλο της Λεμεσού στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο. 

Στην κατηγορία U10 κοριτσιών συμμετέχουν στον όμιλο της Λευκωσίας οι ομάδες: Ολυμπιάδα Νεάπολης (τρεις 
ομάδες,), Ροτσίδης Μάμμαρι (δυο ομάδες), Ανόρθωσις, Εθνικός Λατσιών, Αχιλλέας Καϊμακλίου και Φοίνικας Πύλας 

(όλες με μια ομάδα). 
Στον όμιλο της Λεμεσού συμμετέχουν οι ΑΕΛ, Απόλλων, Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου όλες με μια ομάδα. 
Η κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τέσσερεις παίκτριες στον αγωνιστικό χώρο. 

Κατηγορία U12 

Στην κατηγορία U12 κοριτσιών στον όμιλο της Λευκωσίας συμμετέχουν οι ομάδες: Ανόρθωσις (τέσσερεις ομάδες), 
Αχιλλέας Κ. (τρεις ομάδες), Πανιδαλιακός (τρεις ομάδες), Εθνικός Λατσιών (δυο ομάδες), Ροτσίδης Μάμμαρι (δυο 

ομάδες) και Φοίνικας Πύλας (δυο ομάδες). 

Στην κατηγορία U12 κοριτσιών στον όμιλο της Λεμεσού συμμετέχουν οι ομάδες: Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (τρεις 
ομάδες), ΑΕΛ (τρεις ομάδες), Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου (τρεις ομάδες) και Απόλλων (δυο ομάδες). 
Η κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τρεις παίκτριες στον αγωνιστικό χώρο. 

Σε όλες τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα με το πέρας των πρωταθλημάτων. 
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Εθνική Εφήβων: Οι διεθνείς παίρνουν άριστα στο κάμπινγκ 
Απόλυτα ικανοποιημένος ο κόουτς Ντ. Λέτσιεφ 

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής Εφήβων U20 για την πορεία του τριήμερου προπονητικού 
κάμπινγκ που άρχισε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015. 

Οι προπονήσεις διεξάγονται στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιιμίτρι 

Λέτσιεφ βλέπει όλους τους παίκτες να ανταποκρίνονται άριστα σε ότι τους ζητήσει. Το πρόγραμμα όπως καταρτίστηκε 



από το προπονητικό τιμ περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις το πρωί και το απόγευμα. Το πρωί η Εθνική δουλεύει από τις 
09:00 μέχρι τις 11:00 και το απόγευμα από τις 16:00 μέχρι τις 18:00. 

 
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ. 

Στις προπονήσεις συμμετέχουν οι ακόλουθοι πeτοσφαιριστές: Αντώνης Λιοτατής (Ν. Σαλαμίνα), Στέφανος Χαριδήμου 
(Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών) Παντελής Χριστίδης (Α.Ο. Διόνυσος), Λευτέρης Καρακατσάνης (Pokka ΑΕ Καραβά 

Λάμπουσα), Νικόλας Ελευθερίου, Γιώργος Χρυσοστόμου (Αναγέννηση Δερύνειας), Χαράλαμπος Ζορπής, Μιχάλης 
Αθανασίου, Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Γιάννος Ευδώρου, Σάββας Κωνσταντίνου, Mark Grammerdorf (Ανόρθωσις), 

Ανδρέας Χρίστου (Ολυμπιάδα Φρενάρους), Χρίστος Σωκράτους (Παφιακός). 

Στην αρχική κλήση βρισκόταν και το όνομα του λίμπερο της Ολυμπιάδας Φρενάρους Μάριου Αδάμου όμως λόγω του 
τραυματισμού του δεν ακολούθησε την αποστολή. 

Λέτσιεφ: «Οι παίκτες ανταποκρίνονται άριστα» 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι: «Η προετοιμασία κυλά 

πάρα πολύ καλά και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την ανταπόκριση των παιδιών. Οι παίκτες προπόνηση με 
προπόνηση βελτιώνονται και ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών». Σύμφωνα με τον Βουλγαροκύπριο 
κόουτς: «Θεωρώ ότι οι στόχοι που τέθηκαν με τη διεξαγωγή του κάμπινγκ θα επιτευχθούν». 

Η Εθνική Εφήβων U20 θα συμμετάσχει στις 31 Μαρτίου -03 Απριλίου 2016 στην τελική φάση των Μικρών Κρατών 

Ευρώπης που θα γίνει στην Κύπρο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκτός από την Εθνική Εφήβων U20 τα Νησιά 
Φαρόε, το Λουξεμβούργο, η Βόρειος Ιρλανδία, η Σκωτία και το Σαν Μαρίνο. 
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Στις 11 Ιανουαρίου ο αγώνας Ολυμπιάδας Ν. – Ολυμπιάδας Φρ. 
Για την έβδομη αγωνιστική της Β Ανδρών Πετοσφαίρισης 

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 στις 19:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας για την έβδομη αγωνιστική της Β Κατηγορίας 

Ανδρών μεταξύ της Ολυμπιάδας Ν. και της Ολυμπιάδας Φρενάρους ο οποίος ήταν ορισμένος την Τετάρτη 30 
Δεκεμβρίου 2015. 



Στον άλλο αγώνα για την έβδομη αγωνιστική που διεξήχθη τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 η Εθνική Ενόπλων κέρδισε 
σε αγώνα εκτός συναγωνισμού που έγινε στην Εμπα τον Α.Ο. Διόνυσο με 1-3 σετ (17-25, 25-18, 14-25, 13-25). 

Η όγδοη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 και την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016. Τη Δευτέρα θα γίνει στο 

Παραλίμνι ο αγώνας της Ε.Ν. Παραλιμνίου με την Εθνική Ενόπλων σε εκτός συναγωνισμού αγώνα και την Τετάρτη στο 

Φρέναρος η τοπική Ολυμπιάδα θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Διόνυσο. Οι δυο αγώνες θα αρχίσουν στις 19:30. Η 
Ολυμπιάδα Ν. παίρνει τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Άρη Λεμεσού άνευ αγώνα. 
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Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Τέσσερεις ομάδες για την άνοδο 
Αναγέννηση Δερύνειας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παφιακός και Εθνικός Λατσιών 

Τέσσερεις ομάδες για μια θέση παλεύουν στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β Γυναικών Πετοσφαίρισης. Αναγέννηση Δερύνειας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παφιακός και Εθνικός Λατσιών ξεχώρισαν από τις υπόλοιπες ομάδες και παλεύουν για τον 
άνοδο στα «σαλόνια» της Α Κατηγορίας. 

Οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων μίλησαν στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ και ανέλυσαν την πορεία των ομάδων τους 
αλλά και το πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται. 

Δ. Στέκας(Αναγέννηση Δ.): «Ξεχωρίζουμε εμείς και ο Παφιακός» 
Ο κόουτς της πρωτοπόρου Αναγέννησης Δερύνειας Δημήτρης Στέκας δήλωσε ότι οι τέσσερεις ομάδες ξεχώρισαν μετά 

την έβδομη αγωνιστική και δεν μπορούν να απειληθούν από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, παρατήρησε ότι με βάση το τι 
έδειξαν οι τέσσερεις ομάδες «πιστεύω ότι ξεχωρίζουμε εμείς και ο Παφιακός». 

 
Η πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας. 

Α. Δημητρίου (Πανεπιστήμιο): «Oι παίκτριές μου προσπαθούν» 

Ο προπονητής του δεύτερου Πανεπιστημίου Αντώνης Δημητρίου ανέφερε ότι η ομάδα του έδειξε τις τελευταίες 
αγωνιστικές με τις νίκες της επί του Εθνικού Λατσιών και του Πανιδαλιιακού καλά στοιχεία. Όπως είπε, «οι παίκτριές 
μου προσπαθούν και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και εάν έλθει η άνοδος καλοδεχούμενη». 



 
Η ομάδα του Πανεπιστημίου κερδίζει τις εντυπώσεις. 

Στ. Μασιάς (Παφιακός): «Θα δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας». 

Ο προπονητής του τρίτου Παφιακού Στέλιος Μασιάς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «η ομάδα μας 
διαθέτει νεανικό υλικό και θα προσπαθήσουμε στο γήπεδο να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας». 

 
Οι παίκτριες του Παφιακού με τον προπονητή τους Στέλιο Μασιά. 

Τ. Κλεάνθους (Εθν. Λατσιών): «Θα κάνουμε την προσπάθειά μας» 

Η προπονήτρια του τέταρτου Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ υποστήριξε 
ότι η Αναγέννηση Δερύνειας φαντάζει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες αυτή τη στιγμή, ενώ και το Πανεπιστήμιο 

διαθέτει μια πολύ καλά συγκροτημένη ομάδα. Όσον αφορά στον Παφιακό είπε ότι «παρά το γεγονός ότι δεν τον 
έχουμε αντιμετωπίσει άκουσα πολύ καλά σχόλια». Όσον αφορά στη δική της ομάδα είπε ότι παρά τα προβλήματα 
τραυματισμών που αντιμετωπίζουν θα γίνει προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό. 



 
Πολύ καλά στοιχεία δείχνει ο Εθνικός Λατσιών. 

Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος άρχισε την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. 
Συγκεκριμένα, στις 23 Δεκεμβρίου το Πανεπιστήμιο κέρδισε τον Πανιδαλιακό με 3-1(25-20, 21-25, 25-19, 25-19) και ο 

Παφιακός τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 3-0 (25-09, 25-08, 25-21). Ο αγώνας Μαραθώνας Κ.Β. – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα 

αναβλήθηκε και θα οριστεί από την ΚΟΠΕ, ενώ το παιχνίδι Ροτσίδη Μ. – Εθνικού Λατσιών θα πραγματοποιηθεί στις 10 
Ιανουαρίου 2016. Ρεπό την 7η αγωνιστική είχε η Αναγέννηση Δ. 

Αγωνιστική των ντέρμπι 

Εξάλλου, η 8η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιανουαρίου 2016 με τα ντέρμπι Εθνικού Λατσιών – 

Παφιακού στο Λύκειο Λατσιών και Αναγέννηση Δ. – Πανεπιστήμιο στο Γήπεδο Δερύνειας να ξεχωρίζουν. Επίσης θα 
γίνουν οι αγώνες: Πανιδαλιακός – Ροτσίδης Μ.,(Γυμνάσιο Ιδαλίου), Ν.Ο. Λακατάμιας – Μαραθώνας (Λύκειο Αγ. 
Γεωργίου).Ρεπό θα ΄΄εχει η ομάδα της Ανόρθωσης Πετόσφαιρα. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Με τη σημαντική νίκη της Τεχνοοικία ΑΕΚ επί της Transbunker ΑΕΛ στη Λάρνακα με 3-1 στο ντέρμπι της αγωνιστικής 

συνεχίστηκε η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Η πρεμιέρα του Β Γύρου άφησε 
υποσχέσεις για τη συνέχεια. Στους άλλους αγώνες της Τετάρτης η Ανόρθωσις κέρδισε εύκολα τον Άρη Πολεμίου με 3-

0, ενώ η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου κέρδισε την Ολυμπιάδα με 3-0 και την ξεπέρασε στη βαθμολογία. Εξάλλου, για την 8η 
αγωνιστική το Σάββατο ο πρωτοπόρος Prestige Απόλλων κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3-0. 

«Κίτιον»: Τεχνοοικία ΑΕΚ – Transbunker ΑΕΛ 3-1 (25-20, 25-16, 15-25, 25-23) 

Πραγματική μάχη έγινε στη Λάρνακα μεταξύ της Τεχνοοικία ΑΕΚ και της Transbunker ΑΕΛ την οποία τελικά κέρδισε με 

πολύ κόπο και ιδρώτα η σκαλιώτικη ομάδα με 3-1 και έμεινε τρεις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Prestige 
Απόλλωνα. Oι «κιτρινοπράσινες» που είχαν στη σύνθεσή τους τη Σέρβα διαγώνιο Μιριάνα Κομλένοβιτς κέρδισαν τον 

αγώνα λόγω των πιο σωστών επιλογών που είχαν σε κρίσιμα σημεία του ντέρμπι. Η Transbunker ΑΕΛ έπαιξε πολύ 
ωραίο βόλεϊ και πιστοποίησε τις δυνατότητές της. 

Όσοι έλεγαν πριν τον αγώνα ότι η μονομαχία στη Λάρνακα μεταξύ της Τεχνοοικία ΑΕΚ και της Transbunker ΑΕΛ θα 
εξελιχθεί σε ντέρμπι δικαιώθηκαν στο πρώτο σετ. Μετά από ένα πολύ ανταγωνιστικό σετ, οι «κιτρινοπράσινες» 

κέρδισαν με 25-20 πήραν το προβάδισμα στα σετ με 1-0 και την ψυχολογία με το μέρος τους. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ 

παρατάχθηκε στην αρχική εξάδα με την νεοφερμένη Σέρβα διαγώνιο Μιριάνα Κομλένοβιτς. Η Transbunker ΑΕΛ έπαιξε 
σαν ίσον προς ίσον, αλλά έχασε στις λεπτομέρειες. 



Το δεύτερο σετ άνηκε στην Τεχνοοικία ΑΕΚ η οποία προσαρμόστηκε με τις συνθήκες του αγώνα και αφού διόρθωσε 
τα λάθη που έκανε στο πρώτο σετ κυριάρχησε κερδίζοντας με 25-16 κάνοντας το 2-0. Από την πλευρά της, η 
Transbunker ΑΕΛ παρουσίασε μέτρια εικόνα και δεν είχε απαντήσεις απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

Προ του φάσματος της ήττας η Transbunker ΑΕΛ αντέδρασε και κυριάρχησε στο τρίτο σετ κερδίζοντας με 15-25 

μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι. Στην ουσία το σετ ήταν πιστή αντιγραφή του δεύτερου σετ, αλλά με άλλο 
πρωταγωνιστή. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ στο σετ αυτό χαλάρωσε και έκανε πάρα πολλά λάθη στην υποδοχή, ενώ δεν 
μπορούσε να τελειώσει τις φάσεις. 

To τέταρτο σετ ήταν συγκλονιστικό και κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο της Λάρνακας. 

Η ομάδα του Παύλου Κωνσταντίνου επανήλθε μετά το άσχημο τρίτο σετ και κατάφερε να κερδίσει έστω και δύσκολα 
με 25-23 παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη με 3-1 σετ. Η Λεμεσιανή ομάδα έπαιξε παλικαρίσια πίεσαν πολύ τις 

Λαρνακείς αλλά από τις παίκτριες του Ρώσου Μιχαήλ Ολμετσένκο έλειπε η ψυχραιμία στους τελευταίους πόντους για 
να πάρουν το σετ. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ (Π. Κωνσταντίνου):Χαραλάμπους, Κωννσταντίνου, Τόμιτς, Στυλιανού, Κομλένοβιτς, Βοιτζίνοβιτς, 
Λίμπερο: Μοσφιλιώτη 

Transbunker ΑΕΛ (M. Ολμετσένκο): Λεζένκινα, Σουκορούκοβα, Ντβόρακ, Κουδουνά, Κχαταρασβίλι, Παύλου, 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου. 

Γήπεδο ΑΤΙ: Ανόρθωσις – Άρης Πολεμίου 3-0 (25-16, 25-09, 25-08) 

H Ανόρθωσις χωρίς να δυσκολευτεί κέρδισε τη φιλότιμη ομάδα του Άρη Πολεμίου με 3-0 σετ και συνέχισε την ανοδική 
της πορεία που διέγραψε τον Δεκέμβριο. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής, κάτι που φάνηκε στο δεύτερο και 
τρίτο σετ. Ο Άρης πάλεψε όσο μπορούσε και οι νεαρές παίκτριές του αποκόμισαν εμπειρίες. 

Αρκετά καλά μπήκε στον αγώνα η Ανόρθωσις και κέρδισε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ με 25-16. Η «Κυρία» 

παρατάχθηκε στο σετ χωρίς την Εσθονή Μπρατούνχιμα. Οι «μαυροπράσινες» του ‘Αρη έκαναν μια πολύ καλή 
προσπάθεια και κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. 

Πολύ δυναμικά μπήκαν οι παίκτριες του Γιαννάνη Χριστοφόρου στο δεύτερο σετ και ήθελαν να καθαρίσουν χωρίς 

δυσκολίες κάτι που πέτυχαν αφού σε στιλ προπόνησης κέρδισαν με 25-09 και έκαναν το 2-0. Η ομάδα του Πολεμίου 
δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ανόρθωσης και έχασε το σετ εύκολα. 

Το τρίτο σετ δεν άλλαξε τα δεδομένα με την Ανόρθωση να έχει πατημένο το «γκάζι» και παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ 
κέρδισε με 25-08 και τον αγώνα με 3-0 σετ. 

Ανόρθωσις (Γ. Χριστοφόρου): Οικονομίδου, Κολοκοτρώνη, Παπαγεωργίου, Χ’’Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Ν. 
Γιασουμή, Λίμπερο: Δαϋίδ. Αλλαγές: Ριαλά, Βασιλείου, Μπρατούνχιμα, Ιωάννου. 

Άρης Πολεμίου(Γ. Χαραλάμπους): Μ. Κουππή, Μ. Αντωνίου, Ξενοφώντος, Ν. Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Χ’’Ευσταθίου, 
Λίμπερο: X’’Χριστοδούλου. Αλλαγές: Χαραλάμπους. 

Γυμν. Αγ. Αθανασίου: Ε.Ν.Α.ΑΘ.- Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-13, 28-26, 25-15) 

Την ρεβάνς της ήττας της στον πρώτο γύρο πήρε η Ένωση Νέων Αγίου Αθανασίου η οποία στην έδρα της κέρδισε την 
Ολυμπιάδα με 3-0 και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου ήταν 

πολύ καλύτερη εκτός από το δεύτερο σετ όπου η Ολυμπιάδα το διεκδίκησε μέχρι τέλους. Η ομάδα του Χρ. Σιαντρή 
δεν τέλειωσε καλά τη χρονιά συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα και οπισθοχώρησε στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. 

Φουριόζα μπήκε στο πρώτο σετ η ομάδα του Αγίου Αθανασίου και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κέρδισε 25-13 
δείχνοντας αποφασισμένη για τη νίκη. Σε όλες τις θέσεις οι παίκτριες της Ε.Ν.Α.ΑΘ ήταν πιο σωστές και πήραν εύκολα 
τη διαφορά. Η Ολυμπιάδα δεν είχε αντίδοτο και έχασε το σετ φυσιολογικά. 

Εντελώς διαφορετικά ήταν τα δεδομένα στο δεύτερο σετ, αφού η Ολυμπιάδα ανασυντάχθηκε και τα έδωσε όλα. Την 

ίδια ώρα η Ε.Ν. Α.ΑΘ. συνέχισε στον ρυθμό του πρώτου σετ με συνέπεια ο αγώνας να μετατραπεί σε ντέρμπι και ο 
κάθε πόντος να κερδίζεται με πολύ κόπο. Τελικά, μετά από ένα συγκλονιστικό σετ οι «κοκκινόμαυρες» του Αγίου 
Αθανασίου κέρδισαν με 28-26 και πήραν αέρα δυο σετ προηγούμενες με 2-0. 



To τρίτο σετ είχε τη σφραγίδα της ομάδας του Αγίου Αθανασίου που κέρδισε εύκολα με 25-15 παίρνοντας τη νίκη με 
3-0 σετ. Η Ολυμπιάδα φάνηκε επηρεασμένη από τον τρόπο που έχασε το δεύτερο σετ, ενώ οι παίκτριές της ήταν 
κουρασμένες από την υπερπροσπάθεια. 

Ε.Ν.Α.ΑΘ.(Α. Ροτσίδου): Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κοβαλίοβα, Κωνσταντινίδου,Νιόκκα, Αραούζου. Αλλαγές: 
Ιωάννου, Νικολάου, Πίττα, Λίμπερο: Χ’’ Κυριάκου. 

Ολυμπιάδα Ν.(Χρ. Σιαντρής): Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Α. Σταύρου, Ελ. Πέτρου, Παπαγιάννη, Εφ. Πέτρου. 
Αλλαγές: Ψιλογένη, Λιάτσου. 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β Γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Παφιακός – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-09, 25-08, 25-21) 

Πανεπιστήμιο – Πανιδαλιακός 3-1 (25-20, 21-25, 25-19, 25-19) 
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Στις 03 Ιανουαρίου τα πρωταθλήματα U12 και U10 

Στις 03 Ιανουαρίου 2016 θα διεξαχθεί τα προαιρετικά πρωταθλήματα Μίνι βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών U12 και U10. 

Για το πρωτάθλημα U12 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν από την 01.01.2004 
μέχρι την 31.12.2005, ενώ στο πρωτάθλημα U10 αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν από την 01.01.2006 και 
μετά. 

Κάθε ομάδα θα παρατάσσει στους αγώνες των U12 τρεις αθλητές ή αθλήτριες και τέσσερεις αθλητές ή αθλήτριες στα 

πρωταθλήματα U10. Στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν μπάλες για παιδικές ηλικίες ή του beach volley που θα 
παραχωρήσει η ΚΟΠΕ, ενώ οι αγώνες θα κρίνονται σε ένα σετ των 25 πόντων, αλλά η νικήτρια ομάδα θα πρέπει να 

εξασφαλίσει την απαραίτητη διαφορά των δυο πόντων χωρίς όριο (π.χ.30-28). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα 
σωματεία – μέλη της ΚΟΠΕ με απεριόριστο αριθμό ομάδων. Επίσης, απεριόριστος μπορεί να είναι και ο αριθμός των 
παιδιών που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα εξαρτηθεί από τις ομάδες που θα λάβουν μέρος, ενώ ανάλογα με τον 

αριθμό των σωματείων που θα συμμετάσχουν ίσως εξεταστεί η πιθανότητα διεξαγωγής τελικής φάσης με τη 
συγκέντρωση των ομάδων σε μια πόλη. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε αίθουσες που θα ορίσει η ΚΟΠΕ τη Δευτέρα 28 
Δεκεμβρίου 2015, ενώ τα σωματεία οφείλουν να παραχωρούν τα γήπεδά τους 

Σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πρωταθλημάτων με βάση την προκήρυξη, το γήπεδο στις διοργανώσεις 

U12 θα έχει διαστάσεις 6Χ12μ. και στις διοργανώσεις U10 4,5 Χ12. Το ύψος του φιλέ στις διοργανώσεις U12 θα είναι 
2μ. και στις U10 1.80μ. 

Στα δυο πρωταθλήματα απαγορεύεται το επιθετικό σερβίς (είτε με άλμα, είτε κυματιστό – Στους U10 επιτρέπεται μόνο 
σερβίς από κάτω). Επιτρέπεται και στα δυο πρωταθλήματα μόνο ατομικό μπλοκ. 
Τα ίδια πρωταθλήματα θα διοργανωθούν και την περίοδο Μαϊου – Ιουνίου 2016. 
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Eγκατέλειψε τον Παφιακό ο Μασιέλ 
Ψάχνουν παίκτη οι Παφίτες και τον καταγγέλλουν στην FIVB 

Στο ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου διαγώνιου Τιάγκο Μασιέλ βρίσκεται ο Παφιακός. Ο Βραζιλιάνος την 

περασμένη Δευτέρα εγκατέλειψε την ομάδα και επέστρεψε στη Βραζιλία αθετώντας τη σύμβαση που έχει με την 
παφιακή ομάδα. Η διοίκηση του Παφιακού σκοπεύει να καταγγείλει την ενέργεια του Μασιέλ στην FIVB (Διεθνής 
Ομοσπονδία Πετοσφαίριισης). 



 
Ο Τιάγκο Μασιέλ. 

Ήδη, ο προπονητής Σπύρος Πρωτοψάλτης μαζί με τη διοίκηση μελετούν κάποιες περιπτώσεις ξένων παικτών για να 
καλύψουν το κενό του Μασιέλ, ενώ δεν αποκλείεται τελικά να επιλεγεί ακραίος και η θέση του διαγώνιου να καλυφθεί 

με άλλο τρόπο. Σημειώνεται ότι οι ομάδες της Α Κατηγορίας στην πετοσφαίριση έχουν το δικαίωμα μεταγραφών μέχρι 
και την ολοκλήρωση της Α φάσης του πρωταθλήματος. 

Φρεναρίτης ο Στέκας 
Σε μια άλλη εξέλιξη, στη Β Κατηγορία Ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους απέκτησε μέχρι το τέλος της σεζόν από την 

Αναγέννηση Δ. τον 29χρονο πασαδόρο, ύψους 1.87 Πιερή Στέκα. Ήδη, ο πετοσφαιριστής αγωνίστηκε με τους 
«ερυθρόλευκους» στον αγώνα με την Ε.Ν. Παραλιμνίου. 
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Σε προπονητικά κάμπινγκς Νεάνιδες και Έφηβοι 
Το τριήμερο 28- 30 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία 

Τριήμερα προπονητικά κάμπινγκς στη Λευκωσία διοργανώνονται για τις Προεθνικές Νεανίδων U19 Εφήβων U20 
Κύπρου το διάστημα 28 – 30 Δεκεμβρίου. Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

Τα προπονητικά κάμπινγκς εντάσσονται στην προετοιμασία των Εθνικών ενόψει της τελικής φάσης των Αγώνων 

Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθούν στη Σκωτία μεταξύ 31 Μαρτίου – 03 Απριλίου για τις Νεάνιδες και Κύπρο 
για τους Έφηβους. 

Εκτός από την Εθνική Νεανίδων στον όμιλο της Σκωτίας θα συμμετάσχουν και οι ομάδες των: Νησιών Φαρόε, 
Λουξεμβούργου, Βόρειου Ιρλανδίας και Σκωτίας. 

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού προπονητή Πέτρου Πατσιά συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες 16 πετοσφαιρίστριες: 

Κατερίνα Ζακχαίου, Άντρεα Ζακχαίου, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Άντρεα Κυριάκου, Εβίτα Λεωνίδου, Ράνια Στυλιανού, 
Ευριδίκη Ελευθερίου (Prestige Απόλλων), Μαρία Κωνσταντίνου, Άντρεα Θεοτή (Παφιακός), Άντρεα Ττοουλιά, Φωτεινή 

Ξενή (Ανόρθωσις Πετόσφαιρα), Ευριδίκη Κοντεμενιώτου, Βάσω Ριαλά, Ελένη Κολοκοτρώνη, Βασιλεία Κωνσταντίνου 
(Ανόρθωσις), Αιμιλία Δημητρίου (Αναγέννηση Δερύνειας). 

Τις ίδιες ημερομηνίες σε προπονητικό κάμπινγκ θα βρίσκεται και η Εθνική Εφήβων U20 η οποία στις 31 Μαρτίου -03 
Απριλίου 2016 θα συμμετάσχει στην τελική φάση των Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα γίνει στην Κύπρο και θα 

συμμετάσχουν εκτός από την Εθνική Εθνική Εφήβων U20 τα Νησιά Φαρόε, το Λουξεμβούργο, η Βόρειος Ιρλανδία, η 
Σκωτία και το Σαν Μαρίνο. 

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού προπονητή Ντιμίτρι Λέτσιεφ περιλαμβάνονται οι εξής 15 πετοσφαιριστές: 



Αντώνης Λιοτατής (Ν. Σαλαμίνα), Στέφανος Χαριδήμου (Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών) Παντελής Χριστίδης (Α.Ο. 
Διόνυσος), Λευτέρης Καρακατσάνης (Pokka ΑΕ Καραβά Λάμπουσα), Νικόλας Ελευθερίου, Γιώργος Χρυσοστόμου 

(Αναγέννηση Δερύνειας), Χαράλαμπος Ζορπής, Μιχάλης Αθανασίου, Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Γιάννος Ευδώρου, 
Σάββας Κωνσταντίνου, Mark Grammerdorf (Ανόρθωσις), Ανδρέας Χρίστου, Μάριος Αδάμου (Ολυμπιάδα Φρενάρους), 
Χρίστος Σωκράτους (Παφιακός). 
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«Κιτρινοπράσινη» η Μιριάνα Κομλένοβιτς 
Η Σέρβα διαγώνιος αντικαθιστά στην Τεχνοοικία ΑΕΚ την Μαρία Τραϊκόφσκα 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ ενέταξε από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 στο δυναμικό της την 29χρονη Σέρβα διαγώνιο Μιριάνα 

Κομλένοβιτς. Η παίκτρια με προϋπηρεσία σε Eλλάδα, Τουρκία και Γαλλία έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αποψινό 
αγώνα της 8ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας απέναντι στην Transbunker ΑΕΛ στο 
«Κίτιον». 

Η Κομλένοβιτς που θα φορεί τη φανέλα με τον αριθμό «8» αντικαθιστά την Σκοπιανή διαγώνιο Μαρία Τραϊκόφσκα 

μετά από εισήγηση του προπονητή της Τεχνοοικία ΑΕΚ Παύλου Κωνσταντίνου. Οι άνθρωποι της Τεχνοοικία ΑΕΚ 
θεωρούν ότι με την Κομλένοβιτς η ομάδα τους θα ενδυναμωθεί και θα πετύχει τους στόχους της. 

 
H Κομλένοβιτς όταν αγωνιζόταν στην Ελλάδα (Φωτό volleyball24). 

Το συμβόλαιο της Σέρβας διαγώνιου με ύψος 1.83 και 67 κιλά έχει ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, ενώ η Σέρβα την 
περασμένη χρονιά αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην ομάδα των Ίωνων. 

Η Σέρβα παίκτρια που διακρίνεται στο καρφί και στο μπλοκ είναι γυρολόγος των γηπέδων, αφού ξεκίνησε την καριέρα 
της το 1998 από την Visegrad Σερβίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Mitrovica (Σερβία), Coper (Σλοβενία), Dinamo 

(Σερβία), Πανελλήνιος (Ελλάδα), St Rafael (Γαλλία), Shaffhausen (Ελβετία), Bursa (Τουρκία), Ανατόλια και Ε.Π.Σ. 
Ιωνες (Ελλάδα). 
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ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟ «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΦΙΑΚΟΣ 3-0 (25-16, 25-11, 25-19) 



Εκμεταλλευόμενη την πληρότητά της, αλλά και τις λύσεις που διαθέτει, η Ομόνοια κέρδισε εύκολα την Τρίτη στο 
Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» τον Παφιακό με 3-0 σετ σε μια ώρα αγώνα. Με δυο νίκες και συνολικό 

σκορ 6-0 σετ το «τριφύλλι» πέρασε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας 
όπου σε διπλούς αγώνες στις 26 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου 2016 θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση που απέκλεισε το 

ΑΠΟΕΛ. 

Ο Παφιακός παρατάχθηκε με ελλείψεις αφού ο κόουτς Σπ. Πρωτοψάλτης προτίμησε να δώσει την ευκαιρία στους 
παγκίτες να αγωνιστούν. 

Με περισσή ευκολία η Ομόνοια «καθάρισε» την πρόκριση από το πρώτο σετ όταν κέρδισε με 25-16 σε λιγότερο από 

20’, πήρε το σετ που ήθελε και το προβάδισμα με 1-0. Ο προπονητής του Παφιακού Σπύρος Πρωτοψάλτης παρέταξε 

αμιγώς κυπριακή εξάδα ενώ δεν ξεκίνησε τον βασικό του λίμπερο Μαρίνο Παπαχριστοδούλου δίνοντας την ευκαιρία 
στον Αντώνη Ιγνατίου να αγωνιστεί. Συνέπεια τούτου η Ομόνοια που αγωνίστηκε πλήρης να κυριαρχήσει σε όλους 
τους τομείς. 

Το δεύτερο σετ δεν επιφύλαξε κάτι διαφορετικό σε όσους βρέθηκαν στο Στάδιο «Ελευθερία». Η Ομόνοια παίζοντας 

σοβαρά κέρδισε με 25-11 και έκανε το 2-0. Οι παίκτες του Παφιακού δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις απέναντι στους 
«τριφυλλοφόρους», ενώ μετά το χαμένο πρώτο σετ απογοητεύτηκαν. 

Στο τρίτο σετ η Ομόνοια κατέβασε ρυθμό κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Παφιακό να εκμεταλλευτεί τα λάθη της 
Ομόνοιας και να φανεί ανταγωνιστικός. Μετά από ένα ωραίο σετ η Ομόνοια κέρδισε με 25-19 και πήρε τη νίκη με 3-0. 

 
ΟΜΟΝΟΙΑ(Σ. Σάββα): Ρεινάλντο, Σ. Πετρακκίδης, Άλβες, Τούλιο, Παφίτης, Αλεξίου, Λίμπερο: Αντωνίου. 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ(Σ. Πρωτοψάλτης): Σωκράτους, Κωνσταντινίδης, Σοφ. Χριστοδούλου ,Στ. Χριστοδούλου, Ανδρέου, 
Λίμπερο: Ιγνατίου. 

Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών αποτελούν η Pokka ΑΕ Καραβά με τη Νέα Σαλαμίνα, οι οποίες προκρίθηκαν σε 
βάρος των Αναγέννησης Δερ. και Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών αντίστοιχα. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Πανεπιστήμιο – Πανιδαλιακός και Παφιακός Ν.Ο. Λακατάμιας την Τετάρτη 

Με δυο αγώνες συνεχίζεται το πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Γυναικών στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής την Τετάρτη. 

Στις 19:30 το Πανεπιστήμιο στο γήπεδό του θα αντιμετωπίσει τον Πανιδαλιακό σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει 
ενδιαφέρον ενώ στην Τεχνική Σχολή Πάφου ο Παφιακός θα αντιμετωπίσει τον Ν.Ο. Λακατάμιας. 



 
Η ομάδα του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε ανοδική πορεία 

Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε τις ομάδες 
του Πανεπιστημίου και του Παφιακού φαβορί των αναμετρήσεων. 

 
Ο Παφιακός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί. 

Οι άλλοι δυο αγώνες της 7ης αγωνιστικής μεταξύ Μαραθώνα – Ανόρθωσις Πετόσφαιρας στο Λύκειο Βεργίνας και 

Ροτσίδη Μ. – Εθνικού Λατσιών στο Γυμνάσιο Κοκκινοτρμιθιάς θα γίνουν σε άλλες ημερομηνίες. Ο πρώτος αγώνας θα 

οριστεί από την ΚΟΠΕ σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ ο αγώνας στην Κοκκινοτριμιθιά ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου 
2016 στις 12:00 το μεσημέρι. 

Στη Β Κατηγορία προπορεύεται αήττητη και με απώλεια ενός βαθμού η Αναγέννηση Δερύνειας με 17 βαθμούς η οποία 

την έβδομη αγωνιστική έχει ρεπό, ενώ την περασμένη εβδομάδα τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε το Πανεπιστήμιο που 

κέρδισε στα Λατσιά τον Εθνικό με 0-3. Στην ουσία την άνοδο διεκδικούν άλλες με περισσότερες, άλλες με λιγότερες 
πιθανότητες τέσσερεις ομάδες οι : Αναγέννηση Δ. με 17 βαθμούς, το Πανεπιστήμιο με 15 βαθμούς, ο Παφιακός με 12 
και ο Εθνικός Λατσιών με 10 βαθμούς. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Αντίο στη χρονιά με ντέρμπι 
Τεχνοοικία ΑΕΚ – Transbunker ΑΕΛ ο αγώνας που δεσπόζει την 8η αγωνιστική 

Με τον αγώνα Τεχνοοικία ΑΕΚ – Transbunker ΑΕΛ να ξεχωρίζει ολοκληρώνεται την Τετάρτη η 8η – πρώτη στον 

δεύτερο γύρο και τελευταία αγωνιστική για το 2015 στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. 
Στους άλλους δυο αγώνες της ημέρας, στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου θα φιλοξενήσει την 

Ολυμπιάδα σε ένα αμφίρροπο αγώνα, ενώ στο Γήπεδο του ΑΤΙ η Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει τον ουραγό Άρη 
Πολεμίου. Αναλυτικά: 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Transbunker ΑΕΛ («Κίτιον» 19:30) 
Ομολογουμένως αποτελεί τον πλέον αμφίρροπο αγώνα της αγωνιστικής. Στην ουσία όταν παίζει η δεύτερη με την 

τρίτη ομάδα στη βαθμολογία που απέχουν μεταξύ τους τρεις βαθμούς (18 Τεχνοοικία ΑΕΚ – 15 – Transbunker ΑΕΛ) 
το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Οι Σκαλιώτισσες όμως ίσως έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα λόγω του ότι 

κέρδισαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 0-3 στη Λεμεσό. Από τότε όμως κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και η 
Transbunker ΑΕΛ παρουσιάζεται πιο έτοιμη. 

Αγωνιστικά, οι «κιτρινοπράσινες» ίσως εμφανιστούν με νέο λουκ αφού με απόφαση του κόουτς Παύλου Κωνσταντίνου 
απομακρύνθηκε η Σκοπιανή διαγώνιος Μαρία Τραϊκόφσκα και στη θέση της επιλέγηκε η Σέρβα Μαριάνα Κομλένοβιτς. 

Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά η αθλήτρια με προϋπηρεσία σε Τουρκία και Ρωσία θα βρίσκεται στο πλάνο του 

κόουτς. Απ’εκεί και πέρα, ο κ. Κωνσταντίνου αναμένει την λίμπερο Ελένη Μοσφιλιώτη κατά πόσον θα είναι έτοιμη 
αφού υποφέρει με θλάση. Το πιθανότερο όμως η Μοσφιλιώτη να αγωνιστεί. 

Η ίδια μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε πολύ σημαντικό τον αγώνα στέλλοντας μήνυμα στις 
συμπαίκτριές της να είναι συγκεντρωμένες από τον πρώτο πόντο ώστε να κατακτήσουν το τρίποντο. 

 
Οι παίκτριες της Τεχνοοικία ΑΕΚ θέλουν να χαμογελάσουν και την Τετάρτη. 

Η Transbunker ΑΕΛ είναι έτοιμη για να πάει στη Λάρνακα και να πάρει το τρίποντο. Ο τιμ μάνατζερ της ομάδας 
Κώστας Κωνσταντίνου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι όλες οι παίκτριες θα δώσουν το 100% των 

δυνατοτήτων τους για να κερδίσουν. Ο κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού 
και θα καταστρώσει με την άνεσή του το πλάνο του. 



 
Η ομάδα της Transbunker ΑΕΛ θέλει το διπλό στη Λάρνακα. 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Ολυμπιάδα Ν. (Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου 19:30) 
Αρκετά ενδιαφέρον προβλέπεται και ο αγώνας στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου μεταξύ της τοπικής Ε.Ν. Α.ΑΘ. με την 

Ολυμπιάδα Ν. Η διαφορά που χωρίζει τις δυο ομάδες είναι ένας βαθμός (7 η Ολυμπιάδα – 6 η Ε.Ν.Α.ΑΘ) και όποια 
ομάδα κερδίσει θα κάνει άλμα. 

Οι «κοκκινόμαυρες» της Αλεξίας Ροτσίδου (Ε.Ν.Α.ΑΘ.) θέλουν να πάρουν την ρεβάνς της ήττας τους στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος με 0-3 στην Ακρόπολη. Η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χ’’ Κυριάκου μιλώντας στην ιστοσελίδα της 

ΚΟΠΕ παρατήρησε ότι «θέλουμε τη νίκη ώστε να ανεβούμε στη βαθμολογία και να κάνουμε βήμα σωτηρίας». Εάν δεν 
προκύψουν απρόοπτα η Ε.Ν.Α.ΑΘ. θα παραταχθεί πλήρης. 

Η Ολυμπιάδα με τη σειρά της η οποία τον τελευταίο μήνα έχει πολύ μέτρια πορεία με συνεχείς ήττες θα προσπαθήσει 
να κάνει νέα αρχή στη Λεμεσό. Άλλωστε μια νίκη επί μιας αντιπάλου με τους ίδιους στόχους μετρά διπλά. Πόσο 
μάλλον όταν επιτευχθεί για δεύτερη φορά. 

Ο κόουτς Χριστόδουλος Σιαντρής μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ευχήθηκε η ομάδα του να παρουσιάσει ένα 

καλύτερο πρόσωπο από αυτό των τελευταίων εβδομάδων για να διεκδικήσει τη νίκη. Ο κ. Σιαντρής είπε ότι 
«δουλέψαμε πάρα πολύ στα λάθη που κάναμε στους τελευταίους αγώνες». Στη Λεμεσό δεν θα ταξιδέψει η πασαδόρος 
Αλεξάνδρα Πόπα. 

Ανόρθωσις – Άρης Πολεμίου (ΆΤΙ 18:30) 

Η Ανόρθωσις παρουσιάζεται το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης αφού υπερέχει της αξιέπαιινης ομάδας του Άρη και 
ταυτόχρονα είναι αρκετά φορμαρισμένη τον Δεκέμβριο. 

Η λίμπερο των «κυανολεύκων» Χριστιάνα Δαϋίδ παρά το γεγονός ότι η ομάδα της έχει υπέρ της τα προγνωστικά 

ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι θα προσπαθήσει να παίξει σοβαρά για να κερδίσει και να κλείσει θετικά τη 
χρονιά. Ο κόουτς Γιαννάκης Χριστοφόρου θα διαχειριστεί το ρόστερ του με τέτοιο τρόπο (εφόσον το επιτρέψουν οι 

συνθήκες του αγώνα) ώστε να ξεκουράσει παίκτριες και μέσω του ροτέισιον να χρησιμοποιήσει όσες θα αποτελέσουν 
τη δωδεκάδα. 

Η ομάδα του Άρη Πολεμίου θα ταξιδέψει στη Λευκωσία με στόχο μια καλή εμφάνιση και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες 
οι νεαρές παίκτριές του. 

Η 8η αγωνιστική άρχισε το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου με τον αγώνα Prestige Απόλλωνα –ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-13, 25-
12, 25-08). 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Το σερί για την Ενόπλων καλά κρατεί 
Ξανακέρδισε στην Έμπα τον Α.Ο. Διόνυσο 1-3 



Με τον εκτός συναγωνισμού αγώνα της Εθνικής Ενόπλων Κύπρου με τον Α.Ο. Διόνυσο Έμπας στην Έμπα άνοιξε η 
αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Ανδρών η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 
Δεκεμβρίου 2015 με το ντέρμπι Ολυμπιάδας Ν. – Ολυμπιάδας Φρενάρους στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως (19:30). 

Στον αγώνα της Δευτέρας η Εθνική Ενόπλων η οποία παρατάχθηκε με πολλές απουσίες κέρδισε την ομάδα του 

Διόνυσου με 1-3 σετ (17-25, 25-18, 14-25, 13-25). Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη για την Εθνική Ενόπλων επί του 
Διόνυσου αφού και στον πρώτο γύρο η ομάδα της Ενόπλων κέρδισε στην Εμπα με 0-3 σετ. 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ χρησιμοποίησε τους ακόλουθους πετοσφαιριστές Αγαθοκλέους, Γ. 

Χρυσοστόμου, Μιχαήλ, Χαριδήμου, Γιαννάκος, Αθανασίου, Λίμπερο: Χρίστου, Αλλαγές Ανδρ. Χρυσοστόμου, Χρ. 
Σωκράτους. 

Εξάλλου, ο προπονητής του Α.0. Διόνυσου Δ. Βαμβατσούλης χρησιμοποίησε τους: Παπακώστας, Κόκκινος, Γιαννακός, 
Ιωάννου, Τσαγγαρίδης Γεν.,Χριστίδης, Κοκκινίδης, Νικολάου, Λίμπερο: Βαμβατσούλης. 

Η Ε.Ν. Παραλιμνίου κατακτά τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Άρη Λεμεσού χωρίς αγώνα, αφού η Λεμεσιανή ομάδα 
αποχώρησε από το πρωτάθλημα. 

Η 8η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 11 και 13 Ιανουαρίου 2016 με τους αγώνες Ε.Ν. Παραλιμνίου – Εθνικής Ενόπλων 
(11 Ιανουαρίου 19:00) στο Γήπεδο Παραλιμνίου και Ολυμπιάδας Φρενάρους – Α.Ο. Διόνυσου (Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 

19:30) στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα. Η Ολυμπιάδα Ν. παίρνει τους τρεις βαθμούς χωρίς αγώνα αφού με βάση το 
πρόγραμμα αντιμετωπίζει την ομάδα του Άρη Λεμεσού. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 

POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 3-1 (19-25, 25-15, 29-27, 25-22) 

Pokka ΑΕ Καραβά: Αγχώθηκε, αλλά προκρίθηκε στην τετράδα 
Κέρδισε την Αναγέννηση Δ. με 3-1 ανατρέποντας το 0-1 

Η Pokka ΑΕ Καραβά είναι η τρίτη ομάδα που πέρασε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας, 
αφού κέρδισε στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» την Αναγέννηση Δερύνειας με 3-1 σετ. Η προσφυγική ομάδα 

παρά το γεγονός ότι αγχώθηκε αφού έχασε το πρώτο σετ, στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε και πήρε το σετ που ήθελε 
και ακολούθως τη νίκη γοήτρου. Οι Καραβιώτες θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά με την Νέα Σαλαμίνα σε διπλούς 

αγώνες στις 26 Φεβρουαρίου και 04 Μαρτίου 2016. Όσον αφορά στην Αναγέννηση που έδειξε πολύ καλά στοιχεία 
στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο πρωτάθλημα όπου στις 08 Ιανουαρίου 2016 φιλοξενεί στη Δερύνεια το ΑΠΟΕΛ. 

Στο πρώτο σετ η Αναγέννηση ξάφνιασε τους γηπεδούχους δείχνοντας ότι πήγε στη Λεμεσό για να πουλήσει ακριβά το 
τομάρι της. Οι Δερυνειώτες παίζοντας συγκροτημένα έβρισκαν λύσεις, ενώ κατάφεραν να αφοπλίσουν τα ατού των 

Καραβιωτών κερδίζοντας με 19-25 δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην πρόκριση στα ημιτελικά. Στο σετ αυτό η Pokka AEK 
δεν θύμισε την ομάδα των τελευταίων αγώνων, ενώ φάνηκε επηρεασμένη από την κόπωση του ευρωπαϊκού αγώνα 
της Πέμπτης. 

Άλλαξε εικόνα και καθάρισε την πρόκριση 

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ. Οι φωνές του Ιταλοαργεντινού κόουτς της Pokka ΑΕΚ Χ. 
Καννεστράτσι αφύπνισαν τους παίκτες του οι οποίοι παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ κέρδισαν την Αναγέννηση με 25-15 και 

με την κατάκτηση του σετ εξασφάλισαν την πρόκριση στην τετράδα σε συνδυασμό και με τη νίκη 0-3 στη Δερύνεια 

στον πρώτο αγώνα. Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου σε αυτό το σετ ήταν μέτρια, ενώ μετά την κατάκτηση του 
πρώτου σετ οι «πράσινοι» φορτώθηκαν με άγχος που τους οδήγησε σε λάθη. 

Έγινε ντέρμπι 

Με δεδομένο ότι η πρόκριση είχε κριθεί από το δεύτερο σετ, στο τρίτο οι δυο ομάδες έπαιξαν απελευθερωμένα με 

στόχο τη νίκη γοήτρου. Σε αυτό το σετ ο αγώνας ήταν ισορροπημένος και πήγαινε πόντο – πόντο. Καμιά από τις δυο 
ομάδες δεν μπορούσε να διατηρήσει την υπέρ της διαφορά, κάτι που μετέτρεψε το σετ σε ντέρμπι. Η Pokka ΑΕΚ πιο 
τυχερή και με πιο σωστές επιλογές στους τελευταίους πόντους πήρε το σετ με 29-27 και το προβάδισμα με 2-1. 



To παιχνίδι συνέχισε να είναι σχετικά ισορροπημένο και στο τέταρτο σετ το οποίο κέρδισε η Pokka ΑΕΚ με 25-22 και 
πήρε τη νίκη 3-1. Στο σετ αυτό η έδρα, αλλά και οι πιο ποιοτικές επιλογές που διαθέτουν οι «κιτρινόμαυροι» τους 

βοήθησαν να κερδίσουν τον αγώνα που εκτός από την πρόκριση στα ημιτελικά τούς δίνει πόντους και στην ψυχολογία 
ενόψει της συνέχειας. 

Η Αναγέννηση έδειξε για άλλο ένα αγώνα ότι αποτελεί σκληρό καρύδι και είναι ομάδα που χάνει δύσκολα τα σετ. 

POKKA ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Χ. Καννεστράτσι): Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς, Χριστοφή, Λίμπερο: 
Χ’’Δαμιανού. Αλλαγές: Χατζηβασίλης, Κοσιάρης, Χ’’Φιλίππου, Αχιλλέως. 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. (Αντ. Κωνσταντίνου): Νικόλοφ, Α. Χρυσοστόμου, Πράϊα, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Σωτηρίου, 
Λίμπερο: Zάνης. Αλλαγές: Χρ. Χρυσοστόμου, Ελευθερίου. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Ομόνοια – Παφιακός την Τρίτη στον τελευταίο προημιτελικό 

Με τον αγώνα Ομόνοια – Παφιακός που θα διεξαχθεί στις 20:00 στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία 
ολοκληρώνεται την Τρίτη η προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας Ανδρών. 

Στον πρώτο αγώνα κέρδισε στην Πάφο η Ομόνοια με 0-3 και θεωρείται το φαβορί για την πρόκριση άνκαι ο Παφιακός 
έδειξε τη φετινή χρονιά ότι διαθέτει πολύ καλή ομάδα. 

Οι «τριφυλλοφόροι» που είναι αήττητοι στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις θέλουν 

την επιστροφή στις επιτυχίες και θα προσπαθήσουν να το πετύχουν με μια καλή εμφάνιση. Ο προπονητής Σάββας 
Σάββα αντιμετωπίζει δυο προβλήματα αφού ο Δημήτρης Αποστόλου απουσιάζει στο εξωτερικό, ενώ αμφίβολος είναι ο 
Κυριάκος Αδάμου. 

Ο Παφιακός μεταβαίνει στη Λευκωσία με στόχο να προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα άνκαι τα τελευταία 24ωρα 

παρατηρήθηκε πρόβλημα στην ομάδα αφού αποχώρησε ο Βραζιλιάνος  διαγώνιος, Τιάγκο Μασιέλ. Ο κόουτς Σπύρος 
Πρωτοψάλτης θα προσπαθήσει να ανακατέψει την τράπουλα για να καλύψει το κενό. 
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Τριήμερο προπονητικό κάμπινγκ Εθνικής Εφήβων U19 
Κλήθηκαν 14 παίκτες από τον Ομοσπονδιακό Ντ. Λέτσιεφ 

Η διακοπή των πρωταθλημάτων ενόψει των εορτών δίνει την ευκαιρία στην Εθνική Εφήβων U19 να προετοιμαστεί 

ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της στην τελική φάση των αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης το διάστημα 31 
Μαρτίου – 3 Απριλίου 2016 που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. 

Με βάση το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από τον Ομοσπονδιακό προπονητή Ντιμίτρι Λέτσιεφ η Προεθνική Εφήβων 
θα πραγματοποιήσει μίνι προετοιμασία το διάστημα 28 – 30 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία. Οι προπονήσεις θα διεξάγονται 

στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Στην κλήση του Ομοσπονδιακού τεχνικού περιλαμβάνονται οι εξής 14 πετοσφαιριστές: 

Αντώνης Λιοτατής (Ν. Σαλαμίνα), Στέφανος Χαριδήμου (Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών) Παντελής Χριστίδης (Α.Ο. 
Διόνυσος), Λευτέρης Καρακατσάνης (Pokka ΑΕ Καραβά Λάμπουσα), Νικόλας Ελευθερίου (Αναγέννηση Δερύνειας), 

Χαράλαμπος Ζορπής, Μιχάλης Αθανασίου, Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Γιάννος Ευδώρου, Σάββας Κωνσταντίνου, Mark 

Grammerdorf (Ανόρθωσις), Ανδρέας Χρίστου, Μάριος Αδάμου (Ολυμπιάδα Φρενάρους), Χρίστος Σωκράτους 
(Παφιακός). 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 



Εύκολο πέρασμα Παφιακού από το «Θεμιστόκλειο» 
Κέρδισε την Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 0-3 σετ 

Με νίκη του Παφιακού με 0-3 σετ επί της Ανόρθωσης Πετόσφαιρα στο «Θεμιστόκλειο» ολοκληρώθηκε την Κυριακή η 

έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β Κατηγορίας Γυναικών. 

Η ομάδα του Παφιακού ήταν καλύτερη, σε όλο τον αγώνα, ωστόσο, στο πρώτο σετ η γηπεδούχος ομάδα της 
Ανόρθωσης Πετόσφαιρα ήταν ανταγωνιστική και έχασε το σετ 22-25. Στο δεύτερο και τρίτο σετ οι Παφίτισσες 
επέβαλαν τον ρυθμό τους και κέρδισαν 13-25 και 18-25. Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις: 

Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (Κ. Καρπαθάκης): Κοράδου, Χριστοφή, Κωνσταντίνου, Αραούζου, Ανδρέου, Αριστείδου, 
Λίμπερο: (Καρακώστα), Αλλαγές: Λυσάνδρου, Χαραλάμπους, Σπύρου. 

Παφιακός (Στ. Μασιάς): Θεοτή, Ντόντσουκ Σ., Ντόντσουκ Π. Τίλλει, Κωνσταντίνου, Κακκουλλή, Λίμπερο: 
Παρασκευοπούλου, Αλλαγές: Παπαντωνίου, Κωνσταντινίδου, Ποταμοπούλου, Χ’’ Ευσταθίου. 

Μιλώντας για τον αγώνα ο προπονητής του Παφιακού Στ. Μασιάς ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «η νίκη αυτή 
δεν σημαίνει οτιδήποτε και προχωρούμε για τους επόμενους αγώνες». Σύμφωνα με τον κ. Μασιά, «η ομάδα μας 
διαθέτει νεανικό υλικό και θα προσπαθήσουμε στο γήπεδο να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας». 

 
H γυναικεία ομάδα του Παφιακού πέρασε εύκολα από το «Θεμιστόκλειο». 

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Ανόρθωσης Πετόσφαιρας Κωνσταντίνος Καρπαθάκης ανέφερε ότι «ο 

Παφιακός όπως έδειξε είναι πολύ δυνατή ομάδα. Όσον αφορά στην ομάδα μου θα προσπαθήσουμε σε κάθε αγώνα για 
το καλύτερο». 

Στους άλλους αγώνες της 6ης αγωνιστικής που έγιναν την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίιου σημειώθηκαν τα εξής 
αποτελέσματα: Εθνικός Λατσιών – Πανεπιστήμιο 0-3 (20-25, 21-25, 23-25), Πανιδαλιακός – Αναγέννηση Δ. 0-3 (20-

25, 19-25, 19-25), Ν.Ο Λακατάμιας – Ροτσίδης Μ. 1-3 (11-25, 25-17, 15-25, 15-25).Ρεπό είχε η ομάδα του Μαραθώνα 
Κ. Βαρωσίων. 

Η έβδομη αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 με τους αγώνες: Πανεπιστήμιο- 
Πανιδαλιακός (Γήπεδο Πανεπιστημίου) και Παφιακός – Ν.Ο. Λακατάμιας (Τεχν. Σχολή Πάφου). Οι αγώνες αρχίζουν στις 
19:30. Ο αγώνας Μαραθώνας – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα στο Λύκειο Βεργίνας αναβλήθηκε. 

O τέταρτος αγώνας της ημέρας μεταξύ Ροτσίδη Μάμμαρι – Εθνικού Λατσιών θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 
στις 12 το μεσημέρι. Την έβδομη αγωνιστική ρεπό θα έχει η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δ. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
PRESTIGE ΑΠΟΛΛΩΝ – ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ 3-0 (25-13, 25-12, 25-08) 

Χωρίς να δυσκολευτεί ο Prestige Απόλλων πέτυχε την όγδοή του σερί νίκη στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α 
Κατηγορίας κερδίζοντας το ΘΟΙ Αυγόρου με 3-0 στην πρεμιέρα του Β Γύρου. Οι «γαλάζιες» πέραν των συνεχόμενων 

νικών δεν έχασαν ούτε σετ. Ο αγώνας έδωσε την ευκαιρία στον κόουτς Γιαπάνη να ξεκουράσει παίκτριες και να 
επανεμφανιστεί μετά από απουσία δυο και πλέον εβδομάδων η ταλαντούχα Βασιλική Χατζηκωνστάντα. 

Στο πρώτο σετ η ομάδα του Prestige Απόλλωνα μπήκε δυνατά και καθάρισε με σχετική ευκολία κερδίζοντας με 25-13. 
Το ΘΟΙ πάλεψε, αλλά η απουσία της αρχηγού της Ελένης Μιχαήλ ήταν εμφανής, απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο. 

Στο ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το δεύτερο σετ με τις «γαλάζιες» να κερδίσουν εύκολα με 25-12 και να διαμορφώνουν το 
2-0 

Το 2-0 επέτρεψε στην ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη να επιβάλει τον ρυθμό της πλήρως και να τελειώσει με συνοπτικές 
διαδικασίες το παιχνίδι κερδίζοντας στο τρίτο σετ με 25-08 και τον αγώνα με 3-0 σετ. Το ΘΟΙ έχασε από ένα ανώτερο 

αντίπαλο και θα ψάξει πλέον με το νέο έτος να πάρει τις νίκες που χρειάζεται. 
  

PRESTIGE ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ. Γιαπάνης): Μανίταρου, Σπύρου, Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ. Αλλαγές: Στυλιανού, 
Χατζηκωνστάντα, Λίμπερο: Χριστοφόρου. 

ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Λ.Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Χρίστου, Όθωνος, 
Χρυσάνθου.Αλλαγές: X’’ Κωνσταντίνου. 
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ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 

Στην τετράδα οι Βαρωσιώτες 

Ανόρθωσις και Ν. Σαλαμίνα προκρίθηκαν επί ΑΠΟΕΛ και Καποδίστριας Εθν. Λατσιών 
Υπόθεση του Βαρωσιού ήταν οι δυο πρώτοι επαναληπτικοί προημιτελικοί του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. 

Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα πέρασαν στα ημιτελικά και αναμένουν αντίπαλο. Οι «κυανόλευκοι» έχασαν στο 
«Θεμιστόκλειο» 2-3 από το ΑΠΟΕΛ αλλά προκρίθηκαν χάρις στο 0-3 του πρώτου αγώνα στο «Λευκόθεο». Η Νέα 

Σαλαμίνα πέτυχε δεύτερη νίκη επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών με 0-3 και με συντελεστή 6-0 σετ δεν 
αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στη φάση αυτή. Αναλυτικά: 

«Θεμιστόκλειο»: Ανόρθωσις – ΑΠΟΕΛ  2-3 (25-21, 17-25, 18-25, 25-23, 13-15) 
Νίκη γοήτρου πέτυχε το ΑΠΟΕΛ που κέρδισε μέσα στο «Θεμιστόκλειο» την Ανόρθωση με 2-3. Η πρόκριση είχε 

«κυανόλευκο» χρώμα, αφού η Ανόρθωσις κέρδισε το πρώτο σετ, σε συνδυασμό με τη νίκη της στη Λευκωσία με το 
καθαρό 0-3 σετ. Ο αγώνας ήταν πολύ ενδιαφέρον από δυο ομάδες που παρά τις απουσίες τους έδειξαν πολύ 
ανταγωνιστικές και ισοδύναμες. 

Μετά από ένα καλό πρώτο σετ η Ανόρθωσις κατάφερε να κερδίσει με 25-21 και στην ουσία να πάρει την πρόκριση για 

την τετράδα. Σε αυτό το σετ ο κόουτς των «κυανολεύκων» Μάριος Κοντός παρέταξε την ομάδα του με αλλαγές 
αφήνοντας στον πάγκο τον τραυματία Δημητρίου και τον Κολά. Στην εξάδα μπήκαν οι Στρουγκάρεβιτς και Γ. Κοντός. 

Το ΑΠΟΕΛ επηρεασμένο από την απουσία του Ευσταθίου (έφυγε από την ομάδα) παρά το γεγονός ότι στάθηκε καλά, 
στα κρίσιμα σημεία δεν μπόρεσε να πάρει τους πόντους που ήθελε για να πάρει το σετ. Στο δεύτερο σετ η χαλάρωση 

των γηπεδούχων αφού ήδη είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση, έδωσε την ευκαιρία στο ΑΠΟΕΛ να ξεδιπλώσει τις αρετές 
του και να κερδίσει με 17-25. Η ισοφάριση των σετ σε 1-1 επέτρεψε στους «πορτοκαλί» να διεκδικήσουν τη νίκη 
γοήτρου. 

Το τρίτο σετ είχε «πορτοκαλί» απόχρωση αφού το ΑΠΟΕΛ κυριάρχησε σε όλους τους τομείς, προηγήθηκε με 11 -21 

για να κερδίσει τελικά με 18-25 και να ανατρέψει το σκορ. Η Ανόρθωσις επαναπαύτηκε στην πρόκριση και συνέχισε να 
παίζει χαλαρά. 

Πολύ ενδιαφέρον ήταν το τέταρτο σετ αφού οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στην υπεροχή με την Ανόρθωση να 
διατηρεί διαφορά ενός – δυο πόντων με κορυφαίο τον Γκιουλέ και το ΑΠΟΕΛ να απαντά. Η Ανόρθωσις κατόρθωσε να 



προηγηθεί με 23-20, αλλά ένα σερί 1-3 με προσπάθειες του Γεωργίου και καλό μπλοκ έφερε το ΑΠΟΕΛ στον πόντο 24-
23. Τελικά, η Ανόρθωσις κέρδισε με 25-23 ισοφάρισε σε 2-2 και οδήγησε τον αγώνα στο τάι – μπρέικ. 

Στο τάι – μπρέικ έγινε πραγματικό ντέρμπι με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν πόντο- πόντο. Το ΑΠΟΕΛ έκανε σερί 0-3 

και προηγήθηκε με άσο του Τζόρτζεβιτς 9-11. Η Ανόρθωσις όμως με τον Μιχαϊλοβιτς  ισοφάρισε αλλά το ΑΠΟΕΛ με 
αιχμές τους Χόστερ και Γεωργίου κέρδισε με 13-15 και πήρε τη νίκη γοήτρου μέσα στη Λεμεσό με 2-3 σετ. 

Ανόρθωσις (Μαρ. Κοντός): Τσιάρτσκι, Στρουγκάρεβιτς, Μιχαίλοβιτς, Γ. Κοντός, Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Λίμπερο: 
Πλατρίτης. Αλλαγές: Π. Χρυσοστόμου. 

ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς): Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι Τζόρτζεβιτς, Χάσικος, Γεωργίου, Χόστερ, Λίμπερο: Παντελή. 

Λύκειο Λατσιών: Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα 0-3 (15-25, 09-25, 20-25) 

Η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε δεύτερη νίκη επί του Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών με 0-3 και με συνολικό σκορ 6-0 πέρασε 
στα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας. 

Χωρίς να δυσκολευτεί η Νέα Σαλαμίνα καθάρισε το πρώτο σετ με 15-25 και με το 0-1 σφράγισε την πρόκριση στην 

τετράδα. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέϊνολτς άφησε εκτός δωδεκάδας τον 

Κολομβιανό Μπαγιάν και μετά από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος (16 Οκτωβρίου) χρησιμοποίησε τον 
Σουηδό λίμπερο Τέγκενροτ. 

Στο δεύτερο σετ οι «ερυθρόλευκοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και αφού κυριάρχησαν στο μπλοκ, αλλά και με 

πλουραλισμό στο επιθετικό κομμάτι κέρδισαν με 09-25. Στο σετ αυτό οι γηπεδούχοι είχαν πολλά προβλήματα σε 
όλους τους τομείς και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Ν. Σαλαμίνας. 

Στο τρίτο σετ οι αλλαγές που έγιναν και στις δυο ομάδες, αλλά και η τακτική που έχει η ομάδα των Λατσιών να 
παλεύει τα παιχνίδια μετέτρεψαν σε αμφίρροπο τον αγώνα, αλλά η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να κερδίσει με 20-25 και 
να πάρει τη νίκη με 0-3 σετ. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Ν. Ιωάννου): Χατζηαθανασίου, Προύσαλλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Γαλανάκης, 
Μιχαήλ, Λίμπερο: Νικηφόρου, Αλλαγές: Μάτσας, Κυρίλοφ, Βραχίμης, Γερασίμου. 

Νέα Σαλαμίνα (Λ. Ρέινολτς): Ιαντόλο, Χαντ, Ζηκάκης, Σοφοκλέους, Σαββίδης, Προδρόμου, Λίμπερο: Τέγκενροτ, 
Αλλαγές: Λιοτατής, Καλαφάτης, Χρυσοστόμου, Λίμπερο: Βραχίμης. 
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Με εμπειρίες επιστρέφει από την Ρουμανία ο Γ. Στεφανίδης 
Επιθεωρητής αγώνα σε αποχώρηση διαιτητή της CEV από την ενεργό δράση 

Υπεύθυνος αγώνα του έβδομου ομίλου για το Τσάμπιονς Λίγκ Ανδρών μεταξύ των ομάδων Tomis Constanta 
(Ρουμανίας) και Dragons Lugano (Ελβετία) 0-3 σετ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής ήταν την Πέμπτη 17 
Δεκεμβρίου ο τεχνικός διευθυντής της ΚΟΠΕ Γιώργος Στεφανίδης. 



 
Ο κ. Στεφανίδης μαζί με τους δυο διαιτητές του αγώνα. 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Victor Markov από την Ρωσία και ο Aliaksandr Piasetski από την Λευκορωσία. Τρίτος 
διαιτητής ορίστηκε ο Lucian Νastase από την Ρουμανία. Ο κ. Aliaksandr Piasetski αποχώρησε μετά από 500 ευρωπαϊκά 

παιχνίδια. Ο κ. Στεφανίδης χαρακτήρισε τον αγώνα μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο αφού είχε την ευκαιρία να 
διοργανώσει μια σεμνή τελετή για τον Λευκορώσο διαιτητή που αποχώρησε από την ενεργό δράση. 

 
Στιγμιότυπο από την βράβευση του Λευκορώσου διαιτητή. 

Σημειώνεται ότι ο τεχνικός διευθυντής της ΚΟΠΕ ορίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά supervisor σε αγώνα Champions 

League, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο ορίστηκε στον αγώνα Ντιναμό Μόσχας – Kάννες στο Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών 
και τον Ιανουάριο θα βρεθεί και πάλι σε αγώνα ομίλων Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών μεταξύ Novara (Ιταλία) – VakifBank 

(Τουρκία). Πιθανότατα, ο κ. Στεφανίδης να οριστεί supervisor και τον Φεβρουάριο σε αγώνα της φάσης των «12» ή 
των «6» του Τσάμπιονς Λίγκ. 
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Στην Κύπρο οι τελικοί των αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στους ‘Εφηβους 
Μεταξύ 31 Μαρτίου και 03 Απριλίου 2016 – Οι Νεάνιδες θα παίξουν στη Σκωτία 

Η Κύπρος θα διοργανώσει με απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) την τελική φάση των 

αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στην κατηγορία Εφήβων U20. Οι αγώνες θα διεξαχθούν μεταξύ 31 Μαρτίου και 03 
Απριλίου 2016. 

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος εκτός από την Κύπρο, οι ομάδες των Νησιών Φαρόε, Λουξεμβούργου, Βόρειας 

Ιρλανδίας, Σκωτίας και Σαν Μαρίνο. Οι έξι ομάδες θα χωριστούν σε δυο ομίλους των τριών και θα αγωνιστούν μεταξύ 

τους. Ακολούθως, οι δυο πρώτοι από κάθε όμιλο θα περάσουν κατευθείαν στους ημιτελικούς και οι ομάδες που θα 
τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση των κάθε ομίλων θα αγωνιστούν μεταξύ τους ώστε να συμπληρωθεί η 
τετράδα. Οι χαμένοι των ημιτελικών θα παίξουν στο μικρό τελικό και οι νικητές στον τελικό. 

Στον πρώτο όμιλο θα συμμετάσχουν η Κύπρος, η Βόρειος Ιρλανδία και τα Νησιά Φαρόε και στο δεύτερο όμιλο η 
Σκωτία, το Λουξεμβούργο και το Σαν Μαρίνο. 

Εξάλλου, με βάση την απόφαση της CEV ο αντίστοιχος όμιλος Νεανίδων U19 θα διεξαχθεί στη Σκωτία επίσης το 
διάστημα 31 Μαρτίου -03 Απριλίου 2016 με τη συμμετοχή της Εθνικής μας. Πέραν της Κύπρου θα συμμετάσχουν τα 

Νησιά Φαρόε, Λουξεμβούργο, Βόρειος Ιρλανδία και Σκωτία. Οι πέντε ομάδες θα δώσουν τέσσερεις αγώνες μεταξύ τους 
σε σύστημα pool με βαθμολογία. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ξεκάθαρο φαβορί ο Prestige Απόλλων 
Με τον αγώνα Prestige Απόλλων – ΘΟΙ Αυγόρου αρχίζει ο δεύτερος γύρος 

Με τον αγώνα Prestige Απόλλων – ΘΟΙ Αυγόρου αρχίζει το Σάββατο στις 19:00 στο γήπεδο του Απόλλωνα η όγδοη 
αγωνιστική και πρώτη του δεύτερου γύρου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. 

Ξεκάθαρο φαβορί είναι η ομάδα του Prestige Απόλλωνα η οποία είχε το απόλυτο στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια 

του Α’ Γύρου είναι πρωτοπόρος και διαθέτει καλύτερη ομάδα. Μετά το διάλλειμα του Κυπέλλου και την πρόκριση με 
δυο νίκες επί της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου η ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη θα επιδιώξει να επιβάλει τον ρυθμό της και να 
κερδίσει άνετα τον αγώνα κόντρα στο ΘΟΙ. 

Η κεντρικός της ομάδας Άντρη Ιορδάνους μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «θα δούμε τον αγώνα 

σοβαρά για να κερδίσουμε και να επικεντρωθούμε στον αγώνα με την Τεχνοοικία ΑΕΚ που ακολουθεί μετά τις γιορτές 
(13 Ιανουαρίου 2016) στη Λεμεσό. 

Σύμφωνα με την Ιορδάνους, «για εμάς αυτή την περίοδο έχει σημασία να ηρεμήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και 
η προετοιμασία για τους αγώνες με την Τεχνοοικία ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αφού μετά τις γιορτές 

ακολουθούν κάποιοι σημαντικοί αγώνες». Ενόψει του Σαββατιάτικου αγώνα ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης δεν 
αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. 



 
Η Άντρη Ιορδάνους σε προηγούμενο αγώνα. 

Το ΘΟΙ Αυγόρου πάει στη Λεμεσό έχοντας επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα και με τη σίγουρη αυτή τη φορά 

απουσία της αρχηγού Ελένης Μιχαήλ η οποία θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμη στον πρώτο αγώνα της νέας 
χρονιάς στις 13 Ιανουαρίου απέναντι στην Ανόρθωση στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου. 

 
H ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου σε πλήρη παράταξη. 



Ο προπονητής Λούης Νοβάκοφ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι: «Στόχος μας είναι μια καλή 
εμφάνιση και να παλέψουμε στη Λεμεσό κάθε πόντο. Η απουσία της Μιχαήλ είναι σημαντική, αλλά θα προσπαθήσουμε 
να καλύψουμε το κενό της». 

Να σημειωθεί ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 21 Οκτωβρίου στην Τεεχνική Σχολή Αυγόρου ο Prestige 
Απόλλων κέρδισε με 0-3 σετ (15-25, 13-25, 16-25). 

Η όγδοη αγωνιστική συμπληρώνεται την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 με τον αμφίρροπο αγώνα Tεχνοοικία ΑΕΚ – 
Transbunker ΑΕΛ στο «Κίτιον», τον ενδιαφέρον αγώνα Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Ολυμπιάδας στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου 
και τον αγώνα Ανόρθωσις – Άρη Πολεμίου στο ΑΤΙ. 
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Το χαμένο πρώτο σετ στοίχισε στην Pokka ΑΕ Καραβά 
Ο τρόπος που χάθηκε στέρησε τελικά την πρόκριση στους «8» του CEV Challenge Cup 

Μετά από μια αρκετά καλή ευρωπαϊκή πορεία η Pokka ΑΕ Καραβά ολοκλήρωσε την Πέμπτη την ευρωπαϊκή της πορεία 

μέσα στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Το εμπόδιο της τσεχικής Fatra Zlin ήταν τελικά αξεπέραστο αφού 
παρά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα στην Τσεχία και την ήττα 2-3 δεν υλοποιήθηκε το όνειρο της πρόκρισης στους «8» 
του Challenge Cup αφού έχασε με 1-3 στον επαναληπτικό. 

 
Οι παίκτες της Pokka ΑΕ Καραβά δεν έκαναν τελικά την ευρωπαϊκή υπέρβαση. (Φωτό από ιστοσελίδα της CEV). 

Το πρώτο σετ ήταν το κλειδί της υπόθεσης, αφού ενώ η Pokka ΑΕΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε με διαφορά 

πέντε πόντων εντούτοις δεν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με συνέπεια η Fatra να ανατρέψει τη διαφορά και να το 
κατακτήσει αλλάζοντας την ψυχολογία του αγώνα και αναγκάζοντας τους Καραβιώτες να τρέχουν. 

Η μείωση του σκορ σε 1-2 με την κατάκτηση του τρίτου σετ δεν είχε συνέχεια, αφού η κούραση και η έλλειψη 
αυτοσυγκέντρωσης δεν επέτρεψε στην ομάδα της Pokka ΑΕΚ να γυρίσει τα δεδομένα και να διεκδικήσει την πρόκριση 

στο χρυσό σετ. Η ήττα προήλθε και από το γεγονός ότι παίκτες οι οποίοι κουβαλούν την ομάδα δεν βρέθηκαν σε καλή 
μέρα πλην του συγκλονιστικού Ροντόλφο ο οποίος στο τέταρτο σετ κουράστηκε. 



 
Ο εκπληκτικός Ροντόλφο καρφώνει στον αγώνα της Πέμπτης (Φωτό από ιστοσελίδα της CEV). 

Ο λίμπερο της ομάδας Κωνσταντίνος Χ’’Δαμιανού μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ απέδωσε την ήττα και τον 
αποκλεισμό στην έλλειψη καθαρού μυαλού μετά την απώλεια του πρώτου σετ. Ακόμα, ο πετοσφαιριστής των 

«κιτρινόμαυρων» παραδέχθηκε ότι πλην του Ροντόλφο η απόδοση του ιδίου και των συμπαικτών κυμάνθηκε σε μέτρια 
επίπεδα για τέτοιου είδους αγώνες. 

Πλέον στην ομάδα στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις οι οποίες δεν περιμένουν. Την ερχόμενη 
Δευτέρα στις 20:00 η Pokka ΑΕΚ υποδέχεται στο «Σπύρος Κυπριανού» την Αναγέννηση Δερύνειας στον επαναληπτικό 

του 0-3 που κέρδισε εκτός έδρας για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου. Ενόψει του αγώνα αυτού ο Χ’’ Δαμιανού 

ανέφερε ότι: «Παρά τη νίκη μας στον πρώτο αγώνα το παιχνίδι χρειάζεται προσοχή, αφού η Αναγέννηση είναι καλή 
ομάδα με παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενώ για να προκριθούμε θέλουμε ένα σετ». 

Ο προπονητής Χόρχε Καννεστράτσι την Παρασκευή έδωσε ρεπό στους Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, 

Ροντόλφο, Ράντιτς και Χ’’ Δαμιανού που τράβηξαν πολύ κουπί τις τελευταίες εβδομάδες. Το Σάββατο δόθηκε επίσης 

ρεπό σε όλη την ομάδα, ενώ την Κυριακή θα γίνει προπόνηση όπου θα γίνει τακτική για τον αγώνα της Δευτέρας. Όλοι 
οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού κόουτς. 
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CEV Challenge CUP 
Pokka ΑΕ Καραβά – Fatra Zlin 1-3 (22-25, 21-25, 27-25, 12-25) 

Pokka ΑΕ Καραβά: Το όνειρο της οκτάδας έμεινε απατηλό 

Η υπέρβαση που έψαχνε η Pokka ΑΕ Καραβά στην έδρα της για να περάσει στους «8» του CEV Challenge Cup δεν 

έγινε ποτέ. Η προσφυγική ομάδα δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της τσεχικής Fatra Zlin και χάνοντας με 1-3 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης μέσα στο «Σπύρος Κυπριανού».Οι προσδοκίες που άφησε η ήττα με 

3-2 στην Τσεχία την 3η Δεκεμβρίου δεν ευοδώθηκαν αφού οι παίκτες της Pokka ΑΕΚ ηττήθηκαν σε ένα αγώνα που 
εκτός από το τέταρτο σετ κρίθηκε σε λεπτομέρειες. 

Εντυπωσιακά μπήκε η Pokka ΑΕ Καραβά στο πρώτο σετ και με μπροστάρη τον Ροντόλφο, αλλά και εκμεταλλευόμενη 
τα λάθη των Τσέχων και τα μπλοκ προηγήθηκε 7-2 για να πάει στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ μπροστά με 8-3. Στη 

συνέχεια, οι Τσέχοι ανέβηκαν διόρθωσαν το σερβίς τους και προσαρμόστηκαν στις συνθήκες του γηπέδου και 
ισοφάρισαν σε 13-13. Στο σημείο αυτό η ομάδα της Pokka ΑΕΚ είχε λανθασμένες επιλογές. Ωστόσο, η κακή υποδοχή 

του Κόλαρ και η ανασύνταξη της ομάδας μας τη βοήθησε να κάνει σερί τριών πόντων και να προηγηθεί 16-13 στο 
δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ. 



Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη όμως αφού η έλλειψη συγκέντρωσης από την Pokka ΑΕΚ βοήθησε τους Τσέχους χάρις 
και στα πολύ καλά σέρβις του Βάσιτσεκ να κάνουν ένα 0-4 και να προηγηθούν 16-17. Στο πιο κρίσιμο κομμάτι του σετ 

η Pokka ΑΕΚ δεν είχε τις λύσεις στον κεντρικό άξονα που χτυπούσε η Fatra Zlin με συνέπεια οι Τσέχοι να προηγηθούν 
18-21. Η κυπριακή ομάδα προσπάθησε να γυρίσει τα δεδομένα και με τον Ροντόλφο μείωσε στον πόντο 22-23, αλλά 

τελικά οι Τσέχοι πήραν το σετ με 22-25 και το προβάδισμα με 0-1 σετ. Η Pokka ΑΕΚ επιζητεί πλέον είτε καθαρή νίκη 
3-1, είτε 3-2 για να οδηγήσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. 

Χάθηκε το σερί και το σετ 
Στο δεύτερο σετ οι Τσέχοι μπήκαν πολύ δυνατά και προηγήθηκαν 2-5, όμως η αντίδραση της ομάδας μας ήταν άμεση 

αφού οι επιθετικές ενέργειες των Ράμμα, Ροντόλφο και Ράντιτς γύρισαν το σκορ σε 8-6 στο πρώτο τεχνικό τάιμ – 
άουτ. 

Η Pokka ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό, αντιμετώπισε τα δύσκολα σέρβις του Βάσιτσεκ και με ωραίες επιθετικές ενέργειες από 
τους Κνέζεβιτς, Ροντόλφο και Χριστοφή προηγήθηκε 14-10. Όπως και στο πρώτο σετ οι Τσέχοι αντέδρασαν και με 
όπλο εκ νέου το σέρβις και την αστοχία της δικής μας ομάδας έκανε το δικό της σερί ισοφαρίζοντας 14-14. 

Το φονικό όπλο στο σερβίς Βάσιτσεκ, αλλά και ο διαγώνιος Ούτσιτιλ προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην ομάδα μας 

αφού δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και βρέθηκε πίσω 19-24, για να χάσει το σετ με 21-25 και να βρεθεί πίσω 
με 0-2. Πλέον οι Καραβιώτες αναζητούν νίκη με 3-2 για να οδηγήσουν την πρόκριση στο χρυσό σετ. 

Αναπτέρωση ελπίδων 
Το τρίτο σετ ήταν ισοδύναμο στα αρχικά στάδια παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι προηγήθηκαν 2-5. Η ομάδα μας 

κατάφερε με αιχμή τον Ροντόλφο να ισοφαρίσει 5-5 και μετά το πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ η Pokka ΑΕΚ πέρασε 
μπροστά με 9-8. Ο Ροντόλφο ήταν αποφασισμένος να πάρει την υπόθεση προσωπικά και με προσωπικές ενέργειες σε 

άμυνα και επίθεση διατηρούσε την ομάδα του στο προβάδισμα και η Pokka ΑΕ Καραβά ανέκτησε διαφοράς τεσσάρων 

πόντων 17-13, αφού ανέβηκε και ο Σάντζεθ. Το σερβίς του Βάσιτσεκ προκάλεσε νέα προβλήματα στην ομάδα μας με 
συνέπεια η Fatra να μειώσει στον πόντο 17-16. Ένα σέρβις του Σάντζεθ έφερε εκ νέου τη διαφορά στους τρεις 
πόντους 20-17 για την Pokka ΑΕΚ. 

Οι Τσέχοι δεν τα παράτησαν και μείωσαν εκ νέου και με σερί 0-4 και δυνατό μπλοκ προηγήθηκαν 22-23. Ένα μπλοκ 

άουτ και μια άστοχη επίθεση των Τσέχων έδωσαν το πλεονέκτημα του σετ – μπολ στην ομάδα μας και από τότε 
άρχισε ένα γαϊτανάκι πόντων και τελικά με μπλοκ του Σάντζεθ η Pokka ΑΕΚ κέρδισε με 27-25 και μείωσε σε 1-2 τα 
σετ. Πλέον οι Καραβιώτες θέλουν άλλα δυο σετ για να οδηγήσουν τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

Στο τέταρτο σετ οι παίκτες της Fatra Zlin ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 3-7 και 4-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ 

– άουτ. Από την Pokka ΑΕΚ προσπαθούσε ο κορυφαίος της ομάδας Ροντόλφο στο μπλοκ και με επιτυχημένα 
τελειώματα. Οι Τσέχοι ξέφυγαν με 5-10 και στη συνέχεια αφού πέραν του Ροντόλφο ο οποίος άρχισε να κουράζεται 

δεν είχε άλλες λύσεις και έτσι  η Pokka ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ με 09-16 που ήταν και η 
πιο μεγάλη διαφορά. 

Η Fatra έκανε νταμπλ – σκορ 09-18 και στη συνέχεια 09-19 αφού στο τέταρτο σετ οι «κιτρινόμαυροι» στην άμυνα δεν 
μπορούσαν να σταματήσουν τους Νάβλατσιλ και Κόλαρ. Εκτός από τις αμυντικές αδυναμίες παρατηρήθηκαν 

προβλήματα και στο σερβίς και το σκορ ανέβηκε στο 09-20 και 11-22. Τελικά, η Fatra Zlin πήρε τη νίκη με 12 -25 τη 
νίκη με 1-3 και την πρόκριση στους «8» του Challenge Cup 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Μίλαν Νίκολιτς (Βοσνία/ Ερζεγοβίνη) και Τσάβνταρ Μάρεβ (Βουλγαρία 

Pokka ΑΕ Καραβά (X. Καννεστράτσι): Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Ροντόλφο, Ράντιτς, Χατζηδαμιανού 
(Λίμπερο).Αλλαγές: Αντωνιάδης,  X' Φιλίππου, Κοσιάρης. 

Fatra Zlin (Ρόμαν Μάσεκ): Ούτσιτιλ, Βάσιτσεκ, Μπάρακ, Κόλαρ, Νάβλατσιλ, Μίσουτς, ‘Ορμτσαλεκ 
(Λίμπερο).Αλλαγές: Χούπκα,Τρουόνγκ. 

Κνέζεβιτς: «Είχαμε μεγάλη θέληση για πρόκριση» 
Σε δηλώσεις του ο αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Βλάντο Κνέζεβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό 
λέγοντας ότι η μεγάλη θέληση που είχαν όλοι στην ομάδα για πρόκριση δεν έφερε αποτέλεσμα. 
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Μέρα Παραλιμνίου και Πανεπιστημίου στη Β Ανδρών και Γυναικών 
Η εξέλιξη των πρωταθλημάτων την 6η αγωνιστική 

Η Ε.Ν. Παραλιμνίου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου πέτυχαν τις νίκες της έκτης αγωνιστικής στα πρωταθλήματα Β 
Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθησαν την Τετάρτη. 

Στη Β Ανδρών οι Παραλιμνίτες κέρδισαν μέσα στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στο Φρέναρος την τοπική Ολυμπιάδα με 2-3 
((20-25, 25-21, 25-17, 18-25,13-15) και ευελπιστούν για το καλύτερο. Αντίθετα, η Ολυμπιάδα με αυτή την ήττα έκανε 

δύσκολη τη ζωή της και είναι υποχρεωμένη πλέον να κερδίσει την πρωτοπόρο Ολυμπιάδα Ν. στο Γυμνάσιο 
Ακροπόλεως. 

Ο προπονητής των «βυσσινί» Ζόραν Λούκοβιτς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η νίκη της ομάδας 
του ήταν δύσκολη, αλλά και πολύ σημαντική ενόψει της συνέχειας. Ο κ. Λούκοβιτς είπε ότι η νίκη αποκτά σημασία 

επειδή η ομάδα του ανέτρεψε το 2-1 και πήρε τους δυο βαθμούς. 

Η Ολυμπιάδα Φρενάρους αγωνίστηκε με τους: Πρωτοπαπάς, Φράγκου, Καρανικόλας, Πιντίλ, Χρυσοστόμου, Αδάμου, 
Αγγέλοφ, Πετούσης, Αντωνίου, Σαράντης, Στέκας Λίμπερο: Χρίστου 

Η Ε.Ν. Παραλιμνίου έπαιξε με τους: Λούκοβιτς, Λόντσαρ, Στογιάκοφ, Παπανδρέου, Χαραλάμπους, Σπαρτιάτης, 
Λίμπερο: Σάρδαλος Αλλαγές: Τσιερκέζος. 

Στον άλλο αγώνα της έκτης αγωνιστικής, η Ολυμπιάδα Ν. κέρδισε μέσα στην Εμπα τον Α.Ο. Διόνυσο με 3-0 (19-25, 
18-25, 23-25) και αποσπάστηκε στη βαθμολογία. Η Ολυμπιάδα πέρασε από την Πάφο παρά τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε όλη την εβδομάδα ο προπονητής Πάρης Σάββα λόγω τραυματισμών. 

Ο γηπεδούχος Α.Ο. Διόνυσος και ο προπονητής του Δημήτρης Βαμβατσούλης χρησιμοποίησε τους Γεν. Τσαγγαρίδης, 
Παπακώστας, Δ. Βαμβατσούλης, Χρηστίδης, Ζαχαρία, Σάββα, Λίμπερο: Στυλιανού Αλλαγές:Κόκκινος, Φιλίππου. 

Οι μελανόλευκοι αγωνίστηκαν με τους: Καπνίσης, Χαραλάμπους, Νεοκλέους, Βυρίδης, Λοϊζου, Αναστασιάδης, Λίμπερο: 
Λουκά, Αλλαγές:Λαμπασκής. 
Στην έκτη αγωνιστική δεν θα αγωνιστεί η Εθνική Ενόπλων αφού ο Άρης Λεμεσού αποχώρησε από το πρωτάθλημα. 

Η έβδομη αγωνιστική θα διεξαχθεί σε δυο δόσεις, αφού τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου η Εθνική Ενόπλων θα ταξιδέψει 

στην Έμπα για να αγωνιστεί σε εκτός συναγωνισμού αγώνα με τον Α.Ο. Διόνυσο και στις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει το 
καθοριστικό ντέρμπι Ολυμπιάδας Ν. – Ολυμπιάδας Φρ.στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 

Αγρια ομορφιά στη Β Γυναικών 
Αγρια ομορφιά απέκτησε το πρωτάθλημα της Β Γυναικών μετά τη νίκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα στα Λατσιά 

επί του Εθνικού στο Λύκειο Λατσιών με 3-0 ((20-25, 21-25,23-25). 
Για τη νίκη ο κόουτς του Πανεπιστημίου Αντώνης Δημητρίου ήταν συγκρατημένος λέγοντας ότι βασικός στόχος της 
ομάδας είναι οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου να ασχολούνται με το βόλεϊ. 

Όπως είπε εάν έλθει η άνοδος θα είναι κάτι πολύ καλό όμως δεν είναι αυτοσκοπός. 

Ο Αντώνης Δημητρίου χρησιμοποίησε στα Λατσιά τις: Ελ. Μαραγκού, Γ. Μαραγκού, Αλεξάνδρου, Παρασκευά, Λ. 
Οικονομίδου, Μ. Οικονομίδου. Λίμπερο: Χρ. Μαραγκού. Αλλαγές: Χρ. Μ. Μαραγκού, Ηλία). 



 
 Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου πέτυχε τη νίκη της ημέρας στη Β Γυναικών. 

Στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε όλη την εβδομάδα απέδωσε η προπονήτρια του Εθνικού Τατιάνα 

Κλεάνθους την ήττα. Όπως είπε στην ομάδα της επικρατεί κατήφεια για το δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά 

όπως είπε θα συνεχίσουν για το καλύτερο. 
Η κόουτς Κλεάνθους χρησιμοποίησε τις: Γαβριήλ, Κωνσταντίνου, Κωνσταντινίδου, Δημητρίου, Λουκά, Ττέκκη, 
Λίμπερο: Κουτσουλλή. Αλλαγές: (Καλοθέου, Κρέκα). 

Στους άλλους αγώνες η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δ. πέρασε και από το Δάλι κερδίζοντας τον Πανιδαλιακό με 0-3 ((20-

25, 19-25, 19-25) και προηγείται στη βαθμολογία με 17 βαθμούς. Μοναδική «απώλεια» για την ομάδα του Δημήτρη 
Στέκα η νίκη επί του Εθνικού με 3-2 την πέμπτη αγωνιστική. Εξάλλου, ο Ροτσίδης Μ. πέτυχε τη δεύτερή του νίκη 

κερδίζοντας μέσα στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου τον Ν.Ο.Λακατάμιας με 1-3 (11-25,25-17, 15-25, 15-25). Η έκτη 
αγωνιστική θα συμπληρωθεί με τον αγώνα Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Παφιακός την Κυριακή το μεσημέρι στο 
«Θεμιστόκλειο». Ρεπό είχε αυτή την αγωνιστική η ομάδα του Μασραθώνα Κ. Βαρωσίων. 

Η έβδομη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου (19:30) με τους αγώνες: Μαραθώνας – Ανόρθωσις 

Πετόσφαιρα (Λύκειο Βεργίνας), Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πανιδαλιακός (Γηπ. Πανεπιστημίου) και Παφιακός – Ν.Ο. 
Λακατάμιας (Τεχν. Σχολή Πάφου). Ο αγώνας Ροτσίδης Μ. – Εθν. Λατσιών (Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς) θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι. Ρεπό θα έχει η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δ. 
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Ο πρώτος λόγος στους Βαρωσιώτες 
Ανόρθωσις – ΑΠΟΕΛ και Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Ν. Σαλαμίνα στους επαναληπτικούς Κυπέλλου 

Με τους δυο από τους τέσσερεις επαναληπτικούς συνεχίζεται η προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α 

Κατηγορίας. Την Παρασκευή στις 20:00 θα αναμετρηθούν στο Θεμιστόκλειο η Ανόρθωσις με το ΑΠΟΕΛ στον 
επαναληπτικό του 0-3 που κέρδισαν οι «κυανόλευκοι» στον πρώτο αγώνα και στο Λύκειο Λατσιών ο Καποδίστριας 
Εθνικός Λατσιών θα αντιμετωπίσει τη Νέα Σαλαμίνα, όπου στον πρώτο αγώνα κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι» με 3-0. 

Ανόρθωσις – ΑΠΟΕΛ («Θεμιστόκλειο» 20:00) 

Η Ανόρθωσις με τη νίκη της με 3-0 στον αγώνα του «Λευκοθέου» αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην 
τετράδα. Στον πρώτο αγώνα οι Βαρωσιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο σετ όμως στη συνέχεια επιβλήθηκαν του 

αντιπάλου τους. Η Ανόρθωσις επιζητεί στην ουσία ένα σετ για να πάρει την πρόκριση. Το ΑΠΟΕΛ θα παλέψει για την 
ανατροπή όσο δύσκολη και να φαντάζει η αποστολή του. 

Η Ανόρθωσις είναι ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα κάτι που απέδειξε τόσο στον αγώνα Κυπέλλου όσο και στον 
αγώνα πρωταθλήματος με τον Παφιακό όπου έχασε στις λεπτομέρειες του τάι – μπρέικ με 2-3. Στη σημερινή 

προπόνηση ο κόουτς Μάριος Κοντός θα καταρτίσει τα τελικά του πλάνα με μοναδικό αμφίβολο τον κεντρικό Βασίλη 



Δημητρίου που υποφέρει με τράβηγμα και είναι αμφίβολος. Ο λίμπερο της ομάδας Γιώργος Πλατρίτης μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εμφανίστηκε προσγειωμένος λέγοντας ότι η πρόκριση δεν κρίθηκε αφού «θέλουμε ένα σετ για 
να περάσουμε».Ωστόσο, ο Πλατρίτης ποντάρει στο ανέβασμα της ομάδας του το τελευταίο διάστημα. 

 
Οι δυο γηπεδούχες ομάδες Ανόρθωσις και Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις ισχύος 

στους επαναληπτικούς. 

Το ΑΠΟΕΛ πάει στη Λεμεσό ξέροντας ότι έχει ένα «βουνό» μπροστά του για την πρόκριση μετά το 0-3 στο 
«Λευκόθεο». Ωστόσο, οι «πορτοκαλί» θα το παλέψουν με στόχο να δουν τον αγώνα σετ με σετ και εάν τα 

καταφέρουν η πρόκριση θα είναι καλοδεχούμενη. Άλλωστε για το ΑΠΟΕΛ όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση πολύ 

σημαντικός είναι ο αγώνας της 11ης Ιανουαρίου στη Δερύνεια κόντρα στην Αναγέννηση για το πρωτάθλημα. Εξάλλου, 
το ΑΠΟΕΛ πάει στη Λεμεσό αποδυναμωμένο αφού ζήτησε να αποχωρήσει ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου. 

Ο κόουτς Μίμης Παμπακάς θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του Ευσταθίου με τους Χάσικο και Αβερκίου. Ο 

διεθνής διαγώνιος του ΑΠΟΕΛ Γαβριήλ Γεωργίου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε δύσκολο τον 

αγώνα, αλλά όπως είπε «θα πάμε στη Λεμεσό για να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Εξάλλου, οι αγώνες του Κυπέλλου 
είναι διααφορετικοί». 

Καποδίστριας Εθνικός Λ. – Ν. Σαλαμίνα (Λύκειο Λατσιών 20:00) 

H Νέα Σαλαμίνα μετά τη νίκη της με 3-0 στο «Σπύρος Κυπριανού» πριν από μια εβδομάδα μοιάζει το αδιαφιλονίκητο 

φαβορί αφού χρειάζεται ένα σετ για την πρόκριση. Ωστόσο, θα πάει στα Λατσιά με σοβαρότητα αφού ο Καποδίστριας 
Εθνικός Λατσιών παλεύει σε κάθε αγώνα. 

Μοναδικό πρόβλημα για τους Λατσιώτες είναι η ίωση που αντιμετωπίζει ο ακραίος Ανδρέας Τοφής και είναι αμφίβολος. 

Ο ίδιος μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «ο Εθνικός θα τα δώσει όλα στον αγώνα με στόχο το 
καλύτερο στην έδρα μας». Ωστόσο, παρατήρησε ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι πιο πλήρης ομάδα. 

Η Νέα Σαλαμίνα θα ταξιδέψει στη Λευκωσία με σοβαρότητα με στόχο να καθαρίσει την πρόκριση στην τετράδα. Ο 
Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρείνολτς ίσως επιδιώξει να προβεί σε αλλαγές για να ξεκουράσει κάποιους πετοσφαιριστές και 
να δοκιμάσει σχήματα. Πιθανότατα να επανεμφανιστεί ο Σουηδός λίμπερο ‘Αντον Τέγκενροτ. 

Η προημιτελική φάση του Κυπέλλου θα ολοκληρωθεί το διήμερο 21 -22 Δεκεμβρίου 2015. Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 

στις 20:00 η Pokka ΑΕ Καραβά θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Δερύνειας στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 
Στον πρώτο αγώνα επικράτησε η Pokka ΑΕ Καραβά με 0-3 στη Δερύνεια. Εξάλλου, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 

20:00 η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τον Παφιακό στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Στον πρώτο αγώνα 
η Ομόνοια κέρδισε στο Στάδιο «Αφροδίτη» 0-3. 
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ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα 3-0 (25-17, 25-17, 25-15) 

Με δεύτερη νίκη πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών η Ανόρθωσις. Μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της 

Ολυμπιάδας πέτυχε δεύτερη νίκη με 3-0 επί της αντιπάλου της εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση. Η Ανόρθωσις 
ήταν καλύτερη και στα τρία σετ και παρά την προσπάθεια της Ολυμπιάδας δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στη νίκη. 

Ανόρθωσις (Γ. Χριστοφόρου):Οικονομίδου, Μπρατούνχιμα, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη, Ν. Γιασουμή, 
Λίμπερο: Δαϋίδ, Αλλαγές: Ριαλά 

Ολυμπιάδα Ν. (Χρ. Σιαντρής): Ε. Πέτρου, Χριστοδούλου, Β. Χαραλάμπους, Αρτ. Σταύρου, Ελ. Πέτρου, Παπαγιάννη, 
Λίμπερο: Στ. Σταύρου, Αλλαγές: Λιάτσου, Ψιλογένη, Πόπα 

Prestige Απόλλων – Ε.Ν. Α.ΑΘ. 3-0 (25-22, 25-09, 25-16) 

Παρά το γεγονός ότι τα χρειάστηκε στο πρώτο σετ ο Prestige Απόλλων επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε με 3-

0 για δεύτερη φορά σε τέσσερεις μέρες την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Η Ενωση ήταν 

ανταγωνιστική στο πρώτο σετ το οποίο μετέτρεψε σε ντέρμπι χάνοντας όμως 25-22. Απ’εκεί και πέρα τα πάντα είχαν 
κριθεί και ο Prestige Απόλλων εξασφάλισε εύκολα τα άλλα δυο σετ. 

Prestige Απόλλων(Γ. Γιαπάνης):Χουντίμα, Μανίταρου, Ζακχαίου, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Φρεντς. Αλλαγές: Λίμπερο: 
Λεωνίδου, Σπύρου, Στυλιανού 

Ε.Ν.Α.ΑΘ (Α. Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβαλίοβα, Χριστοφόρου.Αλλαγές: Νικολάου, 
Ιωάννου, Πίττα. 

Transbunker ΑΕΛ – Άρης Πολεμίου 3-0 (25-10,25-11,25-12) 

Σε στιλ προπόνησης η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε τον Αρη Πολεμίου με 3-0 και με δεύτερη νίκη πέρασε στα ημιτελικά. 
Οι Λεμεσιανές δεν αντιμετώπισαν σε κανένα στάδιο του αγώνα προβλήματα και πήραν εύκολα τη νίκη. 

Transbunker ΑΕΛ (Μ. Ολμετσένκο): Λεζέκνινα,Σουκορούκοβα, Ντβόρακ, Κουδουνά, Ταλιαδώρου, Σακκίδου, 
Λίμπερο: Κωνσταντίνου. Αλλαγές: : Τόμιτς, Κυπριανού, Παιδονόμου. 

Άρης Πολεμίου (Γ. Χαραλάμπους): M.Κουππή, Μ. Αντωνίου, Ει. Ανδρέου, Ν. Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Χ’’Ευσταθίου, 
Λίμπερο: X’’Χαραλάμπους. Αλλαγές: Πελ. Χαραλάμπους. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Τεχνοοικία ΑΕΚ 0-3 (12-25,17-25,23-25) 

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου βρίσκεται η Τεχνοοικία ΑΕΚ η οποία κέρδισε στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου το τοπικό ΘΟΙ 

με 0-3 πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη στους προημιτελικούς. Εκτός από το πρώτο σετ όπου οι «κιτρινοπράσινες» ήταν 
εμφανώς καλύτερες, στο δεύτερο και τρίτο σετ ο αγώνας ήταν ισορροπημένος και το ΘΟΙ έδειξε τις δυνατότητές του. 

Ο κόουτς της Σκαλιώτικης ομάδας Παύλος Κωνσταντίνου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις παγκίτισσές του ενόψει 
των ντέρμπι που ακολουθούν στη συνέχεια. 

ΘΟΙ Αυγόρου (Λ. Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Όθωνος, Χρυσάνθου, 
Λίμπερο: Κούτα 

Τεχνοοικία ΑΕΚ (Π. Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου, Τόμιτς, Στυλιανού, Χαραλάμπους, Βοιτζίνοβιτς, Δημητρίου. 
Λίμπερο Μοσφιλιώτη, Λίμπερο Καπιτανή, Αλλαγές: Καρακώστα, Σταύρου. 

B ΑΝΔΡΩΝ (6η αγωνιστική) 

Ολυμπιάδα Φρ. – Ε.Ν. Παραλιμνίου 2-3 (20-25, 25-21, 25-17, 18-25,13-15) 
Α.Ο. Διόνυσος – Ολυμπιάδα Ν. 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) 



Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ (6η αγωνιστική) 
Πανιδαλιακός – Αναγέννηση Δ. 0-3 (20-25, 19-25, 19-25) 

Εθνικός Λατσιών – Πανεπιστήμιο 0-3 (20-25, 21-25,23-25) 
Ν.Ο. Λακατάμιας – Ροτσίδης Μ.1-3 (11-25,25-17, 15-25, 15-25) 
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Ομόνοια: Στην Ευρώπη οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά 
Οι «τριφυλλοφόροι» αποχαιρέτησαν το CEV Cup με νέα ήττα 2-3 από την CAI Teruel 

Προσπάθησε για την υπέρβαση αλλά η απειρία, τα χαμένα σέρβις και οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά 

στέρησαν από την Ομόνοια την ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω και να προκριθεί στο challenge round του CEV 

Cup Ανδρών. Οι «τριφυλλοφόροι» έχασαν από την ισπανική CAI Teruel με 2-3 στον αγώνα του Σταδίου «Τάσσος 
Παπαδόπουλος – Ελευθερία» χάνοντας την ευκαιρία έστω για τη νίκη γοήτρου. 

Οι «πράσινοι» (την Τρίτη εμφανίστηκαν με άσπρες στολές), παρά την πενιχρή παρουσία του κόσμου έπαιξαν στα 

τέσσερα από τα πέντε σετ ωραίο βόλεϊ και έβαλαν πίεση στους πιο έμπειρους σε τέτοιου είδους αγώνες Ισπανούς της 

CAI Teruel. Το εγχείρημα όμως της Ομόνοιας για πρόκριση ήταν δύσκολο από τη στιγμή που μετά την ήττα με 0-3 
στην Ισπανία στην ουσία αναζητούσε τέσσερα σετ δηλαδή νίκη με 3-0 ή 3-1 για να οδηγήσει την πρόκριση στο χρυσό 
σετ. 

 
Ο Ρεϊνάλντο τον οποίο παρακολουθούν οι α/φοι Πετρακκίδη και Άλβες σε μια προσπάθειά του από τον αγώνα της 

Τρίτης (Φωτό από omonoia.com.cy). 

Για άλλο ένα αγώνα η Ομόνοια απέδειξε ότι διαθέτει πάγκο, αφού οι Δημήτρης Αποστόλου και Κωνσταντίνος Παφίτης 

που χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγές διακρίθηκαν. Αυτό το στοιχείο από μόνο του αποτελεί κέρδος ενόψει και των 
εγχώριων διοργανώσεων όπου η Ομόνοια θέλει την κατάκτηση του νταμπλ και ήδη βρίσκεται στον ορθό δρόμο για να 
τα καταφέρει. 

Ο προπονητής της ομάδας Σάββας Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ απέδωσε την ήττα και τον αποκλεισμό 

στην απειρία της ομάδας απέναντι σε ομάδες του επιπέδου των Ισπανών. Ο νεαρός κόουτς ανέφερε ότι και στα δυο 
παιχνίδια η ομάδα του έχασε πάρα πολλά σέρβις, κάτι που δυσκόλεψε την προσπάθεια της ομάδας του. Πάντως, 
αμέσως μετά τον αγώνα επικρατούσε στενοχώρια και απογοήτευση για την έκβαση του αγώνα και της πρόκρισης. 

Από την Τετάρτη η προσοχή όλων στην Ομόνοια επικεντρώνεται στις εγχώριες διοργανώσεις και τον αγώνα της Τρίτης 

22 Δεκεμβρίου στις 20:00 απέναντι στον Παφιακό στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Οι 
«τριφυλλοφόροι» θα επιδιώξουν να σφραγίσουν το εισιτήριο για την τετράδα μετά τη νίκη τους με 3-0 στο 



«Αφροδίτη», ώστε στην περίοδο των γιορτών και της διακοπής να τους δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστούν πριν την 
έναρξη του δεύτερου γύρου στο πρωτάθλημα. 
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Στοχεύει νίκη – πρόκριση η Pokka AE Kαραβά 
Θέλει να ανατρέψει το 2-3 της Τσεχίας κόντρα στη Fatra Zlin στο «Σπύρος Κυπριανού» 

Πανέτοιμη για τον αγώνα – πρόκληση που θα δώσει την Πέμπτη στις 20:00 (Cytavision) στο Αθλητικό Κέντρο 

«Σπύρος Κυπριανού» είναι η Pokka ΑΕ Καραβά κόντρα στην τσεχική Fatra Zlin για τη φάση των «16» του Challenge 
Cup. H προσφυγική ομάδα θα επιδιώξει να ανατρέψει το 2-3 του Sportovni Hala Zlin της 3ης Δεκεμβρίου 2015 στο Zlin 
κάτι που όπως απέδειξε στην Τσεχία μπορεί να το πετύχει, αφού στον πρώτο αγώνα η Pokka AEK προηγήθηκε με 2-0. 

 
Οι παίκτες της Pokka AE Καραβά θέλουν να πανηγυρίσουν και την Πέμπτη. 

Στόχος της ομάδας του Χόρχε Καννεστράτσι είναι η καθαρή νίκη είτε με 3-0, είτε με 3-1 για να πάρει αυτομάτως την 
πρόκριση στους «8». Εφόσον η Pokka ΑΕΚ κερδίσει με το σκορ που έχασε στον πρώτο αγώνα δηλαδή 3-2 τότε η 
πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ. 

Η ομάδα του Καραβά ολοκληρώνει την προετοιμασία της σήμερα με προπόνηση στις 19:00 στο Αθλητικό Κέντρο 

«Σπύρος Κυπριανού», όπου ο Ιταλοαργεντινός κόουτς θα καταστρώσει τα τελικά του πλάνα. Εάν στην τελευταία 
προπόνηση δεν προκύψουν απρόοπτα στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα θα βρεθούν οι: Ράμμα, Σάντζεθ, 

Αντωνιάδης, Αχιλλέως, Ροντόλφο, Χατζηβασίλης, Κοσιάρης, Χριστοφή, Χατζηδαμιανού, Ράντιτς και Κνέζεβιτς. 
Μοναδικό πρόβλημα που προβληματίζει τον κόουτς Καννεστράτσι είναι το πρόβλημα γαστρεντερίτιδας που 

αντιμετωπίζει ο πασαδόρος Αντώνης Χριστοφή, όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι θα το ξεπεράσει και θα βρίσκεται 
κανονικά στις επιλογές του προπονητή του. 

Ο αρχηγός της ομάδας Βλάντο Κνέζεβιτς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «τις τελευταίες εβδομάδες 
είμαστε βελτιωμένοι και ευελπιστούμε ότι θα παρουσιαστούμε καλοί στον αγώνα της Πέμπτης. Με βάση τον αγώνα 

της Τσεχίας μπορούμε να προκριθούμε». Όσον αφορά την αντίπαλο ομάδα, ο Κνέζεβιτς είπε ότι είναι μια ομάδα με 

ψηλά παιδιά που παίζουν καλό βόλεϊ. Ωστόσο, ο Σερβοκύπριος άσσος παρατήρησε ότι κανένας δεν γνωρίζει πώς θα 
παρουσιαστούν οι Τσέχοι αφού οι συνθήκες στο Παλαί Ντε Σπορ είναι διαφορετικές από το γήπεδο της Zlin που είναι 
μικρό και χαμηλοτάβανο. 

Οι Τσέχοι οι οποίοι δίνουν τεράστια σημασία στον αγώνα έφθασαν στην Κύπρο την Τρίτη και προπονήθηκαν στο 

γήπεδο των Πολεμιδιών. Η τσεχική ομάδα θα προπονηθεί την Τετάρτη στις 17:30 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού». 

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Ματέι Ουτσουτίλ, Μιχάλ Πρίκριλ, Λουάν Ντουκ Τρουάνγκ, Γίρι Βάσιτσεκ, Γιαν 
Μπάρακ, Πάβελ Κόλαρ, Ρόμπερτ Χούπκα, Βόιτεχ Νάβλασιλ, Πρέμισλ ‘Ομνττζαλεκ και Γιόζεφ Μλιλκουτς. 

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι Μίλαν Νίκολιτς (Βοσνία/ Ερζεγοβίνη) και Τσάβνταρ Μάρεβ (Βουλγαρία). 
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Φάση 16 CEV CUP Ανδρών 

Ομόνοια – CAI Τερουέλ 2-3 (16-25, 25-21, 20-25, 25-22, 13-15) 

Την είδε κατάματα.. αλλά δεν προκρίθηκε 
Η Ομόνοια δεν ανέτρεψε το 0-3 με την CAI Τερουέλ – Εχασε 2-3 στον επαναληπτικό 

  

H Ομόνοια τα έδωσε όλα, πάλεψε αλλά δεν κατάφερε παρά την προσπάθειά της να περάσει στην οκτάδα του CEV Cup 
Ανδρών, αφού έχασε και στο δεύτερο αγώνα που έγινε στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία από την CAI 

Τερουέλ με 2-3. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό βόλεϊ οι «πράσινοι έδειξαν και στους δυο αγώνες ότι 
μπορούσαν ακόμα και για την πρόκριση. 

Η Τερουέλ με όπλο το μπλοκ της κατάφερε μετά τους πρώτους αναγνωριστικούς πόντους να προηγηθεί στο πρώτο 
τεχνικό τάιμ άουτ 3-8. Η ομάδα μας παρά την προσπάθειά της είχε άστοχες επιλογές και χαμένα σερβίς με συνέπεια η 

Τερουέλ να κάνει νταμπλ – σκορ 7-14 για να οδηγηθούν οι δυο ομάδες στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ με τους 
Ισπανούς να προηγούνται με 9-16. Η Τερουέλ ξεχώρισε για το παιχνίδι της από τον κεντρικό άξονα όπου έσπαζε την 
άμυνα του «τριφυλλιού», ενώ ο διαγώνιος Ρουίθ τέλειωνε τις φάσεις. 

Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 9-18 και ανάγκασαν τον κόουτς της Ομόνοιας Σ. Σάββα να πάρει τάιμ –άουτ γ. Η Ομόνοια 
προσπάθησε να τον ρυθμό των Ισπανών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα με συνέπεια το πρώτο σετ να ολοκληρωθεί 16-25. 

Η Ομόνοια άλλαξε την εικόνα 

Στο δεύτερο σετ η Ομόνοια παρά το αρχικό μπάσιμο των Ισπανών ισορρόπησε και κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο 
τεχνικό τάιμ – άουτ 8-6. Σημαντικό ρόλο στα δεδομένα του σετ διαδραμάτισε το σέρβις του Σωτήρη Πετρακκίδη και 

το καλό μπλοκ. Η Τερουέλ με την είσοδο των ομάδων στο taraflex ανέβηκε με συνέπεια να κάνει σερί 0-4 και να 
προηγηθεί 9-11. 

Η Ομόνοια κατόρθωσε στη συνέχεια με κύριο εκφραστή των επιθέσεών της τον Τούλιο να προηγηθεί 15 -14, αφού οι 
Ισπανοί υπέπεσαν σε αβίαστα λάθη, ενώ στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ οι «τριφυλλοφόροι» προηγήθηκαν 16-15. 

Το μπλοκ της ομάδας μας συνέχισε να δουλεύει στην εντέλεια με αποτέλεσμα η Ομόνοια να προηγηθεί με 21-19. Η 
Τερουέλ προσπάθησε με τους διαγώνιους να γυρίσει το παιχνίδι όμως δυο άστοχες επιθέσεις και ένα σέρβις του 

Σωτήρη Πετρακκίδη έδωσαν το σετ στην Ομόνοια με 25-21 και την ισοφάριση στα σετ με 1-1. Mε την κατάκτηση του 
σετ η Ομόνοια χρειαζόταν άλλα δυο για να οδηγήσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. 

Ξέφυγαν οι Ισπανοί και τέλειωσαν την πρόκριση 
Στο τρίτο σετ ο αγώνας ήταν ισοδύναμος στα πρώτα στάδια και πήγαινε πόντο – πόντο με την Τερουέλ να προηγείται 

στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ 6-8. Οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι και προηγήθηκαν 6-11 και 9-15 για να πάνε στο 
δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγούμενοι με 11 -16 βάζοντας βάσεις κατάκτησης του σετ. 

Ένα ξέσπασμα του «τριφυλλιού» όμως έφερε το σετ στους τρεις πόντους 15-18, αλλά οι Ισπανοί με όπλο το μπλοκ 
αντέδρασαν και προηγήθηκαν με 15-20. Η προσπάθεια της Ομόνοιας για ανατροπή των δεδομένων έμεινε ημιτελής, 

αφού οι Ισπανοί έλεγξαν το σετ και κέρδισαν έστω και δύσκολα 20-25 και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση για 
την οκτάδα. 

Χωρίς άγχος πλέον στο τέταρτο σετ οι παίκτες της Ομόνοιας προσπάθησαν να το πάρουν ώστε να διεκδικήσουν τη 
νίκη γοήτρου. Η Ομόνοια μπήκε πολύ καλά στο σετ και προηγήθηκε 11-6 με αιχμή τους Δημήτρη Αποστόλου και 

Ρεινάλντο και το καλό σερβίς του Αχιλλέα Πετρακκίδη. Οι Ισπανοί αντέδρασαν και μείωσαν με τους Φίτερερ και 
Τορθέλλο σε 16-13 στο δεύτερο τεχνικό τεχνικό τάιμ –άουτ. 

Το σέρβις του Αχιλλέα Πετρακκίδη δυσκόλεψε τους Ισπανούς και η Ομόνοια προηγήθηκε 18-14. Η Ομόνοια έβαλε στο 
ρεπερτόριό της και το μπλοκ και προηγήθηκε 24-20. Η Τερουέλ προ του φάσματος να χάσει το σετ αντέδρασε μείωσε 
σε 24-22, αλλά η Ομόνοια πήρε το σετ με 25-22 και ισοφάρισε τον αγώνα σε 2-2. 

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά έλεγχαν το σετ, προηγούμενοι μέχρι και τέσσερεις 

πόντους, παρά την συνεχή προσπάθεια της Ομόνοιας, η οποία μείωσε σε 13-14. Οι Ισπανοί κέρδισαν με 13-15 και τον 
αγώνα με 2-3 στα σετ. 



Τον αγώνα διαιτήτευσαν ο Ιταλός Τζιάννι Μπαρτολίνι και η Σέρβα Στανισλάβα Σίμιτς. 

Ομόνοια (Σ.Σάββα) : Πετρακκίδης Α., Πετρακκίδης Σ., Τούλιο, Αλεξίου, Ρεινάλντο, Μπρούνο Αλβες. Λίμπερο: 
Αντωνίου, Παφίτης. 

CAI Teruel (K. Καρρένο): Μονφόρτ, Στοροζίλοφ, Βιτζίλ, Μπαρθάλα, Μπουκάλο, Μαρτίν.Λίμπερο: Ντα 
Σίλβα. Αλλαγές: Τορθέλλο, Φίτερερ, Ρίεκς, Αλτάγιο. 

Στοίχισε η απειρία 
Σε δηλώσεις του ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα απέδωσε την ήττα και τον αποκλεισμό στην απειρία, ενώ 
ανέφερε ότι η ομάδα του έχασε και στους δυο αγώνες πολλά σέρβις. 
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Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Μαγνητίζει το ντέρμπι των Κοκκινοχωριών 
Ολυμπιάδα Φρενάρους – Ε.Ν. Παραλιμνίου αγωνίζονται στο Φρέναρος 

Το ντέρμπι Ολυμπιάδας Φρενάρους – Ε.Ν. Παραλιμνίου στο γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στο Φρέναρος 

ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Β’ Γύρου – έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Ανδρών 
την Τετάρτη (19:30). 

Πρόκειται για το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα σε δυο μάλλον ισοδύναμες ομάδες άνκαι στον πρώτο γύρο, στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος η 'Ενωση κέρδισε στην έδρα της με 3-1 σετ. 

Η γηπεδούχος Ολυμπιάδα Φρενάρους θέλει να πάρει την ρεβάνς της ήττας και κατεβαίνει στον αγώνα με απαιτήσεις 
έχοντας ενισχυθεί και με τον έμπειρο πασαδόρο Πιερή Στέκα που μεταγράφηκε από την Αναγέννηση Δερύνειας. Η 

Ολυμπιάδα στον πρώτο γύρο είχε μέτρια πορεία και θα επιδιώξει στο δεύτερο γύρο να ανατρέψει τα δεδομένα και να 
διεκδικήσει την άνοδο. 

Ο γενικός αρχηγός της ομάδας του Φρενάρους Θεόδωρος Μάρκου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι το 
παιχνίδι είναι κρίσιμο για την ομάδα του, αφού «εμείς, η Ολυμπιάδα Ν. και η Ενωση είμαστε περίπου ισοδύναμες και 

θα παλέψουμε για την άνοδο». Ο προπονητής Πανάγος Χαραλάμπους δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού 
και θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. 

Για τη νίκη θα μεταβεί στο Φρέναρος η Ε.Ν. Παραλιμνίου, οποία διεκδικεί την άνοδο. Η ομάδα του Ζόραν Λούκοβιτς 
αντιμετωπίζει κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού όμως υπάρχει αισιοδοξία για τη νίκη. Μιλώντας στην ιστοσελίδα 

της ΚΟΠΕ o προπονητής των «βυσσινί» ανέφερε ότι αναμένεται να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ανοικτό σε κάθε 
αποτέλεσμα. Όπως είπε δεν λέει κάτι ότι η ομάδα του κέρδισε στην πρεμιέρα. 

 
Φάση από προηγούμενο αγώνα της Ε.Ν.Π. 



Στον άλλο αγώνα της έκτης αγωνιστικής (Τετάρτη 19:30) στην Εμπα ο Διόνυσος φιλοξενεί την πρωτοπόρο Ολυμπιάδα 
Ν. Φαβορί στα χαρτιά είναι η προσφυγική ομάδα η οποία όμως αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Στον πρώτο 

γύρο η Ολυμπιάδα κέρδισε στην Ακρόπολη με 3-0 σετ. 
Την έκτη αγωνιστική η Εθνική Ενόπλων δεν θα αγωνιστεί λόγω της αποχώρησης του Άρη Λεμεσού από το 
πρωτάθλημα. 

Νέα νίκη η Ενόπλων 

Μετά από ένα ωραίο παιχνίδι η Εθνική Ενόπλων κέρδισε τη Δευτέρα στο Γυμνάσιο Ακρόπολης την Ολυμπιάδα Ν. με 1-
3. Ο αγώνας που ήταν εκτός συναγωνισμού ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική και τελευταία του Α Γύρου. 

Τα σετ: 25-22, 24-26, 14 -25, 23-25. 

Ολυμπιάδα Ν. (Π. Σάββα): Καπνίσης, Χαραλάμπους Α., Νεοκλέους, Αριστοκλέους, Αναστασιάδης, Βυρίδης, Λίμπερο: 
Ευριπίδου (Λαμπασκής, Ιορδάνους, Χανδριώτης, Γεωργίου). 

Εθν. Ενόπλων (Ντ. Λέτσιεφ): Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Α. Χρυσοστόμου, 
Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ , Στ. Χαριδήμου, Αντ. Λιοτατής (Λίμπερο). 

Τα φώτα στο Δάλι 
Ο αγώνας Πανιδαλικού – Αναγέννησης Δερύνειας στο Γυμνάσιο Ιδαλίου ξεχωρίζει από τους αγώνες της έκτης 

αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γυναικών Β Κατηγορίας. Στους άλλους αγώνες στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου ο Ν.Ο. 

Λακατάμιας υποδέχεται τον Ροτσίδη Μάμμαρι και στο Γυμνάσιο Λατσιών ο Εθνικός αντιμετωπίζει την ομάδα του 
Πανεπιστημίου. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη στις 19:30. H αγωνιστική θα συμπληρωθεί την Κυριακή 20 

Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00 με τον αγώνα στο Θεμιστόκλειο ανάμεσα στην Ανόρθωσις Πετόσφαιρα και τον Παφιακό. 
Ρεπό έχει αυτή την αγωνιστική ο Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων. 
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Πρωταθλήματα μίνι βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών τις γιορτές 
Δηλώσεις συμμετοχής από ομάδες μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 

H ΚΟΠΕ ανακοινώνει ότι την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα διεξαχθούν 
πρωταθλήματα μίνι βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών. Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 και κάτω των 14 ετών. 

Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στην ΚΟΠΕ, υποβάλλοντας σχετικό 

αίτημα μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 με πλήρως συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής. Τα 
ίδια πρωταθλήματα θα διεξαχθούν και την περίοδο Μαϊου – Ιουνίου 2016. 
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Supervisor ξανά στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Γιώργος Στεφανίδης 
Υπεύθυνος του αγώνα Tomis Constanta- Dragons Lugano την Πέμπτη 

Άλλη μια τιμητική διάκριση για το κυπριακό βόλεϊ στο πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή της ΚΟΠΕ Γιώργου Στεφανίδη, 

ο οποίος μέσα σε ένα μήνα ορίστηκε εκ νέου υπεύθυνος (supervisor) σε αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ της κορυφαίας 
δηλαδή διοργάνωσης στο χώρο της πετοσφαίρισης. 

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης όρισε τον κ. Γιώργο Στεφανίδη υπεύθυνο αγώνα στον αγώνα του έβδομου 
ομίλου για το Τσάμπιονς Λίγκ Ανδρών μεταξύ των ομάδων Tomis Constanta (Ρουμανίας) και Dragons Lugano 

(Ελβετία) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, αφού η 
ρουμανική ομάδα καίγεται για νίκη – τρίποντο ώστε να έχει ελπίδες πρόκρισης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18:00 ώρα 
Ρουμανίας (17:00) ώρα Κύπρου στο Sports Hall Constanta. 



 
Στιγμιότυπο από την προηγούμενη παρουσία του Γ. Στεφανίδη στο Τσάμπιονς Λιγκ τον Νοέμβριο στη Μόσχα. 

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι Victor Markov από την Ρωσία και ο Aliaksandr Piasetski από την Λευκορωσία. 
Τρίτος (αναπληρωματικός) διαιτητής ορίστηκε ο Lucian Νastase από την Ρουμανία. 

Ο κ. Στεφανίδης αναχωρεί από την Κύπρο στις 03:00 το πρωί της Τετάρτης και επιστρέφει στις 01:00 τα χαράματα 
του Σαββάτου. Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Στεφανίδης ανέφερε σχετικά με τον τιμητικό ορισμό 

του ότι: «Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην οργάνωση του παιχνιδιού, αφού η επικοινωνία που έχω 
με την γηπεδούχο ομάδα είναι άριστη. Οι γηπεδικές συνθήκες και το περιβάλλον είναι γνωστό για μένα αφού 

επισκέφθηκα και την περσινή χρονιά το γήπεδο αυτό». Σύμφωνα με τον κ. Στεφανίδη, ο αγώνας είναι κρίσιμος 
βαθμολογικά. 

Σημειώνεται ότι ο τεχνικός διευθυντής της ΚΟΠΕ ορίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά supervisor σε αγώνα Champions 
League, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο ορίστηκε στον αγώνα Ντιναμό Μόσχας – Kάννες στο Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών 

και τον Ιανουάριο θα βρεθεί και πάλι σε αγώνα ομίλων Τσάμπιονς Λίγκ Γυναικών μεταξύ Novara (Ιταλία) – VakifBank 

(Τουρκία). Πιθανότατα, ο κ. Στεφανίδης να οριστεί supervisor και τον Φεβρουάριο σε αγώνα της φάσης των «12» ή 
των «6» του Τσάμπιονς Λίγκ. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Τρεις αγώνες με μεγάλα φαβορί 

Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα, ΘΟΙ Αυγόρου – Τεχνοοικία ΑΕΚ και Transbunker ΑΕΛ – Άρης Πολεμίου, Prestige Απόλλων - 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. 

Με τέσσερεις αγώνες όπου υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί συνεχίζεται την Τετάρτη η προημιτελική φάση του Κυπέλλου 

ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Ανόρθωσις, Τεχνοοικία ΑΕΚ και Τransbunker ΑΕΛ κέρδισαν στους πρώτους αγώνες με 
3-0 και στην ουσία ψάχνουν ένα σετ για να τελειώσουν την πρόκριση απέναντι σε Ολυμπιάδα, ΘΟΙ Αυγόρου και Άρη 
Πολεμίου αντίστοιχα. Αναλυτικά: 

Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα (ΑΤΙ 19:30) 

Η νίκη της Ανόρθωσης με 3-0 εκτός έδρας την περασμένη Τετάρτη καθιστά μεγάλο φαβορί την ομάδα της 
Αμμοχώστου που παίζει στην έδρα της. Η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου ενόψει του αγώνα έχει να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα της Βάσως Ριαλά που δεν θα αγωνιστεί, ενώ αμφίβολη παραμένει η Ελένη Κολοκοτρώνη. 

 
Η ομάδα της Ανορθώσεως παρουσιάζεται το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. 

Η Ολυμπιάδα η οποία βρίσκεται σε πτώση το τελευταίο διάστημα θα πάει στο ΑΤΙ με στόχο να παλέψει για το 
καλύτερο και εάν έλθει η πρόκριση θα είναι καλοδεχούμενη. Ο κόουτς Χριστόδουλος Σιαντρής δεν αντιμετωπίζει 
κανένα πρόβλημα τραυματισμού και ελπίζει ότι όλες οι παίκτριές του θα βρεθούν σε καλή μέρα. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Τεχνοοικία ΑΕΚ (Τεχνική Σχολή Αυγόρου 19:30) 

Η νίκη της Τεχνοοικία ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη στο «Κίτιον» με 3-0 και η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις 
δυο ομάδες καθιστά μεγάλο φαβορί την ομάδα της Λάρνακας. Το γηπεδούχο ΘΟΙ το οποίο θα παραταχθεί χωρίς την 
αρχηγό του Ελένη Μιχαήλ θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. 

Ο προπονητής της Τεχνοοικία ΑΕΚ Παύλος Κωνσταντίνου προτίθεται να ξεκουράσει κάποιες παίκτριες ενόψει των 

δύσκολων αγώνων που ακολουθούν στο πρωτάθλημα με Transbunker ΑΕΛ στις 23 Δεκεμβρίου και Prestige Απόλλωνα 
με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τις γιορτές. 

Transbunker ΑΕΛ – Άρης Πολεμίου (Γήπεδο ΑΕΛ 20:00) 

Αγώνας τυπικής διαδικασίας αναμένεται να διεξαχθεί στο γήπεδο της ΑΕΛ αφού τις δυο ομάδες χωρίζει τεράστια 

διαφορά δυναμικότητας. Η ομάδα του Μιχαήλ Ολμετσένκο με το 0-3 του πρώτου αγώνα στο χέρι θα έχει την ευκαιρία 
για πειραματισμούς και τη δοκιμή παικτριών ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. 



Τα ίδια ισχύουν και για την ομάδα της Πάφου, αφού οι Πολεμίτισσες βλέπουν το παιχνίδι σαν ευκαιρία αποκόμισης 
εμπειριών. 

Prestige Απόλλων – Ε.Ν. Αγ.Αθανασίου (Γηπ. Απόλλωνα 19:30) 

To 0-3 του πρώτου αγώνα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης της ομάδας που θα περάσει στα ημιτελικά. O 

Prestige Απόλλων είναι το φαβορί και μέσα στην έδρα του θα επιδιώξει μια ακόμα νίκη. Ο προπονητής Γιάννης 
Γιαπάνης ίσως ξεκουράσει παίκτριες και να δώσει την ευκαιρία σε κάποιες άλλες παγκίτισσες να πάρουν χρόνο 
συμμετοχής. 

Η 'Ενωση θα πάει στο γήπεδο του Απόλλωνα για να κάνει το παιχνίδι της. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου θα θεωρήσει το 
παιχνίδι ως ένα καλό τεστ για τις επόμενες υποχρεώσεις. 

 

14.12.2015/13:45 

Σεφτέ στις νίκες για τον Ροτσίση Μ. στη Β Κατηγορία Γυναικών 
Κέρδισε την Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 3-1 στην Κοκκινοτριμιθιά 

Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Γυναικών πέτυχε την Κυριακή η ομάδα του Ροτσίδη Μάμμαρι η 
οποία στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς που χρησιμοποιεί ως έδρα κέρδισε την Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 3-1 (25-22, 

19-25, 25-21,25-23) στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής. Με αυτή τη νίκη ο Ροτσίδης βρίσκεται στην έβδομη θέση 
με 3 βαθμούς. 

Οι παίκτριες που χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα ήταν οι: Αντ. Κωνσταντίνου, Χρίστου, Στυλιανού, Κυρ. Κωνσταντίνου, 
Φελλά, Καυκαρίδου, Βασιλείου, Νικολάου, Αγαθοκλέους και Πούλλακκου. Στο ρόστερ της ομάδας συμπεριλαμβάνονται 
και οι: Κουτούμπα, Τζήκα, Δημ. Χατζηκωστή, Ελ. Χατζηκωστή, Μ. Στλιανού και Ευ. Προκοπίου. 

 
Φάση από τη νίκη του Ροτσίδη επί της Ανορθώσεως Πετόσφαιρα. 

Για την επιτυχία αυτή μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της ομάδας Χρίστος Πούλλακκος ο οποίος 

ανέφερε ότι «η νίκη αυτή θα δώσει κουράγιο στην ομάδα να συνεχίσει και να παλέψει για το καλύτερο δυνατό στη 
συνέχεια, αφού η ομάδα μας είναι νεαρή και άπειρη». 

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Ροτσίδη την Τετάρτη στις 19:30 η ομάδα του Ν.Ο. Λακατάμιας στο Λύκειο Αγ. 
Γεωργίου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Για τον αγώνα αυτό ο κ,. Πούλλακκος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η 
ομάδα του μπορεί να ανταπεξέλθει και να κερδίσει τον αγώνα. 



 
Οι δυο ομάδες παραταγμένες προτού μπουν στο γήπεδο. 

Ερωτηθείς για τους στόχους της ομάδας του ο κ. Πούλλακκος ανέφερε ότι «στον Ροτσίδη στην πρώτη μας χρονιά στη 
Β Κατηγορία δεν έχουμε στόχο τον πρωταθλητισμό, αλλά οι παίκτριές να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ειδικότερα 

με το βόλεϊ. Σύμφωνα με τον κ. Πούλλακκο, το σωματείο του Ροτσίδη δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αναπτυξιακά 
τμήματα όπου αυτή τη στιγμή τις ομάδες αυτές στελεχώνουν 60 παιδιά. 
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Ομόνοια: Στόχος η ανατροπή και πρόκριση στην οκτάδα 
Φιλοξενεί την Τρίτη (20:00) την CAI Teruel στη ρεβάνς του 0—3 για το CEV CUP 

Με πίστη στις δυνάμεις της και με στόχο την ανατροπή του σκορ και την πρόκριση στην οκτάδα του challenge round 

του CEV CUP Ανδρών αγωνίζεται την Τρίτη στις 20:00 (τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision) στο Στάδιο «Τάσσος 
Παπαδόπουλος – Ελευθερία» απέναντι στην ισπανική CAI Teruel στον επαναληπτικό του 0-3 του Pabellon Municipal 
Los Palmas του Τερουέλ την 1η Δεκεμβρίου. 

Στον αγώνα της Ισπανίας η Ομόνοια στάθηκε αξιοπρεπέστατα και στα τρία σετ τα οποία έχασε 25-23, 25-22 και 25-19. 

Στον αγώνα του Τερουέλ καταλυτικό ρόλο για τη νίκη της ισπανικής ομάδας έπαιξαν τα χαμένα σέρβις της Ομόνοιας 
που δεν της επέτρεψαν να πάρει τους πόντους που ήθελε για να πάρει κάποιο σετ. Σημειώνεται ότι έστω και με το 0-3 

σε βάρος της η Ομόνοια μπορεί να προκριθεί είτε με νίκη με 3-0, είτε με 3-1 ώστε και στις δυο περιπτώσεις να 
οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. 



 
O Μπρούνο Αλβες προσπαθεί να βγάλει την άμυνα στον αγώνα του Τερουέλ. 

Η προετοιμασία των «πρασίνων» ολοκληρώνεται με προπόνηση που θα γίνει τη Δευτέρα στις 18:00 στο Στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» και εάν δεν προκύψουν απρόοπτα στην αποστολή που θα πάρει μαζί του στον 

αγώνα ο προπονητής Σάββας Σάββα θα βρίσκονται οι: Α. Πετρακκίδης, Δ. Αποστόλου, Σ. Πετρακκίδης, Γ. Σπανός, 
Τούλιο, Σ. Σπανιιάς, Κ. Παφίτης, Κ. Αδάμου, Α. Αλεξίου, Ρεϊνάλντο, Αντ. Αντωνίου και Άλβες. 

Ο τιμ μάνατζερ της ομάδας Μαρίνος Στυλιανίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ομόνοια με βάση και την εικόνα 
στην Ισπανία μπορεί να πάρει την πρόκριση και κάλεσε τον κόσμο της Ομόνοιας να συμπαρασταθεί στην ομάδα. 

Η αποστολή της Teruel θα φθάσει στην Κύπρο απόψε στις 20:00 και με βάση το πρόγραμμα στις 22:00 θα προπονηθεί 
για μια ώρα στο «Ελευθερία» Η δωδεκάδα της ομάδας αποτελείται από τους: Μόνφορτ, Στοροζίλοφ, Νορότσα Ντα 
Σίλβα, Τορθέλλο, Φίτερερ, Αλτάγιο, Ρουίθ, Ρίεκς, Βιτζίλ, Μπαρθάλα, Μπουγκάλο και Μαρτίν. 

Σημειώνεται ότι την οκτάδα των ομάδων που θα προκριθούν θα συμπληρώσουν άλλες οκτώ ομάδες οι οποίες θα 

αποκλειστούν από τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και θα υποβιβαστούν στο CEV CUP. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί 
challenge –round όπου θα προκύψει η τελική οκτάδα της διοργάνωσης. 

 

12.12.2015/18:34 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου - Prestige Απόλλων 0-3 (12-25, 11-25,17-25) 

Με όση άνεση ήθελε μετά από το κουραστικό ταξίδι στην Τουρκία και τον αποκλεισμό από την Bursa πέρασε από το 

Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου ο Prestige Απόλλων. Τα κορίτσια του Γιάννη Γιαπάνη κέρδισαν με 0-3 στον πρώτο αγώνα της 
προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών. Η ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ. στάθηκε αξιοπρεπώς 
έχοντας να αντιμετωπίσει και τις βασικές απουσίες των Αραούζου, Νιόκκα. 

Παρά την κούρασή τους οι «γαλάζιες» έπαιξαν συγκεντρωμένα και δεν έδωσαν δικαιώματα στις γηπεδούχες. Το πρώτο 

σετ οι «γαλάζιες» μπήκαν δυνατά και κέρδισαν με 12-25. Στο δεύτερο σετ δεν άλλαξε τίποτε στο παιχνίδι, αφού οι 
κοπέλες του Prestige Απόλλωνα ήταν εκ νέου σοβαρές και κέρδισαν με 11 -25. 

Την ίδια ώρα οι παίκτριες της Ένωσης δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους. Στο 
τρίτο σετ οι «γαλάζιες» βρήκαν περισσότερη αντίσταση από τις πετοσφαιρίστριες του Αγίου Αθανασίου, αλλά τελικά η 

ουσία δεν άλλαξε και ο Prestige Απόλλων κέρδισε το σετ με 17 -25 και τον αγώνα 0-3 και βρίσκεται ήδη στην 
τετράδα. Ο επαναληπτικός είναι ορισμένος την Τετάρτη στις 19:30 στο γήπεδο του Aπόλλωνα. 



Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου(Α. Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Ιωάννου, Κοβαλίοβα, Χριστοφόρου 
Αλλαγές: Πίττα, Νικολάου. 

Prestige Απόλλων (Γ. Γιαπάνης): Χουντίμα, Μανίταρου, Κις, Λαβρούκ, Ζακχαίου, Σπύρου Αλλαγές: Λίμπερο: 
Χριστοφόρου, Λίμπερο: Λεωνίδου, Στυλιανού. 

 

11.12.2015/20:27 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωσις 0-3 (25-27,20-25, 17-25) 
Η «Μεγάλη Κυρία» έγινε το μεγάλο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση στην τετράδα.Παίζοντας μυαλωμένα 

σε όλο το παιχνίδι κέρδισε το ΑΠΟΕΛ μέσα στο «Λευκόθεο» με 0-3 παίρνοντας και την ρεβάνς για την ήττα της με το 
ίδιο σκορ στο ίδιο γήπεδο πριν δυο εβδομάδες για το πρωτάθλημα. Αντίθετα, οι «πορτοκαλί» δεν μπόρεσαν να 
ακολουθήσουν τον ρυθμό της Ανορθώσεως χάνοντας τον αγώνα και το Κύπελλο έγινε δύσκολη υπόθεση. 

Πραγματικό ντέρμπι με τα όλα του ήταν το πρώτο σετ στο «Λευκόθεο». Οι δυο ομάδες μπήκαν αποφασισμένες με 

συνέπεια να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Τελικά, μετά από πραγματική μάχη που κράτησε πάνω από 30 λεπτά η 
Ανόρθωσις πιο συγκεντρωμένη κέρδισε το σετ με 25-27 κάνοντας το 0-1 αποκτώντας σαφές προβάδισμα. 

Η Ανόρθωσις μετά το πρώτο σετ πήρε την ψυχολογία με το μέρος της και παίζοντας καλό βόλεϊ στο δεύτερο σετ 
έλεγχε πλήρως τον αγώνα κερδίζοντας με 20-25. Σε αυτό το σετ οι Βαρωσιώτες ήταν κυρίαρχοι, ενώ το ΑΠΟΕΛ με 

λάθη στα κρίσιμα σημεία του σετ δεν κατόρθωσε να βρει απαντήσεις. Στο τρίτο σετ η Ανόρθωσις δεν θέλησε να 
αμφισβητηθεί η κυριαρχία της και παίζοντας οργανωμένα κέρδισε με 17 -25 κάνοντας το 0-3. Το ΑΠΟΕΛ επηρεάστηκε 
ψυχολογικά από την έκβαση κυρίως του πρώτου σετ και έχασε φυσιολογικά. 

ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς): Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Ευσταθίου, Γεωργίου, Χόστερ, Χατζηπαύλου, Λίμπερο: Παντελή. 
Αλλαγές: Χαλλουμής, Πέτρου. 

Ανόρθωσις (Μαρ. Κοντός):Τσιάρτσκι, Δημητρίου, Μιχαϊλοβιτς, Κολάς, Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Λίμπερο: Πλατρίτης. 

Αλλαγές: Γ. Κοντός, Π. Χρυσοστόμου. 
 

Παφιακός – Ομόνοια 0-3 (18-25,20-25,18-25) 
Τον αέρα του Παφιακού πήρε η Ομόνοια. Οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος έκαναν το πρώτο και αποφασιστικό 

βήμα για την πρόκριση στην τετράδα, αφού παίζοντας εξαιρετικά κέρδισαν μέσα στο «Αφροδίτη» με 0-3 σετ. Η νίκη 

αυτή είναι η δεύτερη για την Ομόνοια μέσα στην Πάφο σε διάστημα δυο εβδομάδων. Ο Παφιακός έχει πλέον να ανέβει 
ένα «βουνό» αφού ο επαναληπτικός θα γίνει στο «Ελευθερία» και κυνηγά το θαύμα της ανατροπής του 0-3. 

H Ομόνοια με κεκτημένη ταχύτητα από τις τελευταίες επιτυχίες μπήκε αποφασιστικά στον αγώνα και κατάφερε 

παίζοντας συγκεντρωμένα να κερδίσει το πρώτο σετ με 18-25 εξασφαλίζοντας σοβαρό αβαντάζ με το 0-1 στο χέρι. Οι 

«τριφυλλοφόροι» με το αβαντάζ του 0-1 μπήκαν στο δεύτερο σετ με σκοπό να το κερδίσουν και ουσιαστικά να 
βρεθούν με το ένα πόδι στην τετράδα. 

Η εικόνα του σετ δεν άλλαξε και πολύ σε σχέση με το πρώτο σετ, παρά τη βελτίωση του Παφιακού κυρίως επιθετικά. 

Ωστόσο, όμως οι πρωταθλητές κέρδισαν με 20 -25 και έκαναν το 0-2. Η Ομόνοια συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 

τρίτο σετ, ενώ τα προβλήματα του Παφιακού, ο οποίος δεν έβρισκε αντίδοτο στο παιχνίδι των «πρασίνων» δεν 
λύθηκαν. Συνέπεια η ομάδα του Σάββα Σάββα να κερδίσει το σετ και 18-25 και να πάρει τη νίκη με 0-3 σε 1 ώρα και 
18 λεπτά. 

Παφιακός (Σπ. Πρωτοψάλτης): Μπατίστα, Ανδρέου, Τιάγκο, Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Λίμπερο: 
Παπαχριστοδούλου, Αλλαγές: Ιγνατίου, Χ. Σαββίδης. 

Ομόνοια: (Σ. Σάββα):Παφίτης, Αλβες, Σ. Πετρακκίδης, Αλεξίου, Α. Πετρακκίδης, Ρεϊνάλντο, Λίμπερο: Αντωνίου, 
Αλλαγές: Σ. Πετρακκίδης. 

Νέα Σαλαμίνα – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-19, 25-14, 25-22) 
Η Νέα Σαλαμίνα επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά κέρδισε στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» τον 
Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών με 3-0 σετ και έκανε το αποφασιστικό βήμα για την τετράδα. 



Στο πρώτο σετ ο αγώνας ήταν άκρως ανταγωνιστικός αφού ο Εθνικός έπαιξε πολύ καλό βόλεϊ δείχνοντας για άλλη μια 
φορά πολύ καλά στοιχεία. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλευόμενοι τις πιο σωστές τους επιλογές κέρδισαν με 25-19 και 

προηγήθηκαν με 1-0. Ο Αυστραλός κόουτς της Ν. Σαλαμίνας Λουκ Ρέινολτς παρέταξε την εξάδα του χωρίς τον Καναδό 
Χαντ. 

Στο δεύτερο σετ η Ν. Σαλαμίνα ήταν ανώτερη και καθάρισε εύκολα με 25-14. Στο σετ αυτό οι γηπεδούχοι έπαιξαν πιο 
σοβαρά, ενώ οι νεαροί παίκτες του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών υπέπεσαν σε λάθη στην υποδοχή λόγω κούρασης. 

Στο τρίτο σετ ο αγώνας είχε ενδιαφέρον αφού η ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού μη έχοντας να χάσει οτιδήποτε 

πάλεψε με στόχο την κατάκτηση ενός σετ. Η Ν. Σαλαμίνα από την πλευρά της χαλάρωσε όμως εκμεταλλευόμενη την 
εμπειρία της κέρδισε με 25-22 και τον αγώνα με 3-0 σετ. 

Νέα Σαλαμίνα (Λουκ Ρέινολτς): Ιαντόλο, Σαββίδης, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Καλαφάτης, Προδρόμου, Λίμπερο: Βαρνάβα 
Αλλαγές: Λιοτατής,  Γ. Χρυσοστόμου, Σοφοκλέους. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (N. Ιωάννου): X’’Αθανασίου, Κιρίλοφ, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ, 
Λίμπερο: Νικηφόρου. Αλλαγές: Γερασίμου, Βραχίμης, Μάτσας, Προύσαλης, 

 
Αναγέννηση Δ. – Pokka ΑΕ Καραβά 0-3 (18-25, 19-25, 25-27) 

Κλειστός αναμενόταν ο αγώνας στη Δερύνεια με γεμάτα σετ και επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Τόσο η Αναγέννηση, όσο 

και η Pokka ΑΕ Καραβά κυνήγησαν τη νίκη που θα αποτελούσε και πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό με νικητές 
τελικά τους Καραβιώτες που εκμεταλλεύτηκαν την εμπειρία και το πολύ γεμάτο ρόστερ που έχουν. Χαρακτηριστικά, το 

τρίτο σετ ήταν ανοικτο μέχρι το τέλος και τελικά η μπίλια έκατσε στην ομάδα της Pokka ΑΕΚ που το κέρδισε και πήρε 
το πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού στη Λεμεσό 

Η Pokka ΑΕ Καραβά  μπήκε στον αγώνα για να τον «καθαρίσει». Στο πρώτο σετ παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 
από τη μαχητική Αναγέννηση κέρδισε με 18-25 αποδεικνύοντας ότι είναι το φαβορί. Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο 

σετ με τελική νικήτρια την Pokka ΑΕΚ με 19 -25. Στο τρίτο σετ έγινε φοβερή μάχη, αλλά η προσφυγική ομάδα 
εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ που είχε και κέρδισε με 25-27 και τον αγώνα με 0-3 σε ένα σετ που κράτησε σε αγωνία 
τους φιλάθλους. 

Αναγέννηση Δ. (Aντ. Κωνσταντίνου): Χρυσοστόμου, Πάια, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Ττόφιας, Νικόλοφ, Λίμπερο: 
Ζάνης. Αλλαγές: Ντουβάρτσι, Σωτηρίου, Χρ. Χρυσοστόμου. 

Pokka ΑΕ Καραβά (X. Καννεστράτσι): Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Σάντζεθ, Χριστοφή, Λίμπερο: Χ’’ 
Δαμιανού, Λίμπερο: Αχιλλέως. Αλλαγές: Κοσιάρης, Χ'' Βασίλης. 

 

11.12.2015/13:30 
Μ. Χ’’ Χριστοδούλου (Αρης Πολ): «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια» 

Ουραγός στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Α Κατηγορίας Γυναικών είναι ο Άρης Πολεμίου ο οποίος ολοκλήρωσε 

τον πρώτο γύρο χωρίς νίκη. Η ομάδα που παρουσιάζεται με πολλές νεαρές παίκτριες προσπαθεί για το καλύτερο και 
ευελπιστεί σε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο. 

Η αρχηγός της ομάδας και η πλέον έμπειρη πετοσφαιρίστρια της ομάδας Μαρία Χ’’ Χριστοδούλου μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι η ομάδα της προσπαθεί να φανεί ανταγωνιστική, ενώ θεωρεί ακόμα ότι η υπόθεση 
υποβιβασμός δεν έχει κριθεί. 



 
H ομάδα του ΄Αρη Πολεμίου σε πλήρη παράταξη. 

Η διαγώνια της ομάδας του Πολεμίου ανέφερε ότι «στο δεύτερο γύρο θα προσπαθήσουμε να σταθούμε με 

αξιοπρέπεια και στο τέλος εάν καταφέρουμε την παραμονή θα είναι επιτυχία». Πάντως, η Χ’’ Χριστοδούλου 

αναγνώρισε τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν λόγω και της απειρίας της ομάδας της. 
Η Χ’’ Χριστοδούλου αποτελεί τη σημαία του Άρη Πολεμίου, αφού ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία το βόλεϊ, δηλαδή 
από την ηλικία των 14 ετών και για 30 χρόνια αγωνίζεται πάντοτε στην ομάδα του Άρη. 

 

11.12.2015/12:43 
Ο νεαρότερος ξένος πετοσφαιριστής μεταγράφηκε σε κυπριακή ομάδα 

Ο οκτάχρονος Λούκα Ριστόφσκι θα παίξει στην Ομόνοια με ειδικούς όρους 

Η μεταγραφή του νεαρότερου πετοσφαιριστή σε κυπριακό σύλλογο είναι γεγονός. Ο οκτάχρονος Λούκα Ριστόφσκι 

(γιος του βοηθού προπονητή της Ομόνοιας Ζάρκο Ριτσόφσκι) μεταγράφηκε από ομάδα των Σκοπίων στην Ομόνοια. Ο 

μικρός δικαιούται να αγωνίζεται μόνο στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα κατηγορίας U -14 με ειδικούς όρους από τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Πεετοσφαίρισης (FIVB). 

Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή ξένου πετοσφαιριστή από ομάδα του εξωτερικού σε κυπριακό σύλλογο στην 
ιστορία του κυπριακού βόλεϊ 

 

11.12.2015/12:12 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι με μεγάλο φαβορί 
Ε.Ν. Αγ. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων το Σάββατο στις 18:00 

Με τον αγώνα Ε.Ν. Αγ. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλωνα στις 18:00 στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου θα ολοκληρωθεί 
το Σάββατο η προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. 

Στον αγώνα παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί ο Prestige Απόλλων ο οποίος προέρχεται από το ταξίδι στην Προύσα 

και τον αποκλεισμό από την Bursa με δυο ήττες 3-0 την Τρίτη και Τετάρτη 8 και 9 Δεκεμβρίου 2015. Η ομάδα του Αγ. 
Αθανασίου προετοιμάστηκε για τον αγώνα και θα αντιμετωπίσει το φαβορί του αγώνα με στόχο μια καλή εμφάνιση. 

Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου αντιμετωπίζει δυο προβλήματα που αφορούν την αρχηγό της ομάδας Παντελίτσα Αραούζου 

η οποία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ θα απουσιάσει και η διαγώνιος Κυριακή 

Νιόκκα. Ενόψει του αγώνα η κ. Ροτσίδου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «η διαφορά δυναμικότητας του 



Prestige Απόλλωνα από την ομάδα μας είναι δεδομένη γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε για μια καλή εμφάνιση». Όπως 
είπε, «δεν θεωρώ ότι η κούραση που κουβαλά ο Prestige Απόλλωνας θα τον επηρεάσει ενόψει του αγώνα. 

Ο Prestige Απόλλων βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης στην Κύπρο μετά από ένα κουραστικό ταξίδι στην Προύσα 

και δυο αγώνες υψηλής έντασης με την Bursa, στρέφει το ενδιαφέρον του στις εγχώριες διοργανώσεις με στόχο τη 
διατήρηση των κεκτημένων. 

 
Τα κορίτσια του Prestige Απόλλωνα παίζουν στον Αγ. Αθανάσιο το Σάββατο (Φωτό από 

ιστοσελίδα Prestige Απόλλωνα). 

Την Παρασκευή η ομάδα προπονήθηκε παρά την κούραση που κουβαλά και στην ουσία με μια προπόνηση 
ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα του Κυπέλλου. Στόχος των παικτριών του Γιάννη Γιαπάνη είναι η 

εξασφάλιση της νίκης ώστε η ομάδα να είναι άνετη στον επαναληπτικό. Ο προπονητής Γιάννης Γιαπάνης ,μιλώντας 
στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι προβληματίζεται από την κούραση των παικτριών του λόγω του ταξιδιού στην 
Τουρκία και των δυο αγώνων με υψηλή ένταση στην Προύσα. 

Εκτός αποστολής θα παραμείνει η ακραία Βασιλική Χ’’ Κωνστάντα η οποία δεν ταξίδεψε λόγω του προβλήματος που 
αντιμετωπίζει ούτε στην Τουρκία. 

Ο επαναληπτικός είναι ορισμένος στο Γήπεδο του Prestige Απόλλωνα την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου (19:30). Στους 

υπόλοιπους αγώνες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου που έγιναν την Τετάρτη σημειώθηκαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: Ολυμπιάδα – Ανόρθωσις 0-3(18 -25,13-25,15-25), Τεχνοοικία ΑΕΚ –ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-14, 25-13, 
25-23), ‘Αρης Πολεμίου – Trasnsbunker ΑΕΛ 0-3(12-25, 15-25,06-25). 

 

10.12.2015/14:46 

Η Αναγέννηση Δερύνειας «πετά» στη Β Γυναικών 
Κέρδισε στο ντέρμπι τον Εθνικό Λ.- Η Ε.Ν. Π. πέρασε από την Εμπα στη Β Ανδρών 

H Αναγέννηση Δερύνειας ήταν η νικήτρια του μεγάλου ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 

Γυναικών Β Κατηγορίας, αφού κέρδισε στην έδρα της τον Εθνικό Λατσιών με 3-2 και παρέμεινε στην κορυφή με 14 
βαθμούς. 

Ο αγώνας δεν ήταν για καρδιακούς, αφού στον αγώνα έγινε πραγματική μάχη και όλα τα σετ ήταν γεμάτα. 
Χαρακτηριστικά: (25-22, 30-28,13-25, 23-25, 15-09). Αξιο αναφοράς είναι ότι στο δεύτερο σετ η Αναγέννηση κέρδιζε 

με 24-17, αλλά ο Εθνικός με αντεπίθεση διαρκείας ισοφάρισε 24-24 και από το σημείο εκείνο το σετ πήγαινε πόντο –
πόντο για να κερδίσει στο τέλος η Δερυνειώτικη ομάδα με 30-28. 



 
Η πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δ. πέτυχε τη νίκη της πέμπτης αγωνιστικής στη Β Γυναικών. 

Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη, όμως ανέφερε ότι 
«παραλίγο να κάνουμε δώρο το παιχνίδι στον Εθνικό, αφού δεν καθαρίσαμε τον αγώνα όταν προηγήθηκα 2-0 και μιας 

τιμώρησε ο άγραφος νόμος του βόλεϊ. Ο κόουτς της Αναγέννησης είπε ότι η ομάδα του είναι πρώτη, αλλά ο Εθνικός 
διαθέτει το πάνω χέρι αφού ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στα Λατσιά, ενώ έχει και ένα αγώνα λιγότερο. 

Η κόουτς του Εθνικού Τατιάνα Κλεάνθους ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες 
και εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι παίκτριές της αντέδρασαν μετά το 0-2 σε βάρος τους. Η κ. 

Κλεάνθους είπε ότι «η ήττα δεν θα μας επηρεάσει και θα συνεχίσουμε». Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν με τις εξής 
συνθέσεις: 

Αναγέννηση Δ.: Δημητρίου, Οικονόμου, Χ’’Θωμά, Ευσταθίου, Αντωνίου, Χρυσοστόμου, Λίμπερο: Παρπούνα. Αλλαγές: 
Πολυδώρου, Χαννίδου, Παπαλεοντίου, Λουκά,Φραγκέσκου) 

Εθνικός Λατσιών: Δημητρίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίνου, Κωνσταντιινίδου, Λουκά, Ττέκκη, Λίμπερο: Kουτσουλλή 
Αλλαγές: Καλοθέου, Βαλσαμίδου). 

Στους άλλους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Πανεπιστήμιο – Ν.Ο. 
Λακατάμιας 3-0 (25-13, 25-17, 25 -18), Παφιακός – Μαραθώνας 3-0 (25-22, 25-10, 27-25). Η αγωνιστική 

συμπληρώνεται την Κυριακή με τον αγώνα Ροτσίδης Μ. – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 
14:00 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς. Ρεπό είχε ο Πανιδαλιακός. 

Εξάλλου, σε εξ αναβολής αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα έκανε τη μίνι έκπληξη 
κερδίζοντας στο Γυμνάσιο Ιδαλίου τον Πανιδαλιακό με 1-3 (16-25, 20-25,25-21, 24-26). Στο πλαίσιο της έκτης 

αγωνιστικής που είναι ορισμένη την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου (19:30) θα γίνουν οι αγώνες: Πανιδαλιακός – Αναγέννηση 
(Γυμν. Ιδαλίου), Ν.Ο. Λακατάμιας – Ροτσίδης (Αγ. Γεωργίου) Εθνικός – Παν. Κύπρου (Γυμν. Λατσιών). Η αγωνιστική 

θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στο Θεμιστόκλειο στις 12:00 με τον αγώνα μεταξύ της Ανορθώσεως 
Πετόσφαιρα – Παφιακού. Ρεπό θα έχει η πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δ. 

Β ΑΝΔΡΩΝ 
Για την πέμπτη αγωνιστική της Β Ανδρών στον μοναδικό αγώνα της ημέρας η Ε.Ν. Παραλιμνίου κέρδισε στην Εμπα 

τον Διόνυσο 3-0 (18-25,19-25.21-25) 
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων: 

A.O. Διόνυυσος (Δ. Βαμβατσούλης): Βαμβατσούλης, Τσαγγαρίδης, Κόκκινος, Παπακώστας, Ζαχαρία, 
Χρηστίδης  Αλλαγές: Φιλίππου 

Ε.Ν. Παραλιμνίου: Λούκοβιτς, Λόντσαρ, Στογιάκοφ, Χαραλάμπους, Ερωτοκρίτου, Σπαρτιάτης Σπ., Λίμπερο: Σάνταλος 
(Τσερκέζος, Ο. Σπαρτιάτης). 

O προπονητής της 'Ενωσης  Ζόραν Λούκοβιτς χαρακτήρισε δίκαιη τη νίκη της ομάδας και σημαντική αφού προήλθε 
μετά από ήττα. Η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (14/12/2015 19:00) με τον αγώνα Εθν. Ενόπλων – 
Ολυμπιάδα Ν. 



 

10.12.2015/12:40 

Πικρή γεύση άφησε η Ευρώπη στον Prestige Απόλλωνα 
Δεν έκανε το άλμα η ομάδα στους αγώνες με Μπακάου και Bursa 

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Prestige Απόλλωνα σταμάτησε στην Προύσα. Στο Genkiz Gollu Volleyball Hall της Προύσας οι 

κοπέλες του Γιάννη Γιαπάνη έχασαν δυο φορές με 3-0 από την τοπική Bursa BBSK και δεν κατάφεραν να κάνουν το 
βήμα στο CEV Challenge Cup Γυναικών. 

 
Με δυο ήττες έφυγε από την Προύσα ο Prestige Απόλλων. 

Η ομάδα της Λεμεσού δεν μπόρεσε να κοντράρει την Bursa η οποία την περίοδο 2014 -15 κατέκτησε το CEV 

Challenge Cup Γυναικών, ενώ ο βαθμός δυσκολίας μεγάλωσε από το γεγονός ότι και οι δυο αγώνες διεξήχθησαν επί 
τουρκικού εδάφους. Το αποτέλεσμα στην Τουρκία, αλλά και γενικότερα η ευρωπαϊκή πορεία, όπου η ομάδα δέχθηκε 

συνολικά τέσσερεις ήττες με συνολικό απολογισμό στα σετ 1-12 προκάλεσε στενοχώρια στην ομάδα. Υπενθυμίζεται 
ότι στις 28 Οκτωβρίου και 11 Νοεμβρίου η ομάδα του Prestige Απόλλωνα αντιμετώπισε στο πλαίσιο του CEV Cup 

Γυναικών την ρουμανική Στίιντα Μπακάου όπου γνώρισε τον αποκλεισμό με δυο ήττες. Η ευρωπαϊκή πορεία θα 
αναλυθεί εκτενώς στις επόμενες ημέρες . 

Η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο το βράδυ της Πέμπτης μετά από ένα κοπιαστικό ταξίδι. Η διαδικασία της 
επιστροφής άρχισε από την Προύσα το πρωί και ατμοπλοϊκώς η ομάδα έφθασε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί 
μέσω Αθηνών θα μεταβεί στη Λάρνακα. 

Την Παρασκευή οι «γαλάζιες» θα προπονηθούν αφού το Σάββατο στις 18:00 αντιμετωπίζουν στο Γυμνάσιο Αγίιου 

Αθανασίου την τοπική Ενωση Νέων για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου όπου η νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη για 
να γίνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην τετράδα. 

 

09.12.2015/22:35 

Πρώτο βήμα για Ανόρθωση, Τεχνοοικία ΑΕΚ και Transbunker ΑΕΛ 
Κέρδισαν στους πρώτους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γυναικών 



Η Ανόρθωσις, η Τεχνοοικία ΑΕΚ και η Transbunker ΑΕΛ έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους πρώτους 
προημιτελικούς του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Γυναικών. Οι τρεις ομάδες πιστοποίησαν την καλή τους 
κατάσταση και οι νίκες τους ήταν πειστικές. Αναλυτικά: 

Ολυμπιάδα – Ανόρθωσις 0-3 (18-25, 13-25,15-25) 

Η Ανόρθωσις στο πιο σημαντικό παιχνίδι της προημιτελικής φάσης πέρασε νικηφόρα από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως 

κερδίζοντας την Ολυμπιάδα με 0-3 κάνοντας το πρώτο και αποφασιστικότερο βήμα για την τετράδα. Η Ολυμπιάδα 
έδειξε ότι μπορούσε να απειλήσει μόνο στο πρώτο σετ όταν πίεσε την Ανόρθωση, αλλά έχασε 18-25. Τα επόμενα δυο 
σετ οι Βαρωσιώτισσες τα κέρδισαν σχετικά εύκολα με 13-25 και 15-25. 

 
Με το ένα πόδι στους ημιτελικούς είναι οι παίκτριες της Ανορθώσεως. 

Ολυμπιάδα (Χρ. Σιαντρής):Χριστοδούλου, Β. Χαραλάμπους, Α. Σταύρου, Ε. Πέτρου, Σ. Παπαγιάννη, Χρ. Αθανασίου, 
Λίμπερο: Σ. Σταύρου. Αλλαγές: E. Πέτρου, Α. Ψιλογένη, Μακλάσκι 

Ανόρθωσις (Γ. Χριστοφόρου):Ν. Γιασουμή, Οικονομίδου, Μπρατούνχιμα, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη, 
Λίμπερο: Δαϋιδ. Αλλαγές: Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Χατζηχαραλάμπους, 

Τεχνοοικία ΑΕΚ –ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-14, 25-13, 25-23) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ δυσκολεύτηκε μόνο στο τρίτο σετ για να κάμψει την αντίσταση του ΘΟΙ Αυγόρου στο «Κίτιον» με 
3-0 σετ και να βάλει βάσεις πρόκρισης για τον επαναληπτικό στο Αυγόρου την άλλη Τετάρτη. Ουσιαστικά, το ΘΟΙ 

απείλησε μόνο στο τρίτο σετ όταν έχασε με 25-23. Στο πρώτο και δεύτερο σετ, οι «κιτρινοπράσινες» κέρδισαν εύκολα 

με 25-14 και 25-13 καθαρίζοντας εύκολα. Ο κόουτς των Λαρνακέων Παύλος Κωνσταντίνου είχε την ευκαιρία να 
δοκιμάσει σχήματα και παίκτριες που δεν παίζουν συχνά. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ(Π. Κωνσταντίνου):Δημητρίου, Ιωάννου, Βοιτζίνοβιτς, Στυλιανού, Χαραλάμπους, Τόμιτς, Λίμπερο: 
Μοσφιλιώτη 

ΘΟΙ Αυγόρου(Λ. Νοβάκοφ):Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Χρυσάνθου, Χρίστου, Όθωνος, Χατζηκωνσταντίνου, 
Λίμπερο: Κούτα. 

Άρης Πολεμίου – Transbunker ΑΕΛ 0-3 (12 -25, 15-25, 06-25) 

Περίπατος αποδείχθηκε για την Transbunker ΑΕΛ η έξοδος στο Πολέμι, αφού με συνοπτικές διαδικασίες κέρδισε με 0-3 

τον τοπικό Άρη και αναμένει αντίπαλο στα ημιτελικά. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε σε λίγο παραπάνω από μια ώρα και τα 
σετ ήταν 12-25,15 -25 και 06-25. 



Άρης Πολεμίου (Γ. Χαραλάμπους):Μ. Κουππή, Αντωνίου, Χ’’ Ευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Χ’’Χριστοδούλου. 
Λίμπερο: M. Ανδρέου, Αλλαγές: Ρ. Αντωνίου, Χαραλάμπους, Ξενοφώντος, Ει. Ανδρέου. 

Transbunker ΑΕΛ (M. Ολμετσένκο):Λεζένκινα, Σουκορούκοβα, Ντβόρακ, Κουδουνά, Κχατσαρασβίλι, Παύλου, 

Λίμπερο: Ταλιαδώρου. Αλλαγές: Κυπριανού. 
  

B AΝΔΡΩΝ 
Για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β Ανδρών η Ε.Ν. Παραλιμνίου κέρδισε στην Εμπα τον Α.Ο. Διόνυσο 0-
3 (18-25, 19-25,21-25). 

Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Για την πέμπτη αγωνιστική της Β Γυναικών σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα 
Αναγέννηση Δ- Εθνικός Λατσιών 3-2 (25-22, 30-28, 13-25, 23-25, 15-09) 

Παφιακός – Μαραθώνας 3-0 (25 -22, 25 -10, 27-25) 
Πανεπιστήμιο - Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 

 

09.12.2015/18:47 

Prestige Απόλλων: Απλά.. η Bursa ήταν ανώτερη 
Με δυο ήττες οι «γαλάζιες» έφυγαν από το Challenge Cup 

Ο Prestige Απόλλων που έτσι και αλλιώς αναζητούσε ένα θαύμα για να προκριθεί δεν τα κατάφερε και στον δεύτερο 
αγώνα του Genkiz Gollu Volleyball Hall της Προύσας και έχασε από την τοπική ομάδα Bursa BBSK με 0-3. ΄Ετσι με δυο 
ήττες αποχαιρέτησε το Challenge Cup και επικεντρώνεται πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις. 

Στο  παιχνίδι οι κοπέλες του Prestige Απόλλων έκαναν την προσπάθειά τους, αλλά η τουρκική ομάδα σαφώς 
ανώτερη  πέρασε στους «8» 

 
Ο πάγκος του Prestige Απόλλωνα στην Προύσα (Φωτό από ιστοσελίδα Prestige Απόλλωνα). 

Δυνατά μπήκε η ομάδα της Bursa στο πρώτο σετ αιφνιδιάζοντας τις πρωταθλήτριές μας και προηγήθηκε 2-8. Οι 

Τουρκάλες που έδειχναν αποφασισμένες να καθαρίσουν την υπόθεση πρόκριση συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με 



συνέπεια οι «γαλάζιες» να μην έχουν το αντίδοτο και να αυξάνουν τη διάφορα στο 4-11. Η ίδια αρνητική εικόνα 
συνεχίστηκε για την ομάδα μας η οποία στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ έχανε με 9-16. Η ομάδα της Λεμεσού δεν 
μπορούσε να αντιμετωπίσει το σερβίς των παικτριών της Bursa ενώ αντιμετώπισε προβλήματα και στην υποδοχή. 

Η Bursa δεν αντιμετώπισε προβλήματα αφού διατηρούσε σταθερά την πρωτοπορία με εννιά – δέκα πόντους (10-19, 

11-20, 11 -21) για να ολοκληρωθεί το σετ σε με 12-25 σε 21 λεπτά. Με το 0-1 σε βάρος της η ομάδα μας ήθελε τρία 
νικηφόρα σετ για να κερδίσει με 3-1 και να οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

 
H Λαβρούκ μπλοκάρει την μπάλα σε φάση από τον αγώνα της Τετάρτης. 

ΟιΤουρκάλες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ αφού προηγήθηκαν 2-5. Ένα ντεμαράζ του Prestige 
Απόλλωνα έφερε τη διαφορά στον πόντο 5-6, αλλά η Bursa οδήγησε τον αγώνα στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ με το 

υπέρ της σκορ να είναι στο 5-8. Με την επιστροφή των ομάδων στο taraflex η τουρκική ομάδα αύξησε το προβάδισμά 
της στο 6-10. Μια προσπάθεια που έγινε από τις Λεμεσιανές έφερε τη μείωση του σκορ στους δυο πόντους 10-12, 

αλλά δεν υπήρχε συνέχεια, αφού συνεχώς οι γηπεδούχους έβρισκαν τις λύσεις. Χαρακτηριστικά, στο δεύτερο τεχνικό 

τάιμ – άουτ η διαφορά ήταν στους έξι πόντους 10-16. Ένα σερί 4-2 για τον Prestige Απόλλωνα μείωσε τη διαφορά 
στους τέσσερεις πόντους, αλλά δεν αποδείχθηκε αρκετό, αφού η τυπικά φιλοξενούμενη τουρκική ομάδα ανέβασε το 

δείκτη του σκορ στο 15-21. και αργότερα στο 16-24 για να τελειώσει το σετ 16-25 σε 24 λεπτά. Η Bursa πήρε σαφές 
προβάδισμα 0-2 και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση. 

Από τη στιγμή που η πρόκριση στην ουσία χάθηκε, οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα ήταν πιο απελευθερωμένες στο 
τρίτο σετ. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα ήταν σαφέστατα ανώτερη, έβρισκε τις λύσεις και διατηρούσε μικρό προβάδισμα 
στο σκορ μέχρι δυο πόντους. Στο πρώτο τεχνικό πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ η Bursa προηγείτο 6-8. 

΄Όπως και στο δεύτερο σετ με την επιστροφή στο taraflex οι Τουρκάλες αύξησαν τη διαφορά στους πέντε 7-12, αφού 

με όπλο το σερβίς εξακολουθούσαν να προκαλούν προβλήματα στην υποδοχή του Prestige Απόλλωνα. Οι δυο ομάδες 
πήγαν στους πάγκους για το δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ με τη διαφορά στους οκτώ πόντους 8-16 για τις Τουρκάλες. 

Η εξέλιξη του σετ χάλασε την ψυχολογία των Λεμεσιανών με συνέπεια η Bursa να μην έχει κανένα πρόβλημα στη 
διαχείριση του σετ και τελικά η τουρκική ομάδα να κερδίζει με 12 -25 να διαμορφώνει το 0-3 και με δυο νίκες να 
προκρίνεται στους «8» του Challenge Cup. 



 
H Κέλσι Φρεντς πασάρει και η Μανίταρου έτοιμη για δράση από τον αγώνα της Τετάρτης. 

Prestige Απόλλων (Γ. Γιαπάνης): Χουντίμα, Λαβρούκ, Κις, Φρεντς, Ζακχαίου, Ιορδάνους(Λίμπερο): Χριστοφόρου, 
Λίμπερο: Στεφάνου- Αλλαγές: Μανίταρου 

Bursa BBSK (Ντράγκαν Νέσιτς): Ντα Σίλβα, Γκιουλέρ, Ντιρίκ, Σορόγλου, Νταλ, Νίκολιτς, Λίμπερο:Καγιατσάν, 
Λίμπερο: Σαρίογλου. Αλλαγές: Μισιέλ. 

 

09.12.2015/15:36 

«Τρένο» Ομόνοια και Prestige Απόλλων 
Στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Ανδρών – Γυναικών Πετοσφαίρισης 

Ομόνοια και Prestige Απόλλων πάνε «τρένο» στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών Α Κατηγορίας. Οι δυο 

ομάδες  με τη λήξη του πρώτου γύρου στα αντίστοιχα πρωταθλήματα πέτυχαν το 7/7 δείχνοντας ικανές 
να  διατηρήσουν τα  κεκτημένα παρά την πίεση που δέχονται και θα δεχθούν από τους ανταγωνιστές τους. 

Α ΑΝΔΡΩΝ 

Με τη λήξη του πρώτου γύρου η Ομόνοια συγκέντρωσε 20 βαθμούς και προπορεύεται στη βαθμολογία έναντι 17 του 

δεύτερου Παφιακού. Η ομάδα του Σάββα Σάββα με το 7/7 έδειξε ότι ο κάθε αγώνας εξαρτάται από την ίδια. Οι 
«πράσινοι» διαθέτουν 12 παίκτες ισάξιους ενώ σε όλα τα ντέρμπι παρουσίασαν σταθερότητα και τα καθάρισαν 

(Ανόρθωσις εκτός, ΑΕ Καραβά και Παφιακός εκτός). Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου και 8η συνολικά στις 8 
Ιανουαρίου φιλοξενούν τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 



 
Πρωτοπόροι και αήττητοι στον πρώτο γύρο οι πετοσφαιριστές της Ομόνοιας (Φωτό από ιστοσελίδα Ομόνοιας). 

Ο δεύτερος Παφιακός έδειξε μια απίστευτη σταθερότητα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, όμως στο ντέρμπι με την 
Ομόνοια στην Πάφο έχασε εύκολα με 3-0. Η εξάδα Τιάγκο, Οικονομίδης, Κωνσταντινίδης, Μπατίστα, Μπουρκόφσκι, 

Ανδρέου  με λίμπερο τον Παπαχριστοδούλου πρόσφερε πολλές λύσεις στην ομάδα του Σπ. Πρωτοψάλτη. Οι Παφίτες 

βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 17 βαθμούς και στην πρεμιέρα του β γύρου αντιμετωπίζουν στην Πάφο τη Ν. 
Σαλαμίνα. 

Από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση χωρίζουν τέσσερεις ομάδες τέσσερεις βαθμοί. Η τρίτη Pokka ΑΕ Καραβά με 13 

βαθμούς έκανε ντεμαράζ μετά την τρίτη αγωνιστική και με τέσσερεις νίκες σε πέντε παιχνίδια (έχασε μόνο από την 

Ομόνοια εκτός 3-2) έδειξε τις δυνατότητές της. Στις 8 Ιανουαρίου οι Καραβιώτες φιλοξενούν την Ανόρθωση σε ένα 
σπουδαίο ντέρμπι. Η τέταρτη Ν. Σαλαμίνα με 11 βαθμούς διαθέτει νεανικό σύνολο όπου ξεχωρίζει ο Κολομβιανός 

διαγώνιος Μπαγιάν. Η ομάδα παρά το άσχημο ξεκίνημά της έκανε κάποιες νίκες (ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωσις) και έδειξε 
ικανότητες. Στην 8η αγωνιστική πάει στην Πάφο για να αντιμετωπίσει σε τεστ δυνατοτήτων τον Παφιακό. 

Προβληματική εικόνα παρουσίασε η πέμπτη με τη λήξη του πρώτου γύρου Ανόρθωσις με 11 βαθμούς. Οι 
«κυανόλευκοι» μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα (κέρδισαν Pokka ΑΕ Καραβά και Αναγέννηση στη Δερύνεια) δέχθηκαν 

ήττα από την Ομόνοια στην έδρα τους και από τότε επηρεάστηκαν ψυχολογικά με συνέπεια στις επόμενες τέσσερεις 
αγωνιστικές να κερδίσουν μόνο τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών χάνοντας και από Ν. Σαλαμίνα, ΑΠΟΕΛ και 
Παφιακό. Στην 8η αγωνιστική οι Βαρωσιώτες αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Pokka ΑΕ Καραβά. 

Στους 8 βαθμούς βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ το οποίο επηρεάστηκε από τους τραυματισμούς των Γαβριήλ Γεωργίου, Φάμπιο 

Χόστερ. Η ομάδα του Μίμη Παμπακά έδειξε δυνατότητες όμως η προσπάθεια για την τετράδα είναι δύσκολη αφού 
ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα. Στην πρεμιέρα του β’ γύρου οι «πορτοκαλί» εκστρατεύουν στη Δερύνεια για να 
αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση. 

Τρεις βαθμούς πίσω στους πέντε βρίσκεται η Αναγέννηση Δερύνειας η οποία παρά το γεγονός ότι διαθέτει πολύ καλό 

σύνολο όπου ξεχωρίζει ο Ελλαδίτης  διεθνής Απόστολος Αρμενάκης  έχασε κάποια παιχνίδια που την έφεραν πίσω 
βαθμολογικά.  Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου υποδέχεται στην 8η αγωνιστική το ΑΠΟΕΛ σε ένα παιχνίδι κομβικό 
για τους «πράσινους». 

Ουραγός χωρίς βαθμούς  είναι η συμπαθής ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών η οποία αγωνίζεται στην ουσία 

χωρίς ξένους . Οι Λατσιώτες αποφάσισαν να δώσουν ευκαιρίες σε νέα παιδιά και ίσως αυτό τους βγει σε καλό στο 
μέλλον. Στην 8η αγωνιστική οι Λατσιώτες αντιμετωπίζουν στο «Ελευθερία» την Ομόνοια. 

Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η ομάδα του Prestige Απόλλωνα σταμάτησε από εκεί που έμεινε πέρσι. Οι νταμπλούχες με μια εξαιρετική πορεία 
δείχνοντας ότι αποτελούν τη δύναμη του γυναικείου βόλεϊ τερμάτισαν στον πρώτο γύρο πρώτες με εφτά νίκες, χωρίς 

απώλειες και 21 βαθμούς. Η ομάδα διαθέτει έμπειρες Κύπριες και πολύ καλές ξένες προσφέροντας στον προπονητή 



Γιάννη Γιαπάνη εναλλακτικές λύσεις. Στην πρεμιέρα του β γύρου στις 23 Δεκεμβρίου οι «γαλάζιες» υποδέχονται το 
ΘΟΙ Αυγόρου. 

 
Εφτά νίκες σε εφτά αγώνες έχουν οι πετοσφαιρίστριες του Prestige Απόλλωνα (Φωτό από 

ιστοσελίδα Prestige Απόλλωνα) 

Τρεις βαθμούς πίσω με 18 βαθμούς βρίσκεται η Τεχνοοικία ΑΕΚ η ομάδα που νομοτελειακά αυτή τη στιγμή μπορεί να 

κοντράρει τον Prestige Απόλλωνα. Η ομάδα του Παύλου Κωνσταντίνου καθάρισε εύκολα όλα τα παιχνίδια και έχασε 
μόνο στην έδρα της από τις πρωτοπόρες. Στην πρεμιιέρα του β γύρου οι Σκαλιώτισσες υποδέχονται 
την Transbunker ΑΕΛ σε ένα κρίσιμο αγώνα. 

Τρίτη είναι η Transbunkrer ΑΕΛ η οποία ηττήθηκε από Prestige Απόλλωνα και Τεχνοοικία ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Η 

ομάδα του Ρώσου κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο αποτελείται από ένα κράμα νεαρών και έμπειρων παικτριών. Η ομάδα 
της Λεμεσού έχει δυνατότητες και μπορεί στο δεύτερο γύρο να πετύχει περισσότερα. Σημαντικός κρίνεται ο αγώνας 
της 23ης Δεκεμβρίου με την Τεχνοοικία ΑΕΚ στο «Κίτιον». 

Η Ανόρθωσις βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε λόγω 

τραυματισμών. Η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου μετά την πρώτη αγωνιστική παίζει με μια ξένη την 
Μπαρατούνχιμα αφού η Φιλανδέζα Ερικα Νίστρομ αποχώρησε λόγω εγκυμοσύνης. Με την επιστροφή της Κάλλιας 

Βασιλείου η ομάδα δυναμώνει και είναι ικανή να πετύχει τους στόχους της. Την 8η αγωνιστική οι «γαλανόλευκες» 
υποδέχονται τον Άρη Πολεμίου. 

Από την πέμπτη μέχρι την έβδομη θέση γίνεται «μάχη» μεταξύ Ολυμπιάδας Ν. (7 βαθμοί), ΘΟΙ Αυγόρου και Ε.Ν. Αγ. 
Αθανασίου (6 βαθμοί). Οι τρεις ομάδες ακολουθούν παράλληλη πορεία με την Ολυμπιάδα όμως να δείχνει κάπως 

καλύτερη στις εφτά πρώτες αγωνιστικές.  Η ομάδα της Ενωσης διαθέτει στις τάξεις της δυο ξένες (Κούπερ, 

Κοβαλίοβα), ενώ το ΘΟΙ έχει έμπειρες παίκτριες και ανεβαίνει. Την 8η αγωνιστική η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου φιλοξενεί την 
Ολυμπιάδα σε ένα καθοριστικό παιχνίδι αναζητώντας την ρεβάνς της ήττας του πρώτου γύρου, ενώ το ΘΟΙ πάει στη 
Λεμεσό για να αντιμετωπίσει τον Prestige Απόλλωνα. 

Στην 8η και τελευταία θέση χωρίς βαθμό παραμένει ο Άρης Πολεμίου. Η ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους μαζεύει 

εμπειρίες που θα χρησιμεύσουν στις νεαρές και άπειρες παίκτριές του στο μέλλον. Η 8η αγωνιστική θα βρει την ομάδα 
στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Μεγάλα ντέρμπι σε «Αφροδίτη» - «Λευκόθεο» 

Δυο μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει το μενού της οκτάδας του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας Ανδρών οι 

αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν την Παρασκευή στις 20:00. Τα βλέμματα των φίλων του βόλεϊ είναι στραμμένα στο 
σούπερ ντέρμπι της Πάφου όπου ο Παφιακός συγκρούεται με την πρωτοπόρο με τη λήξη του Α γύρου Ομόνοια, ενώ 

στη Λευκωσία θα γίνει το παραδοσιακό ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωσις. Στους άλλους αγώνες της προημιτελικής φάσης 
η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών και η Αναγέννηση Δερύνειας φιλοξενεί στο γήπεδό της 
την Pokka ΑΕ Καραβά. Αναλυτικά: 

Παφιακός – Ομόνοια (Αφροδίτη 20:00) 

Η κληρωτίδα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στις δυο ομάδες που με τη λήξη του Α γύρου τερμάτισαν στις δυο πρώτες θέσεις 
της βαθμολογίας (1η η Ομόνοια με 20 β. – 2ος ο Παφιακός με 17 β.). Οι δυο ομάδες οι οποίες παρουσίασαν τα πιο 

σταθερά σύνολα στον πρώτο γύρο θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την πρόκριση στα ημιτελικά αφού ο 

στόχος τους είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και πάλι 
στην Πάφο στις 27 Νοεμβρίου με νικήτρια την Ομόνοια με 0-3. 

Οι τέσσερεις βαθμοί που έχασε στις δυο τελευταίες αγωνιστικές του Α γύρου έριξαν τον Παφιακό στη δεύτερη θέση 

μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα των πέντε πρώτων αγωνιστικών. Ο θεσμός του Κυπέλλου θεωρείται πολύ σημαντικός 

για την ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα του με στόχο μια καθαρή νίκη στον αγώνα 
με την Ομόνοια. Για άλλη μια εβδομάδα δεν λείπουν τα προβλήματα τραυματισμών αφού οι Μουρκόφσκι και 

Κωνσταντινίδης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ ο Μπατίστα άνκαι αγωνίζεται δεν ξεπέρασε τις 
ενοχλήσεις εντελώς. 

Για τον αγώνα ο αρχηγός των «μπλε» ‘Ανθιμος Οικονομίδης δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του άνκαι 
φάνηκε άτυχη στην κλήρωση θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις για το πρώτο βήμα πρόκρισης. Όπως είπε: «Θα 
παλέψουμε για την πρόκριση, για τον κόσμο μας ο οποίος επέστρεψε στο «Αφροδίτη» θυμίζοντας άλλες εποχές». 

Η Ομόνοια πέτυχε στον πρώτο γύρο το 7/7 ενώ άφησε άριστες εντυπώσεις και στις ευρωπαϊκές της εξετάσεις και στον 

αγώνα κόντρα στην CAI Teruel για τους 16 του CEV CUP στην Ισπανία. Παρά τα συνεχή παιχνίδια η ομάδα δείχνει 
σταθερότητα και πάει στην Πάφο για να επαναλάβει την εμφάνιση της 27ης Νοεμβρίου και τη νίκη με 3-0. Μιλώντας 

στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής Σάββας Σάββα είπε ότι πιστεύει και στους 12 παίκτες της ομάδας του 
λέγοντας ότι «πάμε στην Πάφο για το θετικό αποτέλεσμα και το πρώτο βήμα πρόκρισης αφού ο κάθε πόντος στο 
Κύπελλο μετρά». Ο κόουτς του «τριφυλλιού» δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. 

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωσις (Λευκόθεο 20:00) 

Τα ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωσις πάντα μαγνητίζουν τους φίλους του βόλεϊ. Πόσο μάλλον για δυο ομάδες που 
βρίσκονται μακριά από τους στόχους τους στο πρωτάθλημα και την τετράδα και ζητούν τη διάκριση. «Πορτοκαλί» και 

«γαλανόλευκοι» αναμετρήθηκαν στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής και πάλι στο «Λευκόθεο» όπου κέρδισαν οι 

«πορτοκαλί» του ΑΠΟΕΛ με 3-0. 
Για το συγκρότημα του Μίμη Παμπακά ο αγώνα της 6ης αγωνιστικής θεωρείται οδηγός για τον αγώνα της 

Παρασκευής, αφού θέλει να επαναλάβει την ίδια εμφάνιση και το ίδιο σκορ και στο Κύπελλο. Ο κόουτς του ΑΠΟΕΛ 
είπε ότι η ομάδα του παρά την κούραση (αγωνίστηκε την Τρίτη με την Pokka ΑΕ Καραβά) θα είναι έτοιμη να παλέψει 

για τη νίκη που θα αποτελέσει βήμα πρόκρισης για την τετράδα. Αγωνιστικά, το ΑΠΟΕΛ πάει στον αγώνα χωρίς 
προβλήματα. 



 
H ομάδα της Ανορθώσεως έχει δύσκολη αποστολή στη Λευκωσία. 

Για την Ανόρθωση ο πρώτος γύρος την άφησε στην πέμπτη θέση μακριά από τους στόχους της και το Κύπελλο για μια 
παραδοσιακή ομάδα τίτλων θεωρείται διέξοδος. Ο προπονητής Μάριος Κοντός μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 

ανέφερε ότι: «Πάμε στη Λευκωσία με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα μας δίνει την ευκαιρία στη Λεμεσό να πάρουμε 

την πρόκριση. Οι δυο ομάδες βρίσκονται μακριά από τους στόχους τους στο πρωτάθλημα και θα τα δώσουν όλα στο 
Κύπελλο». Ο Σέρβος διαγώνιος Μιομίρ Τσιάρτσκι προπονείται συντηρητικά λόγω του τραυματισμού του στα δάκτυλο 
στον αγώνα με τον Παφιακό την περασμένη Παρασκευή και είναι αμφίβολος. 

Νέα Σαλαμίνα – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Σπύρος Κυπριανού 20:00) 

Ο αγώνας στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» δίνει φαβορί την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας που στον πρώτο 
γύρο άφησε πολύ καλές εντυπώσεις άνκαι τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς. Από την άλλη ο Καποδίστριας 
Εθνικός Λατσιών πάει στη Λεμεσό για το καλύτερο όπως σε κάθε αγώνα. 

Αγωνιστικά, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τον Κολομβιανό Μπαγιάν που πονεί στον ώμο και υπάρχει 

πιθανότητα να ξεκουραστεί και να δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστεί στον Σουηδό λίμπερο Αντον Τέγκενροτ. Αυτό όμως 
όπως εξήγησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο Αυστραλός κόουτς των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέινολτς θα φανεί μέχρι 

την Παρασκευή. Για τον αγώνα και την πρόκριση, ο κ. Ρέινολτς είπε ότι ναι μεν η ομάδα του είναι το φαβορί αλλά 
πρέπει να το δείξει στο γήπεδο αφού στο βόλεϊ όλα μπορούν να συμβούν. 

Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών πάει στη Λεμεσό γνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα αλλά θα παλέψει για το 
καλύτερο. Ο ακραίος του Εθνικού Ανδρέας Τοφής είπε ότι «πάμε στη Λεμεσό για το καλύτερο και εάν μπορούμε στον 

επαναληπτικό να διεκδικήσουμε την πρόκριση θα το πράξουμε. Η φιλοσοφία φέτος στον Εθνικό είναι η προώθηση 
νεαρών παικτών». Κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Κουλέντης ξεπεράστηκαν και θα αγωνιστεί. 

Αναγέννηση Δ. – Pokka AE Καραβά (Γήπεδο Δερύνειας 20:00) 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανοικτός προβλέπεται ο αγώνας της Δερύνειας. Αναγέννηση και – Pokka AE Καραβά θα 
παλέψουν για την πρόκριση και ο αγώνας της Παρασκευής θεωρείται κλειδί. 

Η γηπεδούχος Αναγέννηση είναι σφριγηλή ομάδα με έμπειρους και νεαρούς παίκτες και θέλει να εκμεταλλευτεί την 

έδρα της. Ο προπονητής Αντώνης Κωνσταντίνου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι το φαβορί είναι η 
Pokka AE Καραβά η οποία μαζί με την Ομόνοια και τον Παφιακό θα διεκδικήσουν τους φετινούς τίτλους, αλλά η ομάδα 
του θα παλέψει για το πρώτο βήμα. Οι Δερυνειώτες παρατάσσονται πλήρεις στον αγώνα της Παρασκευής. 



 
Πριν τρία χρόνια Αναγέννηση και Pokka ΑΕ Καραβά τα είπαν στον τελικό του Κυπέλλου. 

Η Pokka AE Καραβά πάει στη Δερύνεια για τη νίκη με ανεβασμένη ψυχολογία από τη νίκη της Τρίτης επί του ΑΠΟΕΛ. 
Ωστόσο την Πέμπτη παρουσιάστηκε γηπεδικό πρόβλημα αφού το «Σπύρος Κυπριανού» ήταν κατειλημμένο για άσκηση 

της Ε.Φ. Οι Καραβιώτες θέλουν ένα σκορ που θα τους καθιστά φαβορί για την πρόκριση πριν την ευρωπαϊκή 
πρόκληση της άλλης Πέμπτης με την τσέχικη Fatra Zlin στον επαναληπτικό του 2-3 της Τσεχίας. 

Οι επαναληπτικοί είναι ορισμένοι στις 18 Δεκεμβρίου. Με βάση την κλήρωση οι νικητές των ζευγαριών ΑΠΟΕΛ – 
Ανόρθωσις και Παφιακού – Ομόνοιας θα συγκρουστούν στα ημιτελικά ενώ στους ημιτελικούς θα τα πουν οι νικητές 
των ζευγαριών Ν. Σαλαμίνα – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών και Αναγέννηση – Pokka ΑΕ Καραβά. 

 

08.12.2015/22:54 

Γλυκό φινάλε Α' Γύρου για Ομόνοια – Pokka ΑΕ Καραβά 
Κέρδισαν εντός έδρας ΑΠΟΕΛ και Ν. Σαλαμίνα 

Με την Ομόνοια να τερματίζει πρώτη με το τέλος του πρώτου γύρου και να αποσπάται στην κορυφή με τρεις βαθμούς 

διαφορά από τον Παφιακό και την Pokka ΑΕ Καραβά να παίρνει νίκη τετράδας ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του Α’ γύρου 
του πετοσφαιρικού πρωταθλήματος Ανδρών Α’ Κατηγορίας. Στο Στάδιο «Ελευθερία» η Ομόνοια δυσκολεύτηκε μόνο 

στο τρίτο σετ για να κάμψει την αντίσταση της Νέας Σαλαμίνας με 3-0. Στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 
στη Λεμεσό, η Pokka ΑΕ Καραβά κέρδισε σε ένα κατά διαστήματα αγώνα ντέρμπι το ΑΠΟΕΛ με 3-1. Αναλυτικά: 



 
Ομόνοια και Pokka ΑΕ Καραβά κέρδισαν στο φινάλε του πρώτου γύρου. (Φωτό από την ιστοσελίδα της Ομόνοιας). 

 
Ομόνοια – Ν. Σαλαμίνα 3-0 (25-16, 25-07, 29-27) 

Η πρωτοπόρος Ομόνοια αφού ζορίστηκε αρκετά στο τρίτο σετ κέρδισε στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – 

Ελευθερία την Νέα Σαλαμίνα με 3-0 και εδραιώθηκε στην κορυφή τρεις βαθμούς πάνω από τον Παφιακό. Για τη Νέα 
Σαλαμίνα η ήττα αυτή την φέρνει με το τέλος του πρώτου γύρου στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς. 

Με χαρακτηριστική ευκολία η Ομόνοια καθάρισε το πρώτο σετ κερδίζοντας 25-16 δείχνοντας ότι ήταν κυρίαρχη στον 

αγώνα. Στο δεύτερο σετ η εμφάνιση των «πρασίνων» ήταν εμφαντική και κέρδισε χωρίς να συναντήσει προβλήματα 

με 25-07 κάνοντας το 2-0. Στο σετ αυτό η εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» ήταν αποκαρδιωτική και παρασύρθηκε από 
τον ρυθμό του «τριφυλλιού». 

Στο τρίτο σετ ο αγώνας πήρε άλλη τροπή με τη Νέα Σαλαμίνα να τα παίζει όλα για όλα και να είναι άκρως 
ανταγωνιστική. Το σετ ήταν πραγματικό ντέρμπι με την Ομόνοια όμως πιο καλή στους κρίσιμους τελευταίους πόντους 
να κερδίζει 29-27 και τον αγώνα με 3-0 σε 1 ώρα και 25 λεπτά. 

Ομόνοια (Σ. Σάββα): Παφίτης. Αλβες, Τούλιο, Ρεινάλντο, Αλεξίου, Αχ. Πετρακκίδης, Λίμπερο Αντωνίου 

Ν. Σαλαμίνα (Λουκ Ρέινολτς): Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο, Χαντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Λίμπερο: Βαρνάβα. 

Pokka ΑΕ Καραβά – ΑΠΟΕΛ 3-1 (25-19, 25-15, 21-25, 25-21) 
Σε ένα αγώνα κομβικό για την τετράδα η Pokka ΑΕ Καραβά κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 

Κυπριανού» και ανέβηκε με το τέλος του πρώτου γύρου στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς δείχνοντας ότι είναι ικανή για 
ακόμα ψηλότερα. Για το ΑΠΟΕΛ που παρέμεινε στην έκτη θέση με 8 βαθμούς η ήττα ήλθε σε ένα εκτός έδρας αγώνα, 
αλλά ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα για τους «πορτοκαλί» που στοχεύουν την τετράδα. 

Στο πρώτο σετ η Pokka ΑΕ Καραβά παρουσιάστηκε καλύτερη και κέρδισε 25-19 παίρνοντας προβάδισμα στα σετ με 1-

0 και στην ψυχολογία. Στο δεύτερο σετ η ομάδα του Καραβά ήταν ακόμα καλύτερη και δεν άφησε περιθώρια 
αντίδρασης στο ΑΠΟΕΛ. Ως εκ τούτου το σετ κύλησε στους ρυθμούς της Pokka ΑΕΚ και ολοκληρώθηκε με 25-15 και 
τους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν το 2-0 στα σετ. 

Στο τρίτο σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην, αφού οι «πορτοκαλί» του Μίμη Παμπακά αντέδρασαν και κατάφεραν 
να κερδίσουν με 21-25 μένοντας ζωντανοί στον αγώνα. 

Η ίδια εικόνα με το τρίτο σετ παρουσιάστηκε και στο τέταρτο. Ο αγώνας ήταν ντέρμπι, αλλά η Pokka ΑΕ Καραβά πιο 
οργανωμένη κέρδισε το σετ με 25-21 και τον αγώνα με 3-1. 

Pokka ΑΕ Καραβά (Χόρχε Καννεστράτσι): Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Σάντζεζ, Χριστοφή, Λίμπερο: 
Χατζηδαμιανού, Αλλαγές: Κοσιάρης. Χατζηβασίλης 



ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς): Γεωργίου, Χόστερ, Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Ευσταθίου, Λίμπερο: Παντελή. 
Αλλαγές: Χαλλουμής, Φαρχάν, Πέτρου. 

Στους άλλους δυο αγώνες της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου που έγιναν την Παρασκευή, ο 

Παφιακός κέρδισε στο «Θεμιστόκλειο» την Ανόρθωση με 3-2 και η Αναγέννηση Δερύνειας στο γήπεδό της τον 
Καποδίστρια Εθνικό Λατσιών με 3-0. 

 

08.12.2015/18:54 

Prestige Απόλλων: Εκανε ότι μπορούσε στην Προύσα, αλλά … 
Οι Λεμεσιανές ψάχνουν ένα θαύμα στον επαναληπτικό της Τετάρτης «εντός έδρας» 

Ο Prestige Απόλλων έκανε ότι μπορούσε στην Τουρκία όμως η Bursa ήταν ανώτερη και κέρδισε μέσα σε 1 ώρα και 25 
λεπτά την ομάδα μας με 3-0 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα που διεξήχθη στο Στάδιο Cengiz Gollu Volleyball Hall της 
Προύσας. Ο αγώνας ήταν ο πρώτος μεταξύ των δυο ομάδων στο πλαίσιο της φάσης των 16 του CEV Challenge Cup. 

H ήττα αυτή δυσχεραίνει αφάνταστα το έργο των «γαλάζιων» που την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2015 (17:00) στον 

επαναληπτικό στο ίδιο γήπεδο (γηπεδούχος ο Prestige Απόλλων) ψάχνει ένα θαύμα. Τη νίκη δηλαδή είτε με 3-0, είτε 
3-1 για να οδηγήσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. 

 
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του Prestige Απόλλωνα δυο λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας. 

Στο πρώτο σετ τίποτα δεν πήγε καλά για τις κοπέλες του Prestige Απόλλωνα οι οποίες είχαν προβλήματα σε όλους 
τους τομείς με συνέπεια να χάσουν από μια ανώτερη Bursa με 25-12 και να βρεθούν πίσω στο σκορ με 1-0 σε 24 

λεπτά. Στο δεύτερο σετ η ομάδα μας αντέδρασε και παρά το σχετικό μούδιασμα στην αρχή με τις Τουρκάλες να 

προηγούνται 4-1 οι «γαλάζιες» οδήγησαν το σετ στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγούμενες με 6-8. Στη συνέχεια ο 
αγώνας πήγαινε πόντο-πόντο με τις Λεμεσιανές να καταφέρνουν παίζοντας συγκεντρωμένα να προηγηθούν με 12-15 
και 15-17 βάζοντας πίεση στην τουρκική ομάδα. 

Ο Prestige Απόλλων διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, αλλά η τουρκική ομάδα με αντεπίθεση ισοφάρισε 19-19, 

ενώ προηγήθηκε 22-20 για να κερδίσει στο τέλος 25-21 σε 24 λεπτά. 
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν πόντο –πόντο (5-5,5-6, 7-7) για να οδηγηθεί ο αγώνας στο 

πρώτο τεχνικό τάιμ –άουτ με τον Prestige Απόλλωνα να προηγείται με 7-8. Οι γηπεδούχες βελτίωσαν κάποιες ατέλειες 
στο παιχνίδι τους και πήραν προβάδισμα δυο πόντων 10 -8 και 11-9 με την ομάδα μας να αντεπιτίθεται και να 

ισοφαρίζει 11-11. Αμεση ήταν η αντίδραση της Bursa που έφερε εκ νέου το παιχνίδι στα μέτρα της και προηγήθηκε 
16-13 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ. 



 
H Αντρη Ιορδάνους σε εντυπωσιακό μπλοκ. 

Ο Prestige Απόλλων έκανε μια τελευταία προσπάθεια για να μπει στο παιχνίδι, αλλά η Bursa ήταν ανώτερη και 

προηγήθηκε με 20-16 για να ξεφύγει 24-17 δίνοντας στην ουσία τέλος στον αγώνα. Τελικά, σε 24 λεπτά ο Prestige 

Απόλλων έχασε με 25-17 και τον αγώνα με 3-0. Τον αγώνα σφύριξαν οι Ζαούρ Χαζίγιεφ από το Αζερμπαιτζάν και η 
Ειρήνη Μουλά από την Ελλάδα. 

Bursa BBSK (Ντράγκαν Νέσιτς): Ντα Σίλβα, Γκιουλέρ, Ντιρίκ, Σορόγλου, 
Νταλ, Νίκολιτς,  Λίμπερο:Καγιατσάν, Λίμπερο: Σαρίογλου. Αλλαγές: Μισιέλ. 

Prestige Απόλλων (Γιάννης Γιαπάνης): Χουντίμα, Λαβρούκ, Κις, Φρεντς, Ζακχαίου, Ιορδάνους 
(Λίμπερο): Χριστοφόρου , Αλλαγές: Λίμπερο: Λεωνίδου, Λίμπερο: Στεφάνου 
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Πέρασαν και από το Φρέναρος οι Ένοπλοι 
Κέρδισαν την Ολυμπιάδα με 3-1 – ΄Εντονη παρουσία κόσμου στο γήπεδο 

Σε ένα αγώνα ντέρμπι που σημαδεύτηκε από την έντονη παρουσία του κόσμου, η Εθνική Ενόπλων κέρδισε στο 
γήπεδο του Γυμνασίου Φώτη Πίττα στο Φρέναρος την τοπική Ολυμπιάδα με 3-1 σε αγώνα εκτός συναγωνισμού. 

Ο αγώνας ήταν πολύ ενδιαφέρον με γεμάτα και τα τέσσερα σετ (24 -26, 24-26 25 -23 και 22 -25). Σημειώνεται ότι 
παρά το γεγονός ότι η Εθνική Ενόπλων αγωνίζεται εκτός συναγωνισμού κέρδισε και τους τρεις μέχρι στιγμής αγώνες 

της. Η ομάδα του Φρενάρους που παρουσιάστηκε με απουσίες έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ομάδα που μπορεί να 
διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. 

Ολυμπιάδα Φρ (Π.Χαραλάμπους): Μαυρουδής, Πρωτοπαπάς, Χρίστου, Φράγκου, Καρανικόλας, Πιντίλ, 
Χρυσοστόμου, Αδάμου, Πετούσης, Αντωνίου, Σαράντης. 

Εθνική Ενόπλων (Ντ. Λέτσιεφ): Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Α. 
Χρυσοστόμου, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ , Στ. Χαριδήμου, Αντ. Λιοτατής (Λίμπερο). 
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Ντέρμπι κορυφής στη Β Κατηγορία Γυναικών 
Μάχη στη Δερύνεια μεταξύ Αναγέννηση – Εθνικού Λατσιών 

Το ντέρμπι κορυφής Αναγέννηση Δερύνειας – Εθνικός Λατσιών (19:30) στο Γήπεδο Δερύνειας ξεχωρίζει από το 
πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Γυναικών που διεξάγεται την Τετάρτη. 

Τις δυο ομάδες χωρίζουν στη βαθμολογία τρεις βαθμοί, 12 (Αναγέννηση) και 9(Εθνικός), όμως οι «πράσινες» της 

Δερύνειας έχουν ένα αγώνα περισσότερο. Ο προπονητής της Αναγέννησης Δημήτρης Στέκκας μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι το παιχνίδι αποτελεί το πρώτο σοβαρό τεστ για την ομάδα του απέναντι σε ένα 

πολύ δυνατό αντίπαλο. Ο κ. Στέκκας ανέφερε ότι «είμαστε πρώτοι, αλλά βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι». Ενόψει του 
αγώνα, η ομάδα αντιμετωπίζει τρία προβλήματα τραυματισμών. 

 
H πρωτοπόρος ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας σε πλήρη παράτσξη. 

Στο στρατόπεδο του Εθνικού Λατσιών επικρατεί αισιοδοξία για τη νίκη με στόχο να αρπάξει την κορυφή. Η 

προπονήτρια Τατιάνα Κλεάνθους ανέφερε ότι η ομάδα της πάει στη Δερύνεια με στόχο να κάνει το παιχνίδι της και να 
κερδίσει. Η κ. Κλεάνθους χαρακτήρισε ανοικτό τον αγώνα ο οποίος θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ενόψει του αγώνα 
όλες οι παίκτριες είναι στη διάθεση της κόουτς. 

 
Αισιοδοξία για τη νίκη επικρατεί στο στρατόπεδο του Εθνικού Λατσιών. 



Στους άλλους αγώνες που επίσης αρχίζουν στις 19:30 το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει τον Ν.Ο. Λακατάμιας και θα 
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του ντέρμπι, αφού ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τον Εθνικό. Στην 

Τεχνική Σχολή Πάφου ο Παφιακός υποδέχεται τον Μαραθώνα Κάτω Βαρωσίων, ενώ στον τελευταίο αγώνα της 
αγωνιστικής την Κυριακή στις 12:00 στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς ο Ροτσίδης Μάμμαρι θα αντιμετωπίσει την 
Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. Ρεπό την πέμπτη αγωνιστική έχει ο Πανιδαλιακός. 

Β ΑΝΔΡΩΝ 

Στη Β Κατηγορία Ανδρών την Τετάρτη στις 19:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας στην Εμπα μεταξύ Α.Ο. Διόνυσου – Ε.Ν. 

Παραλιμνίου. Οι δυο ομάδες προέρχονται από μέτρια πορεία και θα επιδιώξουν τη νίκη. Ο δεύτερος αγώνας της 

αγωνιστικής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 19:00 στο Γυμνάσιο Ακρόπολης μεταξύ της πρωτοπόρου Ολυμπιάδας Ν. με 
την Εθνική Ενόπλων σε εκτός συναγωνισμού αγώνα. Η Ολυμπιάδα Φρενάρους κερδίζει τον αγώνα με τον ‘Αρη 
Λεμεσού άνευ αγώνα με 3-0. 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Ξεχωρίζει η κόντρα Ολυμπιάδα – Ανόρθωσις 

Ο αγώνας Ολυμπιάδα Ν. – Ανόρθωσις ξεχωρίζει από τους πρώτους αγώνες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου 
ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας Γυναικών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Οι δυο ομάδες θα παίξουν για δεύτερη 

φορά μέσα σε μια εβδομάδα (αγωνίστηκαν στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος) στο Γήπεδο του Γυμνασίου 
Ακροπόλεως αυτή τη φορά με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τετράδα. 

Στους άλλους αγώνες της Τετάρτης η Τεχνοοικία ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το ΘΟΙ Αυγόρου και η Transbunker ΑΕΛ θα 

ταξιδέψει στο μακρινό Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Άρη. Ο τέταρτος αγώνας της προημιτελικής φάσης 
μεταξύ Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 18:00 λόγω των 
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Prestige Απόλλωνα. Αναλυτικά: 

Ολυμπιάδα Ν. – Ανόρθωσις (Γήπεδο Γυμν. Ακροπόλεως 19:30) 

Στην κυριολεξία θα βαρεθούν να παίζουν μεταξύ τους οι παίκτριες των δυο προσφυγικών ομάδων. Ο αγώνας της 
Τετάρτης θα είναι ο δεύτερος συνεχόμενος, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτος στις 16 Δεκεμβρίου που είναι ο 
επαναληπτικός. Το παιχνίδι της Ακρόπολης θεωρητικά είναι το πλέον ανοικτό της προημιτελικής φάσης. 

 
Η ομάδα της Ανορθώσεως αντιμετωπίζει στην Ακρόπολη την Ολυμπιάδα. 

  



Η γηπεδούχος Ολυμπιάδα μετά το στραπάτσο της περασμένης εβδομάδας θα προσπαθήσει να κάνει ένα καλό παιχνίδι 
με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η εμφάνιση στον αγώνα πρωταθλήματος ταρακούνησε την ομάδα και ο 

προπονητής Χριστόδουλος Σιαντρής τα έψαλλε στις παίκτριές του. Για τον αγώνα ο κόουτς της Νεαπολίτικης ομάδας 
έχρισε φαβορί την Ανόρθωση λέγοντας ότι η ομάδα του θα παλέψει για το καλύτερο. Όλες οι παίκτριες είναι στη 
διάθεση του κ. Σιαντρή. 

Η Ανόρθωσις με τον αέρα της νίκης με 3-0 στο πρωτάθλημα πάει στην Ακρόπολη για να βάλει βάσεις πρόκρισης. Η 

προετοιμασία κύλησε με κάποια μικροπροβλήματα, αφού οι Βάσω Ριαλά και Ελένη Κολοκοτρώνη αντιμετώπισαν 
προβλήματα στη μέση. Η πρώτη είναι απίθανο να αγωνιστεί, ενώ η Κολοκοτρώνη είναι αμφίβολη. Ο προπονητής της 

Ανόρθωσης Γιαννάκης Χριστοφόρου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο αγώνας της Τετάρτης είναι 

εντελώς διαφορετικός από τον αγώνα του πρωταθλήματος λέγοντας ότι σε αγώνα Κυπέλλου ο κάθε πόντος είναι 
σημαντικός και μετρά. 

Τεχνοικία ΑΕΚ – ΘΟΙ Αυγόρου («Κίτιον» 19:30) 

Άλλο ένα ζευγάρι που θα παίξει τρεις φορές σε τρεις εβδομάδες είναι η Τεχνοοικία ΑΕΚ με το ΘΟΙ Αυγόρου. Η ομάδα 

της Λάρνακας φαντάζει φαβορί για την πρόκριση, αλλά το ΘΟΙ είναι ανταγωνιστικό και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει 
την πρόκριση στο Αυγόρου. 

Η ομάδα της Λάρνακας πάει από νίκη σε νίκη και θα προσπαθήσει να πετύχει ακόμα μια επί του ΘΟΙ που θα την χρήζει 

το αφεντικό της πρόκρισης. Η λίμπερο της ομάδας Ελένη Μοσφιλιώτη μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ εξέφρασε 

την άποψη ότι η ομάδα της εάν παρουσιαστεί σοβαρή θα πάρει τη νίκη με καθαρό σκορ 3-0 ενώ όπως είπε στόχος 
είναι η διπλή νίκη ώστε η ομάδα να επικεντρωθεί στους επόμενους της στόχους. Μοναδικό πρόβλημα στην 

προετοιμασία της ομάδας η ασθένεια του προπονητή Παύλου Κωνσταντίνου. Από πλευράς παικτριών όλες είναι 
πανέτοιμες για τον αγώνα. 

Το μαχητικό ΘΟΙ έχει δυνατότητες και θα πάει στη Λάρνακα για να παλέψει για το καλύτερο με στόχο να διεκδικήσει 
την πρόκριση στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου την άλλη Τετάρτη. Οι Αυγορίτισσες στοχεύουν κάτι καλό στο Κύπελλο και 

με βάση τις δυνατότητές τους μπορούν να το πετύχουν άνκαι είναι το αουτσάιντερ. Στην προπόνηση της Τρίτης ο 
προπονητής Λούης Νοβάκοφ κατέστρωσε τα τελικά του πλάνα για τον αγώνα της Λάρνακας. 

'Αρης Πολεμίου - Transbunker ΑΕΛ (Γήπεδο Πολεμίου 19:30) 
Η φορμαρισμένη Transbunker ΑΕΛ πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο μακρινό Πολέμι από το συγκρότημα 

του νεανικού και άπειρου σε αγώνες Κυπέλλου Άρη. Ωστόσο, οι γηπεδούχες θα προσπαθήσουν για το καλύτερο 
δυνατό. 

Για τον ‘Aρη ο αγώνας είναι πρόκληση αφού οι νεαρές παίκτριες του Γιώργου Χαραλάμπους θα προσπαθήσουν να 
βάλουν δύσκολα στην Transbunker ΑΕΛ. Ο Άρης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει όλες τις παίκτριές του. 

Η Transbunker ΑΕΛ που είναι το φαβορί πάει στο Πολέμι για να καθαρίσει την πρόκριση και να επικεντρωθεί στην 

προετοιμασία για τον αγώνα με την Τεχνοοικία ΑΕΚ στις 23 Δεκεμβρίου στη Λάρνακα. Ο κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο 

έχει να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό της Ουκρανής ακραίας Ξένια Σουκουρούκοβα η οποία δεν θα αγωνιστεί. Η 
αρχηγός της ομάδας Σάντρα Παύλου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ υπέδειξε ότι η ομάδα της πρέπει να 

παρουσιαστεί σοβαρή αφού έχει να αντιμετωπίσει την κούραση του ταξιδιού και το κρύο που επικρατεί στο γήπεδο 
του Πολεμίου. 

 

07.12.2015/13:23 
Ρεκόρ πόντων στον αγώνα Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ρεκόρ σε επίπεδο Β Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών πέτυχε την Κυριακή η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στον 
αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Β Κατηγορίας. Στον αγώνα με την Ανόρθωσις 

Πετόσφαιρα στο Θεμιστόκλειο όπου η ομάδα του Πανεπιστημίου κέρδισε με 1-3 σετ το τρίτο σετ ολοκληρώθηκε με 1-

25 υπέρ του Πανεπιστημίου. Τα άλλα σετ ήταν (15-25,23-25,25-23). 
Σετ με 25-1 σημειώθηκε και σε επίπεδο Α΄Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών την περίοδο 2008-09 στον αγώνα 

Ολυμπιάδας Νεάπολης - Ανόρθωσης (Α Κατηγορία γυναικών) που διεξήχθη στις 23.12.2008 στο γήπεδο γυμνασίου 
Αποστόλου Μάρκου. Η Ανόρθωση νίκησε με 3-0 και στο δεύτερο σετ το κέρδισε με 25-1 κάνοντας τότε το ρεκόρ. 



 
Η ομάδα του Πανεπιστημίου με την Έλενα Μαραγκού (αρ. πέντε) να διακρίνεται δίπλα από τον προπονητή της ομάδας 

Αντώνη Δημητρίου. 

Συγκεκριμένα, μετά το 1-2 υπέρ του Πανεπιστημίου, η νικήτρια ομάδα ήταν συνεχώς στο σέρβις αφού στη διάρκεια 

του σετ κέρδιζε συνεχόμενους πόντους. Η σέρβερ ήταν η παίκτρια του Πανεπιστημίου Έλενα Μαραγκού που στο 
τέταρτο σετ δεν έφυγε από τη γραμμή του σέρβις. 

Η ομάδα του Πανεπιστημίου με αυτή τη νίκη ανέβηκε στη δεύτερη θέση με εννιά βαθμούς ισόβαθμη με τον Εθνικό 
Λατσιών με εννιά βαθμούς τρεις πίσω από την πρώτη Αναγέννηση Δερύνειας. 

 

07.12.2015/12:34 
Διπλή μάχη στην Προύσα για τον Prestige Απόλλωνα 

Ευρωπαϊκή πρόκληση για τον Prestige Απόλλωνα το επόμενο διήμερο στην Προύσα της Τουρκίας. Οι πρωταθλήτριες 
και πρωτοπόρες του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν την Τρίτη και Τετάρτη στη φάση των 16 του Challenge Cup 
Γυναικών απέναντι στην τουρκική Boursa με στόχο το καλύτερο δυνατό και γιατί όχι την πρόκριση. 



 
H ομάδα του Απόλλωνα παίζει στην Τουρκία το επόμενο διήμερο. 

Οι δυο αγώνες θα γίνουν στο Στάδιο Τσεγκίζ Γκολού της Προύσας και ο πρώτος αγώνας είναι ορισμένος την Τρίτη στις 

17:00 και ο επαναληπτικός την Τετάρτη την ίδια ώρα.. Η αποστολή του Prestige Απόλλωνα βρίσκεται από την Κυριακή 

στην Τουρκία και προετοιμάζεται για τους αγώνες. To έργο του Prestige Απόλλωνα κάθε άλλο παρά εύκολο είναι αφού 
η ομάδα της Προύσας εκτός του ότι παίζει στην έδρα της την περσινή χρονιά κατέκτησε το Challenge Cup κερδίζοντας 
την ρωσική Εκατέρινμπουργκ στο χρυσό σετ. 

Οι «γαλάζιες» θα προπονηθούν στις 18:00 στο γήπεδο που θα γίνουν οι αγώνες, ενώ προγραμματισμένη προπόνηση 

υπάρχει και την Τρίτη το πρωί. Μαζί του στην αποστολή ο προπονητής του Prestige Απόλλωνα Γιάννης Γιαπάνης πήρε 
όλες τις παίκτριες δηλαδή τις : Εβελιν Στεφάνου, Σοφία Μανίταρου, Βερόνικα Χουντίμα, Τάνια Τιμόχοβα, Θέλμα 

Χριστοφόρου, Μαρίνα Λαβρούκ, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Καταλίνα Κις, Αντρη Ιορδάνους, Εβίτα Λεωνίδου, Νικολίνα 
Σπύρου, Κατερίνα Ζακχαίου, Κέλτσι Φρεντς, Ράνια Στυλιανού. Η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη. 

Ο Prestige Απόλλων συμμετείχε στο CEV CUP Γυναικών, αλλά μετά τον αποκλεισμό του από την Ρουμανική Στίιντα 
Μπακάου υποβιβάστηκε στο Challenge Cup. 

 

07.12.2015/11:45 
Αγώνες ορόσημο για κορυφή και τετράδα 

Με τους αγώνες Pokka ΑΕ Καραβά – ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια – Ν. Σαλαμίνα ολοκληρώνεται την Τρίτη η 7η και τελευταία 
αγωνιστική του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Δυο αγώνες κρίσιμοι που ίσως 

καθορίσουν την πορεία των ομάδων στη συνέχεια και ειδικά στο β γύρο. Αναλυτικά: 
Pokka AE Καραβά – ΑΠΟΕΛ (Σπύρος Κυπριανού – 20:30) 

Ένα από τα ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Τόσο η Pokka ΑΕ 

Καραβά όσο και το ΑΠΟΕΛ διεκδικούν την τετράδα και θέλουν τη νίκη για να ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο με 
επιτυχία, γι’αυτό ο αγώνας είναι κομβικός. 

H γηπεδούχος Pokka ΑΕ Καραβά προέρχεται από την μεγάλη εμφάνιση και την ήττα όμως με 3-2 από την Fatra Zlin 
εκτός έδρας την Πέμπτη στην Τσεχία και επανέρχεται σε ρυθμούς πρωταθλήματος με στόχο τη νίκη. 

Από πλευράς ετοιμότητας η ομάδα του Χόρχε Καννεστράτσι δείχνει σε καλή κατάσταση και ελπίζει ότι η κούραση δεν 
θα την επηρεάσει. Κάποιοι μικροτραυματισμοί που αντιμετωπίζουν οι Αντώνης Χριστοφή (συγκρούστηκε στον αγώνα 

της Τσεχίας με τον Χατζηδαμιανού) και ο Ροντόλφο (διάστρεμμα) δεν φαίνεται να ανησυχούν τον Ιτταλοαργεντινό 
κόουτς ο οποίος αναμένεται να τους έχει στη διάθεσή του. 

Ο αρχηγός της ομάδας του Καραβά Βλάντο Κνέζεβιτς χαρακτήρισε πολύ σημαντικό τον αγώνα για τους στόχους της 
ομάδας του λέγοντας ότι με τυχόν επιτυχία η ομάδα θα εκμεταλλευτεί το αποτελέσματα στο ντέρμπι Ανόρθωσις – 



Παφιακός και τον αγώνα Ομόνοιας – Ν. Σαλαμίνας. Ο Κνέζεβιτς είπε ότι στην ομάδα υπάρχει κούραση μετά το ταξίδι 
στην Τσεχία, αλλά είπε ότι δεν θα επηρεαστεί. 

Το ΑΠΟΕΛ πάει στη Λεμεσό με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Ανορθώσεως την 6η αγωνιστική. Οι 

«πορτοκαλί» οι οποίοι με την επάνοδο του Φάμπιο Χόστερ παρουσιάζονται ενισχυμένοι θέλουν το διπλό ώστε να 

μπουν για τα καλά στο κόλπο της τετράδας. 
Η ομάδα την τελευταία εβδομάδα προπονείτο στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» αφού το Λευκόθεο 

ήταν καταλυμένο. Η προσπάθεια που έγινε για φιλικό με τη Ν. Σαλαμίνα δεν ευοδώθηκε και ως εκ τούτου η εβδομάδα 
πέρασε με προπονήσεις. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς ανέφερε ότι 

τυχόν νίκη της ομάδας του θα επαναπροσδιορίσει τους στόχους για τετράδα και εξέφρασε την άποψη ότι το ΑΠΟΕΛ 
μπορεί να κερδίσει στη Λεμεσό. 

Ομόνοια - Ν. Σαλαμίνα (Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία 21:00) 
Κρίσιμος και για τις δυο ομάδες είναι ο αγώνας στο «Ελευθερία».Η μεν Ομόνοια με τυχόν νίκη θα αυξήσει τις 

αποστάσεις στην κορυφή από τον Παφιακό στους τρεις βαθμούς, ενώ η Ν. Σαλαμίνα εάν κερδίσει θα βάλει πλώρη για 
την τετράδα. 

Η γηπεδούχος Ομόνοια μετά την τεράστια προσπάθεια στην Ισπανία επέστρεψε στην Κύπρο και από την Παρασκευή 
ξεκίνησε μίνι προετοιμασία για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους». Ο κόουτς Σάββας Σάββα είναι στην ευχάριστη 

θέση να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Σάββα ανέφερε ότι το 

παιχνίδι θέλει ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ότι η ομάδα του θέλει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα Ανόρθωσις – 
Παφιακού και να ξεφύγει με το τέλος του πρώτου γύρου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ομάδα του δεν θα επηρεαστεί 
από την κούραση του ταξιδιού στην Ισπανία. 

Η Νέα Σαλαμίνα πάει στη Λευκωσία με στόχο ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην τετράδα. Ο 

Αυστραλός προπονητής Λουκ Ρέινολτς θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες με στόχο τη νίκη. Η ομάδα με τους 
τρεις ξένους Ιαντόλο, Χάντ και Μπαγιάν έδειξε πολύ καλά στοιχεία τον πρώτο γύρο και ομάδα ικανή για τα ψηλά. 

Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε την εβδομάδα που δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Ο 

εκ των εφόρων της ομάδας Πάτροκλος Ιωάννου χαρακτήρισε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ πολύ σημαντικό τον αγώνα 
αφού εάν η ομάδα του πετύχει το διπλό θα αλλάξει τα δεδομένα για την τετράδα. 

 

04.12.2015/20:31 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 7η αγωνιστική 
 

Αναγέννηση Δερ. - Εθνικός Λατσ. 3-0 (25-17, 25-13, 25-19) 
Ανόρθωσις - Παφιακός 2-3 (28-26, 27-29, 20-25, 25-20, 15-17) 

Μετά από ένα πραγματικό ντέρμπι που τα είχε όλα με πολλή ένταση που δυστυχώς ελάχιστοι ήταν οι θεατές που το 
παρακολούθησαν ο Παφιακός κέρδισε στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο την Ανόρθωση με 2-3 και ανέβηκε 
προσωρινά στην πρώτη θέση. Αντίθετα, η ήττα αυτή ήταν η τέταρτη για την Ανόρθωση στον πρώτο γύρο. 

Στο πρώτο σετ ο αγώνας ήταν ισοδύναμος, ωστόσο ο Παφιακός στο μεγαλύτερο διάστημα είχε την πρωτοπορία μέχρι 

και με τρεις πόντους. Ωστόσο, η Ανόρθωσις ανέκαμψε και αφού έβγαλε κάποιες δύσκολες άμυνες με αιχμή τον 
Τσιάρτσκι κατάφερε να γυρίσει τα δεδομένα και να πάρει το σετ με 28-26 προηγούμενη με 1-0. 

Η εικόνα στο δεύτερο σετ αντιστράφηκε αφού η Ανόρθωσις είχε το πάνω χέρι και προηγείτο με βραχεία κεφαλή (8-6, 
16-15, 21-19) με κορυφαίο τον Τσιάρτσκι. Ο Παφιακός όμως με φοβερό μπλοκ του Μασιέλ ισοφάρισε σε 21-21, ενώ 

με άσσο του Μπατίστα προηγήθηκε 22 -23. Η Ανόρθωσις αντέδρασε και είχε τέσσερα σετ-μπολ για να τελειώσει το 
σετ. Τα χαμένα σέρβις όμως (Τσιάρτσκι, Κολάς), επέτρεψαν στην ομάδα της Πάφου να πάρει το σετ με 27-29 και να 
ισοφαρίσει σε 1-1 με άσσο του Μπουρκόφσκι. Κύριο χαρακτηριστικό τoυ σετ τα πολλά χαμένα σέρβις. 

Στο τρίτο σετ το παιχνίδι συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς αφού καμιά από τις δυο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει 

αρχικά. Οι Αμμοχωστιανοί κατάφεραν κυρίως με μπλοκ του Κολά να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα δυο πόντων 14-12, 
αλλά ο Παφιακός ανέβηκε και προηγήθηκε με 15-20 με κορυφαίο τον Μπουρκόφσκι. Τελικά, ο Παφιακός κατάφερε να 
κερδίσει με 20-25 και να γυρίσει το παιχνίδι προηγούμενος 1-2. 

Στο τέταρτο σετ ο προπονητής της Ανόρθωσης Μάριος Κοντός άφησε στον πάγκο τους Τσιάρτσκι (λόγω 

τραυματισμού) και Δημητρίου. Ο Παφιακός το εκμεταλλεύτηκε και προηγείτο με διαφορά δυο πόντων (3-6 και 8-10 



και 12-14) με αιχμή τον Μπουρκόφσκι. Ωστόσο, ένας άσσος του Κολά και ένα λάθος έδωσαν στην Ανόρθωση το 
προβάδισμα με 16-14. Το σετ όμως έκρυβε και άλλες συγκινήσεις με τον Παφιακό να ανακάμπτει και να ισοφαρίζει, 

αλλά η Ανόρθωσις έφερε το παιχνίδι στους τρεις πόντους υπέρ της 22-19 για να κερδίσει μετά από πραγματική μάχη 
(ο διαιτητής Α. Δανιήλ έδειξε δυο κόκκινες) με 25-20 να ισοφαρίσει σε 2-2 και να οδηγήσει το σετ σε τάι – μπρέικ μετά 
από εννιά χρόνια σε αγώνα Ανορθώσεως – Παφιακού).Σε αυτό το σετ παρατηρήθηκαν μικρά σερί από τις δυο ομάδες. 

Στο τάι – μπρέικ οι δυο ομάδες έκτιζαν μικρά σερί. Ο Παφιακός πήρε προβάδισμα τριών πόντων 3-6, και 6-8 όταν οι 

δυο ομάδες άλλαξαν γήπεδο. Η Ανόρθωσις κατάφερε όμως με σερί 3-0 να προηγηθεί 9-8. Το ντέρμπι συνεχίστηκε 
αφού οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες 14 -14 και η νίκη άλλαζε συνεχώς χέρια με τον Παφιακό τελικά να κερδίζει με 15-
17 και τον αγώνα με 2-3. 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός): Δημητρίου, Μιχαίλοβιτς, Κολάς, Γ. Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Τσιάρτσκι, 

(Λίμπερο)Πλατρίτης 
Παφιακός(Σπ. Πρωτοψάλτης): Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Μπατίστα, Ανδρέου, Μασιέλ, 
(Λίμπερο)Παπαχριστοδούλου 

Η Αναγέννηση Δερύνειας πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με τη λήξη του πρώτου γύρου, αφού κέρδισε 

στο γήπεδό της τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3-0 και έφθασε στους πέντε βαθμούς. Ο Καποδίστριας 
Εθνικός Λατσιών για άλλο ένα ματς πάλεψαν αλλά έχασαν από ένα ανώτερο αντίπαλο.  

Στο πρώτο σετ οι Δερυνειώτες έλεγξαν τον αγώνα και κέρδισαν με 25-17 κάνοντας το 1-0. Στο δεύτερο σετ η 

επικράτηση της Αναγέννησης ήταν ακόμα πιο εύκολη αφού κέρδισε με 25-13, ενώ στο τρίτο η Αναγέννηση κέρδισε με 
25-19. 

Αναγέννηση Δερ..(Αντ. Κωνσταντίνου): Νικόλοφ, Α. Χρυσοστόμου, Πράια, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Ττόφιας, 

(Λίμπερο)Ζάνης 
Εθνικός Λ(Ν. Ιωάννου):Χατζηαθανασίου, Προύσαλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Α. Τοφής, Μιχαήλ. 

 

04.12.2015/14:46 

Την Τρίτη στις 21:00 o αγώνας Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα 
Ο αγώνας Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στο 

πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας θα διεξαχθεί την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2015 και η ώρα 21:00 στο Στάδιο 

Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Η ώρα διεξαγωγής καθορίστηκε από την ΚΟΠΕ κατόπιν υπόδειξης της Αστυνομίας. 
Η αρχική ώρα διεξαγωγής του αγώνα ήταν στις 20:00. 

 

04.12.2015/14:31 
Η Pokka ΑΕ Καραβά κρατά την τύχη στα χέρια της 

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Pokka ΑΕ Καραβά για την εμφάνιση παρά την ήττα από την Τσεχική Fatra Zlin 
με 3-2 στον πρώτο αγώνα του CEV Challenge Cup για τη φάση των 16. 

Η ομάδα του Καραβά παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 σετ δεν άντεξε και έχασε, όμως διατηρεί ακέραιες 

ελπίδες πρόκρισης, αφού με νίκες 3-0 ή 3-1 σετ παίρνει αυτομάτως την πρόκριση, ενώ με νίκη 3-2 πάει ο αγώνας στο 
χρυσό σετ. 

Ο τιμ μάνατζερ της Pokka ΑΕ Καραβά Ανδρέας Φελλάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας 

του αφού η πρόκριση παραμένει ανοικτή. Η επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» είναι προγραμματισμένη τα χαράματα 

του Σαββάτου και η ομάδα θα στρωθεί στη δουλειά ενόψει του αγώνα της Τρίτης στις 20:00 με το ΑΠΟΕΛ στο 
«Σπύρος Κυπριανού». 

Στο μεταξύ, ο αγώνας στην Τσεχία άφησε δυο προβλήματα στον τεχνικό της Pokka ΑΕΚ αφού τραυματίστηκαν οι 
Χριστοφή και Ροντόλφο και θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το ματς της Τρίτης. 
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Pokka ΑΕ Καραβά: Στη Λεμεσό θα είναι αλλιώς 



Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και την κατάκτηση των δυο πρώτων σετ, η Pokka ΑΕ Καραβά δεν τα κατάφερε στην 
Τσεχία χάνοντας με 3-2 σετ από την Fatra Zlin για τη φάση των 16 του CEV Challenge Cup Ανδρών 

Η ομάδα μας έδειξε όμως στη Sportovni Hala Zlin ότι μπορεί στον επαναληπτικό του «Σπύρος Κυπριανού» σε 14 

βράδια να πάρει την πρόκριση για τους «8». Στον αγώνα έγινε πραγματική μάχη με την τσεχική ομάδα να αντιδρά και 

να κερδίζει στο τέλος . Η προσφυγική ομάδα επιζητεί στον επαναληπτικό δυο αποτελέσματα νίκης με 3-0 ή 3-1 για να 
περάσει. Ενδεχόμενη νίκη της με 3-2 θα οδηγήσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. 

Πολύ δυνατά μπήκε στο πρώτο σετ η ομάδα μας προηγούμενη με 0-2. Στη συνέχεια του πρώτου σετ, οι Τσέχοι 

ανασυντάχθηκαν και το σετ πήγαινε πόντο –πόντο, με την ομάδα της Fatra να οδηγεί τον αγώνα στο πρώτο τεχνικό 

τάιμ –άουτ προηγούμενη 8-7. 
Το πρώτο σετ συνέχισε να προσφέρει συγκινήσεις με την Pokka ΑΕ Καραβά να στέκεται πολύ καλά προηγούμενη 10-

11. Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ και στα μέσα του πρώτου σετ ήταν ισόπαλες 13-13. Ένα ξέσπασμα της 
Fatra Zlin έφερε τους Τσέχους μπροστά με 15-13, αλλά η αντίδραση της ομάδας μας ήταν άμεση ισοφαρίζοντας 15-

15, αλλά οι Τσέχοι πήγαν στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγούμενοι εκ νέου με 16-15. 

Το πρώτο σετ συνέχισε να είναι πολύ ανταγωνιστικό και οι «κιτρινόμαυροι» δεν άφηναν τους Τσέχους να επιβάλουν 
τον ρυθμό τους (17-16, 18-18). Μάλιστα, η ομάδα μας με σερί 1-3 προηγήθηκε 18-19 βάζοντας πίεση στους Τσέχους. 

Παρά την πρόσκαιρη ισοφάριση της Fatra, η ομάδα του Καννεστράτσι προηγήθηκε 19-21. Το πρώτο σετ πήρε στο 
τέλος μια «άγρια ομορφιά» με την ομάδα της Pokka ΑΕΚ να διατηρεί προβάδισμα δυο πόντων 21-23, 22-24 και να 

παίρνει πανηγυρικά το πρώτο σετ με 23-25 σε 28 λεπτά. Το Ο-1 για την ομάδα μας βάζει βάσεις πρόκρισης. 
Λύση σε όλα είχε η Pokka ΑΕΚ 

Με την ψυχολογία στα ύψη η ομάδα μας μπήκε στο δεύτερο σετ. Την ίδια ώρα οι Τσέχοι της Fatra θέλησαν να 

επιστρέψουν στην υπόθεση πρόκριση ισοφαρίζοντας. Όπως και στο πρώτο σετ, οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο – 
πόντο στα αρχικά στάδια με τις άμυνες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα. Η Pokka ΑΕΚ έδειχνε να πατά 

και στο δεύτερο σετ καλύτερα και προηγήθηκε με 6-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ. 
Με την επανέναρξη του αγώνα η τσεχική ομάδα μπήκε δυνατά ισοφαρίζοντας 8-8 και το ντέρμπι συνεχίστηκε για τα 

καλά. Νέο επιθετικό ξέσπασμα των «κιτρινόμαυρων» τους φέρνει στην πρωτοπορία 10-12 βρίσκοντας λύση σε κάθε 

πρόβλημα που έθετε η Fatra. Παρά την ισοφάριση από τους «μπλε» του Ζλιν με 13-13 οι «κιτρινόμαυροι» δεν 
πτοήθηκαν και πήγαν στο δεύτερο τεχνικό ταιμ – άουτ με αέρα τριών πόντων 13-16. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η 

συνέχεια για την ομάδα του Καραβά που προηγήθηκε με 16-20 και αργότερα απέκτησε αβαντάζ πέντε πόντων 18-23 
δείχνοντας ότι δεν θα τις ξεφύγει το δεύτερο σετ. 

Οι Τσέχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν μείωσαν σε 20-23, αλλά οι παίκτες της ομάδας μας κατάφεραν να πάρουν και 
το δεύτερο σετ με 20-25 σε 27 λεπτά έκαναν το 0-2 παγώνοντας στην κυριολεξία την Sportovni Hala Zlin. 

Μίλησε η έδρα 
Με το 0-2 υπέρ της η Pokka ΑΕ Καραβά ήταν αποφασισμένη να τελειώσει τη νίκη και να πάρει γερό προβάδισμα 

πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», αλλά στην πορεία ήλθε η αντίδραση 

των Τσέχων. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ στα αρχικά στάδια, αφού οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν 
στην πρωτοπορία (4-5, 6-5, 6-7), με τους Τσέχους να επιστρέφουν στον πάγκο για το πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ του 

τρίτου σετ προηγούμενοι 8-7. 
Η ομάδα της Fatra κάτω από την πίεση του 0-2 έπαιξε σε αυτό το σημείο καλύτερο βόλεϊ και προηγήθηκε 11-8. Την 

ίδια ώρα οι παίκτες του Καννεστράτσι υπέπεσαν σε λάθη μένοντας πίσω στο σκορ. Η διαφορά των τριών πόντων που 
πήραν οι Τσέχοι «ξύπνησε» την ομάδα μας που μείωσε σε 13-12 και αφού βελτίωσε την υποδοχή της και τέλειωσε τις 
φάσεις, ισοφάρισε σε 14-14, αλλά στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ ήταν πίσω στο σκορ με 16-15. 

Το τρίτο σετ πρόσφερε αρκετές συγκινήσεις αφού η Pokka ΑΕ Καραβά ήθελε να τελειώσει την υπόθεση νίκη και η 

Fatra να μείνει ζωντανή γι’αυτό δόθηκε πραγματική με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (17-17, 19-19, 20-20, 
21-21). Η Fatra κατόρθωσε να προηγηθεί με 23-21 αναγκάζοντας τον Καννεστράτσι να πάρει τάιμ –άουτ. Η 

επιστροφή στο taraflex δεν άλλαξε πολλά με την Fatra πιο οργανωμένη να κερδίζει με 25-22 σε 24 λεπτά και να 

μειώνει σε 1-2 στα σετ. 
Η κατάκτηση του τρίτου σετ βοήθησε την Fatra να μπει με ανεβασμένη ψυχολογία στο τέταρτο σετ και προηγήθηκε 
με 4-2 και να διατηρεί ισχνό προβάδισμα δυο πόντων στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ 8-6. 

Το σετ όπως και τα άλλα τρία πρόσφερε θέαμα και συγκινήσεις με την Fatra να διατηρεί το προβάδισμα και να 

ξεφεύγει 23-19 κάνοντας δύσκολο το έργο της Pokka ΑΕ Καραβά για την κατάκτηση του σετ. Η ομάδα μας 
προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι Τσέχοι πιο αποφασιστικοί πήραν το σετ με 25-20 σε 28 λεπτά ισοφάρισαν 2-2 και 

οδήγησαν το παιχνίδι στο τάι –μπρέικ. 
Όλα θα κρίνονταν στο πέμπτο και καθοριστικό σετ. Στα πρώτα στάδια του τάι – μπρέικ οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο 

(2-2, 3-3, 4-4, 5-5) δείχνοντας ότι τα πάντα θα κρίνονταν σε μια κλωστή. Η Pokka ΑΕ Καραβά παίζοντας έξυπνα και 
εκμεταλλευόμενη τα λάθη των Τσέχων πήγε στο τεχνικό ταιμ – άουτ προηγούμενη με 6-8. 



Η αντίδραση των Τσέχων ήταν άμεση, αφού με σερί 5-0 προηγήθηκαν 11-8 και έγιναν το μεγάλο φαβορί για την 
κατάκτηση του σετ και της νίκης. Η Pokka ΑΕ Καραβά έδειξε ψυχικά αποθέματα μείωσε σε 13-12, αλλά τελικά δεν 

κατάφερε να πάρει το σετ χάνοντας με 15-12 σε 13 λεπτά και τον αγώνα με 3-2 σετ. 
Τα σετ: (23-25 20-25, 25-22,25-20, 15-12) 

Fatra Zlin: Ούρτσουτουλ, Βάσιτσεκ, Μπάρακ, Κόλατ, Νάβλατσιλ, Μίσουτς, ‘Ορμτσαλεκ (Λίμπερο). 
Pokka ΑΕ Καραβά (Χόρχε Καννεστράτσι): Χουόζας, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Αντωνιάδης, Χριστοφή, 
Χατζηδαμιανού (Λίμπερο) Αλλαγές: Χατζηφιλίππου, Μιτσής, Ράντιτς. 
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Κάλια Βασιλείου: «Θέλουμε τετράδα και Κύπελλο» 

Το πρόσωπο της 7ης αγωνιστικής και τελευταίας του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α 
Κατηγορίας ήταν αναμφίβολα η 28χρονη πασαδόρος της Ανόρθωσης Κάλια Βασιλείου η οποία επέστρεψε στα γήπεδα 

μετά τον τραυματισμό της στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου. 
Μια χονδροπάθεια στο γόνατο στέρησε από την Κάλια τη συμμετοχή της στους αγώνες και από την Ανόρθωση την 

πολύτιμή της βοήθεια. Στον αγώνα όμως με την Ολυμπιάδα Ν. ο κόουτς Γιαννάκης Χριστοφόρου είχε την τύχη να έχει 

στη διάθεσή του την Κάλια η οποία αγωνίστηκε σαν αλλαγή. Η έμπειρη πασαδόρος της Ανορθώσεως μίλησε σε δελτίο 
Τύπου της ΚΟΠΕ τόσο για την επιστροφή της όσο και για την ομάδα της. 

 
Η Κάλια Βασιλείου (αρ. 7) σε πανηγυρικό στιγμιότυπο. 

Αρχικά, για τον τραυματισμό της η Κάλια ανέφερε ότι «είχα ένα τραυματισμό στο γόνατο αφού υπέφερα με 
χονδροπάθεια από τις αρχές της σεζόν και επέστρεψα στον αγώνα με τον Ολυμπιάδα μετά από ενάμιση μήνα. Τώρα 

νιώθω καλά και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα μου». 
Η νίκη της Ανορθώσεως επί της Ολυμπιάδας θεωρείται σημαντική για τους στόχους της ομάδας που αφορούν την 

είσοδο στην τετράδα. Η Κάλια στη συνέντευξή της στο δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ είπε ότι «σίγουρα κάθε νίκη όπως και 

αυτή απέναντι στην Ολυμπιάδα είναι σημαντική, αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι η ομάδα μου θα βρισκόταν ή θα 
κινδύνευε να βρεθεί εκτός τετράδας». 

Ερωτηθείσα πόσο στοιχίζουν οι απουσίες στην Ανόρθωση αφού πέραν από τη δική της, αποχώρησε λόγω 
εγκυμοσύνης η Φιλανδή Ερικα Νίστρομ και είναι εκτός αγώνων λόγω σοβαρού τραυματισμού η Αντρεα Κοντού, η 

Κάλια είπε: «Κάθε απουσία είναι σημαντική, αλλά οι νεαρές σε ηλικία παίκτριές μας δουλεύουν πολύ και είναι ταλέντα 
γι’αυτό όταν δουλεύεις και έχεις ταλέντο ανταμείβεσαι». 

Ο Prestige Απόλλων υπερέχει 
Η Κάλια Βασιλείου σχολίασε τη μάχη της τετράδας με τη λήξη του πρώτου γύρου. Όπως είπε, «μετά τον Prestige 

Απόλλωνα, η ομάδα του οποίου υπερέχει, οι άλλες ομάδες που έχουν δυνατότητες για ψηλά είναι η Τεχνοοικία ΑΕΚ και 



η Transbunker ΑΕΛ, μαζί φυσικά με την ομάδα μου». 
Η πασαδόρος της Ανορθώσεως σχολίασε και την κλήρωση της ομάδας της στο Κύπελλο ΟΠΑΠ Γυναικών όπου θα 

βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την Ολυμπιάδα σε διπλούς αγώνες. Η Κάλια είπε ότι «ο στόχος μας είναι η πρόκριση για να 
αντιμετωπίσουμε στον επόμενο γύρο την Transbunker ΑΕΛ (αγωνίζεται στους «8» με τον Αρη Πολεμίου). Πιστεύω ότι 

αυτοί οι αγώνες με την Transbunker ΑΕΛ θα είναι πολύ δυνατοί και ευελπιστώ ότι η ομάδα μου μπορεί να προκριθεί». 

Η 28χρονη βολεϊμπολίστρια ανέφερε ότι «ξεκάθαρος στόχος είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, αφού στην Ανόρθωση 
βλέπουμε πάντοτε ψηλά». 

Σε σχέση με το χρονικό διάστημα που υπολογίζει να είναι έτοιμη είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τους αγώνες που θα 
συμμετάσχει και από το κριτήριο του προπονητή της. 

 

 03.12.2015/10:45 
Εθνικός Λατσιών και Ολυμπιάδα Ν. οι κερδισμένες 

 
Η ομάδα του Εθνικού Λατσιών σε πλήρη παράταξη. 

Ο Εθνικός Λατσιών πέτυχε τη νίκη της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Γυναικών στην πετοσφαίριση. Η 

ομάδα της Τατιάνας Κλεάνθους κέρδισε στο ντέρμπι τον Πανιδαλιακό στο Λύκειο Λατσιών με 3-1 (25-19,22-25,25-
22,25-20) και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς τρεις πίσω από την πρωτοπόρο Αναγέννηση 

Δ. αλλά με ένα αγώνα λιγότερο. 
Η προπονήτρια της ομάδας των Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μιλώντας σε δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι η νίκη 

της ομάδας της ήταν δίκαιη, αλλά και η πλέον σημαντική της αγωνιστικής. Όπως είπε, «όλη την εβδομάδα, δουλέψαμε 
πολύ σκληρά για τον αγώνα αυτό και μελετήσαμε την ομάδα του Δαλιού, κάτι που φάνηκε στο γήπεδο». 

Οσον αφορά στη συνέχεια η ομάδα του Εθνικού θα αγωνιστεί στη Δερύνεια την ερχόμενη Τετάρτη στο πλαίσιο της 
πέμπτης αγωνιστικής με την Αναγέννηση. Η κ. Κλεάνθους είπε ότι «θα κονταροχτυπηθούμε με την Αναγέννηση και 

ελπίζουμε στο καλύτερο. Θεωρώ ότι αυτές οι δυο ομάδες θα παλέψουν για την άνοδο». 

Στα άλλα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής τα αποτελέσματα ήταν μάλλον φυσιολογικά, αφού στο Γυμνάσιο 
Βεργίνας ο Μαραθώνας Κ. Β. κέρδισε τον Ροτσίδη Μάμμαρι με 3-1(25-09,18-25,25-16 25-23), και η Αναγέννηση Δ. 

πέρασε εύκολα από το Λύκειο Αγ. Γεωργίου κερδίζοντας τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 0-3 (12-25,08-25,10-25). Η 
αγωνιστική θα συμπληρωθεί την Κυριακή με τον αγώνα στο Θεμιστόκλειο μεταξύ Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην τέταρτη αγωνιστική ρεπό είχε ο Παφιακός. 

Ακάθεκτη η Ολυμπιάδα στη Β Ανδρών 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στη Β Κατηγορία Ανδρών. Η 
ομάδα του Πάρη Σάββα πέρασε από το Παραλίμνι κερδίζοντας την τοπική Ε.Ν.Παραλιμνίου με 1-3 (25-21, 23-25, 19-

25,22-25) και απολαμβάνει την κορυφή με 11 βαθμούς. Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Πάρης Σάββα μιλώντας σε 

δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε τη νίκη ως πολύ σημαντική για την άνοδο, λέγοντας ότι «χτυπήσαμε στα 
αδύνατα σημεία της Ε.Ν.Π». Ο κ.Σάββα είπε ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι της ομάδας του στο δεύτερο γύρο θα είναι με 

την Ολυμπιάδα Φρενάρους έστω και εάν θα γίνει στην Ακρόπολη. 
Η αγωνιστική θα συμπληρωθεί τη Δευτέρα (19:00) στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στο Φρέναρος όπου η Εθνική Ενόπλων 



σε εκτός συναγωνισμού αγώνα θα παίξει με την Ολυμπιάδα Φρενάρους. Ο Διόνυσος Εμπας πήρε τους τρεις βαθμούς 
χωρίς αγώνα με τον Αρη Λεμεσού. 

 

02.12.2015/15:40 
Χτυπά ρέστα στην Τσεχία η Pokka ΑΕ Καραβά 

Με οδηγό τις εμφανίσεις στη Σόφια το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2015 και την πρόκριση επί της Ντρένιτσα 

Σκεντεράι η Pokka ΑΕ Καραβά στοχεύει να ξαναφήσει το στίγμα της στην Ευρώπη αυτή τη φορά κόντρα στην τσεχική 
Φάτρα Ζλιν για τη φάση των 16 του CEV Challenge Cup Aνδρών. 

Με οδηγό τις εμφανίσεις στη Σόφια το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2015 και την πρόκριση επί της Ντρένιτσα 
Σκεντεράι η Pokka ΑΕ Καραβά στοχεύει να ξαναφήσει το στίγμα της στην Ευρώπη αυτή τη φορά κόντρα στην τσεχική 

Φάτρα Ζλιν για τη φάση των 16 του CEV Challenge Cup Aνδρών. 

 
Η κερυνειώτικη ομάδα, την Πέμπτη στις 18:00 θα επιδιώξει να πετύχει το πρώτο βήμα για την πρόκριση ώστε να κάνει 

πιο εύκολο τον επαναληπτικό στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» σε δυο εβδομάδες. Η ομάδα του Χόρχε 
Καννεστράτσι θα επιδιώξει εάν δεν καταφέρει να κερδίσει να κατακτήσει ένα ή δυο σετ για να αυξήσει τις ελπίδες της. 

 
Μαζί του στην Τσεχία ο Ιταλοαργεντινός κόουτς πήρε τους: Βάλτερς Ράμμα, Ρέντζο Σάντσεθ Πίνα, Χριστόδουλο 

Αντωνιάδη, Ροδόλφο Χουόζας, Ιωάννη Χατζηφιλίππου, Ιωάννη Μιτσή, Αντώνη Χριστοφή, Κωνσταντίνο 

Χατζηδαμιανού, Γκάμπριελ Ράντιτς και Βλάδιμιρ Κνέζεβιτς. Εκτός αποστολής έμειναν οι Χρίστος Χατζηβασίλης και 
Γαβριήλ Κοσιάρης. 

 
H ομάδα της ΑΕΚ προπονήθηκε την Τετάρτη στις 18:00 ώρα έναρξης του αγώνα στο γήπεδο που θα αγωνιστεί, το 

Sportovni Hala Zlin. Προπόνηση ορίστηκε και για την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Χαρακτηριστικό της σάλας που θα γίνει 

ο αγώνας είναι το χαμηλό ταβάνι κάτι που απαιτεί προσοχή ειδικά στα σέρβις. Η επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο 
είναι ορισμένη για τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. 

 

02.12.2015/15:00¨ 
Γαλανόλευκο τετ α τετ στο φιλέ 

Σε δυο δόσεις θα γίνει η 7η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α 

Κατηγορίας Ανδρών. Αναμφίβολα το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό μεταξύ της Ανόρθωσις με τον Παφιακό στις 
20:00 στο Θεμιστόκλειο. Ο αγώνας αυτός θα γίνει την Παρασκευή ενώ την ίδια ημέρα και ώρα η Αναγέννηση 

Δερύνειας θα αντιμετωπίσει τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 
 

Την ερχόμενη Τρίτη ορίστηκε ο αγώνας της Ομόνοιας με τη Ν. Σαλαμίνα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της 

Ομόνοιας, ενώ πιθανότατα την Τρίτη θα γίνει και ο αγώνας της Pokka ΑΕΚ Καραβά με το ΑΠΟΕΛ στο «Σπύρος 
Κυπριανού», λόγω του αγώνα της προσφυγικής ομάδας στην Τσεχία την Πέμπτη. 

Τα δεδομένα των τεσσάρων ομάδων που θα αγωνιστούν την Παρασκευή είναι τα εξής: 
 

Ανόρθωσις – Παφιακός (Θεμιστόκλειο 20:00) 

Αναμφίβολα πρόκειται για το ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι δυο ομάδες προέρχονται από ήττα σε αγώνες ντέρμπι από 
ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια αντίστοιχα και θέλουν επιστροφή στις νίκες πάση θυσία. 

Η Ανόρθωσις που προβληματίζει το τελευταίο διάστημα θέλει ένα νέο ξεκίνημα και θεωρεί ιδανική περίπτωση τον 
αγώνα με την παφιακή ομάδα. Πέραν της ψυχολογίας που βρίσκεται στο ναδίρ, ο κόουτς Μάριος Κοντός δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Ο λίμπερο της ομάδας Γιώργος Πλατρίτης μιλώντας σε δελτίο τύπου της 
ΚΟΠΕ επισήμανε το ψυχολογικό βάρος των παικτών από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα λέγοντας ότι σε κάθε αγώνα από 

εδώ και πέρα είναι μονόδρομος η νίκη. Ο Πλατρίτης σημείωσε ότι η ήττα με τον τρόπο που ήλθε από την Ομόνοια την 

τρίτη αγωνιστική επηρέασε την ομάδα. 
Η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος ομάδα του Παφιακού θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες αφού 

την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά  φέτος έχασε την πρωτιά. Ο Ελλαδίτης προπονητής Σπύρος Πρωτοψάλτης 
προβληματίζεται για τις ενοχλήσεις που νιώθει στον ώμο ο Νικόλας Κωνσταντινίδης, ενώ ο Μπατίστα δεν ξεπέρασε τον 

τραυματισμό στον προσαγωγό άνκαι αγωνίζεται. Ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε σε δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ ότι ο κάθε 

αγώνας και όχι μόνο αυτός με την Ανόρθωση είναι ντέρμπι γι’αυτό ο κάθε πόντος και το κάθε σετ είναι σημαντικά. 
 

Αναγέννηση Δ. – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Γήπεδο Δερύνειας 20:00) 
Οι δυο ομάδες χωρίς νίκη θα αναμετρηθούν την Παρασκευή στις 20:00 στο γήπεδο της Δερύνειας. Φαβορί στα χάρτια 

εμφανίζονται οι Δερυνειώτες, αλλά ο αξιόμαχος Εθνικός θα παλέψει για το καλύτερο. 
Ο κόουτς των «πρασίνων» Αντώνης Κωνσταντίνου δήλωσε σε δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του θα 

προσπαθήσει για την πρώτη νίκη παρά τις ελλείψεις που θα έχει (θα απουσιάζουν οι νεαροί Κάφερ Ντουβάρτσι και 



Νικόλας Ελευθερίου). Η Αναγέννηση πάντως στα τελευταία παιχνίδια παρά τις ήττες έδειξε πολύ ανεβασμένη και 
ζόρισε πολύ τους αντιπάλους της (σ.σ. Ομόνοια και Ν. Σαλαμίνα). 

 
Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα πάει στη Δερύνεια για να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Ο προπονητής Νίκος 
Ιωάννου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα παρατάξει την πιο δυνατή εξάδα. 

Τα λένε φιλικά ΑΠΟΕΛ – Ν. Σαλαμίνα 

Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας ενόψει των αγώνων τους με Pokka ΑΕ Καραβά (ΑΠΟΕΛ) και Ομόνοια (Ν. 
Σαλαμίνα), «πορτοκαλί» και «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν σε φιλικό αγώνα την Παρασκευή ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία στους δυο προπονητές Μίμη Παμπακά και Λουκ Ρέινολτς να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες. 

 

02.12.2015/14:50 

Το έπαθλο « Νική Γεωργίου» στον Κ. Χατζηανδρέου 

Με το έπαθλο «Κώστα Λυμπουρή και Νική Γεωργίου» τιμήθηκε από το ΑΚΕΛ την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου στις 19:00 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» στη Λευκωσία ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης Κώστας Χατζηανδρέου. 

 
Ο γεν. γραμματέας του ΑΚΕΛ τιμά τον Κ. Χατζηανδρέου. 

 

Πρόκειται για έπαθλο Αθλητικής Προσφοράς που απονέμεται κάθε χρόνο από το κόμμα και αποτελεί τη μεγαλύτερη 

διάκριση σε αθλητικό επίπεδο που απονέμεται από το ΑΚΕΛ. Το βραβείο απένειμε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού που ήταν ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού Κώστας Καδής. 
Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Κώστα Χατζηανδρέου μια εμβληματική προσωπικότητα του κυπριακού αθλητισμού ο 

οποίος δικαίως μετονομάστηκε και ως ο πατέρας της κυπριακής πετοσσφαίρισης. Ο κ. Χατζηανδρέου γεννήθηκε στην 

Αυλώνα το 1934 και από μικρός μυήθηκε στον αθλητισμό. Ως πετοσφαιριστής και αθλητής στίβου διέπρεψε στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο και αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας στο τριπλούν. Ο κ. Χατζηανδρέου διέπρεψε ως 
προπονητής και πετοσφαιριστής στο ΑΠΟΕΛ ενώ το 1972 ανακηρύχθηκε κορυφαίος Κύπριος πετοσφαιριστής. 



 
Ο κ. Χατζηανδρέου στο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Σημειώνεται ότι ήταν ο επίσημος σημαιοφόρος της ΑΕΚ Αθηνών στο στίβο. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο διορίστηκε 
ως καθηγητής φυσικής αγωγής και το 1970 έγινε επιθεωρητής με μετεκπαιδεύσεις κατόπιν υποτροφιών σε Γερμανία 

και Αγγλία. Είναι συγγραφέας αθλητικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. 

 
Ο κ. Χατζηανδρέου υπηρέτησε την κυπριακή πετοσφαίριση πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Πετοσσφαίρισης αφού από το 1972 – 1978 διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Κύπρου. 
Από το 1978 οπότε και ιδρύθηκε η ΚΟΠΕ μέχρι το 1992 οπότε και αποχώρησε οικειοθελώς διετέλεσε πρόεδρος της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για τέσσερεις συνεχείς θητείες χωρίς ανθυποψήφιο. Το 1980 ο κ. 
Χατζηανδρέου πρωτοστατεί στην αποδοχή του beach volley στην Κύπρο. 

Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού χαρακτήρισε τον κ. Χατζηανδρέου ως 
αθλητάνθρωπο, ένα άτομο που σημάδεψε την αθλητική κληρονομιά του τόπου και άφησε βαριά κληρονομιά. 

 

02.12.2015/11:00 

Ομόνοια: Αχ, αυτά τα σέρβις 
Τα πολλά χαμένα σέρβις στέρησαν από την Ομόνοια την υπέρβαση το βράδυ της Τρίτης μέσα στην έδρα της CAI 
Τερουέλ για τη φάση των 16 του CEV CUP Ανδρών στην πετοσφαίριση, αφού έχασε με 3-0.. 

Οι πετοσφαιριστές του Σάββα Σάββα είδαν στα μάτια την ισπανική ομάδα μέσα στην έδρα της η οποία είναι δεύτερη 

στην ισπανική Extra Liga και έδειξε ότι μπορεί με τη συμπαράσταση των οπαδών της στο Στάδιο «Ελευθερία» στις 16 
Δεεκεμβρίου στις 20:00 να διεκδικήσει την πρόκριση στους «8» την οποία εξασφαλίζει με δυο αποτελέσματα: Είτε με 
νίκη 3-0 είτε με 3-1 ώστε να οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

Όλα τα σετ στην Ισπανία ήταν γεμάτα αφού η Ομόνοια εξασφάλισε 23,22 και 19 πόντους σε αγώνα που κράτησε μια 

ώρα και 18 λεπτά. Να σημειωθεί ότι κυρίως στα δυο πρώτα σετ οι «τριφυλλοφόροι» άγχωσαν στην κυριολεξία τους 
Ισπανούς στην εξέδρα, ωστόσο τα χαμένα σέρβις και το άγχος για την κατάκτηση των τελευταίων πόντων δεν 
επέτρεψαν στην Ομόνοια να κατακτήσει κάποιο σετ ή ακόμα και τη νίκη. 

Ο κόουτς Σάββας Σάββα χρησιμοποίησε στη βασική εξάδα τους: Σ. Πετρακκίδη, Α. Πετρακκίδη, Αλεξίου, Ρεινάλντο, 

Τούλιο και Αλβες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι Παφίτης, Αποστόλου και Σπανιάς. Λίμπερο αγωνίστηκε ο Αντώνης 
Αντωνίου. 



Ο αρχηγός αποστολής και τιμ μάνατζερ των «πρασίνων» Μαρίνος Στυλιανίδης μιλώντας σε δελτίο Τύπου της ΚΟΠΕ 
εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του λέγοντας ότι τα χαμένα σέρβις στέρησαν το 

κάτι παραπάνω. Ο κ. Στυλιανίδης εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Ομόνοια μπορεί στο «Ελευθερία» να διεκδικήσει, 
αλλά και να κατακτήσει την πρόκριση. 

 

02.12.2015/21:47 

Πρωταθλητής χειμώνα ο αήττητος Prestige Απόλλων 
Η Ανόρθωσις και η Transbunker ΑΕΛ πέτυχαν τις πιο σημαντικές νίκες στην 7η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου 

γύρου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας που ανέδειξε πρωταθλητή χειμώνα την ομάδα του Prestige 
Απόλλωνα. 

Οι «κυανόλευκες» κέρδισαν πολύ εύκολα στο ΑΤΙ την Ολυμπιάδα με 3-0, ενώ οι «γαλαζοκίτρινες» πιο δύσκολα 

έκαμψαν την αντίσταση της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 1-3 στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου. 
Ο πρωτοπόρος Prestige Απόλλων πέτυχε μια εύκολη νίκη επί του Αρη Πολεμίου με 3-0 και πέτυχε την έβδομή του 

συνεχή νίκη στο πρωτάθλημα. Εξάλλου, η δεύτερη Τεχνοοικία ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε στο Αυγόρου κερδίζοντας το 
ΘΟΙ με 0-3. 

 
Αήττητος τερμάτισε τον πρώτο γύρο ο Prestige Απόλλων. 

Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα 3-0 (25-13, 25-14, 25-12) 

Πιο εύκολα από ότι ανέμεναν οι φίλοι της πετοσφαίρισης η Ανόρθωσις κέρδισε στο γήπεδο του ΑΤΙ την Ολυμπιάδα με 

3-0 δείχνοντας ότι είναι ομάδα ικανή για την τετράδα. Οι Βαρωσιώτισσες ήταν κυρίαρχες σε όλο τον αγώνα και δεν 
άφησαν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης της νίκης τους. Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή της Κάλλιας Βασιλείου μετά 

τον τραυματισμό της, κάτι που ενισχύει αφάνταστα τη «Μεγάλη Κυρία» Η Ολυμπιάδα μετά από αυτή την ήττα πρέπει 
να παλέψει για το πολυπόθητο εισιτήριο που οδηγεί στον όμιλο του τίτλου. 

Δυνατά μπήκε η Ανόρθωσις στο πρώτο σετ και έχοντας καλές επιλογές κέρδισε με 25-13. Αντίθετα, η Ολυμπιάδα 
αιφνιδιάστηκε και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ανορθώσεως. Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε το δεύτερο 

σετ με την Ανόρθωση να είναι κυρίαρχη και να κερδίζει με 25-14 κάνοντας το 2-0.  Στο τρίτο σετ η Ανόρθωσις ήταν 

ακόμα καλύτερη κερδίζοντας με 25-12 και τον αγώνα με 3-0. 
Ανόρθωσις (Γ. Χριστοφόρου): Οικονομίδου, Μπρατούχιμα, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Κολοκοτρώνη, Ν. Γιασουμή, 

Δαυϊδ (Λίμπερο) Αλλαγές: Κ. Βασιλείου, Μ. Παπαγεωργίου. 
Ολυμπιάδα (Χρ. Σιαντρής): A. Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Σταύρου, Πέτρου, Παπαγιάννη, Ε. Πέτρου, Στ 
Σταύρου (Λίμπερο) Αλλαγές: Αθανασίου, Ψιλογένη, Τζιαπούρα. 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Transbunker ΑΕΛ 1-3 (17-25, 25-20, 12-25, 13-25) 

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν να κερδίζει στον Αγιο Αθανάσιο, η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε την 
ομάδα της Ενωσης Νέων με 1-3 σετ. Η ομάδα του Ολμετσένκο παρά το γεγονός ότι έχασε το δεύτερο σετ πήρε μια 

δίκαιη και σημαντική νίκη που την διατηρεί στην τρίτη θέση. Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου πάλεψε άλλο ένα ματς 

όμως υπέκυψε στην ανωτερότητα των αντιπάλων της. 



Η Transbunker ΑΕΛ παίζοντας πιο οργανωμένα κατόρθωσε να επιβάλει τον ρυθμό της και να κερδίσει το πρώτο σετ με 
17-25. Οι γηπεδούχες όμως αντέδρασαν και στο δεύτερο σετ κατάφεραν να χαλάσουν το παιχνίδι της  Transbunker 

ΑΕΛ και εκμεταλλευόμενες την επίθεσή τους κατάφεραν να κερδίσουν με 25-20 και να ισοφαρίσουν τον αγώνα σε 1-1. 
Στο τρίτο σετ η Transbunker ΑΕΛ ανασυγκροτήθηκε και παίζοντας κατά διαστήματα ωραίο βόλεϊ κέρδισε με άνεση 12-

25 και πήρε το προβάδισμα με 1-2. Στο σετ αυτό οι παίκτριες της Ε.Ν. Α.ΑΘ. είχαν προβλήματα τόσο στην επίθεση, 

όσο και στην υποδοχή. Οι «γαλαζοκίτρινες» στο τέταρτο σετ επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους κερδίζοντας με 13-25 
και πήραν τη νίκη που τόσο ήθελαν με 1-3. 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου (Α. Ροτσίδου): Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβαλίοβα, 

Χατζηκυριάκου (Λίμπερο) Αλλαγές: Αραούζου, Ιωάννου 

Transbunker ΑΕΛ (Μ. Ολμετσένκο): Παύλου, Λεζένκινα, Σουκορούκοβα, Κωνσταντινίδου, Κουδουνά, 
Κχαταρασβίλι, Ταλιαδώρου (Λίμπερο). Αλλαγές: Ντβόρακ. 

 
ΘΟΙ Αυγόρου – Τεχνοοικία ΑΕΚ 0-3 (13-25,17-25,14-25) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ ανώτερη σε όλους τους τομείς κέρδισε στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου το ΘΟΙ με 0-3 και βρίσκεται 
στη δεύτερη θέση τρεις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Prestige Απόλλωνα (18 έναντι 21). Αντίθετα, η ήττα αυτή 

ανέκοψε την ανοδική πορεία της ομάδας των Κοκκινοχωριών. 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ θέλησε να δείξει ποιο είναι το αφεντικό της αναμέτρησης από την αρχή και κατάφερε παίζοντας 
συγκεντρωμένα να κερδίσει το πρώτο σετ με 13-25. Στο δεύτερο σετ δεν άλλαξε δραματικά η εικόνα του αγώνα παρά 

το γεγονός ότι οι Αυγορίτισσες ήταν πιο αποφασιστικές και έπαιξαν καλύτερα. Ωστόσο, η εμπειρία και ικανότητα των 
παικτριών της Τεχνοικία ΑΕΚ τους χάρισε το σετ με 17-25 και το προβάδισμα με 0-2. Στο τρίτο σετ η ομάδα του 

Παύλου Κωνσταντίνου κέρδισε εύκολα με 14-25 κατακτώντας τη νίκη με 0-3 σετ. 

ΘΟΙ Αυγόρου (Λ. Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Οθωνος, Χρυσάνθου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου, 
Κούτα (Λίμπερο). 

Τεχνοικία ΑΕΚ (Π. Κωνσταντίνου): Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοιτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραικόφσκα, Τόμιτς, 
Μοσφιλιώτη (Λίμπερο). Αλλαγές: Στυλιανού, Καρακώστα, Καπιτανή (Λίμπερο). 

 
Prestige Απόλλων – Αρης Πολεμίου 3-0 (25-06, 25-10, 25-08) 

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Prestige Απόλλων κέρδισε τον αξιόμαχο Αρη Πολεμίου στο γήπεδό του στη Λεμεσό με 3-0 
σετ σε μια ώρα, και πέτυχε την έβδομη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης δοκίμασε διάφορα 

σχήματα ενόψει των επόμενων κρίσιμων αναμετρήσεων σε Ευρώπη και Κύπρο. Στο πρώτο σετ οι «γαλάζιες» κέρδισαν 
25-06, στο δεύτερο 25-10 και στο τρίτο 25-08. Η φιλότιμη ομάδα του Αρη χρησιμοποίησε τον αγώνα για να πάρουν 

εμπειρίες οι νεαρές του παίκτριες. 

Prestige Απόλλων (Γ. Γιαπάνης): Φρεντς, Χουντίμα, Μανίταρου, Στυλιανού, Κις, Ιορδάνους, Λεωνίδου (Λίμπερο). – 
Αλλαγές Σπύρου, Ζακχαίου. 

Αρης Πολεμίου (Γ. Χαραλάμπους): Μ. Κουππή, Μ. Αντωνίου, Α. Χατζηευσταθίου, Ν. Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Μ. 
Ανδρέου (Λίμπερο). Αλλαγές Π. Χαραλάμπους. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β Γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Εθνικός Λατσιών – Πανιδαλιακός 3-1 (25-19, 22-25, 25-22, 25-20) 
Μαραθώνας – Ροτσίδης Μάμμαρι 3-1 (25-09, 18-25, 25-16, 25-23) 
Ν.Ο. Λακατάμιας – Αναγέννηση Δ. 0-3 (12-25, 08-25, 10-25) 

Β ΑΝΔΡΩΝ 

Πήρε το ντέρμπι της Β Ανδρών η Ολυμπιάδα Ν. 
Στο ντέρμπι της Β Ανδρών η Ολυμπιάδα Ν. κέρδισε στο Γήπεδο Παραλιμνίου την Ε.Ν.Π. με 1-3 σετ πετυχαίνοντας την 
τέταρτη σερί νίκη. Τα σετ (25-21, 23-25, 19-25, 22 -25). 
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Εχασε, αλλά έδειξε ότι μπορεί η Ομόνοια   

Παρά την προσπάθειά της η Ομόνοια δεν τα κατάφερε στην Ισπανία χάνοντας από την CAI Τερουέλ στον πρώτο 
αγώνα για τη φάση των 16 του CEV CUP με 3-0. Ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός και οι «πράσινοι» έδειξαν ότι 

μπορούν στον επαναληπτικό της 16ης Δεκεμβρίου στο «Ελευθερία» να παλέψουν για την πρόκριση (θέλουν νίκη με 3-

0 ή 3-1) για να οδηγήσουν τον αγώνα στο χρυσό σετ. 
Πολύ καλά μπήκαν οι πρωταθλητές στον αγώνα και στα αρχικά στάδια δεν άφησαν τους Ισπανούς να επιβάλουν τον 
ρυθμό τους (4-4,6-6) δείχνοντας ότι θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις της. 



Οι «πράσινοι» ανέβασαν και άλλο την απόδοσή τους μετά το πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ προηγούμενη με 10-12 και 
αργότερα 12-14 παγώνοντας τους Ισπανούς. 

Οι παίκτες της Ομόνοιας κατάφεραν να πάνε στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ του πρώτου σετ αυξάνοντας τη 
διαφορά στους τρεις πόντους 13-16. Με την είσοδο των ομάδων στο taraflex η Ομόνοια δεν έχασε τη συγκέντρωσή 

της και συνέχισε να διατηρεί μια μικρή διαφορά ασφαλείας δυο πόντων. Ένα ξέσπασμα όμως των Ισπανών και κάποια 

λάθη της δικής μας ομάδας έφεραν το σετ στην κόψη του ξυραφιού, αφού οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν 19-19. Ωστόσο, 
οι «τριφυλλοφόροι» κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο προηγούμενοι με 20-21. 
Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι στα τελικά στάδια αφού οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (22-22,23-23.) 

Πιο ψύχραιμη όμως η ισπανική ομάδα κέρδισε μετά από μάχη το πρώτο σετ σε 26 λεπτά με 25-23 και προηγήθηκε με 

1-0.Μετά το πρώτο αναγνωριστικό πρώτο σετ στο δεύτερο, οι δυο ομάδες στα αρχικά στάδια εναλλάσσονταν στην 
υπεροχή, αλλά η Τερουέλ κατάφερε να εξασφαλίσει το ψυχολογικό προβάδισμα τεσσάρων πόντων 7-3. Η ομάδα μας 

προσπάθησε να ανασυνταχθεί μείωσε, αλλά οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν στον πάγκο για το πρώτο τεχνικό τάιμ 
– άουτ πίσω στο σκορ με 8-5. 

Οι Ισπανοί θέλησαν να διατηρήσουν το πάνω χέρι και στο σημείο αυτό αιφνιδίασαν την Ομόνοια προηγούμενοι με 13-
7. Η Ομόνοια εμφάνισε σημεία κούρασης άνκαι συνέχιζε να παλεύει. Οι δυο ομάδες πήγαν στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – 

άουτ με την Τερουέλ να προηγείται 16-11. Ο ίδιος ρυθμός συνεχίστηκε με συνέπεια οι Ισπανοί να προηγηθούν με 22-
15 και να βάλουν βάσεις κατάκτησης του σετ. 

Η Ομόνοια έκανε μια ύστατη προσπάθεια να επιστρέψει στο σετ και μείωσε 22-19 κάνοντας ένα μικρό σερί 4-0, 
αναγκάζοντας την τεχνική ηγεσία των Ισπανών να πάρει τάιμ – άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό των «πρασίνων». 

Τελικά, η πολύ καλή προσπάθεια των παικτών του Σ. Σάββα δεν έφερε αποτέλεσμα με συνέπεια να χάσουν και το 
δεύτερο σετ με 25-22 σε 26 λεπτά και να βρεθούν πίσω στο σκορ με 2-0. 

Η Ομόνοια χάνοντας ήδη με 2-0 προσπάθησε στο τρίτο σετ να επιστρέψει στον αγώνα και μπήκε δυνατά, αφού 
προηγήθηκε 2-4. Άμεση όμως ήταν η αντίδραση των Ισπανών οι οποίοι οδήγησαν το τρίτο σετ στο πρώτο τεχνικό 

τάιμ – άουτ προηγούμενοι με 8-6. 

Το σετ πήγαινε πόντο –πόντο (9-9,11-10),αλλά οι Ισπανοί κατάφεραν να ξεφύγουν με 21-15 εκμεταλλευόμενοι και τα 
λάθη των «πρασίνων» .Η απέλπιδα προσπάθεια της Ομόνοιας να μειώσει και να ξαναμπεί στον αγώνα δεν έφερε 

αποτέλεσμα με συνέπεια οι Ισπανοί να πάρουν το σετ με 25-19 και τον αγώνα με 3-0 σετ. 
Τα σετ: (25-23,25-22,25-19) 

CAI Teruel: Ρόχα, Ντε Ζουάν, Γκαρθία, Ρουίθ, Βιθιάνα, Μπαρκάλα, Αλτάγιο, Ντιεντιγιού, Σεζάρ Μαρτίν, Γκάλιτς, Μ. 
Ροντρίγγκεθ, Τορθέλο, Πιρέγια, Ο. Ροντρίγκεθ (Λίμπερο). 

Ομόνοια (Σ. Σάββα): Σ. Πετρακκίδης, Αχ. Πετρακκίδης, Αλεξίου. Ρεινάλντο, Τούλιο, Αλβες, Αντωνίου (Λίμπερο) 
Αλλαγές: Παφίτης, Αποστόλου, Σπανιάς 
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Σ. Παύλου: «Ανοιξε για τα καλά ο δρόμος της τετράδας» 
Τη νίκη της αγωνιστικής στο πλαίσιο της έκτης στροφής της Α Κατηγορίας Γυναικών στην πετοσφαίριση πέτυχε η 

Transbunker ΑΕΛ η οποία κέρδισε την Ανόρθωση στην μάχη της τετράδας με 3-0. Για τη νίκη αυτή μίλησε σε δελτίο 
τύπου της ΚΟΠΕ η αρχηγός της ομάδας Σάντρα Παύλου 

Η Σάντρα χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη λέγοντας ότι πολύ πιθανόν να άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο της ομάδας 

της στην τετράδα. Η αρχηγός της Λεμεσιανής ομάδας ανέφερε ωστόσο ότι πολύ σημαντική για την πορεία της ομάδας 
της είναι η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής και πρώτης του β γύρου με την Τεχνοοικία ΑΕΚ στη Λάρνακα στις 23 
Δεκεμβρίου 2015 .(Την Τετάρτη αγωνίζεται στον Αγ. Αθανάσιο με την Ε.Ν.Α.ΑΘ.). 



 
Η Σάντρα Παύλου σε προηγούμενο πανηγυρικό στιγμιότυπο. 

Αναφορικά με τις ομάδες που θα μπουν στην τετράδα, η Παύλου ανέφερε ότι η ομάδα της, ο Prestige Απόλλων, η 
Τεχνοοικία ΑΕΚ και πιθανότατα η Ανόρθωσις θα συμπληρώσουν την τετράδα. Ωστόσο, τόνισε ότι δυνατή ομάδα 
διαθέτει και η Ολυμπιάδα Ν. 

Η αρχηγός της Transbunker ΑΕΛ είπε ότι ο κόσμος της ομάδας βοηθά την προσπάθεια των παικτριών, οι οποίες έχουν 

ακόμα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σε άλλη ερώτηση, η Παύλου εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα της βάση 
κλήρωσης μπορεί να φθάσει στον τελικό και να διεκδικήσει το Κύπελλο. Η Σάντρα Παύλου σχολίασε και την 

προσωπική της απόδοση λέγοντας ότι είναι ευχαριστημένη, αλλά δηλώνει ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στην 
ομάδα της. 
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Ντέρμπι αποδείξεων στο Παραλίμνι 
Σημαντικό παιχνίδι για την πορεία των δυο ομάδων οι οποίες στοχεύουν την άνοδο στην Α Κατηγορία Ανδρών στην 

πετοσφαίριση αποτελεί ο αγώνας της Τετάρτης στο Γήπεδο Παραλιμνίου μεταξύ της τοπικής ‘Ενωσης και της 
Ολυμπιάδας Ν. (19:30). Το παιχνίδι είναι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. 

Οι δυο ομάδες παρουσιάζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές στο πρωτάθλημα και η επιτυχία σε αυτό τον αγώνα θα 
τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια. Η γηπεδούχος Ε.Ν. Παραλιμνίου που παρουσιάζεται ενισχυμένη φέτος μέχρι 

στιγμής έδωσε δυο αγώνες όπου στην πρεμιέρα κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι την Ολυμπιάδα Φρ. με 3-1, στη δεύτερη 

αγωνιστική πήρε τη νίκη στα χαρτιά με τον Αρη Λεμεσού, ενώ τη Δευτέρα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής έχασε 
από την Εθνική Ενόπλων σε αγώνα εκτός συναγωνισμού με 3-0, αλλά παρουσιάστηκε με πάρα πολλές απουσίες. Ο 

αγώνας με την Ολυμπιάδα αποτελεί τεστ αποδείξεων για την ομάδα του Ζόραν Λούκοβιτς. Ο ίδιος σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι το εν λόγω παιχνίδι θα κρίνει κάποια δεδομένα για την πρωτιά, αλλά όχι τα πάντα. Αμολος για τον αγώνα 
της Τετάρτης είναι ο Βούλγαρος Μπόγκταν Στογιάκοφ. 



Από την πλευρά της, η Ολυμπιάδα έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής και πάει στο Παραλίμνι για την τέταρτη σερί νίκη. Η 
ομάδα του Πάρη Σάββα κέρδισε τους Διόνυσο με 3-0, πέτυχε μεγάλη νίκη στο Φρέναρος με 2-3 και πήρε τη νίκη στα 

χαρτιά με τον Αρη. Η ομάδα της Νεάπολης αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα τραυματισμών τις τελευταίες ημέρες 
όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι την Τετάρτη θα ξεπεραστούν. Στον αγώνα της Δευτέρας η Εθνική Ενόπλων θα 

αντιμετωπίσει στις 19:00 την Ολυμπιάδα Φρενάρους στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα. Η ομάδα του Διόνυσου θα πάρει άνευ 
αγώνα τη νίκη με τον Αρη Λεμεσού με 3-0. 

Ντέρμπι στη Β Γυναικών 
Το ντέρμπι Εθνικού Λατσιών –Πανιδαλιακού ξεχωρίζει από τους αγώνες της Β Κατηγορίας που θα διεξαχθούν την 

Τετάρτη στις 19:30 στο Λύκειο Λατσιών. Οι δυο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και 

έδειξαν ικανές να διεκδικήσουν άνοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τους αγώνες: Μαραθώνας – Ροτσίδης 
(Γυμν. Βεργίνας), Ν.Ο.Λακατάμιας – Αναγέννηση Δ. (Λύκειο Αγ. Γεωργίου) και Ανόρθωσις Πετ. –Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Θεμιστόκλειο 14:00 την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015). Ρεπό θα έχει ο Παφιακός. 
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Στην Τσεχία για την υπέρβαση η Pokka ΑΕ Καραβά 

Στην πόλη Ζλίν της Τσεχίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή της Pokka ΑΕ Καραβά όπου την 
Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα Fatra Zlin στη φάση των 16 του CEV Challenge 
Cup Ανδρών. 

Στην πόλη Ζλίν της Τσεχίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή της Pokka ΑΕ Καραβά όπου την 

Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα Fatra Zlin στη φάση των 16 του CEV Challenge 
Cup Ανδρών. 

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά την πρόκριση με δυο νίκες επί της Ντρένιτσα Σκεντεράι Κοσσόβου στη Σόφια στοχεύουν σε 

νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση ώστε να έχουν ελπίδες πρόκρισης στον επαναληπτικό του «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό 

σε δυο εβδομάδες. Η ομάδα της Pokka ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει δυο προπονήσεις στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας 
πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης. 

 

30.11.2015/17:55 
Το ΑΚΕΛ τιμά τον Κ. Χατζηανδρέου 

 
Ο Κώστας Χατζηανδρέου αμέσως μετά την βράβευσή του το 1994. 



Με το έπαθλο «Κώστα Λυμπουρή και Νική Γεωργίου» θα τιμηθεί από το ΑΚΕΛ την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου στις 19:00 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» στη Λευκωσία ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης Κώστας Χατζηανδρέου. 

Πρόκειται για έπαθλο Αθλητικής Προσφοράς που απονέμεται κάθε χρόνο από το κόμμα και αποτελεί τη μεγαλύτερη 

διάκριση σε αθλητικό επίπεδο που απονέμεται από το ΑΚΕΛ. Το βραβείο θα απονείμει ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού που θα είναι ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής. 
Το φετινό βραβείο απονέμεται στον κ. Κώστα Χατζηανδρέου για την τεράστια και πολυσχιδή προσφορά του στον 

κυπριακό αθλητισμό. Ο κ. Χατζηανδρέου είναι πρώην εκπαιδευτικός, επιθεωρητής φυσικής αγωγής, πρώην αθλητής, 
προπονητής και παράγοντας της πετοσφαίρισης. 

Ο κ. Χατζηανδρέου υπηρέτησε την κυπριακή πετοσφαίριση πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσσφαίρισης αφού από το 1972 – 1978 διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Κύπρου. 

Από το 1978 οπότε και ιδρύθηκε η ΚΟΠΕ μέχρι το 1992 οπότε και αποχώρησε οικειοθελώς διετέλεσε πρόεδρος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. 

 
Φωτογραφία από συμμετοχή της Εθνική ομάδας ανδρών Κύπρου στη Θεσσαλονίκη το 1981. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ 

Κώστας Χατζηανδρέου διακρίνεται δεύτερος ιστάμενος από δεξιά. Δίπλα του ο Ουράνιος Ιωαννίδης. Από αριστερά 
διακρίνονται οι Κώστας Καλοψιδιώτης, Ανδρέας Σταύρου και ο Ομοσπονδιακός προπονητής Βάσος Ηλία. 

Το τιμώμενο πρόσωπο ο κ. Κώστας Χατζηανδρέου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι νιώθει περήφανος για την προσφορά 
του στον αθλητισμό και ειδικότερα στο χώρο της πετοσφαίρισης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηανδρέου, το μεγαλύτερο 

επίτευγμά του ήταν ότι κατόρθωσε το 1972 να εγκαθιδρύσει στην ουσία ομοσπονδία πετοσφαίρισης στην Κύπρο αφού 
δημιουργήθηκαν σε όλη την Κύπρο 38 σωματεία. 

Ο κ. Χατζηανδρέου εξέφρασε την περηφάνια του για το γεγονός ότι στα 14 χρόνια που ήταν πρόεδρος της ΚΟΠΕ ήταν 
αποδεκτός από όλα τα σωματεία και δεν είχε ανθυποψήφιο μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε από την Ομοσπονδία 

επειδή αποφάσισε να δώσει τη σκυτάλη στους νεότερους.  Ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΠΕ παραμένει πάντοτε κοντά 
στο αγαπημένο του άθλημα αφού όποτε μπορεί παρακολουθεί από κοντά αγώνες πετοσφαίρισης ειδικά στη Λεμεσό 

όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος αναφέρει ότι το βόλεϊ έχει αλλάξει πάρα πολύ στην Κύπρο με την κάθοδο των 
ξένων που δίνουν όμως ώθηση στο άθλημα. 



 
Αναμνηστική φωτογραφία από τις βραβεύσεις της ΚΟΠΕ στο ξενοδοχείο Άστυ το 1994. Ιστάμενοι από αριστερά: 

Ανδρέας Σταύρου (Πρόεδρος ΚΟΠΕ), Κώστας Χατζηανδρέου (πρώην Πρόεδρος ΚΟΠΕ), Δώρος Ιωαννίδης (πρώην 
Γενικός Γραμματέας ΚΟΠΕ και νυν Πρόεδρος Δικαστικής Επιτροπής ΚΟΠΕ), Γιώργος Λαμπασκής (πρώην ταμίας ΚΟΠΕ), 

Κώστας Καλοψιδιώτης (πρώην Γενικός Γραμματέας ΚΟΠΕ). 

Σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηανδρέου ξεκίνησε τον αθλητισμό από πολύ νεαρή ηλικία αρχικά ως αθλητής του στίβου και 

της πετοσφαίρισης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στην ηλικία των 16 ετών άρχισε να παίζει βόλεϊ στο ΑΠΟΕΛ. Η 
παραμονή του στην Ελλάδα για σπουδές δεν τον άφησε εκτός του αθλητισμού όπου ασχολήθηκε με τον στίβο και το 
τριπλούν (στο άθλημα ήταν κορυφαίος  αθλητής ο γιος του Μάριος) με τα χρώματα της ΑΕΚ Αθηνών. 

Με την επιστροφή του στην Κύπρο ξανασχολήθηκε με την πετοσφαίριση και επανεντάχθηκε στο ΑΠΟΕΛ μέχρι το 

1972 όπου σε ηλικία 38 ετών τερμάτισε την καριέρα του. Την ίδια χρονιά ανακηρύχθηκε σε κορυφαίο πετοσφαιριστή. 
Παράλληλα με την πορεία του ως πετοσφαιριστής ήταν και προπονητής στο ΑΠΟΕΛ. 

Με το τέλος της καριέρας του ασχολήθηκε με τα διοικητικά του βόλεϊ και το 1972 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της 
ΕΟΠΕ Κύπρου όπου ανέλαβε την ηγεσία της. Αρχικά, στην ΕΟΠΕ έπαιξαν ρόλο στη σύστασή της τα παραδοσιακά 

πετοσφαιρικά σωματεία ΑΠΟΕΛ, Ανόρυθωσις, Νέα Σαλαμίνα, αλλά η πολυσχιδής δράση του κ. Χατζηανδρέου είχε ως 
συνέπεια την ίδρυση άλλων 38 σωματείων σε όλη την Κύπρο. 



 
Φωτογραφία αναμνηστική μετά το πέρας των εργασιών του σεμιναρίου προπονητικής με εισηγητή τον Νίκο Μπεργελέ. 

Δίπλα του ο τότε Πρόεδρος της ΚΟΠΕ Κώστας Χατζηανδρέου. Πρώτος από αριστερά διακρίνεται ο Μιχάλης Κρασιάς 

(νυν πρόεδρος ΚΟΠΕ), Τάσος Κωνσταντίνου, Χρίστος Βαλέρκος, Φούλη Στυλιανού, Ανδρέας Κολοκοτρώνης, Κώστας 
Χατζηανδρέου, Νίκος Μπεργελές, Νίκος Ανδρέου, Φρίξος Φρίξου, Λεβόν Καζατζιάν, Χρυσούλλα Αντωνίου, Ανδρέας 

Μαυρονικόλας, Γεώργιος Σάββα και Χριστόδουλος Σιαντρής. 

Το 1978 ιδρύθηκε η ΚΟΠΕ υπό την σκέπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας όπου ο κ. Χαατζηανδρέου ήταν ο πρώτος 

πρόεδρος μέχρι το 1980 οπότε και η ΚΟΠΕ λειτουργεί πλήρως αυτονομημένη συμμετέχοντας μέσω της Εθνικής 
Κύπρου σε διεθνείς διοργανώσεις. 

 

30.11.2015/13:52 

Μάχη Ανόρθωσις -Ολυμπιάδα στην 7η αγωνιστική 
O αγώνας στο γήπεδο του ΑΤΙ μεταξύ Ανόρθωσις και Ολυμπιάδας Νεαπόλεως συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον από τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας. Η αγωνιστική 
είναι ορισμένη την ερχόμενη Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.   

Το δικό του ενδιαφέρον άνκαι το ακλόνητο φαβορί προβάλλει η Τεχνοοικία ΑΕΚ συγκεντρώνει ο αγώνας της ομάδας 
της Λάρνακας με το ΘΟΙ στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου. Στους άλλους δυο αγώνες της 7ης αγωνιστικής, στο μίνι 

Λεμεσιανό ντέρμπι η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου υποδέχεται την Transbunker ΑΕΛ , ενώ ο Prestige Απόλλων δεν αναμένεται 
να συναντήσει δυσκολίες απέναντι στον Αρη Πολεμίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. Αναλυτικά: 

 

Ανόρθωσις – Ολυμπιάδα Ν. (Γήπεδο ΑΤΙ) 
Το πιο ενδιαφέρον της 7ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο γήπεδο του ΑΤΙ όπου η Ανόρθωσις με την Ολυμπιάδα Ν. θα 
παλέψουν για το νικηφόρο αποτέλεσμα για να μείνουν στο στόχο της τετράδας. 

Η Ανόρθωσις μετά την ήττα από την Transbunker ΑΕΛ ευελπιστεί να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ο 

προπονητής Γιαννάκης Χριστοφόρου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, αφού όλες οι παίκτριες βρίσκονται 
στη διάθεσή του. Σε δηλώσεις της η λίμπερο της ομάδας Χριστιάνα Δαϋιδ είπε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος αφού η 

Ολυμπιάδα είναι ενισχυμένη και διαθέτει έμπειρες παίκτριες. Η Δαϋίδ είπε ότι η ομάδα της θα προσπαθήσει να επιβάλει 
το παιχνίδι της και να κερδίσει. 

Από την πλευρά της η Ολυμπιάδα πηγαίνει στο ΑΤΙ για να κάνει το παιχνίδι της με στόχο το διπλό. Ο προπονητής 

Χριστόδουλος Σιαντρής σε δηλώσεις του έχρισε φαβορί την Ανόρθωση λέγοντας ότι η πορεία της ομάδας του είναι 
ικανοποιητική. Η Ολυμπιάδα αναμένεται να παρουσιαστεί γεμάτη στον αγώνα της Τετάρτης. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Τεχνοοικία ΑΕΚ (Γήπεδο Τεχνικής Σχολής Αυγόρου) 

Η Τεχνοοικία AEK προβάλλει το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη στο Αυγόρου ωστόσο η ομάδα του ΘΟΙ έδειξε πάρα 

πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής, ενώ τις τελευταίες δυο αγωνιστικές πέτυχε ισάριθμες νίκες. 
Το γηπεδούχο ΘΟΙ πάει χωρίς προβλήματα στον αγώνα και ο προπονητής του Λούης Νοβάκοφ ανέφερε ότι η ομάδα 



του θα προσπαθήσει για το καλύτερο απέναντι στο φαβορί που είναι η Τεεχνοοικία ΑΕΚ , αφού δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα τραυματισμών. 

Εξάλλου, η Τεχνοοικία ΑΕΚ μεταβαίνει στο Αυγόρου με στόχο άλλη μια νίκη, αφού βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω από 
τον πρωτοπόρο Prestige Απόλλωνα. Ο προπονητής της ομάδας Παύλος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι εάν η ομάδα του 
αγωνιστεί σύμφωνα με τις δυνατότητές της θα κερδίσει αφού βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Transbunker ΑΕΛ (Γήπεδο Γυμν. Αγίου Αθανασίου) 

Το μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι που θα φιλοξενηθεί στον Αγιο Αθανάσιο συγκεντρώνει ενδιαφέρον αφού η ομάδα της 
Ε.Ν.Α.Α.Θ. είναι ανταγωνιστική και παλεύει όλα τα παιχνίδια, ενώ η Transbunker ΑΕΛ δείχνει φορμαρισμένηη το 

τελευταίο διάστημα. 

Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου θα προσπαθήσει για τη νίκη, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα, αφού θα 
αγωνιστεί πλήρης. Η λίμπερο της ομάδας Λώρα Χατζηκυριάκου εξέφρασε την πίστη της για ένα θετικό αποτέλεσμα 

ωστόσο έχρισε φαβορί την Transbunker ΑΕΛ. 
Η Transbunker ΑΕΛ από την πλευρά της πάει στο προάστιο της Λεμεσού για να εξασφαλίσει το τρίποντο αφού αυτό 

την εξυπηρετεί για την τετράδα. Οι «γαλαζοκίτρινες» του Μιχαήλ Ολμετσένκο προέρχονται από τη νίκη της 
Ανόρθωσης και πάνε χωρίς προβλήματα στον αγώνα. 

Prestige Απόλλων – Αρης Πολεμίου (Γήπεδο Απόλλωνα) 
Το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη είναι ο Prestige Απόλλων αφού υπερέχει σε όλους τους τομείς. Στον αγώνα ο 

προπονητής των «γαλάζιων» Γιάννης Γιαπάνης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και παίκτριες ενόψει των 
επόμενων αγώνων, αλλά και των αναμετρήσεων με την τουρκική Μπούρσα για το Challenge Cup. 

Για τον φιλότιμο Αρη Πολεμίου το ταξίδι στη Λεμεσό θα αποσκοπεί κυρίως στην απόκτηση εμπειριών με δεδομένη τη 
διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δυο ομάδων. Στο σημείο αυτό εστιάστηκαν και οι δηλώσεις του προπονητή 

Γιώργου Χαραλάμπους ο οποίος παρατήρησε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει για κάτι καλύτερο στους άλλους 
αγώνες. 

 

30.11.2015/11:32 

Οι Ενοπλοι κέρδισαν και στο Παραλίμνι 
Με τη νίκη της Εθνικής Ενόπλων επί της Ε.Ν. Παραλιμνίου με 0-3 στο Γήπεδο Παραλιμνίου ολοκληρώθηκε η τρίτη 
αγωνιστική της Β Κατηγορίας Ανδρών Πετοσφαίρισης. 

Η ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ απέναντι σε μια αποδεκατισμένη Ενωση (εμφανίστηκε με πάρα πολλές απουσίες) 

κέρδισε άνετα με τα σετ να ολοκληρώνονται με 25-19,25-17 και 25-12. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχής νίκη της 
Εθνικής η οποία όμως αγωνίζεται άνευ συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις επίσημές της υποχρεώσεις. 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε τους: Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, 
Α. Χρυσοστόμου, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ, Α. Παναγίδης, Στ. Χαριδήμου,Αντ. Λιοτατής (Λίμπερο). 

 

27.11.2015/13:30 
Την Τρίτη στις 21.15 ο αγώνας Cai Teruel – Ομόνοια 

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015 στις 21:15 θα αγωνιστεί η Ομόνοια στο πλαίσιο των 16 του CEV Cup Ανδρών απέναντι 
στην Ισπανική Cai Teruel στην Ισπανία. H αναχώρηση της αποστολής είναι ορισμένη τη Δευτέρα στις 03:40 τα 

χαράματα και μέσω Βουκουρεστίου θα φθάσει στη Μαδρίτη. 

Από εκεί μετά από τετράωρο ταξίδι με λεωφορείο θα φθάσει στην ισπανική πόλη Teruel. H επιστροφή είναι ορισμένη 
την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015. 



 
Τα χαράματα της Δευτέρας αναχωρούν οι παίκτες της Ομόνοιας για την Ισπανία. 

Στην αποστολή που είναι 16μελής συμμετέχουν οι ακόλουθοι: Μαρίνος Στυλιανίδης (αρχηγός αποστολής), 
προπονητική ομάδα: Σάββας Σάββα (προπονητής), Μάριος Νικολάου (Βοηθός προπονητής). Ιατρός: Ελενα Στυλιανίδου 

και οι πετοσφαιριστές: Κυριάκος Αδάμου, Κωνστσντίνος Παφίτης, Σάββας Σπανιάς, Δημήτρης Αποστόλου, Σωτήρης 

Πετρακκίδης, Αχιλλέας Πετρακκίδης, Γιώργος Σπανός, Αγγελος Αλεξίου, Ρεινάλντο, Μπρούνο Αλβες, Τούλιο, Αντώνης 
Αντωνίου. 

 

27.11.2015/13:10 
Έσπασε το ρόδι η Ολυμπιάδα Φρενάρους στη Β Ανδρών 

Με τη νίκη της Ολυμπιάδας Φρενάρους επί του Α.Ο. Διόνυσου Εμπας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής συνεχίστηκε 

το πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Ανδρών την Τετάρτη. Η ομάδα των Κοκκινοχωριών πέρασε από την Πάφο 
κερδίζοντας με 0-3 (τα σετ 17-25, 16-25, 20-25) πετυχαίνοντας την παρθενική της νίκη στην κατηγορία (έχασε τα δυο 
πρώτα ματς από Ε.Ν.Παραλιμνίου και Ολυμπιάδα Ν.) 

Με τη νίκη της Ολυμπιάδας Φρενάρους επί του Α.Ο. Διόνυσου Εμπας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής  συνεχίστηκε 

το πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Ανδρών την Τετάρτη. Η ομάδα των Κοκκινοχωριών πέρασε από την Πάφο 
κερδίζοντας με 0-3 (τα σετ 17-25, 16-25, 20-25) πετυχαίνοντας την παρθενική της νίκη στην κατηγορία (έχασε τα δυο 
πρώτα ματς από Ε.Ν.Παραλιμνίου και Ολυμπιάδα Ν.) . 

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 19:00 με τον αγώνα Ε.Ν. Παραλιμνίου- Εθνικής Ενόπλων στο γήπεδο 

του Παραλιμνίου. Σημειώνεται ότι ο αγώνας είναι εκτός συναγωνισμού. 
Κληθείς να σχολιάσει την αγωνιστική, ο προπονητής της Ολυμπιάδας Ν. Πάρις Σάββα (η ομάδα του πήρε τη νίκη 3-0 

χωρίς αγώνα επί του Αρη Λεμεσού) ανέφερε ότι η νίκη της Ολυμπιάδας Φρ. κρίνεται σημαντική με δεδομένο ότι 
κέρδισε στην Πάφο, άνκαι η ομάδα του Φρενάρους έδειξε πολύ καλά στοιχεία ειδικά στον αγώνα κόντρα στην ομάδα 
του τη δεύτερη αγωνιστική.  (κέρδισε η ομάδα της Νεάπολης με 2-3 στο Φρέναρος). 

Στην επόμενη αγωνιστική την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015  κοντράρονται οι δυο κατά τεκμήριο πιο δυνατές ομάδες 

της Κατηγορίας δηλαδή η Ε.Ν.Παραλιμνίου και η Ολυμπιάδα Ν. Για τον αγώνα αυτό ο κ. Σάββα ανέφερε ότι είναι 
ντέρμπι αφού η Ενωση θεωρείται η ισχυρότερη ομάδα της Κατηγορίας. Ο κόουτς των Νεαπολιτών ανέφερε ότι η 

προετοιμασία της ομάδας του συνεχίζεται μετ εμποδίων αφού δεν προπονούνται λόγω τραυματισμού οι ακραίοι 
Παύλος Αναστασιάδης και Μιχάλης Λοϊζου ο πασαδόρος Χρίστος Φωτιάδης και ο διαγώνιος Ανδρέας Χαραλάμπους. 

Την Τετάρτη συνεχίστηκε και το πρωτάθλημα στη Β Γυναικών με τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής. Τα 
αποτελέσματα στους τέσσερεις αγώνες ήταν: Πανιδαλιακός – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-15,25-11,25-14), Αναγέννηση 

Δ. – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα 3-0 (25-14,25-21,25-13), Πανεπιστήμιο Κ.-Μαραθώνας 3-0 (25-22,25-23,25-22) και 

Ροτσίδης Μ. –Παφιακός 0-3(14 -25, 15-25,10-25). 



 
H προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους. 

 

26.11.2015/12:00 
Τα κέφια της κληρωτίδας έφεραν ντέρμπι στο Κύπελλο 



 
Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη οι κληρώσεις των Κυπέλλων Κύπρου. 

  

Τα ντέρμπι Παφιακός – Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωσις ξεχωρίζουν από την κλήρωση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 
Πετοσφαίρισης που έγινε την Πέμπτη στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. 

Στα υπόλοιπα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης  η Νέα Σαλαμίνα θα αντιμετωπίσει τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών 

και η Αναγέννηση Δερύνειας την Pokka ΑΕ Καραβά. 
Με βάση τον προγραμματισμό που έγινε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, οι αγώνες θα είναι διπλοί και 

θα διεξαχθούν μεταξύ 11 – 18 Δεκεμβρίου 2015. Η ημιτελική φάση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου – 4 

Μαρτίου 2016 όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των νικητών Ομόνοιας – Παφιακού και ΑΠΟΕΛ – Ανορθώσεως, ενώ 
στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι νικητές των αγώνων Νέας Σαλαμίνας – Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και 

Αναγέννησης Δ. – Pokka ΑΕ Καραβά. 
  

Οι άλλες κληρώσεις 
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν από την ΚΟΠΕ και οι κληρώσεις των Κυπέλλων Α και Β Γυναικών και Β Ανδρών. 

Στους αγώνες του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α Γυναικών κληρώθηκαν τα εξής ζευγάρια: Τεχνοοικία ΑΕΚ – ΘΟΙ Αυγόρου, Ε.Ν. 
Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων, Αρης Πολεμίου – Transbunker ΑΕΛ και Ολυμπιάδα Ν. – Ανόρθωσις. Οι πρώτοι 

αγώνες της προημιτελικής φάσης είναι ορισμένοι στις 9 Δεκεμβρίου 2015 και οι επαναληπτικοί στις 16 Φεβρουαρίου. 

Στην ημιτελική φάση που είναι ορισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2016 ενδεχομένως να προκύψει 
ντέρμπι  Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλωνα. 

Στο Κύπελλο της Β Κατηγορίας Ανδρών θα συμμετάσχουν τέσσερεις ομάδες και στους ημιτεκλικούς που θα 

πραγματοποιηθούν στις 16 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου 2016 θα αγωνιστούν οι: Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιάδα Φρ. 

και Α.Ο. Διόνυσος – Ολυμπιάδα Ν. 
Στο αντίστοιχο Κύπελλο της Β Κατηγορίας Γυναικών συμμετέχουν εννιά ομάδες και ως εκ τούτου θα 

προηγηθεί  προκριματικός γύρος που θα διεξαχθεί στις 30 Μαρτίου 2016 με τον αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι – Ανόρθωσις 
Πετόσφαιρα. 

Στους προημιτελικούς που είναι ορισμένοι για τις 6 και 13 Απριλίου 2016 προέκυψαν τα ζευγάρια: Πανεπιστήμιο 
Κύπρου – Εθνικός Λατσιών, Παφιακός – Μαραθώνας Κ.Β., Ν.Ο. Λακατάμιας – Πανιδαλιακός και Αναγέννηση Δ. – 

(νικητής Ροτσίδη Μ. – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα). 
  

Μ. Στυλιανίδης:  Μόνος στόχος η πρόκριση 
Ο τιμ μάνατζερ της Ομόνοιας Μαρίνος Στυλιανίδης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ και κληθείς να σχολιάσει την 

κλήρωση της ομάδας του με τον Παφιακό, ανέφερε ότι η Ομόνοια έχει το υλικό να προκριθεί αφού οι στόχοι της 
ομάδας είναι τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο. 

Σε Λεμεσιανό τελικό στο Κύπελλο ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας ευελπιστούν οι δυο εφόροι των ομάδων της 
Transbunker ΑΕΛ Χρίστος Παύλου και του Prestige Απόλλων Ανδρέας Χρυσοστόμου. Ο κ. Παύλου εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για την κλήρωση αφού πριν τον τελικό η ομάδα του αποφεύγει τους δυο πρωτοπόρους στο 



πρωτάθλημα Preestige Απόλλωνα και Τεχνοοικία AEK. 
Από την πλευρά του ο κ. Χρυσοστόμου δήλωσε ότι για  την ομάδα του τον Prestige Απόλλωνα ο στόχος είναι η 

κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά όπως είπε πιθανότατα στον ημιτελικό να αντιμετωπίσει στο ντέρμπι την Τεχνοοικία 
ΑΕΚ. 

 

25.11.2015/21:30 
Γαλαζοκίτρινο "μπάσιμο" στην τετράδα 

Η Transbunker ΑΕΛ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α 
Κατηγορίας Πετοσφαίρισης αφού κέρδισε την Ανόρθωση στην έδρα της με 3-0 και εδραιώθηκε στην τετράδα. Στους 

άλλους αγώνες επικράτησαν εύκολα τα φαβορί 

H Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε στο «Κίτιον» την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 3-0, ο πρωτοπόρος Prestige Απόλλων δεν 
δυσκολεύτηκε στην Ακρόπολη κερδίζοντας με 3-0 την Ολυμπιάδα, ενώ το ΘΟΙ Αυγόρου συνέχισε την ανοδική του 
πορεία κερδίζοντας με 3-0 στο Πολέμι τον Άρη. Αναλυτικά: 

 
H ΑΕΛ πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής. 

 

Transbunker ΑΕΛ – Ανόρθωσις 
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Transbunker ΑΕΛ άνκαι συνάντησε δυσκολίες κέρδισε στο γήπεδό της την Ανόρθωση 

με 3-0 και εδραίωσε την παρουσία της στην τετράδα. Ταυτοχρόνως, επανήλθε στις νίκες μετά την ήττα στο Λεμεσιανό 

ντέρμπι από τον Prestige Απόλλωνα. Οι νεαρές ως επί το πλείστον παίκτριες της Ανορθώσεως έπαιξαν πάρα πολύ καλά 
στα δυο πρώτα σετ τα οποία έχασαν στις λεπτομέρειες. Η ομάδα της Αμμοχώστου έδειξε ότι είναι «σκληρό καρύδι» 

και θα είναι στο κόλπο της τετράδας μέχρι το τέλος. 
Στο πρώτο σετ ο αγώνας ήταν αμφίρροπος αλλά η Transbunker ΑΕΛ πιο οργανωμένη κατόρθωσε να προηγηθεί με 1 –

0 κερδίζοντας με 25-20.Πραγματική μάχη έγινε στο δεύτερο σετ όπου η Transbunker ΑΕΛ πιο ψύχραιμη κέρδισε με 

25-23 κάνοντας το 2-0 δείχνοντας ότι είναι το αφεντικό του αγώνα. Η εξέλιξη του δεύτερου σετ προδιέγραψε και την 
τύχη του τρίτου, αφού οι Λεμεσιανές έχοντας το 2-0 υπέρ τους επέβαλαν τον ρυθμό τους και κέρδισαν με 25-18. Στο 

ίδιο σημείο του παιχνιδιού οι νεαρές παίκτριες της Ανορθώσεως υπέπεσαν σε λάθη χάνοντας το σετ και το παιχνίδι. 
Transbunker ΑΕΛ: Παύλου, Λεζέκνινα, Σουκουρούκοβα, Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Τσικαταρασβίλι, Ταλιαδώρου 

(Λίμπερο). 

Ανόρθωσις: Οικονομίδου, Φ. Ιωάννου, Ριαλά, Μπρατούνχινα, Κολοκοτρώνη, Ν. Γιασουμή, Δαυϊδ (Λίμπερο) Αλλαγές (Κ. 
Γιασουμή , Κωνσταντίνου, Χατζηγεωργίου, Παπαγεωργίου, Χατζηχαραλάμπους). 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Νικηφόρα συνέχισε η Τεχνοοικία ΑΕΚ κερδίζοντας στο «Κίτιον» την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 3-0 και συνεχίζει την 

καταδίωξη του PrestigeΑπόλλωνα. Πολύ δυνατά μπήκε η Τεχνοοικία ΑΕΚ στον αγώνα και με σωστές επιλογές 
κυριάρχησε κερδίζοντας το πρώτο σετ με 25-14. Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε η ομάδα της Λάρνακας και στο δεύτερο σετ 

το οποίο κέρδισε με 25-12 παίρνοντας αέρα δυο σετ κάνοντας το 2-0. 

Η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου προσπάθησε στο τρίτο σετ να γίνει διεκδικητική όμως η Τεχνοοικία ΑΕΚ δεν της έδωσε το 
δικαίωμα κερδίζοντας το σετ με 25-19 και τον αγώνα με 3-0. Οι Λαρνακιώτισσες βρίσκονται τρεις βαθμούς πίσω από 

την κορυφή. Από την πλευρά της η πολύ ανταγωνιστική ομάδα του Αγ. Αθανασίου θα επιδιώξει στους άλλους αγώνες 



να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται για να σωθεί. 
Τεχνοοικία ΑΕΚ: Κωνσταντίνου,Βοιτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραικόφσκα, Τόμιτς, Χαραλάμπους, Μοσφιλιώτη (Λίμπερο). 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου: Νικολάου, Κούπερ, Χατζηκυριάκου, Νιόκκα, , Χριστοφόρου, Κοβαλίοβα, Χατζηκυριάκου (Λίμπερο). 

 

Ολυμπιάδα Ν. – Prestige Απόλλων 
Άνετο ήταν το πέρασμα του πρωτοπόρου Prestige Απόλλωνα από το Γυμνάσιο Ακρόπολης αφού με συνοπτικές 

διαδικασίες κέρδισε με 0-3. Στο πρώτο σετ οι Λεμεσιανές κέρδισαν 11-25 σε στιλ προπόνησης. Πιο ανταγωνιστική ήταν 
η Ολυμπιάδα στο δεύτερο σετ αλλά πάλι οι πρωτοπόρες δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν με 17-25. Χωρίς ιδιαίτερες 

δυσκολίες οι Λεμεσιανές κέρδισαν το τρίτο σετ με 06-25 και ταυτόχρονα τον αγώνα με 0-3 εξασφαλίζοντας την έκτη 

συνεχή τους νίκη. Η Ολυμπιάδα βλέπει τα επόμενα παιχνίδια με στόχο το κέρδος. 
Ολυμπιάδα Ν.Πέτρου Ε., , Χαραλάμπους, Πέτρου Ευ. Τζαπούρα, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Σταύρου (Λίμπερο) 

Αλλαγές (Μακλάσκι, Λιάτσου, Πόπα). 
Prestige Απόλλων: Φρεντς, Χουντίμα, Μανίταρου, Ζακχαίου, Λαβρούκ, Ιορδάνους, - Στεφάνου , (Λίμπερο), 
Χριστοφόρου (Λίμπερο) Αλλαγές (Χατζηκωνστάντα, Σπύρου, Στυλιανού, Λεωνίδου). 

 

Αρης Πολεμίου – ΘΟΙ Αυγόρου 
Φουριόζο και με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη του επί της Ολυμπιάδας το ΘΟΙ κέρδισε στο Πολέμι τον τοπικό Αρη 

με 03. Στο πρώτο σετ οι Αυγορίτισσες κέρδισαν άνετα με 11-25 προηγούμενες με 0-1. Ανώτερο το ΘΟΙ δεν 
δυσκολεύτηκε να κερδίσει και το δεύτερο σετ με 15-25 κάνοντας το 0-2. To ΘΟΙ δεν δυσκολεύτηκε ούτε στο τρίτο 

σετ κερδίζοντας με 15-25 και τον αγώνα με 0-3 διεκδικώντας κάτι καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. 

Αρης Πολεμίου: Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Ν. Πεγειώτη, Ρ. Κουππή, Ειρ. Ανδρέου (Λίμπερο). 
ΘΟΙ Αυγόρου: Χαραλάμπους, Οθωνος, Χρυσάνθου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (Λίμπερο). 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ 



 
Παίκτριες της Αναγέννησης Δ. 

Στην τρίτη αγωνιστική της Β Ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους κέρδισε στην Έμπα τον τοπικό Α.Ο. Διόνυσο με 0-3 
(17-25, 16-25, 20-25) και πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά από δυο ήττες. Την ίδια ώρα οι Παφίτες δέχθηκαν τρίτη 
σερί ήττα. 

 

Εξάλλου, στην τρίτη αγωνιστική της Β Γυναικών σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
Αναγέννηση Δερύνειας – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα 3-0 (25-14,25-21,25-13) 

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Μαραθώνας 3-0 (25-22,25-23,25-22) 

Πανιδαλιακός – Ν.Ο. Λακατάμιας 3-0 (25-15, 25-11, 25-14) 
  

 



24.11.2015/14:00 

Λέτσιεφ: Η Εθνική Ενόπλων μπορεί ακόμη περισσότερα 

Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα της Εθνικής Ενόπλων στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Ανδρών 

όπου αντιμετώπισε στην ‘Εμπα τον Διόνυσο και τον κέρδισε με 3 -0. Η Εθνική αγωνίζεται στο πρωτάθλημα εκτός 
συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις διεθνείς της υποχρεώσεις εντός του 2016. 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ σχολίασε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ την πρώτη εμφάνιση της Εθνικής 
λέγοντας ότι «το πρώτο δείγμα της Εθνικής ήταν θετικό από πλευράς σοβαρότητας, αλλά θεωρώ ότι οι παίκτες της 
Εθνικής έχουν την ποιότητα για περισσότερα πράγματα». 

Ο κ. Λέτσιεφ είπε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας είναι αρκετά ικανοποιητικό για τα δεδομένα 

της Εθνικής Ενόπλων ενώ «τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έχουν συνεχή παιχνίδια στα πόδια τους πριν από τις 
διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν εντός του 2016». 

Ο προπονητής της Εθνικής ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στην Εθνική 13 παίκτες που αποτελούν και τον 

βασικό της κορμό, αλλά στην πορεία με δεδομένο ότι κάποιοι θα αποστρατευθούν θα κληθούν άλλοι, οι οποίοι 
βρίσκονται στα υπόψη του ομοσπονδιακού τιμ.Στις επίσημες υποχρεώσεις της η Εθνική Ενόπλων θα ενισχυθεί με 
πετοσφαιριστές που υπηρετούν και σε άλλα σώματα ασφαλείας όπως την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. 

 

24.11.2015/12;50 
Ντέρμπι τετράδας στη Λεμεσό 

Το ντέρμπι τετράδας Transbunker ΑΕΛ – Ανόρθωσις (20:00) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 

της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών, οι αγώνες της οποίας είναι ορισμένοι την 
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015. 

Στους άλλους αγώνες στο «Κίτιον» η Τεχνοοικία ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου, στο Γυμνάσιο 
Ακροπόλεως ο πρωτοπόρος Prestige   Απόλλων αντιμετωπίζει την Ολυμπιάδα, ενώ στο Πολέμι ο τοπικός Άρης 
υποδέχεται το ΘΟΙ Αυγόρου. Οι τρεις αγώνες  αυτοί αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 

Transbunker ΑΕΛ – Ανόρθωσις 

Αναμφίβολα πρόκειται για το ντέρμπι της αγωνιστικής αφού οι δυο ομάδες διεκδικούν την τετράδα. Η Transbunker 
ΑΕΛ μετά την ήττα από τον Prestige   Απόλλων θέλει το τρίποντο ώστε να ξεφύγει από την ομάδα της Ανορθώσεως. 

Όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του κόουτς Μιχαήλ Ολμετσένκο. Ο εκ των εφόρων της ομάδας Κώστας 

Κωνσταντίνου δήλωσε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά η ομάδα του θα προσπαθήσει για τη νίκη. 
Από την πλευρά της η Ανόρθωσις μετά τη δραματική νίκη επί της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου θέλει να πετύχει ένα σημαντικό 

διπλό. Πέραν της μόνιμης τραυματία Κάλλιας Βασιλείου ο κόουτς Γιαννάκης Χριστοφόρου δεν αντιμετωπίζει άλλο 
πρόβλημα. Ο κ. Χριστοφόρου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ομάδα την ΑΕΛ 
λέγοντας ότι οι παίκτριές του θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 

Ο αγώνας στο «Κίτιον» θεωρητικά έχει ως φαβορί την ομάδα της Λάρνακας, ωστόσο η ομάδα του Αγ. Αθανασίου 
δείχνει ειδικά τα τελευταία παιχνίδια πολύ καλά στοιχεία και αναμένεται να φανεί ανταγωνιστική. 

Η λίμπερο της Τεχνοοικία ΑΕΚ Ελένη Μοσφιλιώτη είπε ότι η ομάδα της πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στον αγώνα, 
αφού η Ε.Ν. Α.ΑΘ. έδειξε δυνατή, ενώ διαθέτει στον πάγκο της μια προσωπικότητα την κόουτς Αλεξία Ροτσίδου. Η 

ομάδα του Παύλου Κωνσταντίνου θα παραταχθεί πλήρης στον αγώνα. 

Οι Λεμεσιανές πάνε στη Λάρνακα για να παλέψουν τον αγώνα. Η πλέον έμπειρη παίκτρια της ομάδας η 38χρονη Λώρα 
Χατζηκυριάκου ανέφερε ότι η Ε.Ν. Α.ΑΘ. δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί  και θέλει να επαναλάβει τις τελευταίες 
καλές εμφανίσεις. Η Ενωση θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα στον αγώνα. 

Ολυμπιάδα Ν. – Prestige Απόλλων 

O Prestige Απόλλων είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως, έστω και εάν η Ολυμπιάδα 
Ν. δείχνει  δυνατή. Η προσφυγική ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο έχοντας ενισχύσεις στην προσπάθειά της 

αφού θα αγωνιστούν οι Ανθή Χριστοδούλου και Αντρη Ψιλογένη. 
Οι πρωτοπόρες πάνε στη Λευκωσία για να συνεχίσουν το σερί τους και να πετύχουν την έκτη συνεχή νίκη. Ο κόουτς 

Γιάννης Γιαπάνης άνκαι χαρακτήρισε την ομάδα του φαβορί ανέφερε ότι η Ολυμπιάδα δεν είναι αμελητέα ποσότητα. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Άντρης Ιορδάνους η οποία είπε ότι η ομάδα της πρέπει να αγωνιστεί 
σύμφωνα με τις δυνατότητές της για να πάρει το διπλό. Όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του Γιάννη Γιαπάνη. 



Αρης Πολεμίου – ΘΟΙ Αυγόρου 
Στο Πολέμι θα γίνει το ντέρμπι της κάτω ζώνης μεταξύ του τοπικού Άρη και του ΘΟΙ Αυγόρου. Ο ουραγός Αρης θα 

προσπαθήσει για την πρώτη νίκη στη σεζόν που σύμφωνα με τον προπονητή του Γιώργο Χαραλάμπους, «εάν 
κερδίσουμε θα δώσουμε νέο ενδιαφέρον στην ουρά». Η ομάδα του Πολεμίου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

τραυματισμού. 

Το ΘΟΙ Αυγόρου πάει στο μακρινό Πολέμι με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ολυμπιάδας την 
προηγούμενη αγωνιστική. Η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «παρά το μακρινό ταξίδι 

και τις κλιματολογικές συνθήκες που είναι διαφορετικές στο Πολέμι θα προσπαθήσουμε για τη δεύτερη συνεχή νίκη και 
μπορούμε να τα καταφέρουμε». Στο Πολέμι θα ταξιδέψουν όλες οι παίκτριες. 

 

24.11.2015/12:00 
Πλατρίτης: "Δεν χωρούν άλλες απώλειες" 

H πετοσφαιρική ομάδα της Ανορθώσεως  ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο  με στόχο το πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι η 
ομάδα των «κυανολεύκων» άρχισε φουριόζα πετυχαίνοντας δυο νίκες επί της Pokka ΑΕ Καραβά και της Αναγέννησης 

στη Δερύνεια στη συνέχεια δέχθηκε δυο ήττες στα ντέρμπι απέναντι σε Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα με συνέπεια να 
οπισθοχωρήσει στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς πέντε πίσω από τον πρωτοπόρο Παφιακό. 

 
Ο πετοσφαιριιστής της Ανόρθωσης Γιώργος Πλατρίτης σε εντυπωσιακή φάση. 

Αυτή την εβδομάδα η Ανόρθωσις ταξιδεύει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 6ης 

αγωνιστικής. Ταυτόχρονα, η ομάδα της Αμμοχώστου αγωνίστηκε σε διπλούς αγώνες απέναντι στην ισραηλινή Χάποελ 
Κφαρ Σαβά όπου αποκλείστηκε με δυο ήττες 3 -0 στο πλαίσιο του CEV Challenge Cup. 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε ο λίμπερο της ομάδας Γιώργος Πλατρίτης ο οποίος σχολίασε τη μέχρι στιγμής 
πορεία της ομάδας του. 

Καταρχάς, ο Πλατρίτης μίλησε για τον επικείμενο αγώνα με το ΑΠΟΕΛ που χαρακτήρισε πολύ σημαντικό για την 
ομάδα του, αφού μετά τις δυο ήττες που δέχθηκαν θέλουν μόνο τη νίκη. Εξάλλου, όπως είπε «μετά τον αγώνα με το 
ΑΠΟΕΛ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παφιακό και δεν πρέπει να πάμε με απώλειες». 

 

«Ο δρόμος είναι μακρύς» 
Ο λίμπερο της Ανορθώσεως κληθείς να σχολιάσει την πορεία της ομάδας του δεν την χαρακτήρισε ικανοποιητική αφού 

«διεκδικούμε το πρωτάθλημα και έχουμε απόσταση από την κορυφή». Ωστόσο, ο έμπειρος πετοσφαιριστής 
παρατήρησε ότι υπάρχουν και στη συνέχεια ντέρμπι αφού θα αγωνιστούμε δυο φορές με τον Παφιακό, ακόμα μια με 

την Ομόνοια πριν τα πλέι –οφς και ως εκ τούτου ο δρόμος είναι μακρύς». 

Σε σχέση με τις οκτώ ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας ο λίμπερο της 



Ανορθώσεως ανέφερε ότι ξεχώρισαν ο Παφιακός και η Ομόνοια, ενώ υπάρχει ανταγωνισμός για την τετράδα. 
«Οι Ισραηλινοί ήταν πιο ομάδα από εμάς» 

 

Ο Γιώργος Πλατρίτης σχολίασε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ και την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του όπου αγωνίστηκε 

στο  CEV Challenge Cup σε διπλούς αγώνες με την Χάποελ Κφαρ Σαβά του Ισραήλ, αλλά αποκλείστηκε με δυο ήττες 3 
-0 εντός και εκτός έδρας. Σύμφωνα με τον Πλατρίτη, «στο παρελθόν αγωνιστήκαμε με πιο δυνατές ομάδες. Χάσαμε 
την πρόκριση επειδή οι Ισραηλινοί ήταν σε κάποια σημεία πιο ομάδα από εμάς». 

 

24.11.2015/11:00 
Νίκη της Εθνικής Ενόπλων στη Β΄ Ανδρών 

Νικηφόρος ήταν ο πρώτος έστω και ανεπίσημος αγώνας της Εθνικής Ενόπλων Κύπρου στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας 

Ανδρών. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής η Εθνική κέρδισε στην Έμπα τον τοπικό Α.Ο. Διόνυσο με 0-3 (24-26, 
17-25, 25-27). Τα δυο από τα τρία σετ ήταν κλειστά, ενώ στο δεύτερο η Εθνική ήταν καλύτερη και κέρδισε πιο 

εύκολα. 

Η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη για τον Διόνυσο αφού και στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Ολυμπιάδα Ν. εκτός έδρας. 
Α.Ο. Διόνυσος: (Δ.Βαβατσούλης): Βαβατσούλης, Παπακώστας, Τσαγγαρίδης, Γ. Ζαχαρία, Μιχαήλ, Σοφοκλέους, 

Γεωργίου (Λίμπερο). Αλλαγές - Γεν. Τσαγγαρίδης. 
Εθνική Ενόπλων (Ντ. Λέτσιεφ): Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Α. 

Χρυσοστόμου, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ, Ν. Ελευθερίου, Α. Παναγίδης, Στ. Χαριδήμου, Μ. Αδάμου, Αντ. Λιοτατής 
(Λίμπερο) 

 

24.11.2015/10:30 

Αλλαγές στο πρόγραμμα της Σχολής Διαιτησίας 
Η Σχολή Διαιτησίας που ήταν προγραμματισμένη για το διάστημα 27-29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί σε 
εβδομαδιαία βάση ανά επαρχία, ανακοίνωσε η Επιτροπή Διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. 

Τα μαθήματα θα διάρκειας τριών ωρών ανά εβδομάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός της ερχόμενης 
εβδομάδας. 

 

24.11.2015/10:00 

Κληρώσεις Κυπέλλων την Πέμπτη 

 Οι κληρώσεις όλων των Κυπέλλων Κύπρου 2015-16 θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΚΟΠΕ στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο στη Λευκωσία μεθαύριο Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00. 

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την κλήρωση του Κυπέλλου Β'Γυναικών και θα ακολουθήσουν κατά σειρά οι κληρώσεις 

για τα Κύπελλα Β'Ανδρών, Α' Γυναικών και Α' Ανδρών. 
Θα κληρωθούν τα ζευγάρια της α' φάσης και εν συνεχεία των ημιτελικών. Επίσης θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες 

διεξαγωγής όλων των αγώνων. 
Οι κληρώσεις θα μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο μέσω του λογαριασμού twitter της ΚΟΠΕ. 

 

22.11.2015/16:05 
CEV Challenge Cup Men - Πρόκριση της ΑΕ Καραβά 



 
Η ομάδα της ΑΕ Καραβά πανηγυρίζει την μεγάλη της πρόκριση μέσα στη Σόφια 

Ανώτερη η Pokka ΑΕ Καραβά σημείωσε νέα καθαρή νίκη με 3-0 σετ επί της Σκέντεραϊ από το Κοσσυφοπέδιο και 
πέρασε θριαμβευτικά στην επόμενη φάση (32 καλύτερες ομάδες) της διοργάνωσης. Ο επαναληπτικός αγώνας που 

έγινε και πάλι στη Σόφια της Βουλγαρίας η ΑΕ Καραβά έδειξε από την αρχή του αγώνα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Το 

πρώτο σετ παρά την αρχική πίεση που δέχθηκε από την αντίπαλη ομάδα οι παίκτες του Χόρχε Κανεστράτσι πήραν 
στροφές ιδιαίτερα μετά το πρώτο τεχνικό τάϊμ άουτ φθάνοντας εύκολα στην επικράτηση κερδίζοντας το πρώτο σετ με 

25-17 σε 23 λεπτά. 
Στο δεύτερο σετ η ΑΕ Καραβά ήθελε πάση θυσία να το κερδίσει για να εξασφαλίσει την πρόκριση και τα κατάφερε. Η 

ίδια εικόνα όπως και στο πρώτο με την ομάδα της ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως το σετ και να το κερδίζει με 25-19 σε 25 

λεπτά. Οι παίκτες της. πανηγύρισαν έντονα την κατάκτηση του σετ. 
Στο τρίτο σετ και ενώ όλα είχαν κριθεί η ΑΕ Καραβά κατάφερε να επικρατήσει με 25-20 σε 25 λεπτά παίζοντας 

ουσιαστικά στον ίδιο ρυθμό που είχε στα δύο προηγούμενα σετ.Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Γιούρι Μπακούρνοβιτς 
(Λευκορωσία) και Καρίν Ζαχόρκοβα (Τσεχία). 

Η αποστολή της ΑΕ Καραβά επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Φάτρα Ζλιν της 
Τσεχίας. Οι αγώνες είναι ορισμένοι για το διάστημα 1-3 Δεκεμβρίου 2015 (εκτός έδρας) και 15-17 Δεκεμβρίου 2015 

(εντός έδρας). 

 
ΑΕ Καραβά: Χουόζας, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Αντωνιάδης, Χριστοφή, (λίμπερο) Χατζηδαμιανού (Κοσιάρης, 

Χατζηβασίλης, Αχιλλέως). 
Σκενεράϊ: Καζτάτζι, Νίκσι, Σμάτζλι, Σμάλτζι, Ούρντοφ, Ρέζνεπι, (λίμπερο)Μπερίσα (Λάτσι) 

 

21.11.2015/19:37 

Σπουδαίο ευρωπαϊκό διπλό για την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Σόφια 
Κέρδισε με 0 -3 την Ντρένιτσα Κοσόβου 

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε το Σάββατο η Pokka ΑΕΚ Καραβά επί της Ντρένιτσα Σκεντεράι Κοσόβου με 0 -3 στο 
πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ. Η κυπριακή ομάδα έδειξε στο Στάδιο Sport Complex Gorna Malina της Σόφιας ότι είναι 

ανώτερη ομάδα και ότι η πρόκριση εξαρτάται από την ίδια. Ο επαναληπτικός με γηπεδούχο την ομάδα μας θα 
διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο  στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής και η κυπριακή ομάδα χρειάζεται δυο σετ για να 
προκριθεί. 

Δυνατά άρχισε τον αγώνα η Pokka ΑΕΚ Καραβά και προηγήθηκε 1 -4 στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ αγώνα και 

στο πρώτο τεχνικό ταίμ –άουτ προηγήθηκε 5 -8 και μετά 6 -9. Η ομάδα μας συνέχισε να είναι καλύτερη και παίζοντας 



συγκεντρωμένα προηγήθηκε 8 -13. Η αντίδραση των Κοσοβάρων δεν ήλθε ποτέ και η ομάδα μας διατήρησε το 
προβάδισμα προηγούμενη 12 -18, ενώ πήρε το σετ εύκολα 14 – 25 σε 21 λεπτά. 

 
Σπουδαία νίκη για την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Σόφια επί της Ντρένιτσα Κοσόβου. 

Στο δεύτερο σετ οι ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο (2 -2, 3 -3, 4 -4). Η ομάδα μας όμως κατάφερε με οργανωμένες 
επιθέσεις να ξεφύγει και στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ να προηγηθεί 5 -8. Οι «κιτρινόμαυροι» με σωστές επιλογές 

επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με 6 -11 δείχνοντας ότι και πάλι είχαν τα ηνία του σετ. Στο σημείο 
αυτό, η προσφυγική ομάδα υπέπεσε σε λάθη δίνοντας το δικαίωμα στους Κοσοβάρους να μειώσουν σε 11 -13. 

Ωστόσο, οι παίκτες της Pokka ΑΕΚ Καραβά κατόρθωσαν να οδηγήσουν τον αγώνα στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ 

προηγούμενοι με 13 -16, ενώ αργότερα προηγήθηκαν με 14 -18 δείχνοντας ότι εξακολουθούσαν να έχουν το πάνω 
χέρι στον αγώνα. Στο σημείο εκείνο ήλθε η αντίδραση των Κοσοβάρων που μείωσαν σε 17 -18 δείχνοντας απειλητικοί. 

Η κυπριακή ομάδα όμως κατόρθωνε να διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα δυο – τριών πόντων και στο κρίσιμο σημείο 

του δεύτερου σετ προηγήθηκε 18 -21, ενώ φάνηκε πολύ ψύχραιμη στα τελευταία στάδια του σετ και κατάφερε να 

καθαρίσει το σετ με 21 -25 σε 26 λεπτά κάνοντας το 0 -2 στον αγώνα. Ένα σετ που σαφέστατα είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την πρόκριση. 

Ισοδύναμο ήταν το τρίτο σετ αφού η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη. Η Pokka ΑΕΚ Καραβά κατάφερε όμως να πάει 

στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγούμενη με 6 -8. Η ομάδα της Ντρένιτσα όμως μπήκε πιο αποφασιστικά στο 
δεύτερο κομμάτι του σετ ισοφαρίζοντας 8 -8. 

Η εξέλιξη αυτή αφύπνισε τους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν με 9 -13 και 10 -14. Η Pokka 
ΑΕΚ Καραβά πήρε το σετ στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ με διαφορά ασφαλείας 11 -16, ενώ ακολούθως προηγήθηκε 

με 14 -21 ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα. Η ομάδα της Ντρένιτσα προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας σε 16 -21. 

Το σετ έμοιαζε «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της Pokka ΑΕΚ Καραβά που προηγήθηκε 18 – 24 για να εξασφαλίσει 
την πανηγυρική νίκη με 0 -3 αφού κέρδισε το τρίτο σετ με 19 – 25 σε 23 λεπτά. 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Καρίν Ζαχόρκοβα (Τσεχία), Γιούρι Μπακούρνοβιτς (Λευκορωσία). 

 
Ντρένιτσα: Καζτάτζι, Νίκσι, Σμάτζλι, Σμάλτζι, Ούρντοφ, Ρέζνεπι, Λάτσι, Μπερίσα (Λίμπερο) 

Pokka ΑΕΚ Καραβά: Χουόζας, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Αντωνιάδης, Χριστοφή, Χατζηδαμιανού (Λίμπερο) 
(Κοσιάρης, Χατζηβασίλης). 

 

20.11.2015/12:53 

Στην Εμπα η πρεμιέρα της Εθνικής Ενόπλων στη Β Κατηγορία 
Αντιμετωπίζει τον Α.Ο. Διόνυσο για τη δεύτερη αγωνιστική 



Τον πρώτο της αγώνα έστω και ανεπίσημο στο πλαίσιο της Β Κατηγορίας δίνει τη Δευτέρα η Εθνική Ενόπλων Κύπρου 
αφού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής αντιμετωπίζει τον Α.Ο. Διόνυσο Εμπας στο γήπεδο της Εμπας στις 19:00. 

Η Εθνική Ενόπλων Κύπρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει θα συμμετάσχει 

στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας εκτός συναγωνισμού με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία. Η Εθνική μπαίνει στο 

πρωτάθλημα από τη δεύτερη αγωνιστική αφού στην πρεμιέρα δεν αγωνίστηκε λόγω της αναστολής δραστηριοτήτων 
του Άρη Λεμεσού. 

 
Η Εθνική Ενόπλων συμμετέχει στους αγώνες της Β Κατηγορίας εκτός συναγωνισμού. 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ θα έχει στη διάθεσή του για τους αγώνες του πρωταθλήματος τους: Μ. 
Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Χ. Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Α. Χρυσοστόμου, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ, 
Ν. Ελευθερίου, Α. Παναγίδης, Στ. Χαριδήμου, Μ. Αδάμου, Π. Χρηστίδης και Αντ. Λιοτατής. 

Η Εθνική θα συγκεντρώνεται πριν τους αγώνες και θα προπονείται, ενώ όπως αποφασίστηκε όλοι οι αγώνες της θα 

διεξαχθούν στα γήπεδα των αντιπάλων τους δηλαδή (Α.Ο. Διόνυσου, Ε.Ν.Π., Ολυμπιάδα Φρ. και Ολυμπιάδας Ν.). 
Πάντως, η συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων στους αγώνες του Κυπέλλου θα έχει επίσημο χαρακτήρα. 

 

20.11.2015/11:54 

Σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ ολοκλήρωσε την καριέρα του ο ρεφ Νίκος Ευγενίου 
Σφύριξε την Πέμπτη στον αγώνα DHL Modena - Lotos Trefl Gdansk 3 -0 

Τον τελευταίο του αγώνα ως διεθνής ρεφ που σηματοδότησε και το τέλος της διαιτητικής του καριέρας έδωσε το 
βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2015 ο Νίκος Ευγενίου ο οποίος κρέμασε την σφυρίχτρα του μετά από 25 χρόνια. 

Ο κ. Ευγενίου ήταν ο δεύτερος διαιτητής στον αγώνα για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της ιταλικής DHL 

Modena απέναντι στην πολωνική Lotos Trefl Gdansk που διεξήχθη στο Στάδιο Palapanini της Μόντενα. Τον αγώνα που 
ήταν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής κέρδισε η Modena με 3 -0 (τα σετ 25-16, 30-28, 25-12) και πέτυχε τη 

δεύτερή της νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Σημειώνεται ότι η ιταλική ομάδα επέστρεψε στη διοργάνωση του Τσάμπιονς 

Λιγκ μετά από 12 χρόνια, όπου συνάμα ξαναδιεξήχθη αγώνας για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο 
Palapanini. 



 
Ο Νίκος Ευγενίου (δεύτερος από αριστερά) σε αναμνηστική φωτογραφία πριν από την έναρξη του αγώνα μαζί με τον 
πρώτο διαιτητή του αγώνα Jan Krticka και τους δυο αρχηγούς των ομάδων τον Βραζιλιάνο Bruno (αρ. 1) της Modena 

και τον Bartosz Gawryszewski (αρ. 10) της Lotos Trefl Gdansk. 
 

Ο Κύπριος διεθνής ρεφ ο οποίος θέλει να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το βόλεϊ ως supervisor (παρατηρητής 

αγώνων ευρωπαϊκών διοργανώσεων) διαιτήτευσε τον αγώνα μαζί με τον Τσέχο Jan Krticka. Σημειώνεται ότι ο κ. 
Ευγενίου πήρε το σήμα του διεθνή ρεφ πετοσφαίρισης από το 2001, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια είναι διαιτητής 
αγώνων Τσάμπιονς Λιγκ. 

Η ΚΟΠΕ δημοσιεύει φωτογραφία από τον τελευταίο αγώνα του Νίκου Ευγενίου το βράδυ της Πέμπτης πριν από την 

έναρξη του αγώνα. Μαζί με τον κ. Ευγενίου (δεύτερος από αριστερά) είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα Jan Krticka 
και οι δυο αρχηγοί των ομάδων ο Βραζιλιάνος Bruno (αρ. 1) της Modena και ο Bartosz Gawryszewski (αρ. 10) της 
Lotos Trefl Gdansk. 

 

20.11.2015/10:41 
Μόνο τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ βλέπουν στην Ανόρθωση 

Ικανοποίηση για την προσπάθεια παρά την ήττα στο Ισραήλ 

 Ικανοποίηση για την προσπάθεια παρά το αρνητικό αποτέλεσμα και την ήττα από την Χάποελ Κφαρ Σαβά με 0-3 που 
έφερε τον αποκλεισμό από το CEV  Τσάλεντζ Καπ επικρατεί στην ομάδα της Ανορθώσεως. 

Η αποστολή της «Μεγάλης Κυρίας» επέστρεψε την Πέμπτη από το Τελ Αβίβ και ρίχνει πλέον όλο το βάρος της στους 

αγώνες του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας όπου την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 θα 
αντιμετωπίσει στις 20:00 στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ. 

Το ευχάριστο για τον Μάριο Κοντό είναι ότι η αποστολή στο Ισραήλ δεν άφησε στην ομάδα κανένα πρόβλημα 
τραυματισμού και ως εκ τούτου όλοι οι πετοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. 



 
Εντυπωσιακή φάση από τον αγώνα της Τετάρτης μεταξύ Χάποελ Κφαρ Σαβά - Ανόρθωσις στο «Green Halll Kfar Sava» 
(Φωτό από την ιστοσελίδα της Ανορθώσεως). 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός κληθείς να σχολιάσει την απόδοση της ομάδας του στο Green Hall 

Kfar Sava ανέφερε ότι «οι παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο παρά την ήττα. Τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας 
στο πρωτάθλημα με στόχο να διεκδικήσουμε τους στόχους μας». 

Όσον αφορά στην προετοιμασία, η Ανόρθωσις θα συνεχίσει μέχρι τον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής με 
προπονήσεις, αφού δεν διευθετήθηκε κάποιος φιλικός αγώνας. 

 

19.11.2015/13:42 

Ανασύνταξη και φιλικά για τις πετοσφαιρικές ομάδες 
Λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος Α Κατηγορίας Ανδρών 

 
Φιλικά παιχνίδια και προπονήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πετοσφαιρικών ομάδων της Α Κατηγορίας μετά την 

αναβολή της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος λόγω της συμμετοχής των ομάδων της Ανορθώσεως και της 
Pokka ΑΕΚ Καραβά στους αγώνες του CEV Τσάλεντζ Καπ. 

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, την Παρασκευή είναι ορισμένο το φιλικό του Παφιακού με τη Νέα Σαλαμίνα 
στην αίθουσα «Αφροδίτη» προς τιμή του Ευάγγελου Φλωράκη. Όσον αφορά στον Παφιακό, ο προπονητής του 

Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο αγώνας είναι μια ευκαιρία για να αγωνιστούν 

όλοι οι πετοσφαιριστές. Στις σκέψεις του Ελλαδίτη κόουτς είναι να παραμείνουν εκτός του φιλικού ο Βραζιλιάνος 
Μπατίστα και ο Ουκρανός Μπουρκόφσκι αφού κουβαλούν προβλήματα από το ματς της τρίτης αγωνιστικής απέναντι 
στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλώντας για την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια είπε ότι μετά 

το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα οι επόμενες ημέρες θα αναλωθούν σε προπονήσεις και μελέτη του αγώνα με την 
Ομόνοια. Όσον αφορά στη σημασία του ντέρμπι ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι ο αγώνας είναι κρίσιμος για τη 

δεδομένη χρονική στιγμή και δεν είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Ο κόουτς του Παφιακού είπε ότι «από τη στιγμή που 
θα είμαστε στην τετράδα οι αγώνες των πλέι οφς θα καθορίσουν τα πάντα». 

Η Νέα Σαλαμίνα θα αγωνιστεί στην Πάφο σίγουρα χωρίς το μεγάλο της αστέρι τον Κολομβιανό Μπαγιάν ο οποίος 
υποφέρει με τον ώμο του και τον Χρίστο Προδρόμου ο οποίος εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Ο Αυστραλός τεχνικός 

των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέινολτς θα δοκιμάσει στον αγώνα διάφορα σχήματα και θα επανεμφανιστεί ο Σουηδός 
λίμπερο Αντον Τέγκενροτ ο οποίος εκτός από την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε λόγω του γεγονότος ότι στους 
«ερυθρόλευκους» βγήκε το σχήμα με τρεις ξένους (Ιαντόλο, Χάντ,Μπαγιάν) με επιθετικά χαρίσματα. 



Σε ρυθμούς φιλικών κινούνται και οι άλλες ομάδες. Η Ομόνοια η οποία στις αρχές Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις την Τετάρτη έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το ΑΠΟΕΛ και την Παρασκευή θα 

αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δ. Ο κ. Σάββα είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα 
τραυματισμού ενόψει του αγώνα με τον Παφιακό στην Πάφο την 6η αγωνιστική. 

 
Οι παίκτες της Ομόνοιας προετοιμάζονται για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παφιακό. 

Ευχάριστα είναι τα δεδομένα και για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο προετοιμαζόμενο για τον αγώνα με την Ανόρθωσις στο 
Λευκόθεο έδωσε φιλικό αγώνα με την Ομόνοια. Ο Μίμης Παμπακάς είδε όλους τους πετοσφαιριστές του να βρίσκονται 
στη διάθεσή του, ενώ είναι σε αναμονή για την επιστροφή του Βραζιλιάνου Φάμπιο Χόστερ στους αγώνες. 

 
Φιλικά παιχνίδια περιλαμβάνει αυτή η εβδομάδα. 

Χωρίς προβλήματα συνεχίζει τις προπονήσεις και η ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας που στο πλαίσιο της έκτης 
αγωνιστικής θα αγωνιστεί με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Σπύρος Κυπριανού». Ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου θα έχει την 
ευκαιρία την Παρασκευή να τεστάρει την ομάδα του απέναντι στην Ομόνοια στη Λευκωσία. 

Τη δική του προετοιμασία συνεχίζει και ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών. Η ομάδα συνεχίζει με καθημερινές 

προπονήσεις την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την Pokka ΑΕΚ Καραβά ενώ δεν υπάρχει προγραμματισμένος 
φιλικός αγώνας. 
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Πετά για Σόφια την Παρασκευή η Pokka AEK Καραβά 
Στο πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ αντιμετωπίζει την Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου 

Για τη Σόφια αναχωρεί την Παρασκευή το πρωί η αποστολή της Pokka AEK Καραβά όπου στο πλαίσιο του Τσάλεντζ 

Καπ θα αντιμετωπίσει την Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου σε διπλούς αγώνες που είναι ορισμένοι στο Στάδιο «Αrena 
Gorna Malίna» το προσεχές Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου. Ο αγώνας του Σαββάτου ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις 18:00 το απόγευμα με γηπεδούχο την ομάδα του Κοσσόβου και της Κυριακής στις 
14:00 το μεσημέρι με γηπεδούχο την Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Tα δυο ματς θα διαιτητεύσουν οι κα Karin Ζahorcova από την Τσεχία και ο κ. Yury Bakunovich από τη Λευκορωσία. 
Υπεύθυνος των αγώνων ορίστηκε από τη CEV o κ. Borislav Pobornikov από τη Βουλγαρία. 

 

Για τη Σόφια πετά η ομάδα της Pokkka ΑΕΚ Καραβά. 

Η ομάδα της Pokka ΑΕΚ Καραβά θα προπονηθεί στο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες και το οποίο απέχει 20χλμ 

από το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή την Παρασκευή. 

Η αποστολή αποτελείται από 19 άτομα και αποτελείται από τους: Ανδρέας Φελλάς (τιμ μάνατζερ), την προπονητική 
ομάδα Χόρχε Καννεστράτσι (προπονητής), Περικλής Αθανασόπουλος (βοηθός προπονητής), Σταύρος Χαραλάμπους 

(στατιστικολόγος), τα μέλη της ομάδας Μαρία Τσέντα, Σωτήρα Ποταμίτου και την εκπρόσωπο της ομάδας στην ΚΟΠΕ 
Θέτιδα Κοζάκου. Μαζί με την αποστολή θα ταξιδέψει και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ. 

Οι πετοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν είναι οι ακόλουθοι: Valters Ramma, Redzo Yordani Sanchez Pina, Χρίστος 
Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Αχιλλέως, Rodolfo Juozas Zavistavicious de Novaes, Χρίστος Χατζηβασίλης, Γαβριήλ 
Κοσιάρης, Αντώνης Χριστοφή, Κωνσταντίνος Χατζηδαμιανού, Gabrihel Radic και Vladimir Knezevic. 
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Σπουδαία νίκη για την Ολυμπιάδα Ν. στο Φρέναρος 

Η εξέλιξη των πρωταθλημάτων Β Κατηγορίας 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα Ανδρών Β 
Κατηγορίας που διεξήχθη την Τετάρτη στο Φρέναρος απέναντι στην ομώνυμή της Ολυμπιάδα Φρενάρου. Μετά από 
ένα ανταγωνιστικό αγώνα η προσφυγική ομάδα κέρδισε με 2 -3 μέσα στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα. 

Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι αφού οι Φρεναρίτες προηγήθηκαν με 2-0 και ακολούθως η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 
έκανε την αντεπίθεσή της και κέρδισε με 2-3 πετυχαίνοντας τη δεύτερή της νίκη στο πρωτάθλημα. 



Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Πάρις Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα 
Β Κατηγορίας ανταγωνιστικό άνκαι αγωνίζονται μόνο τέσσερεις ομάδες μετά την αναστολή των δραστηριοτήτων του 

Άρη Λεμεσού. Ο κόουτς της Ολυμπιάδας ανέφερε ότι η Ε.Ν. Παραλιμνίου με δεδομένο ότι αγωνίζεται με τρεις ξένους 
και έναν Κυπροποιημένο ίσως αποκτά κάποιο προβάδισμα, όμως γενικά το πρωτάθλημα θα έχει ενδιαφέρον μέχρι την 
τελευταία αγωνιστική. 

Ο κ. Σάββα δήλωσε ότι η Ολυμπιάδα Φρενάρους είναι σκληροτράχηλη ομάδα, ενώ καλή ομάδα θεωρείται ο Διόνυσος 
με έμπειρους παίκτες. 

Δυναμικά η Αναγέννηση Δ. 

Το δικό της ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Γυναικών. Στους αγώνες της Τετάρτης ο 
Εθνικός Λατσιών κέρδισε εκτός έδρας τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 0 -3, ο Παφιακός το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 3-0 και η 

Αναγέννηση Δερύνειας τον Μαραθώνα με 1 -3 στη Λάρνακα. Για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική υπολείπεται ο αγώνας 
Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Πανιδαλιακός στο Θεμιστόκλειο. Ρεπό είχε ο Ροτσίδης Μάμμαρι. 

Ο Ελλαδίτης προπονητής της Ανορθώσεως Πετόσφαιρα Κωνσταντίνος Καρπαθάκης εξέφρασε την άποψη στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα ξεχωρίζει η ομάδα της Αναγέννησης Δ. ενώ αναμένει την 

άνοδο του Παφιακού που προέρχεται από την Α Κατηγορία. 
Οσον αφορά στη δική του ομάδα είπε ότι η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα είναι μια νέα ομάδα και θα προσπαθήσει για το 

καλύτερο. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα έχασε δύσκολα από τον Εθνικό Λατσιών, ενώ στην τρίτη αγωνιστική θα 
αντιμετωπίσει την Αναγέννηση στη Δερύνεια. 
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2016 CEV Challenge Cup 
Παρά την προσπάθειά της η Ανόρθωσις δεν τα κατάφερε στο Ισραήλ χάνοντας και τον δεύτερο αγώνα που έδωσε 

απέναντι στη Χάποελ Κφαρ Σαβά με 3-0 και αποκλείστηκε από το CEV Τσάλεντζ Καπ. Με στόχο να παλέψει και να 

ανατρέψει τα δεδομένα μπήκε η Ανόρθωσις στον αγώνα του Green Hall Kfar Sava.. Οι Βαρωσιώτες στα αρχικά στάδια 
κόντραραν στα ίσα τη Χάποελ Κφαρ Σαβά και στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ η ομάδα μας έχανε με 8 -7. Το πρώτο 

σετ συνεχίστηκε με εναλλασσόμενη την υπεροχή με συνέπεια οι δυο ομάδες να συμβαδίζουν 10 – 10. 
Εκμεταλλευόμενη δυο λάθη της Ανόρθωσις οι Ισραηλινοί πέρασαν μπροστά με 13 -11 και αργότερα με 16 -13 και 17 -

14. Η ομάδα του Μάριου Κοντού αντέδρασε και έδειξε αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της μειώνοντας 

σε 19 -18. Οι Ισραηλινοί ακολούθως επέβαλαν τον ρυθμό τους και κάνοντας σερί 6 -0 κέρδισαν το αποφασιστικό 
πρώτο σετ με 25 -18 σε 26 λεπτά. Στο δεύτερο σετ οι Ισραηλινοί πατούσαν καλύτερα στα αρχικά στάδια και 

προηγήθηκαν με 4 -2 και 6 -3 έχοντας και το ψυχολογικό αβαντάζ της κατάκτησης του πρώτου σετ. Στο τεχνικό τάιμ - 
άουτ οι «πράσινοι» της Κφαρ Σαβά προηγήθηκαν με 8 -3. Η Ανόρθωσις αντιμετώπισε και στο δεύτερο κομμάτι του 

δεύτερου σετ προβλήματα δίνοντας την ευκαιρία στους Ισραηλινούς να προηγηθούν με 16 -10. Η ομάδα μας προ του 
φάσματος να βρεθεί πίσω στο σκορ με 2 -0 προσπάθησε να ανασυνταχθεί μειώνοντας σε 19 -16., ενώ παίζοντας 

εξαιρετικά κάτω από πίεση μείωσε σε 22 -21. Τελικά, η ομάδα μας υπέκυψε στις τελευταίες φάσεις χάνοντας 25 -23 σε 

18 λεπτά μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0 και χάνοντας στην ουσία την πρόκριση. Στο τρίτο σετ η Ανόρθωσις δεν είχε 
τίποτα να χάσει και παίζοντας χωρίς άγχος βρισκόταν κοντά στο σκορ στα αρχικά στάδια. Στη συνέχεια όμως οι 

Ισραηλινοί όμως έδειχναν πιο οργανωμένοι με ορθότερες επιλογές και προηγήθηκαν με 21 -10.καθαρίζοντας στην 
ουσία το σετ, κερδίζοντας σε 21 λεπτά 25 -13 κερδίζοντας με 3-0 αναγκάζοντας την Ανόρθωσις σε δεύτερη ήττα και 

αποκλεισμό. Τα σετ: 25 -18, 25 -23,25 -13 

Χάποελ Κφαρ Σαβά: Μπεν Γκαλ, Μπούλκιν, Μοσκοθέρα, Ποβλόβ,Ντεβάς, Μπαρ (Σιρόνι) 
Ανόρθωσις: Νέτσερ Γκουέλε, Τσρνέτσκι, Μιχαίλοβιτς, Δημητρίου, Κοντός, Χρυσοστόμου, Πλατρίτης (λίμπερο), 
(Στουγκάρεβιτς) 
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας γυναικών - 5η αγωνιστική 

Αρης Πολ. - ΑΕΚ Λάρνακας 0-3 (05-25, 10-25, 14-25) 
Απόλλων - ΑΕΛ 3-0 (25-15, 25-12, 25-16) 

Ανόρθωσις - Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 3-2 (22-25, 25-18, 25-18, 20-25, 15-12) 
ΘΟΙ Αυγόρου - Ολυμπιάδα Ν. 3-2 (21-25, 25-14, 24-26, 25-13, 16-14) 

Σε στιλ προπόνησης η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε στο Πολέμι τον τοπικό Άρη με 0 -3 πετυχαίνοντας την τέταρτή της νίκη 
στο πρωτάθλημα. Χωρίς να ιδρώσει η Τεχνοοικία ΑΕΚ πήρε το πρώτο σετ με 05 -25. Στο δεύτερο σετ η Τεχνοοικία 

ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με συνέπεια να μην αφήσει πολλά περιθώρια στην ομάδα του Πολεμίου και να κερδίσει 

με 10 -25. Στο τρίτο σετ οι Λαρνακείς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και διάφορα σχήματα ενόψει των επόμενων 
αγώνων. Τελικά κέρδισαν με 14 -25 και τον αγώνα με 0 -3. 



Άρης Πολεμίου: Μ.Kουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ.Κουππή, Ανδρέου (Ξενοφώντος) 
ΑΕΚ Λάρνακας: Χαραλάμπους, Δ.Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Δημητρίου, Τραϊκόφσκα, Τόμιτς (λίμπερο) Μοσφιλιώτη 
(Στυλιανού) 

Σε περίπατο μετέτρεψε ο Prestige Απόλλωνα το υποτιθέμενο ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ κερδίζοντας άνετα με 3 

-0 και παρέμεινε στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Αντίθετα, η ήττα αυτή ανέκοψε την ανοδική πορεία των 
«γαλαζοκιτρίνων». Ανώτερες οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα στο πρώτο σετ καθάρισαν σχετικά εύκολα το με 25 -

15. Στο ίδιο τέμπο συνέχισαν οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα και στο δεύτερο σετ το οποίο κέρδισαν με 25 -12, 
αφού οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν. Οι «γαλάζιες» δεν 
δυσκολεύτηκαν ούτε στο τρίτο σετ κερδίζοντας με 25 -16 και τον αγώνα με 3 -0. 

Απόλλων: Σπύρου, Χουντίμα, Ζακχαίου, Λαβρούκ, Κις, Ιορδάνους (λίμπερο) Χριστοφόρου (Χατζηκωστάντα, 

Λεωνίδου) 
ΑΕΛ: Κουδουνά, Στ.Κωνστσντίνου, Σουκχορούκοβα, Λεζένκινα, Παύλου, Τσακαταρασβίλι (λίμπερο) 
Ταλιαδώρου (Κυπριανού) 

Στο «γαλάζιο» έκατσε η μπίλια στο ντέρμπι όπως εξελίχθηκε Ανόρθωσις – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Οι κοπέλες του 

Γιαννάκη Χριστοφόρου εξασφάλισαν τη νίκη με 3 -2 καταφέρνοντας να ελέγξουν το πέμπτο σετ το οποίο κέρδισαν με 
15 -13. Οι Αμμοχωστιανές επέστρεψαν στις νίκες μετά από δυο άγονες αγωνιστικές και παλεύουν για την τετράδα. 

Αντίθετα, οι Λεμεσιανές πάλεψαν και σε ένα ακόμα αγώνα έδειξαν ότι διαθέτουν καλή ομάδα. Πραγματική μάχη έγινε 

στο πρώτο σετ με τις δυο ομάδες να έχουν εναλλασσόμενη υπεροχή και τελικά να χαμογελάει η ομάδα του Αγίου 
Αθανασίου που κέρδισε 22 -25. Η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου αντέδρασε και αφού περιόρισε τα λάθη της 

έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα ισοφαρίζοντας σε 1 -1 παίρνοντας το σετ με 25 -18. Εκμεταλλευόμενη το μομέντουμ οι 
παίκτριες της Ανορθώσεως κέρδισαν το τρίτο σετ με 25 -18 προηγούμενες στον αγώνα με 2 -1. Οι παίκτριες της 

Αλεξίας Ροτσίδου δεν το έβαλαν κάτω και παίζοντας καλό βόλεϊ πήραν το σετ με 20 – 25 ισοφαρίζοντας σε 2 -2. Η 
Ανόρθωσις στο τάι – μπρέικ ήταν πιο συγκεντρωμένη κερδίζοντας μετά από ένα αμφίρροπο αγώνα με 15 -13 
κερδίζοντας τον αγώνα με 3 -2. 

Ανόρθωσις: Κωνσταντίνου, Ριαλά, Οικονομίδου, Μπρατούχινα, Κ.Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, (λίμπερο) Δαϋιδ 
ΕΝΑΑΘ: Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβάλιοβα, Χριστοφόρου (λίμπερο) Χατζήκυριακου 

Την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε το ΘΟΙ Αυγόρου που σε ένα δραματικό αγώνα κέρδισε την 

Ολυμπιάδα Νεάπολης με 3 -2. Η ήττα αυτή σε συνδυασμό με τη νίκη της Ανορθώσεως δεν βολεύει την Ολυμπιάδα για 
την τετράδα. Στο πρώτο σετ η Ολυμπιάδα μπήκε αποφασιστικά και κατόρθωσε να κερδίσει με 21 -25 εξασφαλίζοντας 

σαφέστατα και το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Ο αγώνας στο πρώτο σετ ήταν πολύ δυνατός και δικαίωσε τα 
προγνωστικά ως ο πλέον αμφίρροπος της πέμπτης αγωνιστικής. Αποφασισμένη να γυρίσει τα δεδομένα μπήκε στο 

δεύτερο σετ η ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου η οποία με μεστή εμφάνιση κέρδισε με 25 -14 ισοφαρίζοντας τα σετ και τον 

αγώνα σε 1 -1. Σε ένα σετ που κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολύ υψηλά επίπεδα η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 
κέρδισε με 24 -26 και προηγήθηκε με 1 -2 στα σετ. Η εξέλιξη του σετ είχε δραματική τροπή αλλά η εμπειρία της 

Ολυμπιάδας στα τελευταία κρίσιμα στάδια της έδωσε το προβάδισμα. Δυναμική ήταν η αντίδραση των γηπεδούχων 
του Λούη Νοβάκοφ που επέστρεψαν στον αγώνα κερδίζοντας το σετ με 25 -13 ισοφαρίζοντας σε 2 -2. Μετά από 

συναρπαστικό αγώνα το ΘΟΙ κέρδισε το πέμπτο σετ με 16 -14 κερδίζοντας με 3 -2 εξασφαλίζοντας την πρώτη του 
νίκη στο πρωτάθλημα. 

ΘΟΙ Αυγόρου: Χαραλάμπους, Οθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (λίμπερο) 
Δ.Κούτα 
Ολυμπιάδα Ν: Πέτρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Μακλάσκι, Πέτρου, Παπαγιάννη, (λίμπερο) Στ.Σταύρου 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 5η αγωνιστική 

αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Απόλλων 5 5 0 4 1 0 0 0 0 15-01 15 

2. ΑΕΚ Λάρνακας 5 4 1 4 0 0 0 1 0 13-03 12 

3. ΑΕΛ 5 3 2 2 1 0 0 0 2 09-07 9 

4. Ανόρθωσις 5 3 2 2 0 1 0 0 2 09-08 8 

5. Ολυμπιάδα Ν. 5 2 3 2 0 0 1 1 1 09-09 7 

6. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 5 2 3 0 1 1 1 0 2 08-12 6 

7. ΘΟΙ Αυγόρου 5 1 4 0 0 1 1 0 3 05-14 3 

8. Αρης Πολεμίου 5 0 5 0 0 0 0 1 4 01-15 0 



Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών - 2η αγωνιστική Τελικά αποτελέσματα 

 

Ν.Ο.Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών 0-3 (13-25, 18-25, 15-25) 
Παφιακός - Πανεπιστήμιο 3-0 (25-12, 25-19, 25-20) 
Μαραθώνας - Αναγέννηση 1-3 (21-25, 25-21, 20-25, 19-25) 

Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες: 
Ανόρθωσις πετ. - Πανιδαλιακός και Ροτσίδης Μάμμαρι - Παφιακός 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών - 2η αγωνιστική Τελικά αποτελέσματα 

Ολυμπιάς Φρενάρους - Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 2-3 (25-22, 25-17, 22-25, 17-25, 12-15) 

 

18.11.2015/14:12 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου: Λ. Χατζηκυριάκου: «Η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου θέλει την παραμονή της» 

Η ομάδα της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου θέλει τη φετινή χρονιά να κάνει έντονη την παρουσία της στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 
Γυναικών Α Κατηγορίας στην πετοσφαίριση. 

Η πορεία της ομάδας αυτές τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές (αγωνίζεται απόψε με την Ανόρθωσις στο γήπεδο του 
ΑΤΙ) της απέφερε δυο νίκες επί του Αρη Πολεμίου στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου και του ΘΟΙ Αυγόρου με 2 -3 εκτός 

έδρας και δυο ήττες από την Ολυμπιάδα εκτός και τον Prestige Απόλλωνα στην έδρα της. Για την πορεία της 
Λεμεσιανής ομάδας μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η πλέον έμπειρη πετοσφαιρίστρια η Λώρα Χατζηκυυριάκου. 

Η πρώην διεθνής ανέφερε ότι στόχος της Ενωσης στο φετινό πρωτάθλημα είναι αρχικά η παραμονή στην πρώτη 

κατηγορία και ακολούθως όσο πιο ψηλά γίνεται. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Από την πέμπτη θέση και κάτω όλες οι 
ομάδες είναι ισοδύναμες». 

Αναφορικά με το γεγονός ότι η ομάδα της αγωνίζεται με δυο ξένες την Μολδαβή Κοβαλίοβα και την Αμερικανίδα 

Κούπερ σε σχέση με τις ομάδες Prestige Απόλλων, Transbunker ΑΕΛ και Tεχνοοικία ΑΕΚ που αγωνίζονται με τρεις, η 
Λώρα είπε ότι «σίγουρα αυτό είναι μειονέκτημα, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο». 

Η Χατζηκυριάκου τόνισε επίσης ότι η έδρα της Ε.Ν. Αγ. Ααθανασίου αποτελεί το όπλο της ομάδας, αφού «έρχεται στο 
γήπεδο σημαντικός αριθμός οπαδών μας που μας στηρίζουν όσο μπορούν». 

Η βολειμπολίστρια της Ε.Ν.Α.ΑΘ. μίλησε και για την απόφασή της να συνεχίσει την πετοσφαίριση για άλλο ένα χρόνο 
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηλικία των 40 ετών. Όπως είπε «συνέχισα το βόλεϊ διότι πρώτα από όλα το αγαπώ 

και για να βοηθήσω την προπονήτριά μου την Αλεξία Ροτσίδου με την οποία συνεργάστηκα και στο παρελθόν. 
Σε ερώτηση πότε σκοπεύει να σταματήσει να παίζει είπε ότι όσο αντέχει θα το κάνει, ωστόσο ανέφερε ότι δεν την 
ενδιαφέρει η προπονητική. 

 

18.11.2015/12:20 

Παφιακός και Νέα Σαλαμίνα τιμούν τον Ευάγγελο Φλωράκη 
Αντί τουρνουά οι δυο ομάδες θα τα πουν φιλικά την Παρασκευή 

Διαφοροποιημένο θα είναι το φετινό τουρνουά πετοσφαίρισης «Ευάγγελος Φλωράκης» που θα διεξαχθεί για 14η 
συναπτή φορά στην κλειστή αίθουσα Αθλοπαιδειών «Αφροδίτη» στην Πάφο με διοργανωτή τον Παφιακό. 

Ο περιορισμένος χρόνος δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή τουρνουά με τέσσερεις ομάδες όπως γινόταν παραδοσιακά και ως 

εκ τούτου τη μνήμη του πρώην αρχηγού της Εθνικής Φρουράς θα τιμήσουν μόνο η ομάδα του Παφιακού και η Νέα 
Σαλαμίνα. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Αρχηγού του ΓΕΕΦ Γεώργιου Μπασιακούλη και του Δημάρχου Πάφου 

Φαίδωνα Φαίδωνος. 
Με βάση το πρόγραμμα που κατάρτισε ο Παφιακός εκτός από τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 
18:00 θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις ως εξής: 



 

Φάση από προηγούμενο τουρνουά Ευάγγελος Φλωράκης με τη συμμετοχή της Ν. Σαλαμίνας. 

Στις 16:00 το απόγευμα θα γίνει τρισάγιο στο χώρο του μνημείου του Ευάγγελου Φλωράκη στα Κούκλια. 

Μετά τη λήξη του αγώνα στις 20:30 θα γίνει απονομή των επάθλων στις διαγωνιζόμενες ομάδες και απονομή 
τιμητικών πλακετών στις δυο διαγωνιζόμενες ομάδες, στην οικογένεια του Ευάγγελου Φλωράκη, στον αρχηγό του 

ΓΕΕΦ αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη, και στον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Αμέσως μετά θα 

πραγματοποιηθεί δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Κύπρου. Το παρόν τους στις κερκίδες ενδέχεται να δώσουν και 
στρατεύσιμοι. 

Το τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης» διεξήχθη για πρώτη φορά το 2001 και κατά τη διάρκεια των 14 αυτών χρόνων 

συμμετείχαν πολλές ελληνικές ομάδες όπως η Ορεστιάδα (ο Παφιακός είναι αδελφοποιημένος). Επίσης λόγω και της 
φύσης του τουρνουά (προς τιμή του πρώην Αρχηγού του ΓΕΕΦ), είχε πολλές συμμετοχές η Εθνική Ενόπλων Κύπρου. 

Ο αγώνας είναι ευκαιρία και για τις δυο ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει της συνέχειας του 
πρωταθλήματος. Η έκτη αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη στις 27 Νοεμβρίου 2015 φέρνει τον πρωτοπόρο 

Παφιακό να μάχεται στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνοια στο «Αφροδίτη». Εξάλλου, η Νέα 
Σαλαμίνα θα υποδεχθεί σε ένα ύπουλο παιχνίδι στο «Σπύρος Κυπριανού» την Αναγέννηση Δερύνειας. 

Όσον αφορά στον Παφιακό, ο προπονητής του Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε 
ότι ο αγώνας είναι μια ευκαιρία για να αγωνιστούν όλοι οι πετοσφαιριστές. Στις σκέψεις του Ελλαδίτη κόουτς είναι να 

παραμείνουν εκτός του φιλικού ο Βραζιλιάνος Μπατίστα και ο Ουκρανός Μπουρκόφσκι αφού κουβαλούν προβλήματα 
από το ματς της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλώντας για την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια είπε ότι μετά 
το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα οι επόμενες ημέρες θα αναλωθούν σε προπονήσεις και μελέτη του αγώνα με την 

Ομόνοια. Όσον αφορά στη σημασία του ντέρμπι ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι ο αγώνας είναι κρίσιμος για τη 

δεδομένη χρονική στιγμή και δεν είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Ο κόουτς του Παφιακού είπε ότι «από τη στιγμή που 
θα είμαστε στην τετράδα οι αγώνες των πλέι οφς θα καθορίσουν τα πάντα». 

Η Νέα Σαλαμίνα θα αγωνιστεί στην Πάφο σίγουρα χωρίς το μεγάλο της αστέρι τον Κολομβιανό Μπαγιάν ο οποίος 

υποφέρει με τον ώμο του και τον Χρίστο Προδρόμου ο οποίος εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Ο Αυστραλός τεχνικός 

των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέινολτς θα δοκιμάσει στον αγώνα διάφορα σχήματα και θα επανεμφανιστεί ο Σουηδός 



λίμπερο Αντον Τέγκενροτ ο οποίος εκτός από την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε λόγω του γεγονότος ότι στους 
«ερυθρόλευκους» βγήκε το σχήμα με τρεις ξένους (Ιαντόλο, Χάντ,Μπαγιάν) με επιθετικά χαρίσματα. 

Οι δυο ομάδες αντάμωσαν την πρώτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου 2015 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 
με τον Παφιακό να κερδίζει με 1 -3. 

 

17.11.2015/14:26 

Limit up στο πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών 

Ανασκόπηση των πρώτων πέντε αγωνιστικών 

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται το παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών Πετοσφαίρισης που έχει 
διανύσει την πέμπτη αγωνιστική. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ανορθώσεως και της Pokka ΑΕΚ Καραβά αυτή την 

εβδομάδα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η επανέναρξη είναι ορισμένη για την Πσρασκευή 27 
Νοεμβρίου με τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής. 

Σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές ξεχωρίζει αναμφίβολα η αλάνθαστη πορεία του Παφιακού. Η ομάδα του 
Σπύρου Πρωτοψάλτη, δίνει την ερχόμενη εβδομάδα εξετάσεις αφού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής θα 

αντιμετωπίσει την Ομόνοια στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη». Πιθανή νίκη των Παφιτών θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμα και κάτι παραπάνω από την τετράδα. 

Οι «μπλε» κατάφεραν σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές να περάσουν αλώβητοι από το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού» κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, από το «Λευκόθεο» στη μάχη τετράδας με το ΑΠΟΕΛ, ενώ κατέβαλε στην 

Πάφο στο ντέρμπι την Pokka ΑΕΚ Καραβά. Ταυτόχρονα, οι Παφίτες πέρασαν από τα Λατσιά κερδίζοντας τον 
Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών και επίσης κέρδισαν την Αναγέννηση Δ. 

 

Ο Παφιακός κερδίζει τις εντυπώσεις. 

Αήττητη παραμένει και η Ομόνοια όμως υστερεί κατά ένα βαθμό 15 έναντι 14 του Παφιακού αφού έχασε ένα βαθμό 
από τη νίκη με 3 -2 επί της Pokka ΑΕΚ Καραβά. Στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια οι «πράσινοι» του Σάββα Σάββα 

καθάρισαν σχετικά εύκολα τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών, ΑΠΟΕΛ, και Αναγέννηση Δερύνειας, ενώ την τρίτη 

αγωνιστική πέτυχαν σπουδαίο διπλό επί της Ανορθώσεως στο «Θεμιστόκλειο». Σημαντικός και για την Ομόνοια θα 
είναι ο αγώνας που θα δώσει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάφο με τον Παφιακό. 

Η τρίτη στη βαθμολογία Ανόρθωσις με 10 βαθμούς παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της αυτές τις 

πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα του Μάριου Κοντού ξεκίνησε φουριόζα αφού κέρδισε Pokka ΑΕΚ Καραβά και 



Αναγέννηση Δερύνειας, αλλά την τρίτη αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής έχασε από την Ομόνοια στο «Θεμιστόκλειο» 
για να ακολουθήσει νέα ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα. Στην πέμπτη αγωνιστική οι Βαρωσιώτες κέρδισαν τον ουραγό 
Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών εύκολα. 

Σημειώνεται ότι η Ανόρθωσις την Τετάρτη αγωνίζεται στο πλαίσιο του Τσάλεντζ Καπ στην Κφαρ Σαβά του Ισραήλ με 

την τοπική Χάποελ στον επαναληπτικό της ήττας της με 3 -0 στο «Θεμιστόκκλειο». Όσον αφορά στο πρωτάθλημα στο 
πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής οι «κυανόλευκοι» παίζουν στο Λευκόθεο σε ένα δύσκολο αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. 

Παρά το μέτριο της ξεκίνημά της η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε μέσα σε τρεις αγωνιστικές να κερδίσει τις εντυπώσεις και 

να «σκαρφαλώσει» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Οι Αμμοχωστιανοί αρχικά έχασαν τον πρώτο 

αγώνα από τον Παφιακό στην έδρα τους, αλλά ακολούθως με τρεις νίκες οι δυο (σε ντέρμπι κόντρα σε ΑΠΟΕΛ και 
Ανόρθωσις – τρίτη κόντρα στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών ανέβηκε βαθμολογικά). Στον τελευταίο αγώνα οι 

«ερυθρόλευκοι» έχασαν στο προσφυγικό ντέρμπι από την Pokka ΑΕΚ Καραβά και υποχώρησαν στην τέταρτη θέση. Η 
ομάδα του Λουκ Ρέινολτς διαθέτει μια πολύ τριάδα ξένων όπου ξεχωρίζει ο Κολομβιανός Μπαγιάν, ενώ στο δυναμικό 

τους διαθέτουν τέσσερεις, αφού διιατηρούν και τον Σουηδό λίμπερο Τέγκενροτ ο οποίος θυσιάζεται στο βωμό της 
τακτικής. Επόμενος αγώνας για τη Νέα Σαλαμίνα αυτός κόντρα στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στο «Σπύρος Κυπριανού». 

 

Νέα Σαλαμίνα και Pokka ΑΕΚ Καραβά τα είπαν στην πέμπτη αγωνιστική. 

Η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής είναι η Pokka ΑΕΚ Καραβά που βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 
7 βαθμούς. Οι Κερυνειώτες άρχισαν το πρωτάθλημα με δυο ήττες από Ανόρθωσις και Παφιακό, αλλά στη συνέχεια 

κέρδισαν την Αναγέννηση Δερύνειας, έχασαν στο τάι – μπρεικ από την Ομόνοια στο «Τάσσος Παπαδόπουλος 
Ελευθερία» και κέρδισαν τη Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα του Χόρχε Καννεστράτσι διαθέτει αρκετά καλές μονάδες και 
θεωρείται ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. 

Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής η Pokka ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα Λατσιά τον Καποδίστριας Εθνικό και έχει την 

ευκαιρία να ανέβει βαθμολογικά εκμεταλλευόμενη τα άλλα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, αυτή τη εβδομάδα στο 
πρόγραμμα υπάρχει το ταξίδι στη Σόφια για τους αγώνες με την Ντρένιτσα Κοσσόβου στο πλαίσιο του Τσάλεντζ Καπ. 

Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με υψηλές βλέψεις και στόχο την τετράδα. Η απόκτηση των διεθνών 
Κωνσταντίνου Ευσταθίου και του Γαβριήλ Γεωργίου, του Βραζιλιάνου Χόστερ και του Ουκρανού Κοζλόφσκι επιτρέπει 

στην ομάδα να διεκδικεί το κάτι πααραπάνω. Ωστόσο, οι πρώτες πέντε αγωνιστικές προκάλεσαν απογοήτευση στην 
ομάδα αφού πλην της νίκης με την Αναγέννηση Δερύνειας στο τάι – μπρεικ και επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών 

το ΑΠΟΕΛ έχασε από Ομόνοια, Νέα Σαλαμίνα και Παφιακό (οι δυο ήττες στο Λευκόθεο) κάτι που καθήλωσε την ομάδα 
στην έκτη θέση με πέντε βαθμούς. 

Πλήγμα για τους «πορτοκαλί» του Μίμη Παμπακά, οι τραυματισμοί των Γεωργίου (επέστρεψε πρόσφατα) και Χόστερ. 
Τα επόμενα δυο παιχνίδια με Ανόρθωσις στο Λευκόθεο και Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Λεμεσό θα κρίνουν πολλά για τη 
συνέχεια. 

Στην έβδομη θέση με δυο βαθμούς παραμένει η Αναγέννηση Δερύνειας. Παρά τις πολύ καλές της εμφανίσεις σχεδόν 

σε όλα τα παιχνίδια η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου δεν πέτυχε νίκη κάτι που επηρέασε και την ψυχολογία της. Η 



ήττα της πρώτης αγωνιστικής με το ΑΠΟΕΛ με 3 -2 ενώ κέρδιζε με 2 -0 σετ ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα για τους 
Δερυνειώτες. Η πέμπτη αγωνιστική έδειξε τις δυνατότητες των «πρασίνων» που πάλεψαν στα ίσα με την Ομόνοια 

αλλά έχασαν στις λεπτομέρειες με 3 -1 στην έδρα της. Η ομάδα διαθέτει καλές μονάδες όπως ο Ελλαδίτης Απόστολος 
Αρμενάκης και έχει τις δυνατότητες να γυρίσει τα δεδομένα. Στην έκτη αγωνιστική οι «πράσινοι» πάνε στη Λεμεσό για 
να αντιμετωπίσουν τη Ν.Σαλαμίνα. 

Ο ουραγός Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών άνκαι παλεύει τα παιχνίδια εντούτοις το νεαρό της ηλικίας των παικτών του, 

η απειρία και το χαμηλό μπάτζετ τον αφήνει στην όγδοη θέση χωρίς βαθμό. Η ομάδα του Νίκου Ιωάννου απαρτίζεται 
από εξελίξιμους παίκτες και σε κάθε αγώνα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Επόμενη υποχρέωση του Καποδίστριας 
Εθνικού Λατσιών είναι κόντρα στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στα Λατσιά. 

Λέτσιεφ: «Μάχη μέχρι το τέλος» 

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίιτρι Λέτσιεφ χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα άκρως συναρπαστικό λέγοντας ότι 
έξι ομάδες (Παφιακός, Ομόνοια, Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Pokka ΑΕΚ Καραβά, και ΑΠΟΕΛ) θα παλέψουν μέχρι τέλους 

για την τετράδα. Όσον αφορά στο επίπεδο των ξένων παικτών που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα ο κ. Λέτσιεφ είπε ότι 
«όσο καλοί και να είναι ο ξένοι τη διαφορά θα την κάνουν οι Κύπριοι». 
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Μάχη Ολυμπιάδων στο Φρέναρος στη Β Κατηγορία Ανδρών 
Τρία ματς την Τετάρτη και ένα την Κυριακή στη Β Κατηγορία Γυναικών 

Η μάχη των δυο Ολυμπιάδων στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στο Φρέναρος μεταξύ της τοπικής Ολυμπιάδας και της 
Ολυμπιάδας Νεαπόλεως (Τετάρτη στις 19:30) ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Β κατηγορίας Ανδρών στο πλαίσιο της 
δεύτερης αγωνιστικής. 

Στον άλλο αγώνα, της δεύτερης αγωνιστικής η Εθνική Ενόπλων σε ένα αγώνα άνευ ανταγωνισμού θα κάνει την 
παρθενική της εμφάνιση, αφού θα αγωνιστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 με τον Α.0. Διόνυσο στην Έμπα. 

Σημειώνεται ότι μετά την αναστολή δραστηριοτήτων του Άρη Λεμεσού μηδενίζονται όλοι οι αγώνες του και ως εκ 
τούτου ο αγώνας του με την Ε.Ν. Παραλιμνίου στο γήπεδο της Εκάλης δεν θα διεξαχθεί και το Παραλίμνι θα έχει ρεπό. 

Ο αγώνας στο Φρέναρος είναι ανοικτός για κάθε αποτέλεσμα ενώ σημειώνεται ότι στην πρώτη αγωνιστική η 
Ολυμπιάδα Φρενάρου έχασε από την Ε.Ν. Παραλιμνίου στο τοπικό ντέρμπι με 3 -1, ενώ η Ολυμπιάδα Ν. κέρδισε άνετα 
στο Γυμνάσιο Ακρόπολης τον Α.Ο. Διόνυσο με 3 -0. 

Ενδιαφέροντα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β 

Κατηγορίας Γυναικών. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη θα γίνουν οι αγώνες: Παφιακός – Παν. Κύπρου στην Τεχν. Σχολή 
Πάφου, Μαραθώνας – Αν. Δερύνειας στο Γυμνάσιο Βεργίνας και Ν.Ο. Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών στο Λύκειο Αγ. 
Γεωργίου Λακατάμιας. Όλοι οι αγώνες είναι ορισμένοι στις 19:30. 

Την Κυριακή εξάλλου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ο αγώνας Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Πανιιδαλιακού στο 

Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Σχετικά με τους αγώνες, με βάση την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής όλες οι ομάδες θα 
διεκδικήσουν τη νίκη, ενώ θα έχουμε την πρεμιέρα του Ν.Ο. Λακατάμιας που την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό. Πολύ 

καλές εντυπώσεις άφησαν στον πρώτο αγώνα, η Αν. Δερύνειας, ο Πανιδαλιακός και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ 
γεμάτα ήταν τα σετ στον αγώνα Εθνικού Λατσιών – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. 

Eξάλλου, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο γήπεδο της Κοκκιντριμιθιάς ο Ροτσίδης Μάμμαρι που θα έχει ρεπό τη 
δεύτερη αγωνιστική θα αγωνιστεί στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής με τον Παφιακό. 
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Τέλος εποχής για τον διεθνή διαιτητή Νίκο Ευγενίου 
Μετά από 25 χρόνια κρεμάζει τη σφυρίχτρα του. –Τελευταίο ματς στο Τσάμπιονς – Λιγκ Ανδρών την Πέμπτη 

Τέλος εποχής για τον διεθνή διαιτητή πετοσφαίρισης Νίκο Ευγενίου ο οποίος μετά από 25 χρόνια παρουσίας στα 
taraflex θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του. Το τελευταίο παιχνίδι του διεθνούς ρεφ θα είναι στην Μόντενα της Ιταλίας 

την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στον αγώνα για το δεύτερο γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ Ανδρών μεταξύ των ομάδων 



Montena– Lotus Τrefl Πολωνίας. Σημειώνεται ότι στις 28 Οκτωβρίου ο κ. Ευγενίου διαιτήτευσε τον αγώνα για το 
Τσάμπιονς – Λιγκ Γυναικών μεταξύ Vizoura Beograd – RC Cannes στο Βελιγράδι. 

Ο διεθνής ρεφ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την πορεία του στο χώρο της διαιτησίας αυτά τα 25 χρόνια. 

Όπως είπε άρχισε τη διαιτητική του καριέρα το 1990 και έγινε διεθνής διαιτητής το 2001, ενώ τα τελευταία πέντε 

χρόνια είναι διαιτητής αγώνων Τσάμπιονς Λίγκ. 
Για τον κ. Ευγενίου αποκορύφωμα στην καριέρα του αποτελεί η διοργάνωση του Φάιναλ – Σιξ του 2012 στο 
Τσάμπιονς Λιγκ Ανδρών όταν διαιτήτευσε τον αγώνα Τρεντίνα – Ματσεράτα. 

Διεθνής αναγνώριση και συγκίνηση 

Ερωτηθείς τι του πρόσφερε η διαιτησία αυτά τα χρόνια ο κ. Ευγενίου είπε: «Η διαιτησία μού πρόσφερε διεθνή 
αναγνώριση, συμμετοχή σε μεγάλους αγώνες και τεράστιες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Ανεξίτηλα στη μνήμη μου θα μείνει 

η τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων του 2008 στην Ιταλία όταν εκτός από τους αγώνες που 
διαιτήτευσα κλήθηκα να μιλήσω για το πρόβλημα της Κύπρου σε ένα ακροατήριο 700 ατόμων στην παρουσία και 

εκπροσώπου από την Τουρκία». Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίου, το γεγονός αυτό μου προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και 
διαπίστωσα ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από την πολιτική στο Κυπριακό». 

Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια του κ. Ευγενίου ανέφερε ότι θα παραμείνει στο χώρο της πετοσφαίρισης την οποία 
υπηρετεί και αγαπά αλλά τον ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθεί ως supervisor (υπεύθυνος αγώνων) της ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, θα τον ενδιέφερε η επιμόρφωση νέων διαιτητών. 

Ο κ. Ευγενίου ανέφερε ότι το επίπεδο των Κυπρίων διαιτητών πετοσφαίρισης είναι αρκετά υψηλό ωστόσο το 
πρόβλημα που παρατηρείται είναι η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων γι’αυτό απαιτείται η εκκόλαψη νέων διαιτητών. 
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Λεμεσιανό ντέρμπι στο φιλέ για τις γυναίκες 
Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 

Το Λεμεσιανό ντέρμπι Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ δεσπόζει της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Πετόσφαιρας γυναικών που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015. 

Στους άλλους αγώνες οι οποίοι παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον η Ανόρθωσις αντιμετωπίζει στο γήπεδο του ΑΤΙ 
την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου, η Τεχνοοικία ΑΕΚ ταξιδεύει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον Αρη και το ΘΟΙ Αυγόρου 

κοντράρεται με την Ολυμπιάδα. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30 
Αναλυτικά: 

Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ 
Το κλασσικό ντέρμπι της Λεμεσού ξεχωρίζει στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Οι δυο ομάδες θέλουν για τους δικούς τους 

λόγους τη νίκη, αφού οι «γαλάζιες» θέλουν να διατηρήσουν το αήττητό τους και οι «γαλαζοκίτρινες» να πετύχουν 
τέταρτη διαδοχική νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή. 

Ο γηπεδούχος Prestige Απόλλων προέρχεται από τέσσερεις συνεχείς νίκες στο πρωτάθλημα, είναι πρώτος στη 
βαθμολογία με 12 βαθμούς και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της. Μελανό σημείο για την ομάδα του Γιάννη 
Γιαπάνη ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την ρουμανική Στίιντα Μπακάου. 

Στη διάθεση του κόουτς του Prestige Απόλλωνα βρίσκονται όλες οι παίκτριες. Η πετοσφαιρίστρια της ομάδας Άντρη 

Ιορδάνους δήλωσε ότι προβλέπεται να γίνει ένας δύσκολος αγώνας αφού η Transbunker ΑΕΛ δείχνει δυνατή τη φετινή 
χρονιά και σχετικά άγνωστη λόγω του ότι έχει στελεχωθεί με νέες παίκτριες. 

Για την ίδια (πρώην παίκτρια) της ΑΕΛ δεν έχει καμιά ιδιαιτερότητα ο αγώνας και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την 
ομάδα της. Εξάλλου, η αρχηγός της ομάδας Σοφία Μανίταρου ανέφερε ότι ο αγώνας θα είναι ντέρμπι και ευχήθηκε η 
ομάδα της να παρουσιαστεί σε καλή κατάσταση για να κερδίσει. 



 

Φάση από περσινό αγώνα Prestige Απόλλων - Transbunker ΑΕΛ. 

Τις δικές της απαιτήσεις έχει και η Transbunker ΑΕΛ, αφού μπορεί να αγωνίζεται στην έδρα του αντιπάλου της, αλλά 
θα παλέψει για τη νίκη που θα την εδραιώσει στην τετράδα και ταυτόχρονα θα την φέρει στην κορυφή. Ολες οι 

κοπέλες βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Μιχαήλ Ολμετσένκο. Ο εκ των εφόρων της ομάδας Κώστας 
Κωνσταντίνου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ έχρισε φαβορί τον Prestige Απόλλωνα λέγοντας ότι η ομάδα του 
θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της και ότι προκύψει. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Ολυμπιάδα 

Δυνατό παιχνίδι προβλέπεται στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου όπου το ΘΟΙ υποδέχεται την Ολυμπιάδα Ν. Το 
ΘΟΙ παρά τις καλές του εμφανίσεις δεν μπόρεσε τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές να εξασφαλίσει τη νίκη, ενώ η 
Ολυμπιάδα κάνει μια αρκετά καλή πορεία έχοντας μέχρι στιγμής δυο νίκες και δυο ήττες. 

Η ομάδα του Λούη Νοβάκοφ (ΘΟΙ Αυγόρου), παρουσιάζεται χωρίς προβλήματα, αφού τόσο η Ελένη Μιχαήλ όσο και η 

Ζαφείρω Όθωνος έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Η αρχηγός της ομάδας Ελένη Μιχαήλ ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα της πάει για τη νίκη, χωρίς να υποτιμά την Ολυμπιάδα, αλλά θεωρεί ότι έχει τη 
δυνατότητα να την πετύχει. 

Με στόχο τη νίκη πάει στο Αυγόρου η Ολυμπιάδα ώστε να ανέβει και άλλο στη βαθμολογία. Ο προπονητής 

Χριστόδουλος Σιαντρής εξέφρασε την αισιοδοξία του μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠΕ για τον αγώνα, αφού όλες οι 
αθλήτριες είναι στη διάθεσή του. 

Αρης Πολεμίου – Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Στο Γήπεδο Πολεμίου ο αγώνας έχει φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από την Τεχνοοικία ΑΕΚ. Η ομάδα του Παύλου 

Κωνσταντίνου παρουσιάζεται σε όλους τους τομείς καλύτερη και θα προσπαθήσει για το διπλό χωρίς να ζοριστεί, αφού 
παρουσιάζεται χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με την λίμπερο της ομάδας Ελένη Μοσφιλιώτη, «μας προβληματίζει το 

μακρινό ταξίδι για αυτό το λόγο πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμες για να κερδίσουμε». Η Μοσφιλιώτη είπε ότι με 
βάση το πρόγραμμα η ομάδα της θα αντιμετωπίσει ομάδες που θεωρητικά φαβορί είναι η Τεχνοοικία ΑΕΚ, αλλά πρέπει 
να υπάρξει προσοχή με στόχο να έχουν το απόλυτο μέχρι τον αγώνα του β ‘ γύρου με τον Prestige Απόλλωνα. 

Ο γηπεδούχος Αρης θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ανώτερη ομάδα. Όλες οι παίκτριες 
βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Χαραλάμπους. 

Ανόρθωσις – Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου 

Ενδιαφέρον αγώνας θα γίνει στο γήπεδο του ΑΤΙ όπου η Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει την Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου. Ο 
αγώνας θεωρητικά έχει φαβορί την Ανόρθωσις, αλλά η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου έδειξε καλά στοιχεία μέχρι στιγμής και 
ειδικά στον αγώνα με τον Prestige Απόλλωνα έπαιξε πολύ καλά σε ένα αγώνα με γεμάτα σετ. 



Η ομάδα της Ανορθώσεως θα παρουσιαστεί χωρίς την Κάλλια Βασιλείου, ενώ αμφίβολη παραμένει η Γεωργία 
Χατζηχαραλάμπους η οποία στραμπούληξε το πόδι της. Ο προπονητής της ομάδας Γιαννάκης Χριστοφόρου 
χαρακτήρισε ανοικτό το παιχνίδι με όλα τα αποτελέσματα ανοικτά αποποιούμενος τον ρόλο του φαβορί. 

Η ομάδα της Λεμεσού πάει στη Λευκωσία με τις δάφνες της εμφάνισης επί του Prestige Απόλλωνα με στόχο την καλή 

εμφάνιση και το θετικό αποτέλεσμα. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου ανέφερε ότι το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο αφού 
κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει την Ανόρθωσις στο γήπεδό της. Η κα Ροτσίδου εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή 

της για την εμφάνιση της ομάδας της το Σάββατο κόντρα στον Prestige Απόλλωνα. Αμφίβολη για τον αγώνα είναι η 
αρχηγός Παντελίτσα Αραούζου. 
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Δύσκολο έργο για την Ανόρθωσις στο Ισραήλ 
  

Την Τετάρτη ο αγώνας Χάποελ Κφαρ Σαβά - Ανόρθωσις 

Νέες ευρωπαϊκές εξετάσεις δίνει την Τετάρτη στις 20:30 η Ανόρθωσις στο πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ 
πετοσφαίρισης Ανδρών. Η ομάδα της Αμμοχώστου αγωνίζεται με την ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά στον 

επαναληπτικό αγώνα του «Θεμιστόκλειου» της περασμένης Τρίτης όπου οι Ισραηλινοί κέρδισαν με 3 -0. Η ομάδα του 
Μάριου Κοντού έχει δύσκολη αποστολή αφού καλείται να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα κερδίζοντας είτε με 3 
-0 είτε με 3 -1 ώστε να οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

Οι «κυανόλευκοι» μετά τη νίκη της Παρασκευής επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών πάνε με τα καλύτερα 

δεδομένα στο Ισραήλ. Η αναχώρηση είναι ορισμένη για το απόγευμα της Τρίτης στις 17:00 και η ομάδα θα καταλύσει 

σε ξενοδοχείο του Τελ – Αβίβ. Η Ανόρθωσις θα πραγματοποιήσει δυο προπονήσεις στο «Green Hall Kfar Sava» γήπεδο 
όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας τόσο την Τρίτη το βράδυ όσο και την Τετάρτη το πρωί, (ημέρα διεξαγωγής του 
αγώνα).Ο κύκλος της προετοιμασίας στην Κύπρο θα κλείσει τη Δευτέρα με προπόνηση στο «Θεμιστόκλειο». 

Στην αποστολή της οποίας ηγείται ο αρχηγός του πετοσφαιρικού τμήματος Μάκης Κοντός, συμμετέχουν η 

προπονητική ομάδα που αποτελείται από τους Μάριο Κοντό (προπονητής), τους βοηθούς του Στέργιο Φραγκέσκου και 
Μιχάλη Ζαχαρίου, τον φυσιοθεραπευτή Ανδρέα Ιωάννου, τον ιατρό Προκόπη Γεωργίου και τους ακόλουθους 

πετοσφααιριστές: 
Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Νταβίντ Γκουελλέ, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Νίκος Κολάς, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος 

Χρυσοστόμου, Γιάννης Κοντός, Γιάννος Ευαγόρου, Γιώργος Πλατρίτης, Ματέι Μιχαϊλοβιτς, Μιομίρ Τσρνάτσκι και Μίνος 
Αγαθοκλέους. 

 

Πάει στο Ισραήλ αποφασισμένη να παλέψει η ομάδα της Ανορθώσεως. 

Μαζί με την αποστολή θα ταξιδέψει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ανορθώσεως Μαρίνος Μήτρου και ένας οπαδός. 



Με βάση τα όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Ανορθώσεως Μάριος Κοντός «πάμε στο 
Ισραήλ με καλή διάθεση για να παλέψουμε τον αγώνα, αλλά οι προϋποθέσεις πρόκρισης θα διαφανούν μόνο μέσα από 

τον αγώνα της Κφαρ Σαβά». Ωστόσο, πλέον η προπονητική ομάδα των Βαρωσιωτών γνωρίζει καλύτερα τις 
δυνατότητες των Ισραηλινών και μπορεί να τους αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά. 

Το 1998 με την Μακάμπι Τελ - Αβίβ 
Σημειώνεται ότι η ομάδα της Ανορθώσεως αγωνίστηκε και στο παρελθόν μια και μοναδική φορά με ομάδα από το 

Ισραήλ και αυτό έγινε τη σεζόν 1998 99 όπου αντιμετώπισε σε διπλούς αγώνες στο πλαίσιο του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων την Μακάμπι Τελ – Αβίβ από την οποία αποκλείστηκε με δυο ήττες. Στον πρώτο αγώνα που έγινε στο 

«Κίτιον» στη Λάρνακα στις 10 Οκτωβρίου 1998 έχασε με 0 -3 (15 -17, 04 -15, 08 -15). Στο πλαίσιο του αγώνα 
τιμήθηκε ο Μάκης Κοντός (νυν αρχηγός του πετοσφαιρικού τμήματος) που αποχώρησε από την ενεργό δράση. 

Ο Ελλαδίτης προπονητής της Ανορθώσεως Κυριάκος Καμπερίδης χρησιμοποίησε τους ακόλουθους πετοσφαιριστές: 
Μάριος Κοντός (ο ννυν προπονητής), Γιακουμή, Πατσάλης Ιωάννου, Στεφανίδης, Μιχαήλ, Χασάπης, Χρυσοστομίδης, 

Φωτίου και ο αρχηγός Πέτρος Κοντός. Στην αποστολή ήταν και ο 16χρονος τότε Νίκος Κολάς (νυν παίκτης) και ο 
Πάρις Χριστοφή. 

Στον επαναληπτικό του Τελ – Αβίβ η Ανόρθωσις έχασε με 1 -3 παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ. Στο πρώτο σετ η 
Ανόρθωσις έχασε με 15- 09, κέρδισε το δεύτερο με 10 -15. Στο τρίτο οι Ισραηλινοί έκαναν επίδειξη δύναμη 

κερδίζοντας με 15 -00, αλλά στο τέταρτο σετ μετά από μάχη η Μακάμπι κέρδισε με 16 -14 κερδίζοντας και τον αγώνα 
με 1 -3. 

Στoν αγώνα αγωνίστηκαν οι Μάριος Κοντός Γιακουμή, Ιωάννου, Στεφανίδης, Μιχαήλ, Χασάπης, Χρυσοστομίδης, 
Φωτίου και ο αρχηγός Πέτρος Κοντός. 

Η τότε ομάδα της Μακάμπι αποτελείτο από τους: Γκρίνγκμπεργκ, Σιέκτερ, Λάπσιν, Μπαρ - Νέτσερ, Μπάραμ, 
Ρουμπιστέιν, Πεστερνάαιτ, Α. Αλκομπι, Ζίλκα, Γκαβρίλοφ (Ρώσος), Ο. Αλκομπι, Γκρινγκμπεργκ. Προπονητής της 
ομάδας ήταν ο Νέστορ Επσταιν. 

Η σχέση Ανόρθωσις και Χάποελ Κφαρ Σαβά ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο όταν το 1957 αγωνίστηκαν στο Ισραήλ όπου 
η Ανόρθωσις κέρδισε με 4 -2, ενώ αγωνίστηκαν και στο ΓΣΕ όπου η Κφαρ Σαβά κέρδισε με 3-2. 

 

 14.11.2015/21:57 
Χωρίς να φορτσάρει ο Prestige Απόλλων πέρασε από τον Αγ. Αθανάσιο 

Κέρδισε την Ε.Ν.Α.ΑΘ με 0 -3 

 

Χωρίς να φορτσάρει ο Prestige Απόλλων κέρδισε το βράδυ του Σαββάτου στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου την ομάδα της 

Ένωσης Νέων με 3 -0 σετ σε εξ αναβολής αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών 
πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. 

Η νίκη για τις κοπέλες του Γιάννη Γιαπάνη αποτέλεσε τονωτική ένεση ενόψει του ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ την 

Τετάρτη. Αντίθετα, η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου στρέφει την προσοχή της στα επόμενα παιχνίδια. Στο πρώτο σετ το 

παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό με τον Prestige Απόλλωνα να κερδίζει με 21 -25. Τα δυο επόμενα σετ οι Απολλωνίστριες 
ήταν καλύτερες κερδίζοντας με 18 -25 και 14 – 25. Ο αγώνας έδωσε στους δυο προπονητές την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν σχήματα και παίκτριες. 

E.N. A. AΘ. (Α. Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβαλλίοβα, Χριστοφόρου, Χατζηκυριάκου 
(Λίμπερο), (Ιωάννου, Νικολάου, Πίττα, Μπρούμπωλ). 

Prestige Απόλλων (Γ.Γιαπάνης): Ιορδάνους, Φρέντς, Λαβρούκ, Ζακχαίου, Κις, Χατζηκωνστάντα, Στεφάνου (Λίμπερο), 
(Στυλιανού, Λεωνίδου, Χριστοφόρου(Λίμπερο) 

 



 

13.11.2015/21:58 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 5η αγωνιστική 

ΑΠΟΕΛ - Παφιακός 1-3 (25-22, 17-25, 21-25, 19-25) 

Ανόρθωσις - Εθνικός Λ. 3-0 (25-14, 25-13, 25-23) 
ΑΕ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα 3-1 (25-19, 21-25, 25-16, 25-18) 
Αναγέννηση - Ομόνοια 1-3 (15-25, 25-27, 25-23, 19-25) 

Ο Παφιακός δεν σταματά πουθενά. Η ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη έκανε το 5 στα 5 ξεπερνώντας και το δύσκολο 

εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ κερδίζοντας στο «Λευκόθεο» με 1 -3. Αντίθετα, με αυτή την ήττα, οι «πορτοκαλί» του Μίμη 
Παμπακά δυσκόλεψαν στο παρόν στάδιο τη ζωή τους για την τετράδα. Το ΑΠΟΕΛ μετά από ένα ισορροπημένο σετ 

κέρδισε το πρώτο σετ με 25 -22. Στα αρχικά στάδια η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη αλλά οι «ποπρτοκαλί» πιο ζωηροί 
προηγήθηκαν με 8-7 στο πρώτο τεχνικό ταιμ –άουτ. Οι γηπεδούχοι με αιχμή του δόρατος τον Γαβριήλ Γεωργίου και 

εκμεταλλευόμενοι την κακή υποδοχή του Παφιακού προηγήθηκαν με 16 -14. Οι Παφίτες προσπάθησαν να 

αντιδράσουν, αλλά η κακή υποδοχή και το ανέβασμα του ΑΠΟΕΛ στο μπλοκ με τον Χατζηπαύλου, αλλά και οι λύσεις 
από τον Ευσταθίου χάρισαν το σετ με 25 -22 στο ΑΠΟΕΛ. Στο δεύτερο σετ οι πρωτοπόροι επέστρεψαν στον αγώνα 

αφού παίζοντας μυαλωμένα και περιορίζοντας τα λάθη κέρδισαν με 17 -25 ισοφαρίζοντας σε 1 -1. Στο σετ αυτό το 
ΑΠΟΕΛ είχε πολλά προβλήματα στο σέρβις και δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Παφιακό. Στο τρίτο σετ ο Παφιακός 

συνέχισε να είναι καλύτερος κερδίζοντας με 21 – 25 παίρνοντας το προβάδισμα με 1 -2 στα σετ.Στο τέταρτο ο 
Παφιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο στο ΑΠΟΕΛ να αμφισβητήσει την κυριαρχία του κερδίζοντας με 19 -25 
κερδίζοντας με 1 -3. 

ΑΠΟΕΛ: Ευσταθίου, Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι, Τζώρτζεβιτς, Γεωργίου, Πέτρου, (λίμπερο) Παντελή (Φαρχάν) 

Παφιακός: Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Μπατίστα, Ανδρέου, Τιάγκο (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου 
(Σαββίδης, Ιγναντίου) 

Μετά από τρεις ήττες δυο στο πρωτάθλημα και μια στην Ευρώπη η Ανόρθωσις επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας 
φυσιολογικά στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3 -0 και 

σκέφτεται τον επαναληπτικό αγώνα με τη Χάποελ Κφαρ Σαβά στο Ισραήλ. Στα δυο πρώτα δυο σετ η Ανόρθωσις δεν 
άφησε περιθώρια στους Λατσιώτες να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της αφού τα κέρδισε με 25 -14 και 25 -13. Στο 

τρίτο σετ η χαλάρωση της Ανορθώσεως έδωσε την ευκαιρία στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών να έχει σωστές 

επιλογές και να φανεί ανταγωνιστικός, αλλά η εμπειρία της Ανορθώσεως της έδωσε το σετ με 25 -23 και τη νίκη με 3 -
0. 

Ανόρθωσις: Στρουγκάρεβιτς, Γκουέλλε, Τσρινιάσκι, Δημητρίου, Μιχάηλοβιτς, Κοντός, (λίμπερο) 

Πλατρίτης, Καρπαθάκης, (Π.Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Παρλάς) 

Εθνικός: Χατζηαθανασίου, Προύσαλης, Βραχίμης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ (λίμπερο) Νικηφόρου (Γερασίμου, 
Μάτσας, Κιρίλοφ) 

Σημαντική νίκη στο προσφυγικό ντέρμπι ιδιαιτεροτήτων στο «Σπύρος Κυπριανού» πέτυχε η Pokka ΑΕΚ Καραβά 
κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα με 3 -1 κάνοντας σημαντικό βήμα για την τετράδα. Αντίθετα η Νέα Σαλαμίνα δέχθηκε 

την ήττα μετά από τρεις νίκες. Στο πρώτο σετ ήταν καλύτερη η τυπικά γηπεδούχος Pokka ΑΕΚ Καραβά που 
εκμεταλλευόμενη το μομέντουμ που απέκτησε σε κάποιο στάδιο κέρδισε με 25 -19 και ανέκτησε προβάδισμα 1 -0 στα 

σετ. Οι ερυθρόλευκοι του Αυστραλού Λουκ Ρέινολτς αντέδρασαν στο δεύτερο σετ και αυτό είχε ως συνέπεια να 
πάρουν το σετ με 21 -25 μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1 -1. Στο τρίτο σετ η ομάδα της Pokka 

ΑΕΚ Καραβά ανέκτησε τα ηνία του αγώνα κερδίζοντας με 25 -16 εξασφαλίζοντας ψυχολογικό προβάδισμα. Η ομάδα 
του Καραβά μπήκε φουριόζα στο τέταρτο σετ κερδίζοντας με 25 -18 εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3 -1. 

ΑΕ Καραβά: Α.Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς (λίμπερο) Χατζηδαμιανού (Χατζηβασίλης) 
Νέα Σαλαμίνα: Σοφοκλέους, Παϊαν, Γ.Χρυσοστόμου, Ζηκάκης, Ιάντολο, Χάντ (λίμπερο) Βαρνάβα (Kαλαφάτης, 
Σαββίδης) 

Πιο δύσκολα από ότι αναμενόταν κέρδισε με 1-3 στη Δερύνεια την Αναγέννηση και ακολουθεί κατά πόδας τον 

Παφιακό. . Οι «τριφυλλοφόροι» από την αρχή επέβαλαν τον ρυθμό τους και κέρδισαν το πρώτο σετ 15 -25. Το 
δεύτερο σετ όμως επιφύλασσε εκπλήξεις για την Ομόνοια, αφού η Αναγέννηση παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατή και 

μετέτρεψε το σετ σε πραγματικό ντέρμπι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες με την Ομόνοια να κερδίζει τελικά με 25 

-27 κάνοντας το 0 -2. Αποφασισμένη μπήκε η Αναγέννηση στο τρίτο σετ με συνέπεια να κερδίσει τις κρίσιμες μάχες 
στο φιλέ να εξασφαλίσει το σετ με 25 -23 μειώνοντας σε 1 -2.Στο τέταρτο σετ η ομάδα του Σάββα Σάββα δεν 

επανέλαβε τα λάθη των προηγούμενων δυο σετ και κέρδισε με 19 – 25 εξασφαλίζοντας μια δύσκολη νίκη. Η ομάδα 
του Αντώνη Κωνσταντίνου άνκαι έχασε για πέμπτο αγώνα άφησε άριστες εντυπώσεις. 



Αναγέννηση: Α.Χρυσοστόμου, Πραία, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Νικόλοφ, Ττόφιας (λίμπερο) Ζάνης, Χ.Χρυσοστόμου 
Ομόνοια:  Άλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α.Πετρακίδης, Ρεϊνάλντο, Σ.Πετρακίδης (λίμπερο) Αντωνίου 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (5η αγωνιστική) 

αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Παφιακός 5 5 0 1 4 0 0 0 0 15-4 15 

2. Ομόνοια 5 5 0 2 2 1 0 0 0 15-4 14 

3. Ανόρθωσις 5 3 2 3 0 0 1 1 0 12-6 10 

4. Νέα Σαλαμίνα 5 3 2 2 0 1 0 2 0 11-8 8 

5. ΑΕ Καραβά 5 2 3 0 2 0 1 1 1 9-11 7 

6. ΑΠΟΕΛ 5 2 3 1 0 1 0 1 2 7-11 5 

7. Αναγέννηση Δ. 5 0 5 0 0 0 1 3 1 5-15 1 

8. Εθνικός Λατσιών 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0-15 0 

 

13.11.2015/14:19 

Στις 20:00 το Σάββατο E.N. Aγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων 
Ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών Πετοσφαίρισης 

Με τον εξ αναβολής αγώνα Ενωσης Νέων Αγίου Αθανασίου – Prestige Απόλλων στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου το 
Σάββατο στις 20:00 ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Πετοσφαίρισης 
Γυναικών. 

Ο αγώνας ήταν ορισμένος την Τετάρτη, αλλά μετατέθηκε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα του Prestige Απόλλωνα με την 

Στίιντα Μπακάου Ρουμανίας. Η γηπεδούχος ομάδα της Ενωσης Νέων Αγίου Αθανασίου θα προσπαθήσει να φανεί 
ανταγωνιστική στοχεύοντας περισσότερα στους επόμενους αγώνες. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου δεν αντιμετωπίζει 

κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Τις τελευταίες ημέρες η ομάδα του Αγίου Αθανασίου προσπάθησε μέσω των 
προπονήσεων να βελτιώσει τις αδυναμίες των προηγούμενων αγώνων. 

O Prestige Απόλλων παρουσιάζεται ως το φαβορί του αγώνα και θα προσπαθήσει μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό να 
συνεχίσει αλάνθαστος την πορεία του στο πρωτάθλημα. ‘Αλλωστε ακολουθεί και το Λεμεσιανό ντέρμπι της Τετάρτης 

με την Transbunker ΑΕΛ. Κάποια μικροπροβλήματα των Σοφίας Μανίταρου και Βερόνικα Χουντίμα δεν προβληματίζουν 
ιδιαίτερα τον Γιάννη Γιαπάνη που θα παρατάξει πλήρη την ομάδα του. 

 

13.11.2015/13:39 
Ν.Ο. Λακατάμιας: Ι. Ιωάννου: «Θέλουμε να σταθούμε στη Β Κατηγορία Γυναικών» 

Η νεανική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λακατάμιας συμμετέχει για τρίτη σερί χρονιά στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 

Πετοσφαίρισης Γυναικών. Η ομάδα την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε αφού είχε ρεπό (στο πρωτάθλημα 
συμμετέχουν εννιά ομάδες). 

Την ερχόμενη Τετάρτη η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου αντιμετωπίζει στην έδρα της στο Γυμμνάσιο Αγίου Γεωργίου στη 

Λακατάμια τον Εθνικό Λατσιών. Ο προπονητής της ομάδας Ιωσήφ Ιωάννου μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την 
φετινή ομάδα, αλλά και τους στόχους της. 

Αρχικά, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η ομάδα του Ν.Ο.Λακατάμιας στηρίζεται σε νεάνιδες, ακόμα και κορασίδες γι’αυτό η 
προσπάθεια στο φετινό πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας θα είναι δύσκολη. Όπως είπε, «γνωρίζουμε τις δυσκολίες της 
κατηγορίας αφού είναι η τρίτη μας χρονιά στο πρωτάθλημα». 

Ο κόουτς της ομάδας της Λακατάμιας σχολίασε και τον αγώνα με τον Εθνικό Λατσιών που θα γίνει την Τετάρτη, 

λέγοντας ότι «για μας δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα μας απαρτίζεται από νεάνιδες και 
κορασίδες και κάποιες έμπειρες. Επιδιώκουμε μια καλή εμφάνιση και θα δούμε παρακάτω». 

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το επίπεδο της Β’ Κατηγορίας γυναικών είναι χαμηλό και χρειάζεται δουλειά από όλους για 
να ανέβει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, ο κ. Ιωάννου είπε ότι υπάρχουν ταλέντα στο χώρο που πρέπειι να αξιοποιηθούν. 



 

 

13.11.2015/12:53 
Στη Σόφια στις 21 και 22 Νοεμβρίου οι αγώνες Pokka ΑΕΚ Καραβά - Ντρένιτσα Κοσσόβου 
Αποφάσισε επίσημα η CEV 

Οριστικά σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια θα γίνουν οι δυο αγώνες 

μεταξύ της Pokka ΑΕΚ Καραβά και της Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου για το CEV Τσάλεντζ Καπ Ανδρών. Η 
ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποφάσισε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 όπως οι δυο αγώνες διεξαχθούν το 

Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου 2015 σε βουλγαρικό έδαφος λύνοντας έτσι το γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε 
λόγω του γεγονότος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει την χώρα του Κοσσόβου. Γηπεδούχος στον αγώνα 
του Σαββάτου θα είναι η ομάδα του Κοσσόβου και της Κυριακής η Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Η CEV ασπάστηκε την εισήγηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που εισηγήθηκε τη διεξαγωγή και των 

δυο αγώνων στη Βουλγαρία. Στην επιστολή που έφθασε στα γραφεία της ΚΟΠΕ από την έδρα της CEV στο 
Λουξεμβούργο αναφέρεται ότι τα δυο ματς θα διαιτητεύσουν οι κα Karin Ζahorcova από την Τσεχία και ο κ. Yury 

Bakunovich από τη Λευκορωσία. Υπεύθυνος των αγώνων ορίστηκε από τη CEV o κ. Borislav Pobornikov από τη 
Βουλγαρία. 

 

13.11.2015/12:00 
Παφιακός και Ν. Σαλαμίνα τιμούν τον Ευάγγελο Φλωράκη 

Φιλικός αγώνας στο «Αφροδίτη» την ερχόμενη Παρασσκευή 

Για 14η χρονιά ο Παφιακός τιμά τη μνήμη του αρχηγού του ΓΕΕΦ Ευάγγελου Φλωράκη. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 

2015 θα διοργανωθεί στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» φιλικός αγώνας μεταξύ του Παφιακού και της Νέας Σαλαμίνας 
στο πλαίσιο του ετήσιου τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης». 

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Αρχηγού του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγου Γεώργιου Μπασιακούλη και του Δημάρχου 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Με βάση το πρόγραμμά που καταρτίστηκε: 

Στις 16:00 το απόγευμα της 20ης Νοεμβρίου θα γίνει τρισάγιο στο χώρο του μνημείου του Ευάγγελου Φλωράκη στα 
Κούκλια. Στις 18:00 είναι ορισμένος ο φιλικός αγώνας Παφιακού – Νέας Σαλαμίνας προς τιμή του Ευάγγελου 

Φλωράκη. Στις 20:30 αμέσως μετά τη λήξη του φιλικού θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και δεξίωση στη Λέσχη 
Αξιωματικών Πάφου. 

Κατά την τελετή θα γίνει απονομή επάθλων στις διαγωνιζόμενες ομάδες του Παφιακού και της Νέας Σαλαμίνας και 
απονομή τιμητικών πλακετών στην οικογένεια του Ευάγγελου Φλωράκη, στον Αρχηγό του ΓΕΕΦ Ανττιστράτηγο 
Γεώργιο Μπασιακούλη και στον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. 

 

 12.11.2015/20:56 

Άνετο 3 -0 της Ολυμπιάδας στην πρεμιέρα Β Κατηγορίας Ανδρών 

Κέρδισε τον Α.Ο. Διόνυσο στην Ακρόπολη 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ήταν η νικήτρια του δεύτερου αγώνα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Β Κατηγορίας Ανδρών που διεξήχθη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 

Η ομάδα του Σ. Πάρη νίκησε με 3 -0 σετ (25 -16, 25 -16, 25 -18) τον Α.Ο Διόνυσο  Εμπας και πήρε την πρώτη νίκη 

στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη η Ε.Ν. Παραλιμνίου κέρδισε στο γειτονικό ντέρμπι την Ολυμπιάδα 

Φρενάρους με 3 -1. Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική υπολείπεται ο αγώνας του Αρη με την Εθνική Ενόπλων 
που είναι προγραμματισμένος τη Δευτέρα στο γήπεδο της Εκάλης στη Λεμεσό. 

Ολυμπιάδα Ν. (Σ. Πάρης): Φωτιάδης Χρ., Χαραλάμπους Α., Νεοκλέους, Λοίζου, Αναστασιάδης, Βυρίδης, Ευριπίδου 
(Λίμπερο) (Λαμπασκής, Αντωνίου, Καπνίσης, Αριστοκλέους, Γεωργίου). 



Α.Ο. Διόνυσος:(Δ. Βαβατσούλης): Τσαγγαρίδης Α. , Τσαγγαρίδης Γ., Ζαχαρία, Σάββα, Βαβατσούλης, 
Στυλιανού(Λίμπερο), ( Νικολάου, Χρηστίδης, Φιλίππου, Παπακώστας, Κόκκινος). 

 

12.11.2015/15:10 
Ανόρθωσις: Χριστιάνα Δαϋίδ: ««Η Ανόρθωσις είναι ομάδα τετράδας» 

Μια από τις έμπειρες παίκτριες της γυναικείας πετοσφαιρικής ομάδας της Ανορθώσεως είναι η λίμπερο της ομάδας 
Χριστιάνα Δαϋίδ. Η 22χρονη διεθνής λίμπερο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του προπονητή της ομάδας 

Γιαννάκη Χριστοφόρου ο οποίος είδε την ομάδα του να αποδυναμώνεται μετά τους τραυματισμούς των Αντρεα 
Κοντού, Κάλλιας Βασιλείου και την εγκυμοσύνη της Φινλανδής Έρικα Νίστρομ η οποία αποτελεί παρελθόν. 

Η Δαϋίδ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τους στόχους της ομάδας της, αλλά και την ίδια. Η λίμπερο της 
Αμμοχωστιανής ομάδας ανέφερε ότι στόχος της ομάδας της παρά τις πολύ σοβαρές απώλειες που έχει παραμένει η 

είσοδος στην τετράδα. Όπως είπε, στο γυναικείο πρωτάθλημα ξεχωρίζουν τέσσερεις ομάδες δηλαδή, οι Prestige 
Απόλλων, Τεχνοοικία ΑΕΚ, Transbunker ΑΕΛ, αλλά και η ομάδα της. 

Σε σχέση με την πορεία της Ανορθώσεως αυτές τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές, η Δαϋίδ είπε: «Πετύχαμε δυο νίκες 
και δεχθήκαμε δυο ήττες από Prestige Απόλλων και Τεχνοοικία ΑΕΚ όπου παλέψαμε, αλλά μας στοίχισε η έλλειψη 
λύσεων και η απειρία». 

Αναφορικά με τη δική της απόδοση η λίμπερο της Ανορθώσεως ανέφερε ότι: «Δεν έχει σημασία η δική μου απόδοση, 

άνκαι αγωνίζομαι σε μια θέση αυτή του λίμπερο που είναι πολύ σημαντική στο βόλεϊ. Το άθλημα είναι ομαδικό και 
πρέπει να δούμε την ομαδική δουλειά που γίνεται στο γήπεδο». 

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι στην ομάδα της αγωνίζονται πολλές νεαρές, η Χριστιάνα είπε: «Δεν έχει σημασία 
η ηλικία μιας παίκτριας, αλλά το εάν μπορούν να αντεπεξέλθουν και στην ομάδα μας υπάρχει ταλέντο». 

 

12.11.2015/14:23 

Υποσχέσεις άφησε η πρεμιέρα στη B Κατηγορία Γυναικών 
Με το δεξί Εθνικός Λ. – Αναγέννηση Δ., Πανιδαλιακός και Πανεπιστήμιο 

Πρεμιέρα είχαμε την Τετάρτη στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας Γυναικών. Στο φετινό πρωτάθλημα 
συμμετέχουν εννιά ομάδες και η πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι θα υπάρξουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. 

Με βάση τα αποτελέσματα: Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε την ομάδα της Ανόρθωσις Πετόσφαιρα  με 3 -1, ο 

Πανιδαλιακός τον Μαραθώνα με 3 -0, η Αναγέννηση Δερύνειας τον Παφιακό με 3 -1 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον 
Ροτσίδη Μάμμαρι με 3 -1. Στην πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό ο Ναυτικός Όμιλος Λακατάμιας. 

Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής .Όπως είπε, τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές κρίνονται φυσιολογικά, ενώ 

άξια αναφοράς είναι η ήττα του Παφιακού από την Αναγέννηση αφού προέρχεται από την Α. Κατηγορία. Η κ. 

Κλεάνθους είπε «ότι η ομάδα του Πανιδαλιακού με την ενίσχυση της Στέλλας Ιωάννου παρουσιάζεται ενισχυμένη, ενώ 
ανέμενε τη νίκη του Πανεπιστημίου επί του Ροτσίδη. 

Όσον αφορά στη νίκη του Εθνικού Λατσιών επί της Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 3 -1, η κόουτς του Εθνικού είπε ότι «το 
αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα αφού κερδίσαμε δίνοντας πολλούς εύκολους πόντους και ένα 

σετ στην Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. 
Η κ. Κλεάνθους χαρακτήρισε ευχάριστο ότι τη φετινή περίοδο ότι στο πρωτάθλημα συμμετέχουν οκτώ ομάδες. 

 

 

12.11.2015/12:57 
Παρελθόν η Στίιντα, βλέπουν μπροστά στον Prestige Απόλλωνα 

Τα παιχνίδια με Ε.Ν.Α.ΑΘ και Transbunker ΑΕΛ είναι προτεραιότητα 

 



Η πολύ καλή προσπάθεια του Prestige Απόλλωνα στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Ρουμανική Στίιντα Μπακάου 
δεν καρποφόρησε και ως εκ τούτου οι Λεμεσιανές έχασαν και στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» με 1 -3 και 

αποκλείστηκαν από τη διοργάνωση του CEV CUP. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο ο Prestige Απόλλων θα έχει μια δεύτερη 
ευρωπαϊκή ευκαιρία παίζοντας στους 16 του Challenge CEV CUP απέναντι στην τουρκική Mπούρσα. 

Στον αγώνα της Τετάρτες οι Ρουμάνες με ισχυρό όπλο το σερβίς τους πήραν το ζητούμενο και τώρα πλέον οι 
«γαλάζιες» στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες υποχρεώσεις. Ο προπονητής του Prestige Απόλλωνα Γιάννης 

Γιαπάνης σχολιάζοντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τον αγώνα τόνισε ότι «δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το 
δυνατό σημείο της Μπακάου που ήταν το σερβίς. Μετά την κατάκτηση του δεύτερου σετ θέλαμε να κρατήσουμε 

ακόμα λίγο για να διεκδικήσουμε και το τρίτο σετ όμως δεν τα καταφέραμε». Ο κ. Γιαπάνης δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τον κόσμο που βρέθηκε στον αγώνα και υποστήριξε τον Prestige Απόλλωνα. 

 

Δεύτερη ευκαιρία στην Ευρώπη θα έχουν οι Λεμεσιανές. 

Αναφορικά με τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ο Prestige Απόλλων στο Challenge CEV CUP απέναντι στην 

τουρκική ομάδα της Προύσας ο κ. Γιαπάνης είπε ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα την οποία θα μελετήσουμε 
και να δούμε τι πιθανότητες έχουμε». Ωστόσο, ο κ. Γιαπάνης υπογράμμισε τις δυσκολίες των αγώνων αφού η 

Μπούρσα είναι η κάτοχος του περσινού Challenge CEV CUP κερδίζοντας την Ρωσική Εκατέριμπουργκ στο χρυσό σετ. 

Τη φετινή χρονιά η Μπούρσα βρίσκεται στην έκτη θέση της τουρκικής λίγκας με 8 βαθμούς σε πέντε αγώνες έχοντας 
τρεις νίκες και δυο ήττες. 

Την Πέμπτη οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα έχουν ρεπό και από την Παρασκευή θα επικεντρωθούν στο 

πρωτάθλημα όπου το Σάββατο θα αγωνιστούν στο μίνι τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού με την Ενωση Νέων Αγίου 

Αθανασίου εκτός έδρας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών και την 
Τετάρτη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής θα αγωνιστούν στο αιώνιο ντέρμπι της Λεμεσού με την Transbunker 
ΑΕΛ. 

Για τους δυο αγώνες που ακολουθούν ο κ. Γιαπάνης ανέφερε ότι «θα δούμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά και ο στόχος 
είναι η νίκη. Δεν παρασυρόμαστε από τις ιδιαιτερότητες του ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ». 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε και η αρχηγός του Prestige Απόλλωνα Σοφία Μανίταρου η οποία ανέφερε ότι «δεν 
μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το πολύ καλό σέρβις των Ρουμάνων με συνέπεια να έχουμε πρόβλημα στην υποδοχή. 

Όπως είπε, «τώρα θα δούμε τα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από αυτό του Σαββάτου με την Ενωση Νέων 

Αγίου Αθανασίου και μετά το ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ». Όσον αφορά στους αγώνες με την Μπούρσα, η 
κάπτεν του Prestige Απόλλωνα είπε ότι δεν γνωρίζει πολλά αυτή τη στιγμή για την τουρκική ομάδα λέγοντας ότι θα 
την μελετήσουν μαζί με τον προπονητή τους. 

 



  

11.11.2015/22:33 

Ψηλό εμπόδιο οι Ρουμάνες για τον Prestige Απόλλων 
Έχασε για δεύτερη φορά από την Στίιντα Μπακάου με 1 -3 και αποκλείστηκε. Ο Prestige Απόλλων θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται στην Ευρώπη αλλά στο CEV Challenge Cup. 

‘Ονειρο απατηλό αποδείχθηκε για τα κορίτσια του Prwstige Απόλλωνα η πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV CUP. 

Οι «γαλάζιες» παρά την προσπάθειά τους έχασαν με 1 -3 από την ρουμανική Στίιντα Μπακάου στο Αθλητικό Κέντρο 
«Σπύρος Κυπριανού». Οι «γαλάζιες» πάλεψαν τα δυο πρώτα σετ, (κέρδισαν το δεύτερο), αλλά στη συνέχεια η 

κούραση και το άγχος δεν τους επέτρεψαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Στίιντα και έχασαν για δεύτερη 
φορά.  Ο Prestige Απόλλων θα αγωνιστεί τον Δεκέμβριο στους 16 του CEV Challenge Cup με την Τουρκική Μπούρσα. 

Οι Ρουμάνες της Στίιντα μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 3 – 8 στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ. Οι Ρουμάνες 
διατήρησαν το προβάδισμα και προηγήθηκαν 7 -13. Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα ήταν νευρικές με συνεχή 

λάθη με συνέπεια η Στίιντα να προηγηθεί 9 -16. Οι Λεμεσιανές προ του φάσματος να χάσουν το πρώτο σετ 
ανασυντάχθηκαν και μείωσαν σε 20 – 24, αλλά τελικά, η Ρουμανική ομάδα πήρε το σετ 20 -25 και το καθοριστικό 
πρώτο σετ με 0 -1. 

Ο Prestige Απόλλων μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ κοντράροντας στα αρχικά στάδια τις Ρουμάνες με το σκορ να 

είναι στο 5 -5. Οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη ήταν αποφασισμένες να επιστρέψουν στον αγώνα και προηγήθηκαν 
στα μέσα του σετ με 16 -14. Οι Ρουμάνες όμως δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν 20 -20. Τελικά, ο Prestige 
Απόλλων κατάφερε να πάρει το σετ με 25 -22 και να ισοφαρίσει σε 1 -1 τα σετ ανακτώντας τις ελπίδες του. 

Το τρίτο σετ όμως ήταν καταστροφικό για τις Λεμεσιανές οι οποίες δεν μπήκαν ποτέ στο πετσί του αγώνα με συνέπεια 

οι Ρουμάνες να ξεφύγουν 11 -22 υπερτερώντας στο σέρβις και την υποδοχή για να κερδίσουν τελικά με 13 -25 
παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ με 1 -2. Στο τέταρτο σετ οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη δεν είχαν τα ψυχικά 

αποθέματα να αντιστρέψουν τα δεδομένα με συνέπεια να χάσουν με 14 -25, τον αγώνα με 1 -3 σετ και συνάμα την 
πρόκριση. 

Prestige Απόλλων: Λαβρούκ, Κις, Φρέντς,, Χουντίμα, Μανίταρου, Ζακχαίου, Στεφάνου (Λίμπερο), Χριστοφόρου 
(Λίμπερο). 

Στίιντα Μπακάου: Ντ. Ρογκοτζινάρου, Κρ. Καζάκου, Τ. Λούπου, Κρ. Μπαλτάτου, Σ. Μόισα, Κλ. Γαβριλέσκου. Ν. 
Μάνου 

 

11.11.2015/17:03 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

ΑΕΚ Λάρνακας - Ανόρθωσις 3-0 (25-14, 25-16,25-19) 

ΑΕΛ - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-17, 25 -20, 25 -05) 
Ολυμπιάδα Ν. - Άρης Πολεμίου 3 -0 (25 -05, 25-21, 25 -18) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας στο «Κίτιον» την Ανόρθωση με 3 -0 σετ. Οι Λαρνακείς με αυτή 
την νίκη ανέβηκαν στην κορυφή με εννιά βαθμούς όσους και ο Prestige Απόλλων. Στο πρώτο σετ η Τεχνοοικία ΑΕΚ 

μπήκε δυνατά και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ανόρθωση κερδίζοντας με 25 -14. Στο ίδιο μοτίβο και το 
δεύτερο σετ αφού η νεανική ομάδα της Ανόρθωσις δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Λαρνακέων με 

συνέπεια η Τεχνοοικία ΑΕΚ να κερδίσει με 25 -16 και να προηγηθεί 2 -0. Οι παίκτριες του Γιαννάκη Χριστοφόρου 
προσπάθησαν στο τρίτο σετ για το καλύτερο, αλλά η εμπειρία των «κιτρινοπρασίνων» του Παύλου Κωνσταντίνου 
ήταν καταλυτική με συνέπεια να κερδίσουν με 25 – 19 και τον αγώνα με 3 -0 σετ. 

ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνου, Βοιτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραικόφσκα, Τόμιτς,Χαραλάμπους, Μοσφιλιώτη (Λίμπερο) 

(Ιωάννου, Δημητρίου, Κέζου) 
Ανόρθωσις:Κωνσταντίνου, Ριαλά, Οικονομίδου, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Μπρατούχινα, Δαυιδ (Λίμπερο) 
(Πσπαγεωργίου, Χατζηχαραλάμπους, Ν. Γιασουμή). 

Ανώτερη η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3 -0 σετ. Στο πρώτο σετ οι «γαλαζοκίτρινες» κέρδισαν με 25 

-17 και στο δεύτερο 25 -20 αφού δέχθηκαν αντίσταση από το ΘΟΙ.  Στο τρίτο σετ όμως οι παίκτες του Μιχαήλ 
Ολμετσένκο έπαιξαν πολύ καλά με συνέπεια να κερδίσουν 25 – 5 και να πάρουν τη νίκη με 3 -0. Αυτή ήταν η τρίτη 



νίκη για την Transbunker ΑΕΛ που πλέον βλέπουν με αισιοδοξία τη συνέχεια. Για την αξιόμαχη ομάδα του ΘΟΙ αυτή 
ήταν η τέταρτη σερί ήττα. 

ΑΕΛ:Λεζένκινα, Σιοκουρούκοβα, Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Καταρασβίλι, Παύλου, Ταλιαδώρου(Λίμπερο), (Σιακίδου, 

Κυπριανού) 

ΘΟΙ Αυγ.:Χαραλάμπους, Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου, Κούτα (Λίμπερο), 
(Χρίστου, Κωνσταντίνου). 

Τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως κερδίζοντας τον ουραγό Άρη Πολεμίου με 3 -0. 

Οι Νεαπολίτισσες ήταν καλύτερες και από το πρώτο σετ έδειξαν τις διαθέσεις τους. Κέρδος για τις νεαρές παίκτριες του 
Αρη το γεγονός ότι πάλεψαν τα δυο σετ. 

Ολυμπιάδα Ν.:Πέτρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Σταύρου, Ελ. Πέτρου, Παπαγιάννη,Στ. Σταύρου (Λίμπερο), 
(Πόπα, Λιάτσου, Τζιαπούρα) 

Αρης Πολ:Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Χατζηχριστοδούλου, Μ. Χατζηχριστοδούλου, Ρ.Κουππή, Ει. Ανδρέου, 
Μ. Ανδρέου(Λίμπερο). (Χαραλάμπους, Πεγειώτη, Χαραλάμπους, Ρ. Αντωνίου). 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Τελικά αποτελέσματα: 

Εθνικός Λ. - Ανόρθωσις πετ. 3 -1 (29 -27, 25 -19, 23 -25, 26 - 24) 

Πανιδαλιακός -Μαραθώνας 3 -0 (25 -13, 25 -17,25 -13) 
Αναγέννηση - Παφιακός 3-1 (25 -14, 16 - 25, 25 - 12, 25 -22) 
Παν.Κύπρου - Ροτσίδης 3-1 (25 -21, 25 -13, 15 -25, 25 -13) 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Τελικά αποτελέσματα: 
Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ολυμπιάς Φρ. 3-1 (25 -21, 23 -25, 25 -17, 25 -22) 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Το Σάββατο στις 19:30 Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων 

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 19:30 στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου ορίστηκε ο αγώνας E. Ν. Αγίου Αθανασίου - 
Prestige Απόλλων για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Ο αγώνας 
μετατέθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Prestige Απόλλωνα στο CEV CUP. 
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Τα «φώτα» σε «Σπύρος Κυπριανού» και «Λευκόθεο» 

Ντέρμπι Pokka ΑΕΚ Καραβά – Ν. Σαλαμίνα και ΑΠΟΕΛ – Παφιακός στην 5η αγωνιστική των ανδρών 

Η πέμπτη στροφή του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών περιλαμβάνει δυο αγώνες που ενδιαφέρουν 
άμεσα την πρώτη τετράδα. Στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» θα γίνει η μάχη με τις δικές της ιδιαιτερότητες 
μεταξύ Pokka ΑΕΚ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα και στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ κοντράρεται με τον Παφιακό. 

Στους άλλους δυο αγώνες της Παρασκευής η Ανόρθωσις θα υποδεχθεί τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών, ενώ στη 

Δερύνεια η Ομόνοια φιλοξενείται από την Αναγέννηση. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή και θα αρχίσουν στις 
20:00. Αναλυτικά: 

Pokka AΕΚ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα 
Οι δυο προσφυγικές ομάδες υπόσχονται σπουδαίο θέαμα στους φίλους της πετοσφαίρισης. Τόσο οι Καραβιώτες όσο 

και οι Βαρωσιώτες θα παλέψουν για τη νίκη αφού στοχεύουν στην τετράδα. Οι δυο ομάδες παρουσιάζονται 
ανεβασμένες, ενώ η Νέα Σαλαμίνα προέρχεται από δυο συνεχείς νίκες επί ΑΠΟΕΛ και Ανορθώσεως. Εξάλλου, η Pokka 

ΑΕΚ Καραβά μετά το άσχημο ξεκίνημα ανέβασε στροφές και την προηγούμενη Παρασκευή κόντραρε στα ίσα την 
Ομόνοια στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» αφού έχασε με 3 -2. Ιδιαιτερότητα του αγώνα το γεγονός ότι οι 
δυο ομάδες χρησιμοποιούν κοινή έδρα το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 



 

Εντυπωσιακή φάση από προηγούμενο αγώνα Pokka ΑΕΚ Καραβά - Ν. Σαλαμίνα. 

Αγωνιστικά, κοινό πρόβλημα και των δυο ομάδων η μετ’εμποδίων προεετοιμασία αυτής της εβδομάδας λόγω του 
γεγονότος ότι το «Σπύρος Κυπριανού» χρησιμοποιούσε και η γυναικεία ομάδα του Prestige Απόλλωνα λόγω του 

ευρωπαϊκού της αγώνα. Ο αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Βλάντο Κνέζεβιτς χαρακτήρισε ιδιαίτερο τον αγώνα λόγω της κοινής 
έδρας των δυο ομάδων. Ο Κυπροποιημένος άσσος είπε ότι η ομάδα του θα επιδιώξει τη νίκη μετά και την πολύ καλή 
παρουσία που είχε κόντρα στην Ομόνοια. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Χόρχε Κανεστράτσι. 

Η Νέα Σαλαμίνα θα επιδιώξει τρίτη συνεχή νίκη για να παραμείνει ψηλά. Ο Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρέινολτς δεν 

αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο άσσος των «ερυθρολεύκων» Αυγουστίνος Σαββίδης ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι μετά τις δυο συνεχείς νίκες η ομάδα του πάει για την τρίτη νίκη αναγνωρίζοντας όμως πόσο 
δύσκολος είναι ο αγώνας. 

ΑΠΟΕΛ – Παφιακός 

Στο «Λευκόθεο» προβλέπεται μάχη μεταξύ δυο ομάδων με τους ίδιους στόχους δηλαδή την τετράδα. Ο πρωτοπόρος 
Παφιακός είναι σίγουρα σε καλύτερη μοίρα από το ΑΠΟΕΛ που θέλει τη νίκη για να μην απομακρυνθεί από τις 
ανταγωνίστριές της. 

Από πλευράς ΑΠΟΕΛ ο προπονητής Μίμης Παμπακάς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τους τραυματίες 

Γαβριήλ Γεωργίου και Φάμπιο Χόστερ. Ο Βραζιλιάνος είναι σίγουρα εκτός, ενώ η συμμετοχή του Γεωργίου θα 
αποφασιστεί την τελευταία στιγμή (αγωνίστηκε με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών). Ο προπονητής Μίμης Παμπακάς 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι μοναδικός στόχος της ομάδας του είναι η νίκη αφού διαφορετικά 
κινδυνεύει να βρεθεί εκτός τετράδας. Σημειώνεται ότι μετά τον Παφιακό το ΑΠΟΕΛ αγωνίζεται με την Ανόρθωσις 
επίσης στο «Λευκόθεο» και την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Λεμεσό. 



 

Φάση από αγώνα ΑΠΟΕΛ - Παφιακός. 

Η παφιακή ομάδα που κάνει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής έχοντας το απόλυτο με τέσσερεις νίκες κατέχοντας 
την πρωτιά στη βαθμολογία πάει στη Λευκωσία για το πέμπτο τρίποντο. Ο προπονητής Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε 

στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «σε κάθε παιχνίδι πάμε για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλου». Ο Ελλαδίτης κόουτς 
προβληματίζεται για τους τραυματισμούς των Μπουρκόφσκι και Μπατίστα που προπονούνται ελαφρά. 

Αναγέννηση Δ. – Ομόνοια 
Ο αγώνας στο γήπεδο της Δερύνειας έχει φαβορί την Ομόνοια η οποία παρά τη νίκη της επί της Pokka ΑΕΚ Καραβά 

είχε τις πρώτες της απώλειες. Η Αναγέννηση είναι μαχητική σε κάθε παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής δέχθηκε τέσσερεις 
ήττες. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο Ελλαδίτης διαγώνιος της ακριτικής ομάδας Απόστολος Αρμενάκης χαρακτήρισε 
φαβορί την Ομόνοια, αλλά όπως είπε «θα παλέψουμε και ότι βγει». Ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου δεν 

αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αφού και ο Βραζιλιάνος Πράια βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση μετά τον 
τραυματισμό του στον ώμο. 

Όσον αφορά στην Ομόνοια ταξιδεύει στη Δερύνεια με κάθε σοβαρότητα για να πετύχει το τρίποντο. Ο κόουτς Σάββας 
Σάββα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού όμως συνέστησε προσοχή αφού η Αναγέννηση παλεύει όλα τα 

παιχνίδια της. Το γεγονός ότι η Ομόνοια την περασμένη αγωνιστική είχε απώλειες βαθμολογικά και υποχώρησε στη 
δεύτερη θέση δεν ανησυχεί τον Σ. Σάββα λέγοντας ότι «ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς». 

Ανόρθωσις – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 
Φαβορί στα χαρτιά θεωρείται η Ανόρθωσις στον αγώνα με τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι Βαρωσιώτες 

μετά τις τρεις συνεχείς ήττες που δέχθηκαν δυο στο πρωτάθλημα από Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα και μια στην Ευρώπη 
την Τρίτη από την ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά βλέπουν τον αγώνα με τους Λατσιώτες ως μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για να ανέλθουν βαθμολογικά. 

Ο κόουτς Μάριος Κοντός είπε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του δεν θα υποτιμήσει τον Καποδίστριας Εθνικό 
Λατσιών με στόχο το τρίποντο. Σημειώνεται ότι όλοι οι παίκτες της «Κυρίας» είναι διαθέσιμοι. 

Ο ουραγός αλλά φιλότιμος Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών πάει στο «Θεμιστόκλειο» για άλλη μια καλή εμφάνιση και 
ότι προκύψει. Ένας μικροτραυματισμός του Α. Κουλέντη ξεπεράστηκε και τέθηκε στη διάθεση του κόουτς Ν. Ιωάννου. 
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Μάρ.Κοντός: «Πάμε να παλέψουμε στο Ισραήλ» 



Η ήττα με 0 -3 από την Χάποελ δεν πτοεί την Ανόρθωσις 

Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε η Ανόρθωσις στον πρώτο αγώνα της απέναντι στην ισραηλινή Χάποελ Κφαρ – 
Σαβά το βράδυ της Τρίτης στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό για την προκριματική φάση του Τσάλεντζ 
Καπ. 

Οι «γαλανόλευκοι» του Μάριου Κοντού έχασαν με 0 -3 κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα την υπόθεση πρόκριση στην 

επόμενη φάση του Τσάλεντζ Καπ. Η ομάδα της Αμμοχώστου ήταν ανταγωνιστική μόνο  στο δεύτερο σετ όταν έχασε 
με 23 -25 ενώ προηγήθηκε με 17 -11. Τα προβλήματα σε υποδοχή και σέρβις, αλλά και η ανωτερότητα των 

Ισραηλινών επέφεραν την ήττα. Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Ισραήλ η Ανόρθωσις είναι αναγκασμένη να 
παλέψει είτε για τη νίκη με 0 -3, είτε με 1 -3 για να οδηγήσει  τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

 

O προπονητής της Ανορθώσεως Μάριος Κοντός. 

Ο προπονητής Μάριος Κοντός μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «οι Ισραηλινοί παρουσιάστηκαν 
ανώτεροι στον αγώνα και κέρδισαν δίκαια. Δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά για τη Χάποελ, αλλά πλέον μετά τον πρώτο 

αγώνα ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Απ’εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά σε σχέση με το ενδεχόμενο 
πρόκρισης, αφού αυτό  θα φανεί στον αγώνα του Ισραήλ εάν θα προκύψουν οι προϋποθέσεις για την πρόκριση. 

Από τον αγώνα με τους Ισραηλινούς δεν προέκυψαν προβλήματα τραυματισμού και όλοι είναι στη διάθεση του 
Μάριου Κοντού για τον επαναληπτικό, αλλά και τον αγώνα της Παρασκευής με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών στο 
«Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο. 

Πάντως, στον αγώνα της Τρίτης ο κόσμος της Ανορθώσεως δεν βρέθηκε στο γήπεδο  για να βοηθήσει την ομάδα. 
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Ψάχνει ένα θαύμα η Ανόρθωσις στο Ισραήλ 
Έχασε με 3-0 στο Θεμιστόκλειο από την Χάποελ Κφαρ Σαβά 

Η Ανόρθωσις δεν μπόρεσε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Τσάλεντζ Καπ. Η 

ομάδα του Μάριου Κοντού έχασε μέσα στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό με 3-0 από την Χάποελ Κφαρ 

Σαβά του Ισραήλ και πλέον ψάχνει ένα θαύμα στον επαναληπτικό της 17ης Νοεμβρίου στο Ισραήλ. Η Ανόρθωσις για 
να προκριθεί πρέπει να κερδίσει με 3-0 ή 3-1 για να οδηγήσει το ματς στο χρυσό σετ. 

Ασχημα ξεκίνησε το πρώτο σετ η Ανόρθωσις αφού οι Ισραηλινοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0 και 

διατηρούσαν προβάδισμα τριών πόντων, ενώ στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ η Χάποελ Κφαρ – Σαβά προηγήθηκε με 8-



4. Στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ η Ανόρθωσις είχε προβλήματα στο μπλοκ, αφού δέχθηκε πόντους από τους 
κεντρικούς των Ισραηλινών. Τα προβλήματα της Ανόρθωσης συνεχίστηκαν με συνέπεια οι Ισραηλινοί να προηγηθούν 
με 12-5. 

Η εικόνα του παιχνιδιού συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και η Χάποελ διατήρησε διαφορά επτά πόντων προηγούμενη με 

19-12. Τελικά, οι Ισραηλινοί δεν έχασαν ποτέ την αυτοκυριαρχία τους κερδίζοντας το πρώτο σετ με 25-16 σε 23 λεπτά 
παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα με 1-0 στα σετ. 

Η ομάδα μας στο δεύτερο σετ μπήκε αποφασισμένη να αλλάξει τα δεδομένα, ενώ οι Ισραηλινοί συνέχισαν να παίζουν 

καλό βόλεϊ. Το σκορ πήγαινε πόντο – πόντο και η Βαρωσιώτικη ομάδα προηγήθηκε 8 -7 στο πρώτο τεχνικό ταιμ άουτ 

για το δεύτερο σετ. Με την επάνοδο των ομάδων στο taraflex οι παίκτες του Μάριου Κοντού συνέχισαν στον ίδιο 
ρυθμό και κρατούσαν το προβάδισμα έστω με βραχεία κεφαλή (9 -7, 11 -9). Η Ανόρθωσις αντιμετώπισε τις επιθέσεις 

από τον κεντρικό άξονα των Ισραηλινών, ενώ ανέβηκε επιθετικά, αναγκάζοντας τον Ισραηλινό κόουτς να πάρει τάιμ 
άουτ. 

Η Ανόρθωσις κατάφερε να πάρει διαφορά έξι πόντων 17-11 με πολύ καλές επιθετικές προσπάθειες. Το ανέβασμα των 
Ισραηλινών και κάποια αστάθεια στην απόδοση της Ανόρθωσις όμως επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να μειώσουν σε 
23 -22 και τελικά να πάρουν το σετ με 25-23 σε 27 λεπτά, κάνοντας το 2-0 υπέρ τους. 

Στο τρίτο σετ και στα πρώτα στάδια η Ανόρθωσις και πάλι παίρνει προβάδισμα ενός πόντου (2-1, 6-5, 7-6), αλλά οι 

Ισραηλινοί κατάφεραν στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ να προηγηθούν με 8-7. Στη συνέχεια, οι παίκτες της Χάποελ 
εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και προηγήθηκαν με 13-10. Οι παίκτες της Κφαρ Σαβά εκμεταλλεύτηκαν τα 

προβλήματα της Ανόρθωσης σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού της αυξάνοντας τη διαφορά σε 19-14. Η ομάδα μας 
αντιμετώπισε στο τρίτο σετ προβλήματα και στο σέρβις με συνέπεια να χάσει με 25-18 και τον αγώνα με 3-0, κάτι που 
δυσκολεύει αφάνταστα την υπόθεση πρόκριση. 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Αρχάν Σιέχου από την Αλβανία και Βιτόριο Σανπάολο από την Ιταλία. 

Ανόρθωσις: (Μάριος Κοντός): Γκιουλέ, Κολάς, Δημητρίου, Κοντός, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρνσκι Πλατρίτης (λίμπερο). 
Χάποελ Κφαρ Σαβά: Μπαν, Χόλιλομ, Μπεν Γκαλ, Σκέραμ, Ντεβάρ, Μπούσκιν. 

 

10.11.2015/14:18 
Παραδοσιακό ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ανόρθωσις 
Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας Γυναικών 

Το παραδοσιακό ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ανόρθωσις που θα διεξαχθεί στο «Κίτιον» την Τετάρτη στις 19:30 ξεχωρίζει 

στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’Κατηγορίας Γυναικών που θα γίνει σε δυο δόσεις. Ο αγώνας 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων μετατέθηκε για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 λόγω 
συμμετοχής του Prestige Απόλλωνα στο CEV CUP. 

Στους υπόλοιπους αγώνες της Τετάρτης η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θα αντιμετωπίσει στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως τον Αρη 
Πολεμίου (19:30) και στις 20:00 στο γήπεδό της η Transbunker ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει το ΘΟΙ Αυγόρου. Αναλυτικά: 

TEXNOOIKIA AEK – Ανόρθωσις 

Δυο παραδοσιακές δυνάμεις της γυναικείας πετοσφαίρισης κοντράρονται στο «Κίτιον». Με βάση τα τωρινά δεδομένα η 
ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ η οποία προέρχεται και από ήττα στο εξ αναβολής ντέρμπι του Σαββάτου με τον Prestige Απόλλωνα 

φαντάζει πιο πλήρης και αγωνιζόμενη στην έδρα της θέλει την επιστροφή στις νίκες. Από ήττα προέρχεται επίσης και η 
Aνόρθωσις επίσης από τις Λεμεσιανές και θα πάει στη Λάρνακα με στόχο να παλέψει για τη νίκη. 



 

Φάση από προηγούμενο αγώνα της Ανόρθωσης (Αρχείο ΚΟΠΕ) 

Αγωνιστικά, ο προπονητής της TEXNOOIKIA AEK τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπισε πρόβλημα με την Σέρβα ακραία 
Ιβάνα Βοιτζίνοβιτς η οποία όμως θα αγωνιστεί. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η λίμπερο της ομάδας Ελένη 

Μοσφιλιώτη αφού εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την προσπάθεια της ομάδας της στον αγώνα με τον Prestige 
Απόλλωνα λέγοντας ότι ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες συνέστησε προσοχή για τον αγώνα με την Ανόρθωση. 
Όπως είπε, «η αντίπαλός μας είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο γυναικείο βόλεϊ και θέλει προσοχή». 

Η Ανόρθωσις μετά το δυνατό ξεκίνημα και τις νίκες επί Αρη Πολεμίου και ΘΟΙ Αυγόρου την περασμένη εβδομάδα 

έχασε στη Λεμεσό παλεύοντας όμως το παιχνίδι από τον Prestige Απόλλωνα με 3 -0. Την Τετάρτη έχει δεύτερο εκτός 
έδρας παιχνίδι στη Λάρνακα κόντρα στην ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ. Ο προπονητής Γιαννάκης Χριστοφόρου προετοιμάζει την 
ομάδα χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού πλην της μόνιμης απούσας Κάλλιας Βασιλείου. 

Η λίμπερο της Βαρωσιώτικης ομάδας Χριστιάνα Δαυίδ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε πολύ δύσκολο 

το παιχνίδι στη Λάρνακα αλλά όπως είπε η ομάδα της θα παλέψει τον αγώνα. Η Δαϋιδ ανέφερε ότι η Ανόρθωσις 
στοχεύει σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο και τη νίκη. 

Transbunker ΑΕΛ – ΘΟΙ Αυγόρου 
Με τη σκέψη στον αγώνα –ντέρμπι με τον Prestige Απόλλωνα την επόμενη Τετάρτη η Transbunker ΑΕΛ θα 

αντιμετωπίσει το ΘΟΙ Αυγόρου με στόχο τη νίκη. Από την πλευρά του το ΘΟΙ θα επιδιώξει το καλύτερο σε μια 
δύσκολη έδρα. 

Η ομάδα της Λεμεσού προέρχεται από δυο συνεχείς νίκες και θέλει πριν το ντέρμπι της Λεμεσού να πετύχει άλλη μια 
με στόχο να αποκτήσει ψυχολογία. Αγωνιστικά, ο Ρώσος προπονητής Μιχαήλ Ολμετσένκο δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα και όλες οι παίκτριες είναι στη διάθεσή του. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός Σάντρα Παύλου 
είπε ότι «προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα με τον Prestige Απόλλωνα, γι’αυτό ο αγώνας με το ΘΟΙ είναι σημαντικός 

για να πάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στο ντέρμπι». Η Παύλου είπε ότι «η Transbunker ΑΕΛ είναι μια νέα ομάδα 
και σταδιακά θα ανεβαίνουμε». 



 

Παλαιότερη φωτογραφία της ΑΕΛ. 

Οι Αυγορίτισσες πάνε στη Λεμεσό έχοντας επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα. Ο προπονητής Λούης Νοβάκοφ 
αντιμετωπίζει στις προπονήσεις τους τραυματισμούς της αρχηγού Ελένης Μιχαήλ και της Ζαφείρω Όθωνος ωστόσο και 

οι δυο σφίγγουν τα δόντια και αγωνίζονται. Ο τρόπος που ήλθε η ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. στην έδρα της επηρέασε αλλά στο Αυγόρου βλέπουν τη συνέχεια. Η αρχηγός της ομάδας Ελένη Μιχαήλ 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «θα παλέψουμε το παιχνίδι και ότι προκύψει». Η Μιχαήλ ανέφερε ότι 
«μετά τον αγώνα με την Transbunker ΑΕΛ θα έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε με ομάδες που θα διεκδικήσουν 
μαζί μας την παραμονή και θα επιδιώξουμε νίκες για να σωθούμε». 

Ολυμπιάδα Ν. – Αρης Πολεμίου 

Δυο ομάδες που αγωνίζονται με καθαρά κυπριακό υλικό θα κοντραριστούν στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. Στα χαρτιά 
φαντάζει φαβορί η ομάδα της Νεάπολης, αλλά η ομάδα του Αρη δεν θα παραδοθεί αμαχητί. 

Η Ολυμπιάδα προέρχεται από ήττα αφού έχασε στην έδρα της από την ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ, αλλά τόσο στον αγώνα 
αυτό όσο και στους προηγούμενες πάλεψε. Ενόψει του αγώνα της Τετάρτης ο προπονητής Χρ. Σιαντρής δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα και όλες οι παίκτριες είναι έτοιμες με στόχο το τρίποντο. 

Για τον Αρη ο αγώνας στην Ακρόπολη θεωρείται ένα παιχνίδι που μπορεί σύμφωνα με τους ανθρώπους του να 

κοντράρει. Η άσχημη εμφάνιση κόντρα στην Transbunker ΑΕΛ δεν επηρεάζει την ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους ο 
οποίος ανέφερε ότι «τόσο εμείς όσο και η Ολυμπιάδα Ν. παίζουμε με Κύπριες παίκτριες έστω και εάν οι δικές μας είναι 
πιο άπειρες». Θεωρώ είπε ο κ. Χαραλάμπους ότι «τα κορίτσια μπορούν να σταθούν απέναντι στην Ολυμπιάδα». 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου: Περιμένει τον Prestige Απόλλωνα 

Με προπονήσεις μέχρι το Σάββατο που αγωνίζεται στην έδρα της με τον Prestige Απόλλωνα θα τη βγάλει η Ενωση 
Νέων Αγίου Αθανασίου. Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού και σύμφωνα με 

την προπονήτρια της ομάδας: «Βλέπουμε τον αγώνα σαν ένα τεστ προετοιμασίας και τίποτα άλλο αφού ο στόχος μας 
είναι οι επόμενοι αγώνες». 

 

10.11.2015/12:06 
Πάει για την ανατροπή και την πρόκριση ο Prestige Απόλλων 

Αντιμετωπίζει στις 20:00 την Τετάρτη την Στίιντα Μπακάου 

Πανέτοιμες για να ανατρέψουν την ήττα που δέχθηκαν στον πρώτο αγώνα που έγινε στις 28 Οκτωβρίου 2015 στο 

Μπακάου της Ρουμανίας από την Στίιντα με 3 -0 παρουσιάζονται οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα. Στις 20:00 την 
Τετάρτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» οι «γαλάζιες» στοχεύουν την καθαρή νίκη με 3-0 ή με 3 -1 ώστε 
να οδηγήσουν τον αγώνα στο «χρυσό» σετ και να περάσουν στην επόμενη φάση του CEV CUP γυναικών. 



Η νίκη στο ντέρμπι του Σαββάτου απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ στον εξ αναβολής αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής 
και μάλιστα μέσα στο «Κίτιον» ανέβασε την ψυχολογία της ομάδας ωστόσο όπως επισήμανε και στην ιστοσελίδα της 

ΚΟΠΕ ο προπονητής του  Preestige Απόλλωνα Γιάννης Γιαπάνης, «σίγουρα η νίκη μας επί της Τεχνοοικία ΑΕΚ βοηθά 
στο ψυχολογικό κομμάτι όμως πρόκειται για δυο παιχνίδια που δεν έχουν καμιά ομοιότητα μεταξύ τους». 

Αναφερόμενος ειδικά στον αγώνα με τις Ρουμάνες, ο «γαλάζιος» κόουτς είπε ότι «αυτές τις 15 ημέρες είχα την 
ευκαιρία να παρακολουθήσω άλλες τέσσερεις φορές την ομάδα της Στίιντα και διαπίστωσα κάποια καινούρια στοιχεία, 

αφού στο πρωτάθλημά τους παίζουν με κάποιες άλλες παίκτριες». Σημειώνεται ότι η Στίιντα προέρχεται από ήττα στο 
πρωτάθλημα Ρουμανίας. 

Ο κ. Γιαπάνης είπε ότι «ο στόχος μας παραμένει η νίκη – πρόκριση ακόμα και στο  χρυσό σετ και μπορούμε να την 
πετύχουμε». Το γεγονός ότι ο αγώνας θα γίνει στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» προσδίδει μια ιδιαιτερότητα 

στον αγώνα, αλλά σύμφωνα με τον κόουτς του Prestige Απόλλωνα «αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία» .Παράλληλα, 
κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα και όχι μόνο να βρεθεί στο  γήπεδο και να υποστηρίξει τις κοπέλες. 

 

Στιγμιότυπο από τον πρώτο αγώνα της Ρουμανίας. 

Την Τρίτη οι «γαλάζιες» θα προπονηθούν για τελευταία φορά στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» και παρά τα 
μικροπροβλήματα που προκύπτουν η ομάδα αναμένεται να παραταχθεί πλήρης. Στην αποστολή θα συμπεριληφθούν οι 

ακόλουθες πετοσφαιρίστριες:   Εβελιν Στεφάνου, Σοφία Μανίταρου, Βερόνικα Χουντίμα, Τάνια Τιμόχοβα, Θέλμα 
Χριστοφόρου, Μαρίνα Λαβρούκ, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Καταλίνα Κις, Αντρη Ιορδάνους, Εβίτα Λεωνίδου, Νικολίνα 
Σπύρου, Κατερίνα Ζακχαίου, Κέλτσι Φρεντς και Ράνια Στυλιανού. 

Η ρουμανική ομάδα έφθασε στη Λεμεσό και θα προπονηθεί την Τρίτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 

Στον πρώτο αγώνα του Μπακάου αγωνίστηκαν οι ακόλουθες παίκτριες: Ντ. Ρογκοτζινάρου, Κρ. Καζάκου, Τ. Λούπου, 
Κρ. Μπαλτάτου, Σ. Μόισα, Κλ. Γαβριλέσκου. Ν. Μάνου. Προπονητής της ομάδας είναι ο Φλ. Γκράπα. 

Διαιτητές ορίστηκαν από την CEV οι Μ. Φανούτσι από το Σαν Μαρίνο και Ντ. Σάβιτς από την Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη.  Παρατηρητής του αγώνα ορίστηκε ο Ισραηλινός Γκαντ  Ειτζίκοβιτς. 

 

10.11.2015/10:49 
Πρεμιέρα την Τετάρτη στα πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών Β’ Κατηγορίας 
Φουλ αγωνιστική στις Γυναίκες – Τοπικό ντέρμπι στο Παραλίμνι στους άνδρες 

Πρεμιέρα στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 

2015. Οι αγώνες των Ανδρών θα γίνουν σε τρεις δόσεις αφού ο ένας αγώνας θα γίνει την Τετάρτη, ένας την Πέμπτη 
και ένας τη Δευτέρα. Καινοτομία στο πρωτάθλημα η συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων που συμμετέχει εκτός 



συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το 2016. Συνολικά, στο πρωτάθλημα 
συμμετέχουν έξι ομάδες. 

Την Τετάρτη στις 19:30 στο γήπεδο Παραλιμνίου η Ε.Ν. Παραλιμνίου θα αντιμετωπίσει στο τοπικό ντέρμπι την 

Ολυμπιάδα Φρενάρους. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου επίσης στις 19:30 στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα 

Νεαπόλεως θα τα πει με τον Α.Ο Διόνυσο. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου όπου στις 19:30 
στο Γήπεδο της Εκάλης στη Λεμεσό ο Αρης θα παίξει με την Εθνική Ενόπλων σε έναν αγώνα εκτός συναγωνισμού. 

Φουλ αγωνιστική θα διεξαχθεί για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών αφού την Τετάρτη 11 

Νοεμβρίου θα γίνουν οι εξής αγώνες: Εθνικός Λατσιών – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (Γυμν. Λατσιών), Πανιδαλιακός – 

Μαραθώνας (Γυμνάσιο Ιδαλίου), Αναγέννηση Δερύνειας – Παφιακός (Γήπεδο Δερύνειας) και Πανεπιστήμιο Κύπρου – 
Ροτσίδης Μάμμαρι (Γήπεδο Πανεπιστημίου). Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 

 

09.11.2015/14:47 
Ωρα Ευρώπης για την Ανόρθωση 
Μάχεται με την Ισραηλινή Κφαρ - Σαβά 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ρίχνεται την Τρίτη η πετοσφαιρική ομάδα της Ανορθώσεως, αφού στις 20:00 στο 
«Θεμιστόκλειο» υποδέχεται για τον πρώτο γύρο του Tσάλεντζ Καπ την Ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά. 

Η ομάδα της Ανορθώσεως μετά τις δυο συνεχείς ήττες που δέχθηκε στο πρωτάθλημα από Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα 

βλέπει τον αγώνα με τους Ισραηλινούς ως μια ευκαιρία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Στόχος είναι μια καθαρή νίκη που 
θα αφήνει ανοικτό το παράθυρο πρόκρισης στον επαναληπτικό του Ισραήλ που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. 

 
Οι παίκτες της Ανορθώσεως θέλουν τη νίκη απέναντι στους Ισραηλινούς. 

Ο προπονητής της ομάδας Μάριος Κοντός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού και όλοι οι παίκτες 

βρίσκονται στη διάθεσή του. Η τελευταία προπόνηση που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας θα ξεκαθαρίσει και τα πλάνα 
του Κύπριου κόουτς. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πάρα πολλά για την ισραηλινή ομάδα 
γι’αυτό μετά τη λήξη του αγώνα της Τρίτης θα μπορεί να καθοριστεί ο στόχος της ομάδας και εάν υπάρχουν 

πιθανότητες πρόκρισης. Ο κ. Κοντός κάλεσε τον κόσμο της Ανορθώσεως να βρεθεί στο γήπεδο αφού όπως είπε τον 
«χρειαζόμαστε» 

Ο κόουτς της Ανορθώσεως είπε ότι θεωρεί ότι οι δυο συνεχείς ήττες δεν θα επηρεάσουν την ομάδα του. Στη διάθεσή 
του Μάριου Κοντού για τον αγώνα βρίσκονται οι εξής πετοσφαιριστές: Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Νταβίντ Γκιουλέ, 

Αυγουστίνος Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Νίκος Κολάς, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, 

Γιάννης Κοντός, Κυριάκος Παρλάς, Μίνως Αγαθοκλέους, Γιώργος Πλατρίτης, Ματέι Μιχαίλοβιτς, Μιομίρ Τσρνάτσκι, 
Μιχάλης Αθανασίου και Κωνσταντίνος Καρπαθάκης. 



Η ομάδα της Kφάρ Σαβά προπονήθηκε τη Δευτέρα στο «Θεμιστόκλειο» και εμφανίζεται με πράσινες στολές. Η 
ισραηλινή ομάδα έχει πολλές συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Υπεύθυνος αγώνα ορίστηκε ο Παντελής Ττοφής και είναι η πρώτη φορά μετά το 2012 και τον αγώνα 
Απόλλωνα - Γαλατασαράι στις γυναίκες που ορίζεται από την CEV Κύπριος ως υπεύθυνος αγώνα σε παιχνίδι κυπριακής 
ομάδας στην Κύπρο. 

Όσον αφορά την προϊστορία των κυπρο-ισραηλιινών αναμετρήσεων στην πετόσφαιρα αυτή περιλαμβάνει την 

Ανόρθωση αφού στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας αντιμετώπισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά έχασε και στους δυο 
αγώνες με 3 -0 και αποκλείστηκε. 

Αξιο αναφοράς είναι ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Χάποελ Κφαρ Σαβά αγωνίστηκε πολλές φορές με κυπριακές 
ομάδες, ενώ έπαιξε και στη φυσική έδρα της Ανορθώσεως το ΓΣΕ Αμμοχώστου. 

 

09.11.2015/13:31 
Υπεύθυνος αγώνα στο Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών ο Γ. Στεφανίδης 
Ορίστηκε στον αγώνα Ντ. Μόσχας – Κάννες την Τετάρτη 

Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν ο τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως υπεύθυνος αγώνα στην υψηλότερη διοργάνωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων 
πετοσφαίρισης. Ο κ. Στεφανίδης αναχώρησε το βράδυ της Δευτέρας για τη Μόσχα όπου θα έχει την ευθύνη του 

αγώνα Ντιναμό Μόσχας – Κάννες για το Τσάμπιονς – Λίγκ Γυναικών στη φάση των ομίλων που θα διεξαχθεί την 
Τετάρτη. Η επιστροφή του στην Κύπρο είναι ορισμένη το πρωί της Παρασκευής. 

Ο κ. Στεφανίδης έχει οριστεί επίσης ως Κομισάριος σε άλλα δυο παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων που θα 

διεξαχθούν τον Δεκέμβριο στην Ρουμανία (αγώνας Τσάμπιονς – Λίγκ Ανδρών) και τον Ιανουάριο (Τσάμπιονς – Λίγκ 
Γυναικών) στην Ιταλία. 

 
Ο τεχνικός σύμβουλος της ΚΟΠΕ Γιώργος Στεφανίδης (δεξιά) συγχαίρει τον νέο πρόεδρο της CEV Αλεξάνταρ 
Μπόρισιτς μετά την εκλογή του στο πρόσφατο συνέδριο της Σόφιας. 

Ενδεχομένως, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να ορίσει τον τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΠΕ και σε ένα άλλο αγώνα των 
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ως υπεύθυνο αγώνα στη φάση των πλέι –οφς. Οι συνεχείς ορισμοί δείχνουν και την 
εμπιστοσύνη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις οργανωτικές ικανότητες του κ. Στεφανίδη. 

 



09.11.2015/12:14 

Αναγέννηση Δ.: Α. Αρμενάκης: «Στόχος μας είναι το κάθε επόμενο παιχνίδι» 

Το πιο ηχηρό όνομα στο φετινό πρωτάθλημα του πετοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας είναι ο 

Ελλαδίτης διαγώνιος Απόστολος Αρμενάκης ο οποίος φορεί τη φανέλα της Αναγέννησης Δερύνειας. Ο Ελλαδίτης εν 

ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ελλάδας πετοσφαιριστής πραγματικός «γυρολόγος» του βόλεϊ αφού αγωνίστηκε σε 
Ελλάδα, Ιταλία, αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα όπως αυτό του Μπαχρέιν αποφάσισε τη φετινή χρονιά να αποδεχθεί 

την πρόταση που του έγινε από την Αναγέννηση και να ενισχύσει την ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου. 
Προηγουμένως δεν ολοκληρώθηκε το deal του με ομάδα του Ιράν. 

 
Ο Απόοστολος Αρμενάκης με τη φανέλα της Αναγέννησης Δ. 

Ο Απόστολος Αρμενάκης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τις εντυπώσεις του από το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ 
Κατηγορίας Ανδρών, τον ίδιο και την ομάδα του. Μιλώντας για το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος ο Αρμενάκης 

ανέφερε ότι άνκαι πέρασαν τέσσερεις αγωνιστικές είναι πολύ πρόωρο να λεχθεί κάτι συγκεκριμένο συστήνοντας 
υπομονή μέχρι το τέλος τουλάχιστον του πρώτου γύρου. 

Σύμφωνα με τον Αρμενάκη, κάποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν τουλάχιστον για τις ομάδες που 
αντιμετώπισε η Αναγέννηση λέγοντας ότι πολύ δυνατές παρουσιάζονται η Ανόρθωσις και η ΑΕΚ Καραβά για την οποία 

ανέφερε ότι δεν κάνει λάθη στο παιχνίδι της, ενώ έχει πλεονέκτημα για το γεγονός ότι διαθέτει τέσσερεις ξένους στο 
δυναμικό της λόγω του Κνέζεβιτς που αγωνίζεται σαν Κύπριος. 

«Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι» 
Ο Ελλαδίτης πετοσφαιριστής είπε ότι μέσα από την ομάδα δεν τέθηκε κάποιος στόχος, λέγοντας ότι «θα βλέπουμε 

παιχνίδι με παιχνίδι με στόχο το καλύτερο». Αναφεερόμενος στα παιχνίδια που έδωσαν οι «πράσινοι», ο Αρμενάκης 

είπε ότι το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ χάθηκε καθαρά από τα δικά μας λάθη, ενώ στα άλλα δυο παιχνίδια τόσο η 
Ανόρθωσις, όσο και η Pokka ΑΕΚ Καραβά ήταν καλύτεροι από εμάς (σ.σ. η συνέντευξη έγινε πριν τον αγώνα της 

τέταρτης αγωνιστικής με τον Παφιακό). 
Από το Ιράν… στη Δερύνεια. 

Ο Αρμενάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στην Κύπρο και 
στην Αναγέννηση, λέγοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον προπονητή της Αναγέννησης Αντώνη Κωνσταντίνου ο 

οποίος τον έπεισε τόσο για το πρότζεκτ της ομάδας όσο και για τον ρόλο μου. Τον προπονητή μας δεν τον γνώριζα 
προτού γίνει η επαφή μαζί μου, αλλά διαπιστώνω ότι πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο και ικανότατο προπονητή». Ο 

Αρμενάκης αποκάλυψε ότι προτού έλθει στην Κύπρο βρισκόταν σε επαφές με ομάδα του Ιράν, αλλά η συμφωνία 

χάλασε στο τέλος λόγω του γεγονότος ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα. Γι’αυτό άλλωστε καθυστέρησε η ένταξή 
του στην Αναγέννηση. 

Μιλώντας για τη ζωή στην Κύπρο, ο Αρμενάκης την χαρακτήρισε πολύ ήσυχη, ιδανική για ένα αθλητή και ειδικά στη 

Δερύνεια που είναι οιονεί τουριστική περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι πολύ καλές εντυπώσεις άφησε στον ίδιο και την 

γυναίκα του και η Λεμεσός όπου την υποσχέθηκαν πρόσφατα. Σχετικά με το μέλλον του και εάν τον ενδιαφέρει μια 
μεταγραφή ο Αρμενάκης είπε ότι «αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την Αναγέννηση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που 

έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα όμως με ενδιαφέρει μια μεταγραφή αφού ο καθένας ψάχνει το καλύτερο. Ερωτηθείς για 



το ενδεχόμενο κλήσης του στην Εθνική Ελλάδας είπε ότι τον ενδιαφέρει αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τον 
Ομοσπονδιακό προπονητή και εάν θα κληθεί. 

 

07.11.2015/19:08 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών - εξ αναβολής 

ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων 1-3 (25-27, 17-25, 28-26, 21-25) 

 

Πραγματικό ντέρμπι έγινε στο «Κίτιον» στο εξ αναβολής αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 
Α’ Κατηγορίας Γυναικών μεταξύ της Τεχνοοικία ΑΕΚ και του Prestige Απόλλων Η νταμπλούχος ομάδα του Prestige 

Απόλλων πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 1 -3 και τώρα σκέφτεται τον αγώνα της Τετάρτης με την Στίιντα Μπακάου στη 
Λεμεσό για το CEV CUP, ενώ έμεινε μόνη και αήττητη στην κορυφή. Αντίθετα, οι Λαρνακιώτισσες δέχθηκαν μια εντός 
έδρα ήττα από τη βασική τους ανταγωνίστρια για τον τίτλο κάτι που θεωρείται πισωγύρισμα. 

Το πρώτο σετ ήταν εντυπωσιακό με τις δυο ομάδες να παλεύουν με πείσμα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους. Πιο 
ουσιαστικός ο Prestige Απόλλων πήρε το σετ με 25 -27 και το προβάδισμα 0 -1 στα σετ. 

Με το ψυχολογικό ντοπάρισμα από τη νίκη στο πρώτο σετ οι «γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη έλεγξαν πλήρως το 

δεύτερο σετ κερδίζοντας με 17 -25 παίρνοντας προβάδισμα δυο σετ. Αντίθετα η Τεχνοοικία ΑΕΚ παρουσιάστηκε με 
προβλήματα στο σετ αυτό και δεν μπόρεσε σε κάποιο στάδιο να ακολουθήσει τον ρυθμό του Prestige Απόλλωνα. 

Στο τρίτο σετ η Tεχνοοικία ΑΕΚ τα έπαιξε όλα για όλα με στόχο να μείνει στο παιχνίδι. Από την πλευρά τους οι 

παίκτριες του Prestige Απόλλωνα θέλησαν να τελειώσουν την υπόθεση νίκη και ο αγώνας απέκτησε τεράστιο 

ενδιαφέρον. Τελικά, οι γηπεδούχες πιο αποφασιστικές κέρδισαν με 28 -26 και μείωσαν σε 1 -2 τα σετ. Στο τέταρτο σετ 
οι Λεμεσιανές ήταν πιο οργανωμένες και κατάφεραν να κερδίσουν με 21 -25 και να πάρουν τη νίκη με 1 -3. 

Τα σετ: 25 – 27, 17 -25, 28 -26, 21 -25 

ΑΕΚ Λάρνακας (Π.Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραϊκόφσκα, Τόμιτς, Χαραλάμπους, 

(λίμπερο) Μοσφιλιώτη 
Απόλλων (Γ.Γιαπάνης): Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Σπύρου (λίμπερο) Στεφάνου, Χριστοφόρου 

 

06.11.2015/23:09 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών - 4η αγωνιστική 

Παφιακός - Αναγέννηση 3-1 (25-22, 25-21, 19-25, 25-18) 
Ομόνοια - ΑΕ Καραβά 3-2 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25,15-13) 

Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 3-2 (23-25, 25-21, 14-25, 26-24, 15-08) 
Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 0-3 (23-25, 14-25, 17-25) 

Ο Παφιακός είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο σε τέσσερα παιχνίδια και απολαμβάνει την κορυφή της 
βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Η ομάδα της Πάφου έστω και δύσκολα κέρδισε στο «Αφροδίτη» την Αναγέννηση 
Δερύνειας με 3 -1. Οι Δερυνειώτες που πάλεψαν για άλλο ένα ματς δέχθηκαν την τέταρτή τους ήττα. 

Στο πρώτο σετ οι πρωτοπόροι δεν κατάφεραν να επιβληθούν αφού η Αναγέννηση κατάφερε να τους κοντράρει και να 

δείξει ότι πήγε στην Πάφο για τη νίκη. Τελικά, ο Παφιακός εκμεταλλευόμενος κάποια λάθη των «πράσινων» πήρε το 
σετ με 25 -22. 

Στο δεύτερο σετ δεν άλλαξε κάτι δραματικά, αφού πάλι ο Παφιακός ήταν καλύτερος σε όλα τα σημεία και παρά την 
πολύ καλή προσπάθεια των Δερυνειωτών κέρδισε το σετ με 25 – 21 και πήρε προβάδισμα 2 -0 στο σκορ. Στο τρίτο 

σετ η Αναγέννηση μπήκε πολύ καλύτερα και αφού διατήρησε την απόδοσή της σε ψηλά επίπεδα αιφνιδίασε τον 
Παφιακό κερδίζοντας με 19 -25 μειώνοντας σε 1 -2 τα σετ. Ωστόσο, ο Παφιακός του Σπύρου Πρωτοψάλτη δεν θέλησε 
να κάνει χαρακίρι και παίζοντας σοβαρά στο τέταρτο σετ κέρδισε με 25 -18 και τον αγώνα με 3 -1 σετ. 



Παφιακός (Σπ. Πρωτοψάλτης):Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης,Μπατίστα, Ανδρέου, Μασιέλ, 
Παπαχριστοδούλου (Λίμπερο) 
Αναγέννηση(Α. Κωνσταντίνου):Καραγιάννης, Χρυσοστόμου, Νικόλοφ, Αρμενάκης, Ττόφιας, Αρμενάκης, Πράια 

Σπουδαία τόσο από βαθμολογικής όσο και από ψυχολογικής άποψης νίκη πέτυχε στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης 

αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Ανδρών η Ομόνοια η οποία κέρδισε την Pokka 
ΑΕΚ Καραβά με 3 – 2 άνκαι έχασε τους πρώτους της δυο βαθμούς. 

Πραγματικό ντέρμπι ήταν ο αγώνας Ομόνοια – Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία. Η 

Ομόνοια κέρδισε και έδειξε ότι είναι πολύ σκληρή ομάδα. Από την πλευρά της η Pokka ΑΕΚ Καραβά έδειξε πολύ 

δυνατή και έστω και εάν έχασε είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. 
Στο πρώτο σετ οι δυο ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος για την επικράτηση. Τελικά, η Ομόνοια με πιο σωστές επιλογές 
κατόρθωσε να κερδίσει το σετ με 26 – 24 και να πάρει προβάδισμα στα σετ με 1 -0. 

Το δεύτερο σετ άνηκε στην Pokka ΑΕΚ Καραβά. Η προσφυγική ομάδα πολύ δυνατή σε όλους τους τομείς δεν άφησε 

πολλά περιθώρια στους γηπεδούχους, οι οποίοι υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Η προσφυγική ομάδα κατόρθωσε στα 
τελευταία στάδια εκμεταλλευόμενη το σερβίς της να πάρει διαφορά ασφαλείας και να κερδίσει με 19 -25 
ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 1 -1 σετ. 

Οι παίκτες της Ομόνοιας αφού τα άκουσαν από τον προπονητή τους Σάββα Σάββα, μπήκαν στο τρίτο σετ με στόχο να 

πάρουν το χέρι. Αφού βελτίωσαν την απόδοσή τους σε σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού όπως το σερβίς, ήταν πολύ 
καλύτεροι στα κρίσιμα σημεία βγάζοντας άμυνες με συνέπεια να κερδίσουν με 25 -20 και να πάρουν το προβάδισμα με 

2 -1. Το σασπένς συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ, αλλά η Pokka ΑΕΚ Καραβά παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο 
διαχειρίστηκε πολύ πιο σωστά το σετ, εκμεταλλεύτηκε τις βεβιασμένες ενέργειες της Ομόνοιας και έφερε το ματς στα 

ίσα κερδίζοντας με 21 -25. Σκληρή μάχη έγινε στο τάι – μπρέικ με την Ομόνοια να κερδίζει με 15 -13 και να παίρνει τη 
νίκη με 3 -2 σετ. 

Ομόνοια (Σ. Σάββα):Σ. Πετρακίδης, Άλβες, Τούλιο, Παφίτης, Α. Πετρακίδης, Ρεινάλντο, Αντωνίου (Λίμπερο) 
ΑΕ Καραβά (Χόρχε Κανεστράτσι):Ράντιτς, Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμμα, 
Χατζηδαμιανού(Λίμπερο) 

Όπως ήταν αναμενόμενο το βαρωσιώτικο ντέρμπι που φιλοξενήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη 

Λεμεσό πρόσφερε συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ. Η Ν. Σαλαμίνα πιο ψύχραιμη στο τάι – μπρέκ κέρδισε τον 
αγώνα με 3 -2 και ανέβηκε βαθμολογικά. Όσον αφορά στην Ανόρθωση δέχθηκε τη δεύτερή της σερί ήττα. 

Στο πρώτο σετ η Ανόρθωσις καλύτερη στα σημεία και στα τελικά στάδια το κέρδισε με 23 -25 παίρνοντας προβάδισμα 
0 -1. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αλλαγμένοι στο δεύτερο σετ αφού ήθελαν να μπουν στο παιχνίδι. Τελικά, 

κατόρθωσαν να κερδίσουν με 25 – 21 και να φέρουν τα σετ στα ίσα 1 -1. Το τρίτο σετ άνηκε στην Ανόρθωση η οποία 
εκμηδενίζοντας τα λάθη και παίζοντας σοβαρά κέρδισε με 14 – 25 και προηγήθηκε με 1 -2. 

Η Νέα Σαλαμίνα όμως δεν είπε την τελευταία της λέξη. Στο τέταρτο σετ η ομάδα των «ερυθρολεύκων» κατάφερε να 
οδηγήσει το παιχνίδι σε τάι μπρέικ κερδίζοντας με 26 -24. Με την ψυχολογία στα ύψη η Ν. Σαλαμίνα πήρε τη νίκη στο 
τάι – μπρέικ με 15 -8 και τον αγώνα με 3 -2 σετ. 

 Νέα Σαλαμίνα(Ρέινολτς) : Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο, Χάντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Βαρνάβα(Λίμπερο),( 

Καλαφάτης, Χρυσοστόμου) 
Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός):Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Τσιράντσκι, Δημητρίου, Μηχαίλοβιτς, Γ. Κοντός, Πλατρίτης 
(Λίμπερο) (Π.Χρυσοστόμου, Κολάς). 

Το ΑΠΟΕΛ βρίσκοντας αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ κέρδισε στο Λύκειο Λατσιών τον τοπικό Καποδίστριας Εθνικό 

Λατσιών με 0 -3 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγώνες. Ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο σετ και το ΑΠΟΕΛ τα 
βρήκε σκούρα από τον μαχητικό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Ωστόσο, οι πιο σωστές επιλογές και η εμπειρία της 

ομάδας του Μίμη Παμπακά έγειραν την πλάστιγγα με το μέρος των «πορτοκαλί» που κέρδισαν με 23 – 25 και 
προηγήθηκαν στα σετ με 0 -1. Στο δεύτερο σετ το ΑΠΟΕΛ πιο υποψιασμένο έδειξε την ανωτερότητά του κερδίζοντας 

με 14 -25 και πήρε προβάδισμα με 0 -2. Στο τρίτο σετ η φύση του αγώνα έδωσε την ευκαιρία στους δυο προπονητές 

να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, ενώ επανεμφανίστηκε με το ΑΠΟΕΛ ο διεθνής Γαβριήλ Γεωργίου. Τελικά, οι 
πορτοκαλί κέρδισαν με 17 – 25 και πήραν τη νίκη με 0 -3 σετ.   

Εθνικός (Ν. Ιωάννου):Χατζηαθανασίου, Προύσαλλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ, Νικηφόρου 

(Λίμπερο) (Μάτσας, Κιρίλοφ, Α. Κουλέντης, Γεροσίμου). 

ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς):Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Ευσταθίου, Χάσικος, Πέτρου, Παντελή (Λίμπερο) 
(Χαλλουμής, Γεωργίου, Αβερκίου, Φαρχάν). 



Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (4η αγωνιστική) 

αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Παφιακός 4 4 0 1 3 0 0 0 0 12-3 12 

2. Ομόνοια 4 4 0 2 1 1 0 0 0 12-3 11 

3. Νέα Σαλαμίνα 4 3 1 2 0 1 0 1 0 10-5 8 

4. Ανόρθωσις 4 2 2 2 0 0 1 1 0 9-6 7 

5. ΑΠΟΕΛ 4 2 2 1 0 1 0 0 2 6-8 5 

6. ΑΕ Καραβά 4 1 3 0 1 0 1 1 1 6-10 4 

7. Αναγέννηση Δ. 4 0 4 0 0 0 1 2 1 4-12 1 

8. Εθνικός Λατσιών 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0-12 0 
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Αρχίζουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης 

Πρεμιέρα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα πετοσφαίρισης θα έχουμε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015. Συνολικά 26 
ομάδες παίδων – παμπαίδων και 42 ομάδες κορασίδων – παγκορασίδων θα μπουν στη μάχη των πρωταθλημάτων, τα 

οποία θα ολοκληρωθούν τον Mάϊο του 2016. Στόχος εκτός από τη νίκη είναι και η εκκόλαψη νέων ταλέντων που θα 
στελεχώσουν μελλοντικά τις πρώτες ομάδες, αλλά και τις Εθνικές. 

Τα πρωταθλήματα παίδων – παμπαίδων και κορασίδων -παγκορασίδων θα διεξαχθούν για 26η σεζόν αφού τα πρώτα 
πρωταθλήματα διεξήχθησαν τη χρονιά 1990 -1991. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι χωρισμένες σε ομίλους. Τη 

σεζόν 2014 – 2015 πρωταθλήτριες ομάδες ήταν οι ακόλουθες: Παίδες: Ανόρθωσις, Παμπαίδες: Ανόρθωσις. Κορασίδες: 
Απόλλων, Παγκορασίδες: Παφιακός. 
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Τεχνοοικία ΑΕΚ: Ε. Μοσφιλιώτη: «Θέλουμε τον τίτλο φέτος» 

Παιχνίδι που θα δείξει εάν η ομάδα της Τεχνοοικία ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 

Πετοσφαίρισης Γυναικών είναι ο αυριανός απέναντι στον Prestige Απόλλωνα στο «Κίτιον», σε εξ’αναβολής παιχνίδι για 
τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Πετοσφαίρισης A Κατηγορίας. 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε η λίμπερο των «κιτρινοπρασίνων» Ελένη Μοσφιλιώτη η οποία χωρίς περιστροφές 
τόνισε ότι ο φετινός στόχος της ομάδας της είναι ο τίτλος. Μιλώντας για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Prestige 

Απόλλωνα, η Μοσφιλιώτη είπε: «Με δεδομένο ότι πρόκειται για την έναρξη της σεζόν για μας μπορεί να θεωρηθεί ο 
αγώνας και ως το παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε τη νίκη και πιστεύω ότι μπορούμε να την κατακτήσουμε». 



 
Η Ελένη Μοσφιλιώτη (αρ.2) σε αγώνα της ΑΕΚ. 

Σε ερώτηση κατά πόσον ο αγώνας του Σούπερ Καπ αποτελεί δίδαγμα για τον αγώνα, η Μοσφιλιώτη ανέφερε ότι «εμείς 
κρατούμε την πολύ καλή εμφάνιση που κάναμε στα δυο πρώτα σετ όπου κερδίσαμε κατά κράτος τον Prestige 

Απόλλωνα με 2-0 σετ και ξεχνούμε την ήττα μας. Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε έστω και εάν ο Prestige 
Απόλλων είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με σπουδαίες μονάδες». 

Η Ελένη Μοσφιλιώτη κάλεσε τον κόσμο της ΑΕΚ να συμπαρασταθεί στην ομάδα στον αγώνα του Σαββάτου άνκαι 
όπως είπε «το Σάββατο αγωνίζεται και η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ και ίσως αυτό δεν επιτρέψει μαζική παρουσία 

φιλάθλων. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο, αφού η ομάδα μας πάει 
από νίκη σε νίκη». 



Μιλώντας για την απόδοσή της η Μοσφιλιώτη ανέφερε ότι η θέση του λίμπερο όπου αγωνίζεται είναι ιδιαίτερη, αφού 
«θεωρείται ο ηγέτης της δεύτερης ζώνης και η απόδοση του λίμπερο είναι σημαντική, αφού είμαι η παίκτρια που 
δέχεται πρώτη την μπάλα. Πιστεύω, ξεκίνησα καλά τη σεζόν και ελπίζω να ανέβω και άλλο στη συνέχεια». 

Τρεις ομάδες για τον τίτλο 

Σύμφωνα με την λίμπερο της Τεχνοοικία ΑΕΚ «τη φετινή χρονιά εκτός από την ομάδα της και τον Prestige Απόλλωνα 
πολύ δυνατή ομάδα διαθέτει και η Transbunker ΑΕΛ η οποία έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στις τρεις πρώτες 

αγωνιστικές, ενώ μας κόντραρε στο μεταξύ μας παιχνίδι». Εξάλλου, όπως είπε η Μοσφιλιώτη, πολύ δυνατή και έμπειρη 
παρουσιάζεται και η Ανόρθωση, έστω και εάν αγωνίζεται με μόνο μια ξένη. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Κάθε Δευτέρα θα αγωνίζεται ανεπίσημα η Εθνική Ενόπλων 

Με τη συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών το οποίο θα 

ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015. Το απόγευμα της Πέμπτης καθορίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες σε ευρεία 
σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μιχάλη Κρασιά για τη συμμετοχή της Εθνικής η οποία θα συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα εκτός συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το 2016. 

Οι αγώνες της Εθνικής Ενόπλων στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και ο πρώτος 

αγώνας θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου απέναντι στον Άρη στη Λεμεσό. Προπονητής της ομάδας είναι ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ και στην ομάδα θα αγωνίζονται 16 επίλεκτοι πετοσφαιριστές. Η Εθνική Ενόπλων θα 

χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ομάδας στο θεσμό του 
Κυπέλλου θα έχει επίσημο χαρακτήρα. 

 

 06.11.2015/10:52 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
Η επιτροπή διαιτησίας σε έκτακτη συνεδρία της την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή των 
γραπτών εξετάσεων των διαιτητών της ΚΟΠΕ που ήταν ορισμένες για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015. 
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Pokka ΑΕΚ Καραβά: Βλ. Κνέζεβιτς: «Ξεκινήσαμε άσχημα, αλλά θα ανέβουμε» 

Η Pokka ΑΕΚ Καραβά μια ομάδα με τη δική της ιστορία στην κυπριακή πετοσφαίριση, τη φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε 
καλά αφού τις πρώτες τρεις αγωνιστικές δέχθηκε δυο ήττες από ανταγωνιστικές ομάδες όπως είναι η Ανόρθωσις και ο 

Παφιακός. Η κυπελλούχος ομάδα του Ιταλοαργεντινού προπονητή Χόρχε Κανεστράτσι έβαλε όμως και φέτος ψηλά τον 
πήχη και στοχεύει τη διάκριση. Η νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική επί της Αναγέννησης Δερύνειας ανέβασε 

την ψυχολογία των Καραβιωτών οι οποίοι βλέπουν τη συνέχεια με αισιοδοξία αρχής γενομένης από τον αγώνα της 
Παρασκευής κόντρα στην Ομόνοια στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». 

Ο αρχηγός της ομάδας Βλάντο Κνέζεβιτς μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόσο για τον αγώνα απέναντι στην 
Ομόνοια όσο και για την πορεία της ομάδας του. Αρχικά, ο Κνέζεβιτς μίλησε για τον αγώνα με τους «πράσινους» όπου 

ανέφερε ότι «όλοι στην ομάδα αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε απέναντι στην Ομόνοια, αλλά μετά 
το άσχημο ξεκίνημα που είχαμε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο πέραν της νίκης». Ο κυπροποιημένος άσσος 

ευχήθηκε όπως όλα κυλήσουν ομαλά και να μη συμβεί το παραμικρό, αφού τα τελευταία χρόνια στα παιχνίδια των δυο 
ομάδων σημειώνονται επεισόδια. 



 
Ο Κνέζεβιτς (18) αριστερά σε πανηγυρικό στιγμιότυπο. 

Ο Βλάντο Κνέζεβιτς σχολίασε και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ λέγοντας ότι «η Ομόνοια παρουσιάζει μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα κάτι που φάνηκε και με τη 

νίκη της επί της Ανόρθωσης στο «Θεμιστόκλειο», ενώ και ο Παφιακός δείχνει πολύ καλό πρόσωπο και θα έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ διαχρονικά πρωταγωνίστρια είναι η Ανόρθωση. Για τη δική μου ομάδα δεν θέλω να μιλήσω 
και θα την κρίνετε εσείς. Δύσκολα εμπόδια όμως αποτελούν και οι υπόλοιπες ομάδες». Γενικά όμως, ο Βλάντο 

Κνέζεβιτς δήλωσε ότι μετά την οικονομική κρίση του 2013, το επίπεδο του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ανέβηκε με 
την κάθοδο κάποιων καλών ξένων. 

«Δεν βλέπω νέους Κύπριους παίκτες» 
Ο Κνέζεβιτς ο οποίος ενισχύει και την Εθνική μας ομάδα παρατήρησε ότι τη φετινή χρονιά δεν υπάρχουν νεαροί 

Κύπριοι παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες και κατ’επέκταση την Εθνική ομάδα. Ο Βλάντο ανέφερε ότι το 
κυπριακό βόλεϊ χρειάζεται το νέο αίμα ενόψει και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 

Από το beach –volley στη σάλα 
Κληθείς να σχολιάσει την απόδοσή του ο Κνέζεβιτς ανέφερε ότι δεν είναι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την 

απόδοσή του αλλά ευελπιστεί στη συνέχεια με την άνοδο και της δικής του ομάδας να ανέβει. Ο ίδιος θεωρεί ότι η 
συμμετοχή του ολόκληρο το καλοκαίρι σε αγώνες beach –volley τον επηρέασε στη σάλα αφού έχασε μέρος της 
προετοιμασίας, αλλά όπως είπε «μου κάνει καλό το beach –volley αφού με κρατεί σε εγρήγορση». 



Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pokka ΑΕΚ Καραβά θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Κοσσόβου στον πρώτο γύρο 
του Τσάλεντζ Καπ Ανδρών. Ο Κνέζεβιτς ανέφερε ότι η ομάδα αυτή δεν είναι ευρέως γνωστή και στη σύνθεσή της έχει 

ένα ξένο. Ο αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Καραβά ευχήθηκε όπως η ομάδα του φανεί ανταγωνιστική ενόψει των δυο 
αγώνων. 
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Τέστ δυνατοτήτων για Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 

Το μεταξύ τους αναβληθέν ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής το Σάββατο 

Το αναβληθέν ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 17:00 στο 

Αθλητικό Κέντρο «Κίτιον» αποτελεί τεστ δυνατοτήτων και για τις δυο ομάδες. Τόσο οι Λαρνακείς όσο και οι 
Λεμεσιανές παρουσιάζονται ισοδύναμες κάτι που φάνηκε στον πρώτο αγώνα της σεζόν ενόψει του Σούπερ Καπ 
Γυναικών όπου μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα ο Prestige Απόλλων κέρδισε με 3 -2 ανατρέποντας σκορ 0 -2. 

Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς αφού στους δυο αγώνες που έδωσαν 

πέτυχαν ισάριθμες νίκες. Η μεν Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τις Transbunker ΑΕΛ και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. 
Από την άλλη, ο Prestige Απόλλων κέρδισε στο Αυγόρου το ΘΟΙ με 3-0 και την Ανόρθωση στη Λεμεσό με 3-0. 

 
Φάση από τον περσινό τελικό κυπέλλου γυναικών Prestige Απόλλων - Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

Τόσο ο προπονητής της Τεχνοοικία AEK Παύλος Κωνσταντίνου όσο και ο προπονητής του Prestige Απόλλωνα Γιάννης 

Γιαπάνης βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα τραυματισμού και προετοιμάζουν 
τις ομάδες τους κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. 

Ο κόουτς των «κιτρινοπρασίνων» Παύλος Κωνσταντίνου δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ απόλυτα αισιόδοξος για 
το ντέρμπι του Σαββάτου λέγοντας ότι η ομάδα του είναι πανέτοιμη. Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι είναι απόλυτα 

ευχαριστημένος από τις παίκτριές του οι οποίες κέρδισαν τους δυο πρώτους αγώνες με Transbunker ΑΕΛ και 

Ολυμπιάδα Ν. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η ομάδα του εκμεταλλεύτηκε πλήρως το διάστημα των 15 ημερών που δεν 
είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και προετοιμάστηκε κατάλληλα. 

Πενθήμερο «φωτιά» είναι αυτό που ακολουθεί για τον Prestige Απόλλωνα αφού το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την 

Τεχνοοικία ΑΕΚ και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 θα αντιμετωπίσει την ρουμανική Στίιντα Μπακάου στο Αθλητικό 

Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Ο κ. Γιαπάνης βλέπει με ικανοποίηση όλες τις παίκτριές του να βρίσκονται στη διάθεσή 
του κάτι που διευκολύνει το έργο του ενόψει του αγώνα - ντέρμπι του Σαββάτου κόντρα στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

 



04.11.2015/21.45 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Λάρνακας 0-3 (14-25, 18-25, 20-25) 

Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 0-3 (06-25, 05-25, 11-25) 

ΘΟΙ Αυγόρου - Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου 2-3 (25-22, 22-25, 18-25, 27-25, 12-15) 
Απόλλων - Ανόρθωσις 3-0 (25-17, 25-20, 25-17) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πέτυχε σημαντική νίκη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως επί της Ολυμπιάδας με Ο-3 και πάει στο 

αναβληθέν ντέρμπι με τον Prestige Απόλλωνα το Σάββατο χωρίς απώλειες. Οι «κιτρινοπράσινες» του Παύλου 

Κωνσταντίνου δεν έδειξαν να επηρεάζονται από την αδράνεια των 15 ημερών που είχαν. Αντίθετα, η Ολυμπιάδα ήταν 
για άλλο ένα ματς ανταγωνιστική, αλλά δεν τα κατάφερε για δεύτερη σερί εβδομάδα (προηγήθηκε ο αγώνας με 

την Ttansbunker ΑΕΛ) απέναντι σε ένα αντίπαλο με πρωταγωνιστικές βλέψεις. Σαφώς ανώτερη η Tεχνοοικία ΑΕΚ 
κέρδισε χωρίς δυσκολίες το πρώτο σετ με 14 -25 δείχνοντας ποιος θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Στο δεύτερο 

σετ οι γηπεδούχες προσπάθησαν να μπουν στο παιχνίδι όμως οι Λαρνακιώτισσες ήταν προσεκτικές και κέρδισαν με 18 

– 25 κάνοντας το 0 -2 με συνέπεια η Ολυμπιάδα να έχει να ανέβει ένα βουνό στη συνέχεια. Στο τρίτο σετ το παιχνίδι 
ήταν αρκετά ενδιαφέρον με τις Νεαπολίτισσες να κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια για να μειώσουν, αλλά η 

Τεχνοοικία ΑΕΚ με σωστές επιλογές κέρδισε με 20 -25 και μαζί τον αγώνα με 0 -3. 

Ολυμπιάδα Ν.: Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Α.Σταύρου, Πέτρου, Παπαγιάννη, Πέτρου (Λίμπερο) Στ.Σταύρου 
ΑΕΚ Λάρνακας:Α.Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραίκόφσκα, Τόμιτς (λίμπερο) Μοσφιλιώτη 

Σε στιλ προπόνησης η Transbunker ΑΕΛ καθάρισε τον αγώνα στο Πολέμι κόντρα στον Άρη με 0 -3 πετυχαίνοντας τη 
δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο σετ οι παίκτριες του Μ. Ολμετσένκο δεν άφησαν περιθώρια στην 

Παφίτική ομάδα κερδίζοντας με 6 -25. Οι « γαλαζοκίτρινες» συνέχισαν να έχουν την ίδια καλή απόδοση κερδίζοντας το 

δεύτερο σετ με 5 -25. Στο τρίτο σετ η ομάδα του Άρη εμφανίστηκε καλύτερη αλλά η ανωτερότητα της Transbunker 
ΑΕΛ ήταν εμφανής με συνέπεια να κερδίσει με 11 -25 και να πάρει τη νίκη με 0 -3 σετ. 

Αρης Πολεμίου: Μ.Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ.Κουππή, Ανδρέου (λίμπερο) Χατζηχριστοδούλου 
ΑΕΛ: Στ.Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Τσακαταρασβίλι, Παύλου, Λεζένκινα, Σουκχορούκοβα (λίμπερο) Ταλιαδώρου 

Πραγματική μάχη έγινε στην ανακαινισμένη Τεχνική Σχολή Αυγόρου όπου η'Ενωση Νέων Αγίου Αθανασίου κέρδισε το 

τοπικό ΘΟΙ στο ταί – μπρεικ με 2 -3. Η νίκη αυτή για την ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου ήταν η δεύτερη συνεχόμενη, 
ενώ το ΘΟΙ δέχθηκε την τρίτη συνεχή ήττα. 

Στο πρώτο σετ οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ αλλά πιο συγκεντρωμένες στα τελικά στάδια οι Αυγορίτισσες 
κέρδισαν με 25 – 22 παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ με 1 -0 και στη ψυχολογία. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσαν οι 
Λεμεσιανές τις γηπεδούχες στο δεύτερο σετ αφού κέρδισαν  με 22 -25 ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1 -1. 

Η ομάδα της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στο τρίτο σετ ήταν καλύτερη με συνέπεια να πάρει το σετ με 18 – 25 και να 

προηγηθεί στον αγώνα με 1 -2. Οι παίκτριες του ΘΟΙ δεν είπαν την τελευταία τους λέξη γι’αυτό το τέταρτο σετ ήταν 
συγκλονιστικό με νικήτριες τις γηπεδούχες με 27 -25. Συνέπεια τούτου ήταν ο αγώνας να οδηγηθεί στο ταί –μπρέικ 

όπου η ομάδα του Αγίου Αθανασίου ήταν καλύτερη στα σημεία κερδίζοντας με 12 -15 κατακτώντας μια πολύ δύσκολη 
νίκη με 2 -3 που της επιτρέπει να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. 

ΘΟΙ Αυγόρου: Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Οθωνος, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (λίμπερο) 
Δ.Κούτα 

ΕΝ.Αγ.Αθανανασίου: Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Κοβάλιοβα, Αραούζου(λίμπερο) 
Χατζήκυριακου      

Ο Prestige Απόλλων επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κερδίζοντας την Ανόρθωση με 3 -0 πετυχαίνοντας τη δεύτερή του 
νίκη στο πρωτάθλημα, παραμονές του ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρνακα. Στο πρώτο 

σετ οι νεαρές παίκτριες του Γιαννάκη Χριστοφόρου που είχαν την ενίσχυση μόνο μιας ξένης της Μπρατούχινα και 
έπαιξαν χωρίς την Κάλλια Βασιλείου προσπάθησαν να φέρουν αντίσταση στις νταμπλούχες οι οποίες όμως κέρδισαν με 

25 -17. O αγώνας συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός και στο δεύτερο σετ, αλλά η εμπειρία του Prestige Απόλλωνα ήταν 

καταλυτική με συνέπεια να κερδίσει με 25 – 20 και να κάνει το 2-0 στα σετ. Στο τρίτο σετ δεν άλλαξε κάτι δραματικά 
με αποτέλεσμα οι Λεμεσιανές να εξασφαλίσουν τη νίκη με 3 -0 κερδίζοντας το σετ με 25 -17. 

Απόλλων: Ζακχαίου, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Φρέντς, Χουντίμα, Μανίταρου (λίμπερο) Χριστοφόρου, Στεφάνου 
Ανόρθωσις: Κωνσταντίνου, Ριαλά, Μπρατούχινα, Κ.Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, Οικονομίδου (λίμπερο) Δαυϊδ 



Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Απόλλων 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

3. Ανόρθωσις 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6-3 6 

4. ΑΕΛ 3 2 1 1 1 0 0 0 1 6-4 6 

5. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 3 2 1 0 1 1 0 0 1 6-6 5 

6. Ολυμπιάδα Ν. 3 1 2 1 0 0 0 1 1 4-6 3 

7. ΘΟΙ Αυγόρου 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2-9 1 

8. Αρης Πολεμίου 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1-9 0 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Στο επίκεντρο το Βαρωσιώτικο ντέρμπι 
Κοντράρονται Ομόνοια – Pokka ΑΕΚ Καραβά, Παφιακός – Αναγέννηση, Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών - ΑΠΟΕΛ 

Το Βαρωσιώτικο ντέρμπι Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωσις ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αγώνων της τέταρτης 

αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή. Στους άλλους 

αγώνες, μετά από ένα σχεδόν μήνα όπου αναμετρήθηκαν στο Σούπερ Καπ η Ομόνοια κοντράρεται στο Στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» με την Pokka ΑΕΚ Καραβά, στο γήπεδο «Αφροδίτη» στην Πάφο ο Παφιακός θα 

αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δερύνειας και στο Λύκειο Λατσιών ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών παίζει με το 
ΑΠΟΕΛ. ‘Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00 Αναλυτικά: 

Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωσις 
Ένα Βαρωσιώτικο ντέρμπι έχει πάντοτε τη δική του αίγλη έστω και εάν φιλοξενείται μακριά από την Αμμόχωστο και δη 

στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με έξι βαθμούς 
και ο αγώνας αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ. 

Η γηπεδούχος Νέα Σαλαμίνα με την προσθήκη του Κολομβιανού διαγώνιου Μπαγιάν ενισχύθηκε σημαντικά και 
προέρχεται από δυο συνεχόμενες νίκες επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και του ΑΠΟΕΛ μέσα στο «Λευκόθεο». 

Στόχος των «ερυθρολεύκων» του Αυστραλού Λουκ Ρέινολτς είναι η νίκη που θα αποτελέσει άλμα για την τετράδα. Η 
χημεία με τους τρεις ξένους τον Αμερικανό Ιαντόλο, τον Καναδό Χαντ και τον Κολομβιανό Μπαγιάν έπιασε και ως εκ 

τούτου δεν χρήζει αλλαγής. Μοιραία ο Σουηδός λίμπερο Τάγκενροτ θα δει τρίτο συνεχές παιχνίδι από την κερκίδα. Η 

Νέα Σαλαμίνα στηρίζει πολλά και στον φορμαρισμένο Αυγουστίνο Σαββίδη ο οποίος στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ άλλαξε 
τις ισορροπίες με τα σερβίς του. 

Ο εκ των εφόρων της ομάδας Πάτροκλος Ιωάννου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε για ένα ντέρμπι το 

οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Όπως είπε η Ανόρθωση παρουσιάζεται πολύ δυνατή, ενώ κάλεσε τον κόσμο της 
Νέας Σαλαμίνας να βρεθεί στο γήπεδο. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Αυστραλού κόουτς. 

Από την πλευρά της, η Ανόρθωσις μετά την ήττα από την Ομόνοια μέσα στο «Θεμιστόκλειο» ψάχνει την επιστροφή 
στις νίκες ώστε να μην ξεκόψει από την κορυφή. Οι «κυανόλευκοι» αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που θα συναντήσουν 

στο «Σπύρος Κυπριανού» όμως είναι αποφασισμένοι για το διπλό. Εάν εξαιρεθεί η ήττα από την Ομόνοια με τον τρόπο 

που ήλθε, η Ανόρθωσις στους δυο πρώτους αγώνες έδειξε πολύ καλό πρόσωπο κερδίζοντας την Pokka ΑΕΚ Καραβά 
και την Αναγέννηση στη Δερύνεια. Ο προπονητής Μάριος Κοντός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός χαρακτήρισε τον αγώνα ντέρμπι επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη 
δυναμική της Νέας Σαλαμίνας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι εφτά τουλάχιστον ομάδες είναι ανταγωνιστικές. 

Ομόνοια – Pokka ΑΕ Καραβά 
Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» όπου η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος 

Ομόνοια αντιμετωπίζει την κυπελλούχο Pokka ΑΕΚ Καραβά. Οι δυο ομάδες θα τα πουν για δεύτερη φορά μέσα σε 27 
ημέρες αφού στις 9 Οκτωβρίου κοντραρίστηκαν στη Λάρνακα για το Σούπερ Καπ με νικήτρια την Ομόνοια με 3 -1. 



 
Στιγμιότυπο από περασμένο αγώνα Ομόνοια - Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Ο αγώνας της Παρασκευής όμως είναι εντελώς διαφορετικός και με άλλα δεδομένα. Η γηπεδούχος Ομόνοια βρίσκεται 
σε άριστη κατάσταση κερδίζοντας διαδοχικά ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσις μέσα στη Λεμεσό. Επίσης, στην πρεμιέρα πέρασε 

από τα Λατσιά κερδίζοντας τον γηπεδούχο Καποδίστριας Εθνικό. Η ομάδα του Σάββα Σάββα μέχρι στιγμής έχασε μόλις 

ένα σετ (από την Ανόρθωσις) και θέλει ειδικά στην έδρα της να συνεχίσει το σερί της. Οι προπονήσεις συνεχίζονται 
χωρίς προβλήματα. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Σάββα μίλησε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι 

στην Pokka ΑΕΚ Καραβά χτυπώντας καμπανάκι στους παίκτες του. Όπως είπε το παιχνίδι χρειάζεται προσοχή αφού η 
ομάδα του Καραβά διαθέτει αξιόλογες μονάδες. 

Δυο ημέρες πριν την αναχώρησή της για το Κόσοβο η Pokka ΑΕΚ Καραβά θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Η 
ομάδα του Χόρχε Κανεστράτσι παρουσιάζεται κομπλέ και ανεβασμένη ψυχολογικά μετά την πρώτη νίκη επί της 

Αναγέννησης Δερύνειας με 3 -1 την περασμένη εβδομάδα. Ο αρχηγός της ομάδας Βλάντο Κνέζεβιτς δήλωσε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι όλοι στην ομάδα γνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, αλλά μετά το άσχημο ξεκίνημα δεν 

μπορούν να σκέφτονται κάτι άλλο πέραν της νίκης. Ο Κνέζεβιτς ευχήθηκε όπως ο αγώνας κυλήσει ήρεμα, αφού τα 
τελευταία χρόνια οι αγώνες μεταξύ των δυο ομάδων παρουσιάζουν μια παράξενη ένταση. 

Παφιακός – Αναγέννηση Δερύνειας 
Ο αγώνας στο Στάδιο «Αφροδίτη» φέρνει τον γηπεδούχο Παφιακό να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, αλλά η 

μαχητική Αναγέννηση Δερύνειας δεν θα κάνει το μακρινό ταξίδι για να χάσει με κάτω τα χέρια. Η πορεία των δυο 

ομάδων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη τις τρεις πρώτες αγωνιστικές με τον μεν Παφιακό να είναι αήττητος και 
πρωτοπόρος μαζί με την Ομόνοια, τη δε Αναγέννηση να έχει χάσει και τα τρία της παιχνίδια υπερτερώντας κατά ενός 
βαθμού του ουραγού Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών. 

Οι Παφίτες θα επιδιώξουν το τέταρτο τρίποντο και μέσα στην έδρα τους ευελπιστούν ότι θα τα καταφέρουν. Ωστόσο, 

ο κόουτς Σπύρος Πρωτοψάλτης προβληματίζεται για τους τραυματισμούς του Βραζιλιάνου Μπατίστα ο οποίος τις 
τελευταίες ημέρες λόγω ενός αιματώματος αρκείται σε τρέξιμο και του Ουκρανού Μπουρκόφσκι ο οποίος δέχθηκε 

γονατιά στον αγώνα με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι δυο παίκτες είναι αμφίβολοι και ίσως και την τελευταία 
στιγμή να κριθεί η συμμετοχή τους. 

Οι τραυματισμοί των δυο ξένων ανησυχούν τον προπονητή του Παφιακού, ο οποίος χαρακτήρισε διαχρονικά μαχητική 
την ομάδα της Αναγέννησης με έμπειρο προπονητή και καλές μονάδες όπου ξεχωρίζει η παρουσία του Ελλαδίτη 

Αποστόλου Αρμενάκη που όπως είπε «ήταν έκπληξη η κάθοδός του στην Κύπρο». Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι 
«στόχος είναι η νίκη για να παραμείνουμε στην κορυφή, αλλά πρέπει να προσέξουμε και να μην πέσουμε στην παγίδα 
του φαβορί». 

Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα ταξιδεύει στην Πάφο η Αναγέννηση του Αντώνη Κωνσταντίνου 

γνωρίζοντας τις δυσκολίες απέναντι στον πρωτοπόρο Παφιακό. Ο κόουτς των «πρασίνων» μιλώντας στην ιστοσελίδα 
της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «εμείς στοχεύουμε σε μια καλή εμφάνιση, αφού η βαθμολογική θέση των δυο ομάδων δείχνει 

ότι οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους. Ωστόσο, δεν θα παρατήσουμε το παιχνίδι και θα το παλέψουμε». Για 



άλλη μια εβδομάδα ο Αντώνης Κωνσταντίνου προβληματίζεται για τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου Πράια ο οποίος 
υποφέρει με τον ώμο του και προπονείται επιφυλακτικά για να μπορεί να αγωνίζεται. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – ΑΠΟΕΛ 

Ο αγώνας στο Λύκειο Λατσιών φαντάζει εύκολος για το ΑΠΟΕΛ με βάση την εικόνα των δυο ομάδων τις τρεις πρώτες 

αγωνιστικές, αλλά εξίσου κρίσιμος αφού στη συνέχεια «οι πορτοκαλί» μπαίνουν σε μια διαδικασία αγώνων κόντρα σε 
Παφιακό και Ανόρθωσις στο «Λευκόθεο» και Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» που είναι 
κριτήριο για την τετράδα. 

Άλλη μια ιδιαιτερότητα είναι ακόμα ότι ο κόουτς των «πορτοκαλί» Μίμης Παμπακάς ήταν πέρσι στον Εθνικό.  Οι 

Λατσιώτες του Νίκου Ιωάννου θα παλέψουν για το καλύτερο και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα 
προβλήματα τραυματισμών του ΑΠΟΕΛ για είναι διεκδικητικοί. 

Το φαβορί της αναμέτρησης η ομάδα του Μίμη Παμπακά θα παραταχθεί στον αγώνα χωρίς τους τραυματίες Φάμπιο 

Χόστερ και Γαβριήλ Γεωργίου που έσπασαν δάκτυλα των χεριών τους, αλλά ο στόχος της νίκης είναι 

αδιαπραγμάτευτος. Ο Μίμης Παμπακάς ο οποίος εκ νέου θα φορέσει τη φανέλα με το «13» για να βοηθήσει εάν 
χρειαστεί την ομάδα είπε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι εάν παρουσιαστεί σοβαρή η ομάδα του θα κερδίσει τον 
αγώνα. 

 

04.11.2015/11:15 
Prestige Απόλλων: Σοφία Μανίταρου: «Μπορούμε να περάσουμε τις Ρουμάνες» 

Η νταμπλούχος ομάδα του Prestige Απόλλων προετοιμάζεται για τον επαναληπτικό – πρόκληση με την Ρουμανική 

Στίιντα Μπακάου που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στις 20:00 με πιθανή 

τηλεοπτική κάλυψη από την Cytavision. Στον πρώτο αγώνα οι «γαλάζιες» έχασαν στο Μπακάου με 3 -0 όμως έδειξαν 
ότι έχουν τις δυνατότητες στη Λεμεσό για την ανατροπή. 

Ο στόχος του Prestige Απόλλωνα είναι διπλός αφού στοχεύει καθαρή νίκη με 3 -0 είτε με 3 -1 για να οδηγήσει τον 

αγώνα και συνάμα την πρόκριση στο χρυσό σετ. Για τον αγώνα αυτό, αλλά και την πορεία του Prestige Απόλλωνα στις 
εγχώριες διοργανώσεις μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός Σοφία Μανίταρου. 

 
Η αρχηγός του Prestige  Απόλλωνα σε δράση από τον περσινό τελικό του Κυπέλλου. 

Αρχικά, η αρχηγός των Λεμεσιανών έκανε μνεία στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ομάδα της αφού πριν από τον 
αγώνα με τις Ρουμάνες θα προηγηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 ο αναβληθείς αγώνας – ντέρμπι στη Λάρνακα με 

την Τεχνοοικία ΑΕΚ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ απόψε η ομάδα φιλοξενεί την ομάδα της Ανόρθωσις 
στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. 



Σύμφωνα με την Σοφία: «Ομολογουμένως, το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο με συνεχόμενα ντέρμπι, όμως αυτό δεν 
μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για να διεκδικήσει τη νίκη σε όλους τους αγώνες». 

«Μπορούμε την πρόκριση» 

Αναφερόμενη στον αγώνα με την Ρουμανική Στίιντα Μπακάου την ερχόμενη Τετάρτη στη Λεμεσό, η αρχηγός του 

Prestige Απόλλωνα είπε: «Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά την ρουμανική ομάδα και όπως φάνηκε στον αγώνα της 
Ρουμανίας όπου χάσαμε με 3 -0 μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση (Οι Λεμεσιανές προηγήθηκαν στο πρώτο σετ με 
15 -8). 

Η Μανίταρου κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα να συμπαρασταθεί στην ομάδα για την πρόκριση εκφράζοντας τη 

βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα είναι εκεί. Για το γεγονός ότι ο αγώνας δεν θα γίνει στο γήπεδο του Απόλλωνα, αλλά στο 
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» που πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η Μανίταρου είπε: «Σίγουρα το 

«Σπύρος Κυπριανού» έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αφού είναι πιο μεγάλο γήπεδο, αλλά από τη στιγμή που ο κόσμος θα 
είναι δίπλα μας δεν αλλάζει κάτι. Ο στόχος είναι η νίκη – πρόκριση». 

Κληθείσα να σχολιάσει εάν τέθηκε κάποιος στόχος για τα κορίτσια του Prestige Απόλλωνα στην Ευρώπη η Σοφία 
Μανίταρου είπε: «Με το καλό να έλθει η πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη και θα δούμε τι θα προκύψει». 

Πάντοτε ο στόχος των νταμπλούχων είναι η κορυφή. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, η Σοφία Μανίταρου 

σχολίασε και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος γυναικών έστω με το μικρό δείγμα των δυο αγωνιστικών. 

(απόψε θα γίνει η τρίτη). Σύμφωνα με την Μανίταρου «η Τεχνοοικία ΑΕΚ μοιάζει να είναι η βασική ανταγωνίστρια κάτι 
που φάνηκε και στον αγώνα του Σούπερ Καπ, ενώ αξιόλογες ομάδες διαθέτουν τόσο η Transbunker ΑΕΛ, όσο και η 

Ολυμπιάδα Νεαπόλεως που αγωνίζεται με Κύπριες. Ικανή ομάδα για το καλύτερο έχει και η Ανόρθωσις, άνκαι 
αγωνίζεται μόνο με μια ξένη την Ναταλία (σ.σ. Μπρατούνχιμα). Οι υπόλοιπες ομάδες (Ε.Ν. Αγ.Αθανασίου, ΘΟΙ 
Αυγόρου και Αρης Πολεμίου) χρειάζονται τη δική τους προσοχή». 

«Είμαι πάντοτε έτοιμη» 

Η Σοφία Μανίταρου στα τελευταία παιχνίδια δεν βρίσκεται πάντοτε στην βασική εξάδα που επιλέγει ο προπονητής 
Γιάννης Γιαπάνης. Η ίδια ανέφερε ότι δεν την προβληματίζει αυτό, αφού «στην ομάδα είμαστε τρεις κεντρικές και 
σίγουρα δεν θα παίζουμε όλες μαζί. Προετοιμάζομαι όπως και οι άλλες κοπέλες για να είμαι έτοιμη». 

 

04.11.2015/11:07 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ανακοινώνει οτι οι ετήσιες εξετάσεις των διαιτητών 
Πετοσφαίρισης θα διεξαχθούν την Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 ως ακολούθως: 

Λεμεσός: Λύκειο Λινόπετρας 
Λευκωσία: Ολυμπιακό Μέγαρο 

03.11.2015/13.43 
Σύσκεψη για τη συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων στη Β’ Κατηγορία 

Η Εθνική Ενόπλων Κύπρου προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης ΟΠΑΠ της Β’ 

Κατηγορίας Ανδρών που θα αρχίσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015. Η Εθνική υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού 
προπονητή Ντιμίτρι Λέτσιεφ θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα με σκοπό την καλύτερή της προετοιμασία ενόψει των 
διεθνών της υποχρεώσεων που έχει το 2016. 

Με βάση όλες τις ενδείξεις η συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα θα έχει ανεπίσημο χαρακτήρα, ενώ υπάρχει 

πρόθεση επίσημης συμμετοχής στο Κύπελλο. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στα 
γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης όπου θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της 

ομάδας στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή, στον αρχικό κατάλογο υπάρχουν 14 παίκτες που θα 
στελεχώσουν την Εθνική Ενόπλων. 

 

03.11.2015/12:49 

Ομόνοια: Σ. Σάββα: «Δεν τέλειωσε τίποτε με τη νίκη μας επί της Ανόρθωσης» 
Τη νίκη της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών Πετοσφαίρισης πέτυχε η πρωταθλήτρια 

Ομόνοια η οποία μέσα στο «Θεμιστόκλειο» Λεμεσού κέρδισε με 1 -3 τη βασική της ανταγωνίστρια Ανόρθωσις 
πετυχαίνοντας ένα σημαντικό βήμα για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 



Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών της Ομόνοιας ο προπονητής Σάββας Σάββα μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόσο για 
την νίκη επί της Ανόρθωσης όσο και για τη συνέχεια των εγχώριων, αλλά και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των 

«πρασίνων». Αρχικά, ο κ. Σάββα μίλησε για τον αγώνα με την Ανόρθωσις στο «Θεμιστόκλειο» χαρακτηρίζοντας την 
επιτυχία της Ομόνοιας πολύ σημαντική, αφού όπως είπε επιτεύχθηκε επί μιας ομάδας πολύ δυνατής η οποία 
ενδεχομένως να είναι η βασική ανταγωνίστρια της Ομόνοιας για τον τίτλο. 

 
Ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα 

«Θέλει προσοχή ο αγώνας με την Pokka ΑΕΚ Καραβά» 

Ο νεαρός προπονητής είπε ότι ιδιαίτερα σημαντικός για την ομάδα του θα είναι και ο αγώνας της Παρασκευής κόντρα 

στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Όπως είπε, «θεωρώ την ομάδα της Pokka 
ΑΕΚ Καραβά πάρα πολύ δυνατή με πάρα πολύ καλούς παίκτες και είναι άξιο απορίας η μέτρια πορεία που έχει μέχρι 

στιγμής. Στον αγώνα της Παρασκευής η Pokka ΑΕΚ Καραβά θα παίζει με την πλάτη στον τοίχο γι’αυτό θα χρειαστεί 
ιδιαίτερη προσοχή από εμάς». 

Όσον αφορά στις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος ο κ. Σάββα είπε ότι «ο Παφιακός άνκαι δεν τον έχω δει δείχνει 
πολύ καλά στοιχεία με δεδομένο ότι κέρδισε και την Pokka ΑΕΚ Καραβά, ενώ είναι αήττητος. Επίσης, η Νέα Σαλαμίνα 

με την ενίσχυση του διαγώνιου Κολομβιανού Μπαγιάν ενισχύθηκε και θα είναι ανταγωνιστική, ενώ χρειάζονται 
προσοχή τόσο το ΑΠΟΕΛ όσο και η Αναγέννηση. Γενικά, οι ισορροπίες στο φετινό πρωτάθλημα έχουν σμικρυνθεί». 

Ο κόουτς των «πρασίνων» μίλησε και για τον κόσμο της Ομόνοιας καλώντας τον να ενισχύσει την ομάδα στους 
επόμενους αγώνες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «υπάρχουν πιστοί οπαδοί της ομάδας βόλεϊ που μας ακολουθούν, 

αλλά πιστεύω ο κόσμος μπορούσε να είναι περισσότερος. Μέχρι στιγμής, οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν εντός έδρας την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου με το ΑΠΟΕΛ, όπου υπήρχε παρουσία του κόσμου ωστόσο ο κ. Σάββα είπε ότι η μέρα και ώρα 
διεξαγωγής του αγώνα δεν επέτρεπαν μαζικότερη προσέλευση. 

Το σύστημα πρωταθλήματος 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο κ. Σάββα σχολίασε και τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος με τους δυο 
ομίλους μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Όπως είπε, «το ισχύον σύστημα βολεύει την ομάδα μου επειδή είναι 

δυνατή, αφού μεταφέρει στη δεύτερη φάση τα σετ και τους βαθμούς της, αλλά θεωρώ ότι ένα σύστημα πλει –οφς 
ίσως από μηδενική βάση θα ήταν πιο ενδιαφέρον». 

Τον Δεκέμβριο η Ομόνοια θα έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις με στόχο το καλύτερο. Ο κ. Σάββα είπε ότι η ομάδα του 
θα μελετήσει τις πιθανές αντιπάλους για να είναι έτοιμη. Ο κ. Σάββα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω 
ενίσχυσης της ομάδας ενόψει ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 

 

02.11.2015/14:15 

ΑΠΟΕΛ: Μ. Παμπακάς: «Μας στοίχισαν οι απουσίες» 

Το ΑΠΟΕΛ τη φετινή χρονιά έβαλε στόχο να επιστρέψει σε πρωταγωνιστική πορεία στις διοργανώσεις της κυπριακής 



πετοσφαίρισης. Οι γαλαζοκίτρινοι οι οποίοι φέτος παρουσιάζονται με «πορτοκαλί» στολές είναι ενισχυμένοι αφού στο 
ρόστερ τους εντάχθηκαν οι διεθνείς Κωνσταντίνος Ευσταθίου και Γαβριήλ Γεωργίου ενώ η ομάδα διαθέτει τρεις ξένους 

παίκτες. Ο απολογισμός όμως των τριών πρώτων αγωνιστικών για την ομάδα του Μίμη Παμπακά δεν ήταν καλός αφού 
κέρδισε με 3 -2 την Αναγέννηση Δερύνειας και έχασε από Ομόνοια και Ν. Σαλαμίνα με 3 -0 και 0 -3 αντίστοιχα. 

Στοίχισαν οι απουσίες 
Ειδικά η ήττα από τη Ν. Σαλαμίνα «πόνεσε» αφού προήλθε από μια ομάδα ανταγωνιστική μέσα μάλιστα στο 

«Λευκόθεο» και ενώ το ΑΠΟΕΛ είχε το πάνω χέρι στο πρώτο σετ προηγούμενο με 20 -13. Για την ήττα αυτή ο Μίμης 
Παμπακάς ανέφερε ότι στοίχισαν οι δυο απουσίες του Γαβριήλ Γεωργίου και του Βραζιλιάνου Φάμπιο Χόστερ, «αφού η 

ομάδα δεν άντεξε». Για την απουσία του Γεωργίου που έσπασε το δάκτυλό του ο κόουτς του ΑΠΟΕΛ είπε ότι είναι 

καθοριστική, αλλά παρά το γεγονός ότι ήταν στην αποστολή του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα ήταν ρίσκο η 
χρησιμοποίησή του. 

 
  Ο προπονητής του πετοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς με την τιμ -μάνατζερ της ομάδας Ισαβέλλα Τύμβιου. 

Ο Μίμης Παμπακάς εξέφρασε την άποψη ότι εάν το ΑΠΟΕΛ ήταν πλήρης δεν θα έχανε από τη Ν.Σαλαμίνα και θα 
κόντραρε μέχρι τέλους την Ομόνοια μέσα στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». 

Η τέταρτη αγωνιστική βρίσκει το ΑΠΟΕΛ να πηγαίνει την Παρασκευή στα Λατσιά για να αντιμετωπίσει τον τοπικό 

Καποδίστριας Εθνικό. Για τον αγώνα αυτό ο κ. Παμπακάς ανέφερε ότι η ομάδα εάν παρουσιαστεί σοβαρή θα κερδίσει 

αφού με βάση τη δυναμικότητα των δυο ομάδων είναι καλύτερη. Κριτήριο για την περαιτέρω πορεία του ΑΠΟΕΛ στο 
πρωτάθλημα θεωρείται ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής με τον Παφιακό στο «Λευκόθεο». Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ είπε 

«ότι με δεδομένο ότι θα κερδίσουμε τον Εθνικό ο επόμενος αγώνας με τον Παφιακό θα κρίνει την πορεία μας μαζί 
βέβαια με τους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν». 

Στόχος η τετράδα 
Αναφερόμενος στους στόχους του ΑΠΟΕΛ ο κ. Παμπακάς ξεκαθάρισε: «Μοναδικός στόχος της ομάδας τη φετινή 
χρονιά είναι η τετράδα και θα παλέψουμε μέχρι τέλους γι’αυτό». 

Κληθείς να σχολιάσει το επίπεδο του πρωταθλήματος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ είπε ότι αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει η 

Ομόνοια αλλά όπως εκτίμησε δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι ακτύπητη. Οι υπόλοιπες ομάδες σύμφωνα με τον κ. 
Παμπακά εκτός από τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών που παρουσιάζει αδυναμίες βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο 
επίιπεδο». 

 

02.11.2015/12:29 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το ενδιαφέρον σε Λεμεσό και Λευκωσία 
Οι αγώνες Prestige Απόλλων – Ανόρθωσις (Γήπεδο Απόλλωνα) και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως – Τεχνοοικία ΑΕΚ (Γυμνάσιο 

Ακροπόλεως) ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ΟΠΑΠ Α’ 
Κατηγορίας Γυναικών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Οι άλλοι δυο αγώνες παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον 

αφού αναμετρώνται στο Πολέμι ο τοπικός Αρης με την Transbunker ΑΕΛ και στο γήπεδο της ανακαινισμένης Τεχνικής 
Σχολής Αυγόρου το ΘΟΙ με την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19.30. Αναλυτικά: 



Prestige Απόλλων – Ανόρθωσις 
Ο αγώνας της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Απόλλωνα όπου ο γηπεδούχος Prestige Απόλλων 

αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Ανόρθωσις. Οι «γαλάζιες» μετά το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και την ήττα στην Ρουμανία 
από την Στίιντα Μπακάου επιστρέφουν στην κυπριακή πραγματικότητα αντιμετωπίζοντας την Ανόρθωση η οποία 
μετρά στο πρωτάθλημα δυο στα δυο. 

Για τις «γαλάζιες» ο αγώνας αυτός είναι ο πρώτος μιας σειράς αγώνων που αρχίζουν από την Τετάρτη συνεχίζουν το 

Σάββατο στο μεγάλο ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου με την Στίιντα 
Μπακάου στη Λεμεσό. 

Ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Γιαπάνης χαρακτήρισε δύσκολη την εβδομάδα που ακολουθεί και αποτελεί συνέχεια 
ενός αγώνα στην Ρουμανία με κακό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο κόουτς της Λεμεσιανής ομάδας εξέφρασε την αισιοδοξία 

ότι η ομάδα του θα ανταποκριθεί πλήρως. Ενόψει του αγώνα με την Ανόρθωση ο κ. Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει 
κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. 

Δύσκολη αποστολή έχει η Ανόρθωσις του Γιαννάκη Χριστοφόρου στη Λεμεσό. Οι πρωτοπόρες με δυο νίκες επί του 
Αρη Πολεμίου και του ΘΟΙ στις δυο πρώτες αγωνιστικές μετρούν δυνάμεις κόντρα στον Prestige Απόλλωνα. Ο 

προπονητής της Αμμοχωστιανής ομάδας Γιαννάκης Χριστοφόρου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του 
θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Η Ανόρθωσις θα παραταχθεί στον αγώνα με μια ξένη παίκτρια την Εσθονή 

Ναταλία Μπρατούνχιμα αφού η Φινλανδή Ερικα Νίστρομ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα λόγω εγκυμοσύνης. Από 
τον αγώνα θα απουσιάσει και η τραυματίας πασαδόρος Κάλλια Βασιλείου. 

 
Φάση από προηγούμενο αγώνα Prestige Απόλλλων - Ανόρθωσις. 

Ολυμπιάδα Ν. – Τεχνοοικία ΑΕΚ 

Πολύ ενδιαφέρον προμηνύεται ο αγώνας που θα γίνει στο γήπεδο του Γυμνασίου Ακροπόλεως μεταξύ της Ολυμπιάδας 
Νεαπόλεως και της Τεχνοοικία ΑΕΚ. Η ομάδα της Ολυμπιάδας στις δυο πρώτες αγωνιστικές έδειξε πολύ θετικά στοιχεία 

αφού κέρδισε την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και κόντραρε στα ίσια την Transbunker ΑΕΛ στη Λεμεσό. Η προσφυγική ομάδα 
στοχεύει να παλέψει με στόχο το θετικό αποτέλεσμα και απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. 



Ο προπονητής Χριστόδουλος Σιαντρής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αφού όλες οι κοπέλες βρίσκονται 
στη διάθεσή του. Ο ίδιος μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ έχρισε φαβορί για τον αγώνα την Τεχνοοικία ΑΕΚ αλλά 
ανέφερε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί για το καλύτερο. 

Από την πλευρά της η Τεχνοοικία ΑΕΚ μετά από αγωνιστική αδράνεια 15 ημερών μπαίνει σε αγώνες αντιμετωπίζοντας 

την Ολυμπιάδα σε ένα δύσκολο αγώνα με στόχο τη νίκη αφού το Σάββατο ακολουθεί το ντέρμπι με 
τον Prestige Απόλλωνα. Η ομάδα του Παύλου Κωνσταντίνου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ο ίδιος ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι οι παίκτριές του πρέπει να είναι σοβαρές για να κερδίσουν στην Ακρόπολη. 

Αρης Πολεμίου – Transbunker ΑΕΛ 

Αγώνας με φαβορί δείχνει αυτός που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Πολεμίου μεταξύ του τοπικού Άρη και της Transbunker 
ΑΕΛ. Η ομάδα του Αρη πάλεψε φιλότιμα και τις δυο πρώτες αγωνιστικές αλλά έχασε από Ανόρθωση και Ε.Ν. Αγ. 

Αθανασίου. Η νεανική ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους θα παρουσιαστεί χωρίς προβλήματα απέναντι στην 
Transbunker ΑΕΛ με στόχο να φανεί ανταγωνιστική. 

Η φιλόδοξη ομάδα της Transbunker ΑΕΛ εκστρατεύει στο Πολέμι με στόχο τη νίκη για να ντουμπλάρει τις επιτυχίες 
της. Οι παίκτριες του Μιχαήλ Ολμετσένκο μπορεί να έχασαν την πρώτη αγωνιστική από την Τεχνοοικία ΑΕΚ στη 

Λεμεσό, αλλά κόντραραν στα ίσα τις Λαρνακείς, εενώ κέρδισαν μετά από μάχη την Ολυμπιάδα στη δεύτερη. Η τεχνική 
ηγεσία των Λεμεσιανών δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ενόψει του αγώνα της Τετάρτης. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Αμφίρροπος αναμένεται ο αγώνας που θα γίνει στην ανακαινισμένη αίθουσα της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου μεταξύ του 

ΘΟΙ και της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Η γηπεδούχος ομάδα του Λούη Νοβάκοφ στοχεύει στην πρώτη της νίκη αφού στις 
δυο πρώτες αγωνιστικές έχασε από Prestige Απόλλωνα και Ανόρθωση. Όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του 
Λούη Νοβάκοφ. 

Οι Λεμεσιανές της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου θεωρούν τον αγώνα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία τους ειδικά 

μετά τη νίκη που πέτυχαν τη δεύτερη αγωνιστική επί του Άρη Πολεμίου. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου ανησυχεί για τον 
τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα της Μολδαβής Τατιάνα Κοβαλίοβα η οποία προπονείται αλλά η συμμετοχή της 
κρίνεται αμφίβολη. 

 

22.11.2015/16:05 

CEV Challenge Cup Men - Πρόκριση της ΑΕ Καραβά 

 
Η ομάδα της ΑΕ Καραβά πανηγυρίζει την μεγάλη της πρόκριση μέσα στη Σόφια 



Ανώτερη η Pokka ΑΕ Καραβά σημείωσε νέα καθαρή νίκη με 3-0 σετ επί της Σκέντεραϊ από το Κοσσυφοπέδιο και 
πέρασε θριαμβευτικά στην επόμενη φάση (32 καλύτερες ομάδες) της διοργάνωσης. Ο επαναληπτικός αγώνας που 

έγινε και πάλι στη Σόφια της Βουλγαρίας η ΑΕ Καραβά έδειξε από την αρχή του αγώνα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Το 
πρώτο σετ παρά την αρχική πίεση που δέχθηκε από την αντίπαλη ομάδα οι παίκτες του Χόρχε Κανεστράτσι πήραν 

στροφές ιδιαίτερα μετά το πρώτο τεχνικό τάϊμ άουτ φθάνοντας εύκολα στην επικράτηση κερδίζοντας το πρώτο σετ με 

25-17 σε 23 λεπτά. 
Στο δεύτερο σετ η ΑΕ Καραβά ήθελε πάση θυσία να το κερδίσει για να εξασφαλίσει την πρόκριση και τα κατάφερε. Η 

ίδια εικόνα όπως και στο πρώτο με την ομάδα της ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως το σετ και να το κερδίζει με 25-19 σε 25 
λεπτά. Οι παίκτες της. πανηγύρισαν έντονα την κατάκτηση του σετ. 

Στο τρίτο σετ και ενώ όλα είχαν κριθεί η ΑΕ Καραβά κατάφερε να επικρατήσει με 25-20 σε 25 λεπτά παίζοντας 
ουσιαστικά στον ίδιο ρυθμό που είχε στα δύο προηγούμενα σετ.Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Γιούρι Μπακούρνοβιτς 

(Λευκορωσία) και Καρίν Ζαχόρκοβα (Τσεχία). 

Η αποστολή της ΑΕ Καραβά επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Φάτρα Ζλιν της 
Τσεχίας. Οι αγώνες είναι ορισμένοι για το διάστημα 1-3 Δεκεμβρίου 2015 (εκτός έδρας) και 15-17 Δεκεμβρίου 2015 

(εντός έδρας). 
 

ΑΕ Καραβά: Χουόζας, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Αντωνιάδης, Χριστοφή, (λίμπερο) Χατζηδαμιανού (Κοσιάρης, 

Χατζηβασίλης, Αχιλλέως). 
Σκενεράϊ: Καζτάτζι, Νίκσι, Σμάτζλι, Σμάλτζι, Ούρντοφ, Ρέζνεπι, (λίμπερο)Μπερίσα (Λάτσι) 

 

21.11.2015/19:37 

Σπουδαίο ευρωπαϊκό διπλό για την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Σόφια 
Κέρδισε με 0 -3 την Ντρένιτσα Κοσόβου 

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε το Σάββατο η Pokka ΑΕΚ Καραβά επί της Ντρένιτσα Σκεντεράι Κοσόβου με 0 -3 στο 

πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ. Η κυπριακή ομάδα έδειξε στο Στάδιο Sport Complex Gorna Malina της Σόφιας ότι είναι 
ανώτερη ομάδα και ότι η πρόκριση εξαρτάται από την ίδια. Ο επαναληπτικός με γηπεδούχο την ομάδα μας θα 

διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο  στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής και η κυπριακή ομάδα χρειάζεται δυο σετ για να 
προκριθεί. 

Δυνατά άρχισε τον αγώνα η Pokka ΑΕΚ Καραβά και προηγήθηκε 1 -4 στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ αγώνα και 
στο πρώτο τεχνικό ταίμ –άουτ προηγήθηκε 5 -8 και μετά 6 -9. Η ομάδα μας συνέχισε να είναι καλύτερη και παίζοντας 

συγκεντρωμένα προηγήθηκε 8 -13. Η αντίδραση των Κοσοβάρων δεν ήλθε ποτέ και η ομάδα μας διατήρησε το 
προβάδισμα προηγούμενη 12 -18, ενώ πήρε το σετ εύκολα 14 – 25 σε 21 λεπτά. 

 
Σπουδαία νίκη για την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Σόφια επί της Ντρένιτσα Κοσόβου. 

Στο δεύτερο σετ οι ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο (2 -2, 3 -3, 4 -4). Η ομάδα μας όμως κατάφερε με οργανωμένες 
επιθέσεις να ξεφύγει και στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ να προηγηθεί 5 -8. Οι «κιτρινόμαυροι» με σωστές επιλογές 

επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με 6 -11 δείχνοντας ότι και πάλι είχαν τα ηνία του σετ. Στο σημείο 



αυτό, η προσφυγική ομάδα υπέπεσε σε λάθη δίνοντας το δικαίωμα στους Κοσοβάρους να μειώσουν σε 11 -13. 
Ωστόσο, οι παίκτες της Pokka ΑΕΚ Καραβά κατόρθωσαν να οδηγήσουν τον αγώνα στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ 

προηγούμενοι με 13 -16, ενώ αργότερα προηγήθηκαν με 14 -18 δείχνοντας ότι εξακολουθούσαν να έχουν το πάνω 
χέρι στον αγώνα. Στο σημείο εκείνο ήλθε η αντίδραση των Κοσοβάρων που μείωσαν σε 17 -18 δείχνοντας απειλητικοί. 

Η κυπριακή ομάδα όμως κατόρθωνε να διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα δυο – τριών πόντων και στο κρίσιμο σημείο 
του δεύτερου σετ προηγήθηκε 18 -21, ενώ φάνηκε πολύ ψύχραιμη στα τελευταία στάδια του σετ και κατάφερε να 

καθαρίσει το σετ με 21 -25 σε 26 λεπτά κάνοντας το 0 -2 στον αγώνα. Ένα σετ που σαφέστατα είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την πρόκριση. 

Ισοδύναμο ήταν το τρίτο σετ αφού η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη. Η Pokka ΑΕΚ Καραβά κατάφερε όμως να πάει 
στο πρώτο τεχνικό τάιμ – άουτ προηγούμενη με 6 -8. Η ομάδα της Ντρένιτσα όμως μπήκε πιο αποφασιστικά στο 
δεύτερο κομμάτι του σετ ισοφαρίζοντας 8 -8. 

Η εξέλιξη αυτή αφύπνισε τους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν με 9 -13 και 10 -14. Η Pokka 

ΑΕΚ Καραβά πήρε το σετ στο δεύτερο τεχνικό τάιμ – άουτ με διαφορά ασφαλείας 11 -16, ενώ ακολούθως προηγήθηκε 
με 14 -21 ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα. Η ομάδα της Ντρένιτσα προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας σε 16 -21. 

Το σετ έμοιαζε «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της Pokka ΑΕΚ Καραβά που προηγήθηκε 18 – 24 για να εξασφαλίσει 
την πανηγυρική νίκη με 0 -3 αφού κέρδισε το τρίτο σετ με 19 – 25 σε 23 λεπτά. 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Καρίν Ζαχόρκοβα (Τσεχία), Γιούρι Μπακούρνοβιτς (Λευκορωσία). 
 
Ντρένιτσα: Καζτάτζι, Νίκσι, Σμάτζλι, Σμάλτζι, Ούρντοφ, Ρέζνεπι, Λάτσι, Μπερίσα (Λίμπερο) 

Pokka ΑΕΚ Καραβά: Χουόζας, Κνέζεβιτς, Ράμμα, Σάντζεθ, Αντωνιάδης, Χριστοφή, Χατζηδαμιανού (Λίμπερο) 
(Κοσιάρης, Χατζηβασίλης). 
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Στην Εμπα η πρεμιέρα της Εθνικής Ενόπλων στη Β Κατηγορία 
Αντιμετωπίζει τον Α.Ο. Διόνυσο για τη δεύτερη αγωνιστική 

Τον πρώτο της αγώνα έστω και ανεπίσημο στο πλαίσιο της Β Κατηγορίας δίνει τη Δευτέρα η Εθνική Ενόπλων Κύπρου 
αφού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής αντιμετωπίζει τον Α.Ο. Διόνυσο Εμπας στο γήπεδο της Εμπας στις 19:00. 

Η Εθνική Ενόπλων Κύπρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει θα συμμετάσχει 

στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας εκτός συναγωνισμού με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία. Η Εθνική μπαίνει στο 

πρωτάθλημα από τη δεύτερη αγωνιστική αφού στην πρεμιέρα δεν αγωνίστηκε λόγω της αναστολής δραστηριοτήτων 
του Άρη Λεμεσού. 



 
Η Εθνική Ενόπλων συμμετέχει στους αγώνες της Β Κατηγορίας εκτός συναγωνισμού. 

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ θα έχει στη διάθεσή του για τους αγώνες του πρωταθλήματος τους: Μ. 
Αγαθοκλέους, Γ. Χρυσοστόμου, Χ. Ζορπής, Χρ. Σωκράτους, Ι. Γιαννάκος, Α. Χρυσοστόμου, Μ. Αθανασίου, Κ. Μιχαήλ, 
Ν. Ελευθερίου, Α. Παναγίδης, Στ. Χαριδήμου, Μ. Αδάμου, Π. Χρηστίδης και Αντ. Λιοτατής. 

Η Εθνική θα συγκεντρώνεται πριν τους αγώνες και θα προπονείται, ενώ όπως αποφασίστηκε όλοι οι αγώνες της θα 

διεξαχθούν στα γήπεδα των αντιπάλων τους δηλαδή (Α.Ο. Διόνυσου, Ε.Ν.Π., Ολυμπιάδα Φρ. και Ολυμπιάδας Ν.). 
Πάντως, η συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων στους αγώνες του Κυπέλλου θα έχει επίσημο χαρακτήρα. 
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Σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ ολοκλήρωσε την καριέρα του ο ρεφ Νίκος Ευγενίου 
Σφύριξε την Πέμπτη στον αγώνα DHL Modena - Lotos Trefl Gdansk 3 -0 

Τον τελευταίο του αγώνα ως διεθνής ρεφ που σηματοδότησε και το τέλος της διαιτητικής του καριέρας έδωσε το 
βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2015 ο Νίκος Ευγενίου ο οποίος κρέμασε την σφυρίχτρα του μετά από 25 χρόνια. 

Ο κ. Ευγενίου ήταν ο δεύτερος διαιτητής στον αγώνα για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της ιταλικής DHL 

Modena απέναντι στην πολωνική Lotos Trefl Gdansk που διεξήχθη στο Στάδιο Palapanini της Μόντενα. Τον αγώνα που 
ήταν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής κέρδισε η Modena με 3 -0 (τα σετ 25-16, 30-28, 25-12) και πέτυχε τη 

δεύτερή της νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Σημειώνεται ότι η ιταλική ομάδα επέστρεψε στη διοργάνωση του Τσάμπιονς 
Λιγκ μετά από 12 χρόνια, όπου συνάμα ξαναδιεξήχθη αγώνας για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο 
Palapanini. 



 
Ο Νίκος Ευγενίου (δεύτερος από αριστερά) σε αναμνηστική φωτογραφία πριν από την έναρξη του αγώνα μαζί με τον πρώτο διαιτητή του αγώνα Jan Krticka 

και τους δυο αρχηγούς των ομάδων τον Βραζιλιάνο Bruno (αρ. 1) της Modena και τον Bartosz Gawryszewski (αρ. 10) της Lotos Trefl Gdansk. 

 
Ο Κύπριος διεθνής ρεφ ο οποίος θέλει να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το βόλεϊ ως supervisor (παρατηρητής 

αγώνων ευρωπαϊκών διοργανώσεων) διαιτήτευσε τον αγώνα μαζί με τον Τσέχο Jan Krticka. Σημειώνεται ότι ο κ. 
Ευγενίου πήρε το σήμα του διεθνή ρεφ πετοσφαίρισης από το 2001, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια είναι διαιτητής 
αγώνων Τσάμπιονς Λιγκ. 

Η ΚΟΠΕ δημοσιεύει φωτογραφία από τον τελευταίο αγώνα του Νίκου Ευγενίου το βράδυ της Πέμπτης πριν από την 

έναρξη του αγώνα. Μαζί με τον κ. Ευγενίου (δεύτερος από αριστερά) είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα Jan Krticka 
και οι δυο αρχηγοί των ομάδων ο Βραζιλιάνος Bruno (αρ. 1) της Modena και ο Bartosz Gawryszewski (αρ. 10) της 
Lotos Trefl Gdansk. 

 

20.11.2015/10:41 

Μόνο τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ βλέπουν στην Ανόρθωση 

Ικανοποίηση για την προσπάθεια παρά την ήττα στο Ισραήλ 

 Ικανοποίηση για την προσπάθεια παρά το αρνητικό αποτέλεσμα και την ήττα από την Χάποελ Κφαρ Σαβά με 0-3 που 
έφερε τον αποκλεισμό από το CEV  Τσάλεντζ Καπ επικρατεί στην ομάδα της Ανορθώσεως. 

Η αποστολή της «Μεγάλης Κυρίας» επέστρεψε την Πέμπτη από το Τελ Αβίβ και ρίχνει πλέον όλο το βάρος της στους 

αγώνες του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας όπου την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 θα 
αντιμετωπίσει στις 20:00 στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ. 

Το ευχάριστο για τον Μάριο Κοντό είναι ότι η αποστολή στο Ισραήλ δεν άφησε στην ομάδα κανένα πρόβλημα 
τραυματισμού και ως εκ τούτου όλοι οι πετοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. 



 
Εντυπωσιακή φάση από τον αγώνα της Τετάρτης μεταξύ Χάποελ Κφαρ Σαβά - Ανόρθωσις στο «Green Halll Kfar Sava» (Φωτό από την ιστοσελίδα της 
Ανορθώσεως). 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός κληθείς να σχολιάσει την απόδοση της ομάδας του στο Green Hall 

Kfar Sava ανέφερε ότι «οι παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο παρά την ήττα. Τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας 
στο πρωτάθλημα με στόχο να διεκδικήσουμε τους στόχους μας». 

Όσον αφορά στην προετοιμασία, η Ανόρθωσις θα συνεχίσει μέχρι τον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής με 
προπονήσεις, αφού δεν διευθετήθηκε κάποιος φιλικός αγώνας. 
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Ανασύνταξη και φιλικά για τις πετοσφαιρικές ομάδες 

Λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος Α Κατηγορίας Ανδρών 
 

Φιλικά παιχνίδια και προπονήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πετοσφαιρικών ομάδων της Α Κατηγορίας μετά την 

αναβολή της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος λόγω της συμμετοχής των ομάδων της Ανορθώσεως και της 
Pokka ΑΕΚ Καραβά στους αγώνες του CEV Τσάλεντζ Καπ. 

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, την Παρασκευή είναι ορισμένο το φιλικό του Παφιακού με τη Νέα Σαλαμίνα 

στην αίθουσα «Αφροδίτη» προς τιμή του Ευάγγελου Φλωράκη. Όσον αφορά στον Παφιακό, ο προπονητής του 

Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο αγώνας είναι μια ευκαιρία για να αγωνιστούν 
όλοι οι πετοσφαιριστές. Στις σκέψεις του Ελλαδίτη κόουτς είναι να παραμείνουν εκτός του φιλικού ο Βραζιλιάνος 

Μπατίστα και ο Ουκρανός Μπουρκόφσκι αφού κουβαλούν προβλήματα από το ματς της τρίτης αγωνιστικής απέναντι 
στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλώντας για την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια είπε ότι μετά 
το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα οι επόμενες ημέρες θα αναλωθούν σε προπονήσεις και μελέτη του αγώνα με την 

Ομόνοια. Όσον αφορά στη σημασία του ντέρμπι ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι ο αγώνας είναι κρίσιμος για τη 
δεδομένη χρονική στιγμή και δεν είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Ο κόουτς του Παφιακού είπε ότι «από τη στιγμή που 
θα είμαστε στην τετράδα οι αγώνες των πλέι οφς θα καθορίσουν τα πάντα». 

Η Νέα Σαλαμίνα θα αγωνιστεί στην Πάφο σίγουρα χωρίς το μεγάλο της αστέρι τον Κολομβιανό Μπαγιάν ο οποίος 

υποφέρει με τον ώμο του και τον Χρίστο Προδρόμου ο οποίος εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Ο Αυστραλός τεχνικός 
των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέινολτς θα δοκιμάσει στον αγώνα διάφορα σχήματα και θα επανεμφανιστεί ο Σουηδός 

λίμπερο Αντον Τέγκενροτ ο οποίος εκτός από την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε λόγω του γεγονότος ότι στους 
«ερυθρόλευκους» βγήκε το σχήμα με τρεις ξένους (Ιαντόλο, Χάντ,Μπαγιάν) με επιθετικά χαρίσματα. 



Σε ρυθμούς φιλικών κινούνται και οι άλλες ομάδες. Η Ομόνοια η οποία στις αρχές Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις την Τετάρτη έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το ΑΠΟΕΛ και την Παρασκευή θα 

αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δ. Ο κ. Σάββα είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα 
τραυματισμού ενόψει του αγώνα με τον Παφιακό στην Πάφο την 6η αγωνιστική. 

 
Οι παίκτες της Ομόνοιας προετοιμάζονται για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παφιακό. 

Ευχάριστα είναι τα δεδομένα και για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο προετοιμαζόμενο για τον αγώνα με την Ανόρθωσις στο 
Λευκόθεο έδωσε φιλικό αγώνα με την Ομόνοια. Ο Μίμης Παμπακάς είδε όλους τους πετοσφαιριστές του να βρίσκονται 
στη διάθεσή του, ενώ είναι σε αναμονή για την επιστροφή του Βραζιλιάνου Φάμπιο Χόστερ στους αγώνες. 

 
Φιλικά παιχνίδια περιλαμβάνει αυτή η εβδομάδα. 

Χωρίς προβλήματα συνεχίζει τις προπονήσεις και η ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας που στο πλαίσιο της έκτης 

αγωνιστικής θα αγωνιστεί με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Σπύρος Κυπριανού». Ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου θα έχει την 
ευκαιρία την Παρασκευή να τεστάρει την ομάδα του απέναντι στην Ομόνοια στη Λευκωσία. 

Τη δική του προετοιμασία συνεχίζει και ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών. Η ομάδα συνεχίζει με καθημερινές 
προπονήσεις την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την Pokka ΑΕΚ Καραβά ενώ δεν υπάρχει προγραμματισμένος 
φιλικός αγώνας. 

 



19.11.2015/11:15 

Πετά για Σόφια την Παρασκευή η Pokka AEK Καραβά 
Στο πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ αντιμετωπίζει την Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου 

Για τη Σόφια αναχωρεί την Παρασκευή το πρωί η αποστολή της Pokka AEK Καραβά όπου στο πλαίσιο του Τσάλεντζ 
Καπ θα αντιμετωπίσει την Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου σε διπλούς αγώνες που είναι ορισμένοι στο Στάδιο «Αrena 

Gorna Malίna» το προσεχές Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου. Ο αγώνας του Σαββάτου ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις 18:00 το απόγευμα με γηπεδούχο την ομάδα του Κοσσόβου και της Κυριακής στις 
14:00 το μεσημέρι με γηπεδούχο την Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Tα δυο ματς θα διαιτητεύσουν οι κα Karin Ζahorcova από την Τσεχία και ο κ. Yury Bakunovich από τη Λευκορωσία. 
Υπεύθυνος των αγώνων ορίστηκε από τη CEV o κ. Borislav Pobornikov από τη Βουλγαρία. 

 

Για τη Σόφια πετά η ομάδα της Pokkka ΑΕΚ Καραβά. 

Η ομάδα της Pokka ΑΕΚ Καραβά θα προπονηθεί στο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες και το οποίο απέχει 20χλμ 

από το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή την Παρασκευή. 
Η αποστολή αποτελείται από 19 άτομα και αποτελείται από τους: Ανδρέας Φελλάς (τιμ μάνατζερ), την προπονητική 

ομάδα Χόρχε Καννεστράτσι (προπονητής), Περικλής Αθανασόπουλος (βοηθός προπονητής), Σταύρος Χαραλάμπους 

(στατιστικολόγος), τα μέλη της ομάδας Μαρία Τσέντα, Σωτήρα Ποταμίτου και την εκπρόσωπο της ομάδας στην ΚΟΠΕ 
Θέτιδα Κοζάκου. Μαζί με την αποστολή θα ταξιδέψει και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ. 

Οι πετοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν είναι οι ακόλουθοι: Valters Ramma, Redzo Yordani Sanchez Pina, Χρίστος 

Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Αχιλλέως, Rodolfo Juozas Zavistavicious de Novaes, Χρίστος Χατζηβασίλης, Γαβριήλ 
Κοσιάρης, Αντώνης Χριστοφή, Κωνσταντίνος Χατζηδαμιανού, Gabrihel Radic και Vladimir Knezevic. 

 

19.11.2015/11:10 

Σπουδαία νίκη για την Ολυμπιάδα Ν. στο Φρέναρος 

Η εξέλιξη των πρωταθλημάτων Β Κατηγορίας 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα Ανδρών Β 

Κατηγορίας που διεξήχθη την Τετάρτη στο Φρέναρος απέναντι στην ομώνυμή της Ολυμπιάδα Φρενάρου. Μετά από 
ένα ανταγωνιστικό αγώνα η προσφυγική ομάδα κέρδισε με 2 -3 μέσα στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα. 

Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι αφού οι Φρεναρίτες προηγήθηκαν με 2-0 και ακολούθως η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 
έκανε την αντεπίθεσή της και κέρδισε με 2-3 πετυχαίνοντας τη δεύτερή της νίκη στο πρωτάθλημα. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Πάρις Σάββα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα 

Β Κατηγορίας ανταγωνιστικό άνκαι αγωνίζονται μόνο τέσσερεις ομάδες μετά την αναστολή των δραστηριοτήτων του 



Άρη Λεμεσού. Ο κόουτς της Ολυμπιάδας ανέφερε ότι η Ε.Ν. Παραλιμνίου με δεδομένο ότι αγωνίζεται με τρεις ξένους 
και έναν Κυπροποιημένο ίσως αποκτά κάποιο προβάδισμα, όμως γενικά το πρωτάθλημα θα έχει ενδιαφέρον μέχρι την 
τελευταία αγωνιστική. 

Ο κ. Σάββα δήλωσε ότι η Ολυμπιάδα Φρενάρους είναι σκληροτράχηλη ομάδα, ενώ καλή ομάδα θεωρείται ο Διόνυσος 
με έμπειρους παίκτες. 

Δυναμικά η Αναγέννηση Δ. 
Το δικό της ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Γυναικών. Στους αγώνες της Τετάρτης ο 

Εθνικός Λατσιών κέρδισε εκτός έδρας τον Ν.Ο. Λακατάμιας με 0 -3, ο Παφιακός το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 3-0 και η 

Αναγέννηση Δερύνειας τον Μαραθώνα με 1 -3 στη Λάρνακα. Για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική υπολείπεται ο αγώνας 
Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Πανιδαλιακός στο Θεμιστόκλειο. Ρεπό είχε ο Ροτσίδης Μάμμαρι. 

Ο Ελλαδίτης προπονητής της Ανορθώσεως Πετόσφαιρα Κωνσταντίνος Καρπαθάκης εξέφρασε την άποψη στην 

ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα ξεχωρίζει η ομάδα της Αναγέννησης Δ. ενώ αναμένει την 

άνοδο του Παφιακού που προέρχεται από την Α Κατηγορία. 
Οσον αφορά στη δική του ομάδα είπε ότι η Ανόρθωσις Πετόσφαιρα είναι μια νέα ομάδα και θα προσπαθήσει για το 

καλύτερο. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα έχασε δύσκολα από τον Εθνικό Λατσιών, ενώ στην τρίτη αγωνιστική θα 
αντιμετωπίσει την Αναγέννηση στη Δερύνεια. 

 

 
18.11.2015/22.10 
2016 CEV Challenge Cup 

Παρά την προσπάθειά της η Ανόρθωσις δεν τα κατάφερε στο Ισραήλ χάνοντας και τον δεύτερο αγώνα που έδωσε 
απέναντι στη Χάποελ Κφαρ Σαβά με 3-0 και αποκλείστηκε από το CEV Τσάλεντζ Καπ. Με στόχο να παλέψει και να 

ανατρέψει τα δεδομένα μπήκε η Ανόρθωσις στον αγώνα του Green Hall Kfar Sava.. Οι Βαρωσιώτες στα αρχικά στάδια 
κόντραραν στα ίσα τη Χάποελ Κφαρ Σαβά και στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ η ομάδα μας έχανε με 8 -7. Το πρώτο 

σετ συνεχίστηκε με εναλλασσόμενη την υπεροχή με συνέπεια οι δυο ομάδες να συμβαδίζουν 10 – 10. 
Εκμεταλλευόμενη δυο λάθη της Ανόρθωσις οι Ισραηλινοί πέρασαν μπροστά με 13 -11 και αργότερα με 16 -13 και 17 -

14. Η ομάδα του Μάριου Κοντού αντέδρασε και έδειξε αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της μειώνοντας 

σε 19 -18. Οι Ισραηλινοί ακολούθως επέβαλαν τον ρυθμό τους και κάνοντας σερί 6 -0 κέρδισαν το αποφασιστικό 
πρώτο σετ με 25 -18 σε 26 λεπτά. Στο δεύτερο σετ οι Ισραηλινοί πατούσαν καλύτερα στα αρχικά στάδια και 

προηγήθηκαν με 4 -2 και 6 -3 έχοντας και το ψυχολογικό αβαντάζ της κατάκτησης του πρώτου σετ. Στο τεχνικό τάιμ - 
άουτ οι «πράσινοι» της Κφαρ Σαβά προηγήθηκαν με 8 -3. Η Ανόρθωσις αντιμετώπισε και στο δεύτερο κομμάτι του 

δεύτερου σετ προβλήματα δίνοντας την ευκαιρία στους Ισραηλινούς να προηγηθούν με 16 -10. Η ομάδα μας προ του 

φάσματος να βρεθεί πίσω στο σκορ με 2 -0 προσπάθησε να ανασυνταχθεί μειώνοντας σε 19 -16., ενώ παίζοντας 
εξαιρετικά κάτω από πίεση μείωσε σε 22 -21. Τελικά, η ομάδα μας υπέκυψε στις τελευταίες φάσεις χάνοντας 25 -23 σε 

18 λεπτά μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0 και χάνοντας στην ουσία την πρόκριση. Στο τρίτο σετ η Ανόρθωσις δεν είχε 
τίποτα να χάσει και παίζοντας χωρίς άγχος βρισκόταν κοντά στο σκορ στα αρχικά στάδια. Στη συνέχεια όμως οι 

Ισραηλινοί όμως έδειχναν πιο οργανωμένοι με ορθότερες επιλογές και προηγήθηκαν με 21 -10.καθαρίζοντας στην 

ουσία το σετ, κερδίζοντας σε 21 λεπτά 25 -13 κερδίζοντας με 3-0 αναγκάζοντας την Ανόρθωσις σε δεύτερη ήττα και 
αποκλεισμό. Τα σετ: 25 -18, 25 -23,25 -13 

Χάποελ Κφαρ Σαβά: Μπεν Γκαλ, Μπούλκιν, Μοσκοθέρα, Ποβλόβ,Ντεβάς, Μπαρ (Σιρόνι) 
Ανόρθωσις: Νέτσερ Γκουέλε, Τσρνέτσκι, Μιχαίλοβιτς, Δημητρίου, Κοντός, Χρυσοστόμου, Πλατρίτης (λίμπερο), 
(Στουγκάρεβιτς) 

18.11.2015/20:50 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας γυναικών - 5η αγωνιστική 

Αρης Πολ. - ΑΕΚ Λάρνακας 0-3 (05-25, 10-25, 14-25) 
Απόλλων - ΑΕΛ 3-0 (25-15, 25-12, 25-16) 

Ανόρθωσις - Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 3-2 (22-25, 25-18, 25-18, 20-25, 15-12) 
ΘΟΙ Αυγόρου - Ολυμπιάδα Ν. 3-2 (21-25, 25-14, 24-26, 25-13, 16-14) 

Σε στιλ προπόνησης η Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε στο Πολέμι τον τοπικό Άρη με 0 -3 πετυχαίνοντας την τέταρτή της νίκη 
στο πρωτάθλημα. Χωρίς να ιδρώσει η Τεχνοοικία ΑΕΚ πήρε το πρώτο σετ με 05 -25. Στο δεύτερο σετ η Τεχνοοικία 

ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με συνέπεια να μην αφήσει πολλά περιθώρια στην ομάδα του Πολεμίου και να κερδίσει 

με 10 -25. Στο τρίτο σετ οι Λαρνακείς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και διάφορα σχήματα ενόψει των επόμενων 
αγώνων. Τελικά κέρδισαν με 14 -25 και τον αγώνα με 0 -3. 



Άρης Πολεμίου: Μ.Kουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ.Κουππή, Ανδρέου (Ξενοφώντος) 
ΑΕΚ Λάρνακας: Χαραλάμπους, Δ.Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Δημητρίου, Τραϊκόφσκα, Τόμιτς (λίμπερο) Μοσφιλιώτη 
(Στυλιανού) 

Σε περίπατο μετέτρεψε ο Prestige Απόλλωνα το υποτιθέμενο ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ κερδίζοντας άνετα με 3 

-0 και παρέμεινε στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Αντίθετα, η ήττα αυτή ανέκοψε την ανοδική πορεία των 
«γαλαζοκιτρίνων». Ανώτερες οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα στο πρώτο σετ καθάρισαν σχετικά εύκολα το με 25 -

15. Στο ίδιο τέμπο συνέχισαν οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα και στο δεύτερο σετ το οποίο κέρδισαν με 25 -12, 
αφού οι παίκτριες της Transbunker ΑΕΛ δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν. Οι «γαλάζιες» δεν 
δυσκολεύτηκαν ούτε στο τρίτο σετ κερδίζοντας με 25 -16 και τον αγώνα με 3 -0. 

Απόλλων: Σπύρου, Χουντίμα, Ζακχαίου, Λαβρούκ, Κις, Ιορδάνους (λίμπερο) Χριστοφόρου (Χατζηκωστάντα, 

Λεωνίδου) 
ΑΕΛ: Κουδουνά, Στ.Κωνστσντίνου, Σουκχορούκοβα, Λεζένκινα, Παύλου, Τσακαταρασβίλι (λίμπερο) 
Ταλιαδώρου (Κυπριανού) 

Στο «γαλάζιο» έκατσε η μπίλια στο ντέρμπι όπως εξελίχθηκε Ανόρθωσις – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Οι κοπέλες του 

Γιαννάκη Χριστοφόρου εξασφάλισαν τη νίκη με 3 -2 καταφέρνοντας να ελέγξουν το πέμπτο σετ το οποίο κέρδισαν με 
15 -13. Οι Αμμοχωστιανές επέστρεψαν στις νίκες μετά από δυο άγονες αγωνιστικές και παλεύουν για την τετράδα. 

Αντίθετα, οι Λεμεσιανές πάλεψαν και σε ένα ακόμα αγώνα έδειξαν ότι διαθέτουν καλή ομάδα. Πραγματική μάχη έγινε 

στο πρώτο σετ με τις δυο ομάδες να έχουν εναλλασσόμενη υπεροχή και τελικά να χαμογελάει η ομάδα του Αγίου 
Αθανασίου που κέρδισε 22 -25. Η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου αντέδρασε και αφού περιόρισε τα λάθη της 

έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα ισοφαρίζοντας σε 1 -1 παίρνοντας το σετ με 25 -18. Εκμεταλλευόμενη το μομέντουμ οι 
παίκτριες της Ανορθώσεως κέρδισαν το τρίτο σετ με 25 -18 προηγούμενες στον αγώνα με 2 -1. Οι παίκτριες της 

Αλεξίας Ροτσίδου δεν το έβαλαν κάτω και παίζοντας καλό βόλεϊ πήραν το σετ με 20 – 25 ισοφαρίζοντας σε 2 -2. Η 
Ανόρθωσις στο τάι – μπρέικ ήταν πιο συγκεντρωμένη κερδίζοντας μετά από ένα αμφίρροπο αγώνα με 15 -13 
κερδίζοντας τον αγώνα με 3 -2. 

Ανόρθωσις: Κωνσταντίνου, Ριαλά, Οικονομίδου, Μπρατούχινα, Κ.Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, (λίμπερο) Δαϋιδ 
ΕΝΑΑΘ: Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβάλιοβα, Χριστοφόρου (λίμπερο) Χατζήκυριακου 

Την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε το ΘΟΙ Αυγόρου που σε ένα δραματικό αγώνα κέρδισε την 

Ολυμπιάδα Νεάπολης με 3 -2. Η ήττα αυτή σε συνδυασμό με τη νίκη της Ανορθώσεως δεν βολεύει την Ολυμπιάδα για 
την τετράδα. Στο πρώτο σετ η Ολυμπιάδα μπήκε αποφασιστικά και κατόρθωσε να κερδίσει με 21 -25 εξασφαλίζοντας 

σαφέστατα και το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Ο αγώνας στο πρώτο σετ ήταν πολύ δυνατός και δικαίωσε τα 
προγνωστικά ως ο πλέον αμφίρροπος της πέμπτης αγωνιστικής. Αποφασισμένη να γυρίσει τα δεδομένα μπήκε στο 

δεύτερο σετ η ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου η οποία με μεστή εμφάνιση κέρδισε με 25 -14 ισοφαρίζοντας τα σετ και τον 

αγώνα σε 1 -1. Σε ένα σετ που κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολύ υψηλά επίπεδα η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 
κέρδισε με 24 -26 και προηγήθηκε με 1 -2 στα σετ. Η εξέλιξη του σετ είχε δραματική τροπή αλλά η εμπειρία της 

Ολυμπιάδας στα τελευταία κρίσιμα στάδια της έδωσε το προβάδισμα. Δυναμική ήταν η αντίδραση των γηπεδούχων 
του Λούη Νοβάκοφ που επέστρεψαν στον αγώνα κερδίζοντας το σετ με 25 -13 ισοφαρίζοντας σε 2 -2. Μετά από 

συναρπαστικό αγώνα το ΘΟΙ κέρδισε το πέμπτο σετ με 16 -14 κερδίζοντας με 3 -2 εξασφαλίζοντας την πρώτη του 
νίκη στο πρωτάθλημα. 

ΘΟΙ Αυγόρου: Χαραλάμπους, Οθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (λίμπερο) 
Δ.Κούτα 
Ολυμπιάδα Ν: Πέτρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Μακλάσκι, Πέτρου, Παπαγιάννη, (λίμπερο) Στ.Σταύρου 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 5η αγωνιστική 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Απόλλων 5 5 0 4 1 0 0 0 0 15-01 15 

2. ΑΕΚ Λάρνακας 5 4 1 4 0 0 0 1 0 13-03 12 

3. ΑΕΛ 5 3 2 2 1 0 0 0 2 09-07 9 

4. Ανόρθωσις 5 3 2 2 0 1 0 0 2 09-08 8 

5. Ολυμπιάδα Ν. 5 2 3 2 0 0 1 1 1 09-09 7 

6. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 5 2 3 0 1 1 1 0 2 08-12 6 

7. ΘΟΙ Αυγόρου 5 1 4 0 0 1 1 0 3 05-14 3 

8. Αρης Πολεμίου 5 0 5 0 0 0 0 1 4 01-15 0 



Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών - 2η αγωνιστική Τελικά αποτελέσματα 

 

Ν.Ο.Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών 0-3 (13-25, 18-25, 15-25) 
Παφιακός - Πανεπιστήμιο 3-0 (25-12, 25-19, 25-20) 
Μαραθώνας - Αναγέννηση 1-3 (21-25, 25-21, 20-25, 19-25) 

Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες: 
Ανόρθωσις πετ. - Πανιδαλιακός και Ροτσίδης Μάμμαρι - Παφιακός 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών - 2η αγωνιστική Τελικά αποτελέσματα 

Ολυμπιάς Φρενάρους - Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 2-3 (25-22, 25-17, 22-25, 17-25, 12-15) 
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Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου: Λ. Χατζηκυριάκου: «Η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου θέλει την παραμονή της» 

Η ομάδα της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου θέλει τη φετινή χρονιά να κάνει έντονη την παρουσία της στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 
Γυναικών Α Κατηγορίας στην πετοσφαίριση. 

Η πορεία της ομάδας αυτές τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές (αγωνίζεται απόψε με την Ανόρθωσις στο γήπεδο του 
ΑΤΙ) της απέφερε δυο νίκες επί του Αρη Πολεμίου στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου και του ΘΟΙ Αυγόρου με 2 -3 εκτός 

έδρας και δυο ήττες από την Ολυμπιάδα εκτός και τον Prestige Απόλλωνα στην έδρα της. Για την πορεία της 
Λεμεσιανής ομάδας μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η πλέον έμπειρη πετοσφαιρίστρια η Λώρα Χατζηκυυριάκου. 

Η πρώην διεθνής ανέφερε ότι στόχος της Ενωσης στο φετινό πρωτάθλημα είναι αρχικά η παραμονή στην πρώτη 
κατηγορία και ακολούθως όσο πιο ψηλά γίνεται. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Από την πέμπτη θέση και κάτω όλες οι 
ομάδες είναι ισοδύναμες». 

Αναφορικά με το γεγονός ότι η ομάδα της αγωνίζεται με δυο ξένες την Μολδαβή Κοβαλίοβα και την Αμερικανίδα 

Κούπερ σε σχέση με τις ομάδες Prestige Απόλλων, Transbunker ΑΕΛ και Tεχνοοικία ΑΕΚ που αγωνίζονται με τρεις, η 
Λώρα είπε ότι «σίγουρα αυτό είναι μειονέκτημα, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο». 

Η Χατζηκυριάκου τόνισε επίσης ότι η έδρα της Ε.Ν. Αγ. Ααθανασίου αποτελεί το όπλο της ομάδας, αφού «έρχεται στο 
γήπεδο σημαντικός αριθμός οπαδών μας που μας στηρίζουν όσο μπορούν». 

Η βολειμπολίστρια της Ε.Ν.Α.ΑΘ. μίλησε και για την απόφασή της να συνεχίσει την πετοσφαίριση για άλλο ένα χρόνο 
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηλικία των 40 ετών. Όπως είπε «συνέχισα το βόλεϊ διότι πρώτα από όλα το αγαπώ 

και για να βοηθήσω την προπονήτριά μου την Αλεξία Ροτσίδου με την οποία συνεργάστηκα και στο παρελθόν. 
Σε ερώτηση πότε σκοπεύει να σταματήσει να παίζει είπε ότι όσο αντέχει θα το κάνει, ωστόσο ανέφερε ότι δεν την 
ενδιαφέρει η προπονητική. 
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Παφιακός και Νέα Σαλαμίνα τιμούν τον Ευάγγελο Φλωράκη 
Αντί τουρνουά οι δυο ομάδες θα τα πουν φιλικά την Παρασκευή 

Διαφοροποιημένο θα είναι το φετινό τουρνουά πετοσφαίρισης «Ευάγγελος Φλωράκης» που θα διεξαχθεί για 14η 
συναπτή φορά στην κλειστή αίθουσα Αθλοπαιδειών «Αφροδίτη» στην Πάφο με διοργανωτή τον Παφιακό. 

Ο περιορισμένος χρόνος δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή τουρνουά με τέσσερεις ομάδες όπως γινόταν παραδοσιακά και ως 
εκ τούτου τη μνήμη του πρώην αρχηγού της Εθνικής Φρουράς θα τιμήσουν μόνο η ομάδα του Παφιακού και η Νέα 

Σαλαμίνα. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Αρχηγού του ΓΕΕΦ Γεώργιου Μπασιακούλη και του Δημάρχου Πάφου 
Φαίδωνα Φαίδωνος. 

Με βάση το πρόγραμμα που κατάρτισε ο Παφιακός εκτός από τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 
18:00 θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις ως εξής: 



 

Φάση από προηγούμενο τουρνουά Ευάγγελος Φλωράκης με τη συμμετοχή της Ν. Σαλαμίνας. 

Στις 16:00 το απόγευμα θα γίνει τρισάγιο στο χώρο του μνημείου του Ευάγγελου Φλωράκη στα Κούκλια. 

Μετά τη λήξη του αγώνα στις 20:30 θα γίνει απονομή των επάθλων στις διαγωνιζόμενες ομάδες και απονομή 
τιμητικών πλακετών στις δυο διαγωνιζόμενες ομάδες, στην οικογένεια του Ευάγγελου Φλωράκη, στον αρχηγό του 

ΓΕΕΦ αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη, και στον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Αμέσως μετά θα 

πραγματοποιηθεί δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Κύπρου. Το παρόν τους στις κερκίδες ενδέχεται να δώσουν και 
στρατεύσιμοι. 

Το τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης» διεξήχθη για πρώτη φορά το 2001 και κατά τη διάρκεια των 14 αυτών χρόνων 

συμμετείχαν πολλές ελληνικές ομάδες όπως η Ορεστιάδα (ο Παφιακός είναι αδελφοποιημένος). Επίσης λόγω και της 
φύσης του τουρνουά (προς τιμή του πρώην Αρχηγού του ΓΕΕΦ), είχε πολλές συμμετοχές η Εθνική Ενόπλων Κύπρου. 

Ο αγώνας είναι ευκαιρία και για τις δυο ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει της συνέχειας του 
πρωταθλήματος. Η έκτη αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη στις 27 Νοεμβρίου 2015 φέρνει τον πρωτοπόρο 

Παφιακό να μάχεται στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνοια στο «Αφροδίτη». Εξάλλου, η Νέα 
Σαλαμίνα θα υποδεχθεί σε ένα ύπουλο παιχνίδι στο «Σπύρος Κυπριανού» την Αναγέννηση Δερύνειας. 

Όσον αφορά στον Παφιακό, ο προπονητής του Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε 
ότι ο αγώνας είναι μια ευκαιρία για να αγωνιστούν όλοι οι πετοσφαιριστές. Στις σκέψεις του Ελλαδίτη κόουτς είναι να 

παραμείνουν εκτός του φιλικού ο Βραζιλιάνος Μπατίστα και ο Ουκρανός Μπουρκόφσκι αφού κουβαλούν προβλήματα 
από το ματς της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλώντας για την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια είπε ότι μετά 
το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα οι επόμενες ημέρες θα αναλωθούν σε προπονήσεις και μελέτη του αγώνα με την 

Ομόνοια. Όσον αφορά στη σημασία του ντέρμπι ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι ο αγώνας είναι κρίσιμος για τη 

δεδομένη χρονική στιγμή και δεν είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Ο κόουτς του Παφιακού είπε ότι «από τη στιγμή που 
θα είμαστε στην τετράδα οι αγώνες των πλέι οφς θα καθορίσουν τα πάντα». 

Η Νέα Σαλαμίνα θα αγωνιστεί στην Πάφο σίγουρα χωρίς το μεγάλο της αστέρι τον Κολομβιανό Μπαγιάν ο οποίος 

υποφέρει με τον ώμο του και τον Χρίστο Προδρόμου ο οποίος εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Ο Αυστραλός τεχνικός 

των «ερυθρολεύκων» Λουκ Ρέινολτς θα δοκιμάσει στον αγώνα διάφορα σχήματα και θα επανεμφανιστεί ο Σουηδός 



λίμπερο Αντον Τέγκενροτ ο οποίος εκτός από την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε λόγω του γεγονότος ότι στους 
«ερυθρόλευκους» βγήκε το σχήμα με τρεις ξένους (Ιαντόλο, Χάντ,Μπαγιάν) με επιθετικά χαρίσματα. 

Οι δυο ομάδες αντάμωσαν την πρώτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου 2015 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 
με τον Παφιακό να κερδίζει με 1 -3. 
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Limit up στο πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών 

Ανασκόπηση των πρώτων πέντε αγωνιστικών 

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται το παγκύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών Πετοσφαίρισης που έχει 
διανύσει την πέμπτη αγωνιστική. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ανορθώσεως και της Pokka ΑΕΚ Καραβά αυτή την 

εβδομάδα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η επανέναρξη είναι ορισμένη για την Πσρασκευή 27 
Νοεμβρίου με τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής. 

Σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές ξεχωρίζει αναμφίβολα η αλάνθαστη πορεία του Παφιακού. Η ομάδα του 
Σπύρου Πρωτοψάλτη, δίνει την ερχόμενη εβδομάδα εξετάσεις αφού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής θα 

αντιμετωπίσει την Ομόνοια στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη». Πιθανή νίκη των Παφιτών θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμα και κάτι παραπάνω από την τετράδα. 

Οι «μπλε» κατάφεραν σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές να περάσουν αλώβητοι από το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού» κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, από το «Λευκόθεο» στη μάχη τετράδας με το ΑΠΟΕΛ, ενώ κατέβαλε στην 

Πάφο στο ντέρμπι την Pokka ΑΕΚ Καραβά. Ταυτόχρονα, οι Παφίτες πέρασαν από τα Λατσιά κερδίζοντας τον 
Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών και επίσης κέρδισαν την Αναγέννηση Δ. 

 

Ο Παφιακός κερδίζει τις εντυπώσεις. 

Αήττητη παραμένει και η Ομόνοια όμως υστερεί κατά ένα βαθμό 15 έναντι 14 του Παφιακού αφού έχασε ένα βαθμό 
από τη νίκη με 3 -2 επί της Pokka ΑΕΚ Καραβά. Στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια οι «πράσινοι» του Σάββα Σάββα 

καθάρισαν σχετικά εύκολα τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών, ΑΠΟΕΛ, και Αναγέννηση Δερύνειας, ενώ την τρίτη 
αγωνιστική πέτυχαν σπουδαίο διπλό επί της Ανορθώσεως στο «Θεμιστόκλειο». Σημαντικός και για την Ομόνοια θα 
είναι ο αγώνας που θα δώσει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάφο με τον Παφιακό. 



Η τρίτη στη βαθμολογία Ανόρθωσις με 10 βαθμούς παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της αυτές τις 
πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα του Μάριου Κοντού ξεκίνησε φουριόζα αφού κέρδισε Pokka ΑΕΚ Καραβά και 

Αναγέννηση Δερύνειας, αλλά την τρίτη αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής έχασε από την Ομόνοια στο «Θεμιστόκλειο» 
για να ακολουθήσει νέα ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα. Στην πέμπτη αγωνιστική οι Βαρωσιώτες κέρδισαν τον ουραγό 
Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών εύκολα. 

Σημειώνεται ότι η Ανόρθωσις την Τετάρτη αγωνίζεται στο πλαίσιο του Τσάλεντζ Καπ στην Κφαρ Σαβά του Ισραήλ με 

την τοπική Χάποελ στον επαναληπτικό της ήττας της με 3 -0 στο «Θεμιστόκκλειο». Όσον αφορά στο πρωτάθλημα στο 
πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής οι «κυανόλευκοι» παίζουν στο Λευκόθεο σε ένα δύσκολο αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. 

Παρά το μέτριο της ξεκίνημά της η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε μέσα σε τρεις αγωνιστικές να κερδίσει τις εντυπώσεις και 
να «σκαρφαλώσει» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Οι Αμμοχωστιανοί αρχικά έχασαν τον πρώτο 

αγώνα από τον Παφιακό στην έδρα τους, αλλά ακολούθως με τρεις νίκες οι δυο (σε ντέρμπι κόντρα σε ΑΠΟΕΛ και 
Ανόρθωσις – τρίτη κόντρα στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών ανέβηκε βαθμολογικά). Στον τελευταίο αγώνα οι 

«ερυθρόλευκοι» έχασαν στο προσφυγικό ντέρμπι από την Pokka ΑΕΚ Καραβά και υποχώρησαν στην τέταρτη θέση. Η 

ομάδα του Λουκ Ρέινολτς διαθέτει μια πολύ τριάδα ξένων όπου ξεχωρίζει ο Κολομβιανός Μπαγιάν, ενώ στο δυναμικό 
τους διαθέτουν τέσσερεις, αφού διιατηρούν και τον Σουηδό λίμπερο Τέγκενροτ ο οποίος θυσιάζεται στο βωμό της 
τακτικής. Επόμενος αγώνας για τη Νέα Σαλαμίνα αυτός κόντρα στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στο «Σπύρος Κυπριανού». 

 

Νέα Σαλαμίνα και Pokka ΑΕΚ Καραβά τα είπαν στην πέμπτη αγωνιστική. 

Η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής είναι η Pokka ΑΕΚ Καραβά που βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 
7 βαθμούς. Οι Κερυνειώτες άρχισαν το πρωτάθλημα με δυο ήττες από Ανόρθωσις και Παφιακό, αλλά στη συνέχεια 

κέρδισαν την Αναγέννηση Δερύνειας, έχασαν στο τάι – μπρεικ από την Ομόνοια στο «Τάσσος Παπαδόπουλος 

Ελευθερία» και κέρδισαν τη Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα του Χόρχε Καννεστράτσι διαθέτει αρκετά καλές μονάδες και 
θεωρείται ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. 

Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής η Pokka ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα Λατσιά τον Καποδίστριας Εθνικό και έχει την 

ευκαιρία να ανέβει βαθμολογικά εκμεταλλευόμενη τα άλλα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, αυτή τη εβδομάδα στο 
πρόγραμμα υπάρχει το ταξίδι στη Σόφια για τους αγώνες με την Ντρένιτσα Κοσσόβου στο πλαίσιο του Τσάλεντζ Καπ. 

Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με υψηλές βλέψεις και στόχο την τετράδα. Η απόκτηση των διεθνών 
Κωνσταντίνου Ευσταθίου και του Γαβριήλ Γεωργίου, του Βραζιλιάνου Χόστερ και του Ουκρανού Κοζλόφσκι επιτρέπει 

στην ομάδα να διεκδικεί το κάτι πααραπάνω. Ωστόσο, οι πρώτες πέντε αγωνιστικές προκάλεσαν απογοήτευση στην 

ομάδα αφού πλην της νίκης με την Αναγέννηση Δερύνειας στο τάι – μπρεικ και επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών 
το ΑΠΟΕΛ έχασε από Ομόνοια, Νέα Σαλαμίνα και Παφιακό (οι δυο ήττες στο Λευκόθεο) κάτι που καθήλωσε την ομάδα 
στην έκτη θέση με πέντε βαθμούς. 

Πλήγμα για τους «πορτοκαλί» του Μίμη Παμπακά, οι τραυματισμοί των Γεωργίου (επέστρεψε πρόσφατα) και Χόστερ. 

Τα επόμενα δυο παιχνίδια με Ανόρθωσις στο Λευκόθεο και Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Λεμεσό θα κρίνουν πολλά για τη 
συνέχεια. 



Στην έβδομη θέση με δυο βαθμούς παραμένει η Αναγέννηση Δερύνειας. Παρά τις πολύ καλές της εμφανίσεις σχεδόν 
σε όλα τα παιχνίδια η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου δεν πέτυχε νίκη κάτι που επηρέασε και την ψυχολογία της. Η 

ήττα της πρώτης αγωνιστικής με το ΑΠΟΕΛ με 3 -2 ενώ κέρδιζε με 2 -0 σετ ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα για τους 
Δερυνειώτες. Η πέμπτη αγωνιστική έδειξε τις δυνατότητες των «πρασίνων» που πάλεψαν στα ίσα με την Ομόνοια 

αλλά έχασαν στις λεπτομέρειες με 3 -1 στην έδρα της. Η ομάδα διαθέτει καλές μονάδες όπως ο Ελλαδίτης Απόστολος 

Αρμενάκης και έχει τις δυνατότητες να γυρίσει τα δεδομένα. Στην έκτη αγωνιστική οι «πράσινοι» πάνε στη Λεμεσό για 
να αντιμετωπίσουν τη Ν.Σαλαμίνα. 

Ο ουραγός Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών άνκαι παλεύει τα παιχνίδια εντούτοις το νεαρό της ηλικίας των παικτών του, 

η απειρία και το χαμηλό μπάτζετ τον αφήνει στην όγδοη θέση χωρίς βαθμό. Η ομάδα του Νίκου Ιωάννου απαρτίζεται 

από εξελίξιμους παίκτες και σε κάθε αγώνα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Επόμενη υποχρέωση του Καποδίστριας 
Εθνικού Λατσιών είναι κόντρα στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στα Λατσιά. 

Λέτσιεφ: «Μάχη μέχρι το τέλος» 

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιμίιτρι Λέτσιεφ χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα άκρως συναρπαστικό λέγοντας ότι 

έξι ομάδες (Παφιακός, Ομόνοια, Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα, Pokka ΑΕΚ Καραβά, και ΑΠΟΕΛ) θα παλέψουν μέχρι τέλους 
για την τετράδα. Όσον αφορά στο επίπεδο των ξένων παικτών που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα ο κ. Λέτσιεφ είπε ότι 
«όσο καλοί και να είναι ο ξένοι τη διαφορά θα την κάνουν οι Κύπριοι». 
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Μάχη Ολυμπιάδων στο Φρέναρος στη Β Κατηγορία Ανδρών 
Τρία ματς την Τετάρτη και ένα την Κυριακή στη Β Κατηγορία Γυναικών 

Η μάχη των δυο Ολυμπιάδων στο Γυμνάσιο Φώτη Πίττα στο Φρέναρος μεταξύ της τοπικής Ολυμπιάδας και της 
Ολυμπιάδας Νεαπόλεως (Τετάρτη στις 19:30) ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Β κατηγορίας Ανδρών στο πλαίσιο της 
δεύτερης αγωνιστικής. 

Στον άλλο αγώνα, της δεύτερης αγωνιστικής η Εθνική Ενόπλων σε ένα αγώνα άνευ ανταγωνισμού θα κάνει την 
παρθενική της εμφάνιση, αφού θα αγωνιστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 με τον Α.0. Διόνυσο στην Έμπα. 

Σημειώνεται ότι μετά την αναστολή δραστηριοτήτων του Άρη Λεμεσού μηδενίζονται όλοι οι αγώνες του και ως εκ 
τούτου ο αγώνας του με την Ε.Ν. Παραλιμνίου στο γήπεδο της Εκάλης δεν θα διεξαχθεί και το Παραλίμνι θα έχει ρεπό. 

Ο αγώνας στο Φρέναρος είναι ανοικτός για κάθε αποτέλεσμα ενώ σημειώνεται ότι στην πρώτη αγωνιστική η 
Ολυμπιάδα Φρενάρου έχασε από την Ε.Ν. Παραλιμνίου στο τοπικό ντέρμπι με 3 -1, ενώ η Ολυμπιάδα Ν. κέρδισε άνετα 
στο Γυμνάσιο Ακρόπολης τον Α.Ο. Διόνυσο με 3 -0. 

Ενδιαφέροντα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β 

Κατηγορίας Γυναικών. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη θα γίνουν οι αγώνες: Παφιακός – Παν. Κύπρου στην Τεχν. Σχολή 
Πάφου, Μαραθώνας – Αν. Δερύνειας στο Γυμνάσιο Βεργίνας και Ν.Ο. Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών στο Λύκειο Αγ. 
Γεωργίου Λακατάμιας. Όλοι οι αγώνες είναι ορισμένοι στις 19:30. 

Την Κυριακή εξάλλου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ο αγώνας Ανόρθωσις Πετόσφαιρα – Πανιιδαλιακού στο 

Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Σχετικά με τους αγώνες, με βάση την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής όλες οι ομάδες θα 
διεκδικήσουν τη νίκη, ενώ θα έχουμε την πρεμιέρα του Ν.Ο. Λακατάμιας που την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό. Πολύ 

καλές εντυπώσεις άφησαν στον πρώτο αγώνα, η Αν. Δερύνειας, ο Πανιδαλιακός και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ 
γεμάτα ήταν τα σετ στον αγώνα Εθνικού Λατσιών – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. 

Eξάλλου, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο γήπεδο της Κοκκιντριμιθιάς ο Ροτσίδης Μάμμαρι που θα έχει ρεπό τη 
δεύτερη αγωνιστική θα αγωνιστεί στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής με τον Παφιακό. 
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Τέλος εποχής για τον διεθνή διαιτητή Νίκο Ευγενίου 
Μετά από 25 χρόνια κρεμάζει τη σφυρίχτρα του. –Τελευταίο ματς στο Τσάμπιονς – Λιγκ Ανδρών την Πέμπτη 

Τέλος εποχής για τον διεθνή διαιτητή πετοσφαίρισης Νίκο Ευγενίου ο οποίος μετά από 25 χρόνια παρουσίας στα 

taraflex θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του. Το τελευταίο παιχνίδι του διεθνούς ρεφ θα είναι στην Μόντενα της Ιταλίας 



την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στον αγώνα για το δεύτερο γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ Ανδρών μεταξύ των ομάδων 
Montena– Lotus Τrefl Πολωνίας. Σημειώνεται ότι στις 28 Οκτωβρίου ο κ. Ευγενίου διαιτήτευσε τον αγώνα για το 
Τσάμπιονς – Λιγκ Γυναικών μεταξύ Vizoura Beograd – RC Cannes στο Βελιγράδι. 

Ο διεθνής ρεφ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την πορεία του στο χώρο της διαιτησίας αυτά τα 25 χρόνια. 

Όπως είπε άρχισε τη διαιτητική του καριέρα το 1990 και έγινε διεθνής διαιτητής το 2001, ενώ τα τελευταία πέντε 
χρόνια είναι διαιτητής αγώνων Τσάμπιονς Λίγκ. 

Για τον κ. Ευγενίου αποκορύφωμα στην καριέρα του αποτελεί η διοργάνωση του Φάιναλ – Σιξ του 2012 στο 
Τσάμπιονς Λιγκ Ανδρών όταν διαιτήτευσε τον αγώνα Τρεντίνα – Ματσεράτα. 

Διεθνής αναγνώριση και συγκίνηση 
Ερωτηθείς τι του πρόσφερε η διαιτησία αυτά τα χρόνια ο κ. Ευγενίου είπε: «Η διαιτησία μού πρόσφερε διεθνή 

αναγνώριση, συμμετοχή σε μεγάλους αγώνες και τεράστιες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Ανεξίτηλα στη μνήμη μου θα μείνει 
η τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων του 2008 στην Ιταλία όταν εκτός από τους αγώνες που 

διαιτήτευσα κλήθηκα να μιλήσω για το πρόβλημα της Κύπρου σε ένα ακροατήριο 700 ατόμων στην παρουσία και 

εκπροσώπου από την Τουρκία». Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίου, το γεγονός αυτό μου προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και 
διαπίστωσα ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από την πολιτική στο Κυπριακό». 

Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια του κ. Ευγενίου ανέφερε ότι θα παραμείνει στο χώρο της πετοσφαίρισης την οποία 

υπηρετεί και αγαπά αλλά τον ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθεί ως supervisor (υπεύθυνος αγώνων) της ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, θα τον ενδιέφερε η επιμόρφωση νέων διαιτητών. 

Ο κ. Ευγενίου ανέφερε ότι το επίπεδο των Κυπρίων διαιτητών πετοσφαίρισης είναι αρκετά υψηλό ωστόσο το 
πρόβλημα που παρατηρείται είναι η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων γι’αυτό απαιτείται η εκκόλαψη νέων διαιτητών. 
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Λεμεσιανό ντέρμπι στο φιλέ για τις γυναίκες 
Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 

Το Λεμεσιανό ντέρμπι Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ δεσπόζει της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Πετόσφαιρας γυναικών που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015. 

Στους άλλους αγώνες οι οποίοι παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον η Ανόρθωσις αντιμετωπίζει στο γήπεδο του ΑΤΙ 

την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου, η Τεχνοοικία ΑΕΚ ταξιδεύει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον Αρη και το ΘΟΙ Αυγόρου 
κοντράρεται με την Ολυμπιάδα. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30 
Αναλυτικά: 

Prestige Απόλλων – Transbunker ΑΕΛ 

Το κλασσικό ντέρμπι της Λεμεσού ξεχωρίζει στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Οι δυο ομάδες θέλουν για τους δικούς τους 
λόγους τη νίκη, αφού οι «γαλάζιες» θέλουν να διατηρήσουν το αήττητό τους και οι «γαλαζοκίτρινες» να πετύχουν 
τέταρτη διαδοχική νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή. 

Ο γηπεδούχος Prestige Απόλλων προέρχεται από τέσσερεις συνεχείς νίκες στο πρωτάθλημα, είναι πρώτος στη 

βαθμολογία με 12 βαθμούς και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της. Μελανό σημείο για την ομάδα του Γιάννη 
Γιαπάνη ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την ρουμανική Στίιντα Μπακάου. 

Στη διάθεση του κόουτς του Prestige Απόλλωνα βρίσκονται όλες οι παίκτριες. Η πετοσφαιρίστρια της ομάδας Άντρη 
Ιορδάνους δήλωσε ότι προβλέπεται να γίνει ένας δύσκολος αγώνας αφού η Transbunker ΑΕΛ δείχνει δυνατή τη φετινή 
χρονιά και σχετικά άγνωστη λόγω του ότι έχει στελεχωθεί με νέες παίκτριες. 

Για την ίδια (πρώην παίκτρια) της ΑΕΛ δεν έχει καμιά ιδιαιτερότητα ο αγώνας και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την 

ομάδα της. Εξάλλου, η αρχηγός της ομάδας Σοφία Μανίταρου ανέφερε ότι ο αγώνας θα είναι ντέρμπι και ευχήθηκε η 
ομάδα της να παρουσιαστεί σε καλή κατάσταση για να κερδίσει. 



 

Φάση από περσινό αγώνα Prestige Απόλλων - Transbunker ΑΕΛ. 

Τις δικές της απαιτήσεις έχει και η Transbunker ΑΕΛ, αφού μπορεί να αγωνίζεται στην έδρα του αντιπάλου της, αλλά 
θα παλέψει για τη νίκη που θα την εδραιώσει στην τετράδα και ταυτόχρονα θα την φέρει στην κορυφή. Ολες οι 

κοπέλες βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Μιχαήλ Ολμετσένκο. Ο εκ των εφόρων της ομάδας Κώστας 
Κωνσταντίνου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ έχρισε φαβορί τον Prestige Απόλλωνα λέγοντας ότι η ομάδα του 
θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της και ότι προκύψει. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Ολυμπιάδα 

Δυνατό παιχνίδι προβλέπεται στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου όπου το ΘΟΙ υποδέχεται την Ολυμπιάδα Ν. Το 
ΘΟΙ παρά τις καλές του εμφανίσεις δεν μπόρεσε τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές να εξασφαλίσει τη νίκη, ενώ η 
Ολυμπιάδα κάνει μια αρκετά καλή πορεία έχοντας μέχρι στιγμής δυο νίκες και δυο ήττες. 

Η ομάδα του Λούη Νοβάκοφ (ΘΟΙ Αυγόρου), παρουσιάζεται χωρίς προβλήματα, αφού τόσο η Ελένη Μιχαήλ όσο και η 

Ζαφείρω Όθωνος έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Η αρχηγός της ομάδας Ελένη Μιχαήλ ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα της πάει για τη νίκη, χωρίς να υποτιμά την Ολυμπιάδα, αλλά θεωρεί ότι έχει τη 
δυνατότητα να την πετύχει. 

Με στόχο τη νίκη πάει στο Αυγόρου η Ολυμπιάδα ώστε να ανέβει και άλλο στη βαθμολογία. Ο προπονητής 

Χριστόδουλος Σιαντρής εξέφρασε την αισιοδοξία του μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠΕ για τον αγώνα, αφού όλες οι 
αθλήτριες είναι στη διάθεσή του. 

Αρης Πολεμίου – Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Στο Γήπεδο Πολεμίου ο αγώνας έχει φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από την Τεχνοοικία ΑΕΚ. Η ομάδα του Παύλου 

Κωνσταντίνου παρουσιάζεται σε όλους τους τομείς καλύτερη και θα προσπαθήσει για το διπλό χωρίς να ζοριστεί, αφού 
παρουσιάζεται χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με την λίμπερο της ομάδας Ελένη Μοσφιλιώτη, «μας προβληματίζει το 

μακρινό ταξίδι για αυτό το λόγο πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμες για να κερδίσουμε». Η Μοσφιλιώτη είπε ότι με 
βάση το πρόγραμμα η ομάδα της θα αντιμετωπίσει ομάδες που θεωρητικά φαβορί είναι η Τεχνοοικία ΑΕΚ, αλλά πρέπει 
να υπάρξει προσοχή με στόχο να έχουν το απόλυτο μέχρι τον αγώνα του β ‘ γύρου με τον Prestige Απόλλωνα. 

Ο γηπεδούχος Αρης θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ανώτερη ομάδα. Όλες οι παίκτριες 
βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Χαραλάμπους. 

Ανόρθωσις – Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου 

Ενδιαφέρον αγώνας θα γίνει στο γήπεδο του ΑΤΙ όπου η Ανόρθωσις θα αντιμετωπίσει την Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου. Ο 
αγώνας θεωρητικά έχει φαβορί την Ανόρθωσις, αλλά η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου έδειξε καλά στοιχεία μέχρι στιγμής και 
ειδικά στον αγώνα με τον Prestige Απόλλωνα έπαιξε πολύ καλά σε ένα αγώνα με γεμάτα σετ. 



Η ομάδα της Ανορθώσεως θα παρουσιαστεί χωρίς την Κάλλια Βασιλείου, ενώ αμφίβολη παραμένει η Γεωργία 
Χατζηχαραλάμπους η οποία στραμπούληξε το πόδι της. Ο προπονητής της ομάδας Γιαννάκης Χριστοφόρου 
χαρακτήρισε ανοικτό το παιχνίδι με όλα τα αποτελέσματα ανοικτά αποποιούμενος τον ρόλο του φαβορί. 

Η ομάδα της Λεμεσού πάει στη Λευκωσία με τις δάφνες της εμφάνισης επί του Prestige Απόλλωνα με στόχο την καλή 

εμφάνιση και το θετικό αποτέλεσμα. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου ανέφερε ότι το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο αφού 
κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει την Ανόρθωσις στο γήπεδό της. Η κα Ροτσίδου εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή 

της για την εμφάνιση της ομάδας της το Σάββατο κόντρα στον Prestige Απόλλωνα. Αμφίβολη για τον αγώνα είναι η 
αρχηγός Παντελίτσα Αραούζου. 
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Δύσκολο έργο για την Ανόρθωσις στο Ισραήλ 
  

Την Τετάρτη ο αγώνας Χάποελ Κφαρ Σαβά - Ανόρθωσις 

Νέες ευρωπαϊκές εξετάσεις δίνει την Τετάρτη στις 20:30 η Ανόρθωσις στο πλαίσιο του CEV Τσάλεντζ Καπ 
πετοσφαίρισης Ανδρών. Η ομάδα της Αμμοχώστου αγωνίζεται με την ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά στον 

επαναληπτικό αγώνα του «Θεμιστόκλειου» της περασμένης Τρίτης όπου οι Ισραηλινοί κέρδισαν με 3 -0. Η ομάδα του 
Μάριου Κοντού έχει δύσκολη αποστολή αφού καλείται να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα κερδίζοντας είτε με 3 
-0 είτε με 3 -1 ώστε να οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

Οι «κυανόλευκοι» μετά τη νίκη της Παρασκευής επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών πάνε με τα καλύτερα 

δεδομένα στο Ισραήλ. Η αναχώρηση είναι ορισμένη για το απόγευμα της Τρίτης στις 17:00 και η ομάδα θα καταλύσει 
σε ξενοδοχείο του Τελ – Αβίβ. Η Ανόρθωσις θα πραγματοποιήσει δυο προπονήσεις στο «Green Hall Kfar Sava» γήπεδο 

όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας τόσο την Τρίτη το βράδυ όσο και την Τετάρτη το πρωί, (ημέρα διεξαγωγής του 
αγώνα).Ο κύκλος της προετοιμασίας στην Κύπρο θα κλείσει τη Δευτέρα με προπόνηση στο «Θεμιστόκλειο». 

Στην αποστολή της οποίας ηγείται ο αρχηγός του πετοσφαιρικού τμήματος Μάκης Κοντός, συμμετέχουν η 
προπονητική ομάδα που αποτελείται από τους Μάριο Κοντό (προπονητής), τους βοηθούς του Στέργιο Φραγκέσκου και 

Μιχάλη Ζαχαρίου, τον φυσιοθεραπευτή Ανδρέα Ιωάννου, τον ιατρό Προκόπη Γεωργίου και τους ακόλουθους 

πετοσφααιριστές: 
Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Νταβίντ Γκουελλέ, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Νίκος Κολάς, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος 

Χρυσοστόμου, Γιάννης Κοντός, Γιάννος Ευαγόρου, Γιώργος Πλατρίτης, Ματέι Μιχαϊλοβιτς, Μιομίρ Τσρνάτσκι και Μίνος 
Αγαθοκλέους. 

 

Πάει στο Ισραήλ αποφασισμένη να παλέψει η ομάδα της Ανορθώσεως. 

Μαζί με την αποστολή θα ταξιδέψει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ανορθώσεως Μαρίνος Μήτρου και ένας οπαδός. 



Με βάση τα όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο προπονητής της Ανορθώσεως Μάριος Κοντός «πάμε στο 
Ισραήλ με καλή διάθεση για να παλέψουμε τον αγώνα, αλλά οι προϋποθέσεις πρόκρισης θα διαφανούν μόνο μέσα από 

τον αγώνα της Κφαρ Σαβά». Ωστόσο, πλέον η προπονητική ομάδα των Βαρωσιωτών γνωρίζει καλύτερα τις 
δυνατότητες των Ισραηλινών και μπορεί να τους αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά. 

Το 1998 με την Μακάμπι Τελ - Αβίβ 
Σημειώνεται ότι η ομάδα της Ανορθώσεως αγωνίστηκε και στο παρελθόν μια και μοναδική φορά με ομάδα από το 

Ισραήλ και αυτό έγινε τη σεζόν 1998 99 όπου αντιμετώπισε σε διπλούς αγώνες στο πλαίσιο του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων την Μακάμπι Τελ – Αβίβ από την οποία αποκλείστηκε με δυο ήττες. Στον πρώτο αγώνα που έγινε στο 

«Κίτιον» στη Λάρνακα στις 10 Οκτωβρίου 1998 έχασε με 0 -3 (15 -17, 04 -15, 08 -15). Στο πλαίσιο του αγώνα 
τιμήθηκε ο Μάκης Κοντός (νυν αρχηγός του πετοσφαιρικού τμήματος) που αποχώρησε από την ενεργό δράση. 

Ο Ελλαδίτης προπονητής της Ανορθώσεως Κυριάκος Καμπερίδης χρησιμοποίησε τους ακόλουθους πετοσφαιριστές: 
Μάριος Κοντός (ο ννυν προπονητής), Γιακουμή, Πατσάλης Ιωάννου, Στεφανίδης, Μιχαήλ, Χασάπης, Χρυσοστομίδης, 

Φωτίου και ο αρχηγός Πέτρος Κοντός. Στην αποστολή ήταν και ο 16χρονος τότε Νίκος Κολάς (νυν παίκτης) και ο 
Πάρις Χριστοφή. 

Στον επαναληπτικό του Τελ – Αβίβ η Ανόρθωσις έχασε με 1 -3 παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ. Στο πρώτο σετ η 
Ανόρθωσις έχασε με 15- 09, κέρδισε το δεύτερο με 10 -15. Στο τρίτο οι Ισραηλινοί έκαναν επίδειξη δύναμη 

κερδίζοντας με 15 -00, αλλά στο τέταρτο σετ μετά από μάχη η Μακάμπι κέρδισε με 16 -14 κερδίζοντας και τον αγώνα 
με 1 -3. 

Στoν αγώνα αγωνίστηκαν οι Μάριος Κοντός Γιακουμή, Ιωάννου, Στεφανίδης, Μιχαήλ, Χασάπης, Χρυσοστομίδης, 
Φωτίου και ο αρχηγός Πέτρος Κοντός. 

Η τότε ομάδα της Μακάμπι αποτελείτο από τους: Γκρίνγκμπεργκ, Σιέκτερ, Λάπσιν, Μπαρ - Νέτσερ, Μπάραμ, 
Ρουμπιστέιν, Πεστερνάαιτ, Α. Αλκομπι, Ζίλκα, Γκαβρίλοφ (Ρώσος), Ο. Αλκομπι, Γκρινγκμπεργκ. Προπονητής της 
ομάδας ήταν ο Νέστορ Επσταιν. 

Η σχέση Ανόρθωσις και Χάποελ Κφαρ Σαβά ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο όταν το 1957 αγωνίστηκαν στο Ισραήλ όπου 
η Ανόρθωσις κέρδισε με 4 -2, ενώ αγωνίστηκαν και στο ΓΣΕ όπου η Κφαρ Σαβά κέρδισε με 3-2. 
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Χωρίς να φορτσάρει ο Prestige Απόλλων πέρασε από τον Αγ. Αθανάσιο 

Κέρδισε την Ε.Ν.Α.ΑΘ με 0 -3 

 
Χωρίς να φορτσάρει ο Prestige Απόλλων κέρδισε το βράδυ του Σαββάτου στο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου την ομάδα της 

Ένωσης Νέων με 3 -0 σετ σε εξ αναβολής αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών 
πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. 

Η νίκη για τις κοπέλες του Γιάννη Γιαπάνη αποτέλεσε τονωτική ένεση ενόψει του ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ την 
Τετάρτη. Αντίθετα, η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου στρέφει την προσοχή της στα επόμενα παιχνίδια. Στο πρώτο σετ το 

παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό με τον Prestige Απόλλωνα να κερδίζει με 21 -25. Τα δυο επόμενα σετ οι Απολλωνίστριες 
ήταν καλύτερες κερδίζοντας με 18 -25 και 14 – 25. Ο αγώνας έδωσε στους δυο προπονητές την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν σχήματα και παίκτριες. 

E.N. A. AΘ. (Α. Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Νιόκκα, Κοβαλλίοβα, Χριστοφόρου, Χατζηκυριάκου 
(Λίμπερο), (Ιωάννου, Νικολάου, Πίττα, Μπρούμπωλ). 

Prestige Απόλλων (Γ.Γιαπάνης): Ιορδάνους, Φρέντς, Λαβρούκ, Ζακχαίου, Κις, Χατζηκωνστάντα, Στεφάνου (Λίμπερο), 
(Στυλιανού, Λεωνίδου, Χριστοφόρου(Λίμπερο) 

 



 
13.11.2015/21:58 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 5η αγωνιστική 

ΑΠΟΕΛ - Παφιακός 1-3 (25-22, 17-25, 21-25, 19-25) 
Ανόρθωσις - Εθνικός Λ. 3-0 (25-14, 25-13, 25-23) 

ΑΕ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα 3-1 (25-19, 21-25, 25-16, 25-18) 
Αναγέννηση - Ομόνοια 1-3 (15-25, 25-27, 25-23, 19-25) 

Ο Παφιακός δεν σταματά πουθενά. Η ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη έκανε το 5 στα 5 ξεπερνώντας και το δύσκολο 
εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ κερδίζοντας στο «Λευκόθεο» με 1 -3. Αντίθετα, με αυτή την ήττα, οι «πορτοκαλί» του Μίμη 

Παμπακά δυσκόλεψαν στο παρόν στάδιο τη ζωή τους για την τετράδα. Το ΑΠΟΕΛ μετά από ένα ισορροπημένο σετ 
κέρδισε το πρώτο σετ με 25 -22. Στα αρχικά στάδια η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη αλλά οι «ποπρτοκαλί» πιο ζωηροί 

προηγήθηκαν με 8-7 στο πρώτο τεχνικό ταιμ –άουτ. Οι γηπεδούχοι με αιχμή του δόρατος τον Γαβριήλ Γεωργίου και 

εκμεταλλευόμενοι την κακή υποδοχή του Παφιακού προηγήθηκαν με 16 -14. Οι Παφίτες προσπάθησαν να 
αντιδράσουν, αλλά η κακή υποδοχή και το ανέβασμα του ΑΠΟΕΛ στο μπλοκ με τον Χατζηπαύλου, αλλά και οι λύσεις 

από τον Ευσταθίου χάρισαν το σετ με 25 -22 στο ΑΠΟΕΛ. Στο δεύτερο σετ οι πρωτοπόροι επέστρεψαν στον αγώνα 
αφού παίζοντας μυαλωμένα και περιορίζοντας τα λάθη κέρδισαν με 17 -25 ισοφαρίζοντας σε 1 -1. Στο σετ αυτό το 

ΑΠΟΕΛ είχε πολλά προβλήματα στο σέρβις και δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Παφιακό. Στο τρίτο σετ ο Παφιακός 

συνέχισε να είναι καλύτερος κερδίζοντας με 21 – 25 παίρνοντας το προβάδισμα με 1 -2 στα σετ.Στο τέταρτο ο 
Παφιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο στο ΑΠΟΕΛ να αμφισβητήσει την κυριαρχία του κερδίζοντας με 19 -25 
κερδίζοντας με 1 -3. 

ΑΠΟΕΛ: Ευσταθίου, Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι, Τζώρτζεβιτς, Γεωργίου, Πέτρου, (λίμπερο) Παντελή (Φαρχάν) 

Παφιακός: Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Μπατίστα, Ανδρέου, Τιάγκο (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου 
(Σαββίδης, Ιγναντίου) 

Μετά από τρεις ήττες δυο στο πρωτάθλημα και μια στην Ευρώπη η Ανόρθωσις επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας 

φυσιολογικά στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3 -0 και 

σκέφτεται τον επαναληπτικό αγώνα με τη Χάποελ Κφαρ Σαβά στο Ισραήλ. Στα δυο πρώτα δυο σετ η Ανόρθωσις δεν 
άφησε περιθώρια στους Λατσιώτες να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της αφού τα κέρδισε με 25 -14 και 25 -13. Στο 

τρίτο σετ η χαλάρωση της Ανορθώσεως έδωσε την ευκαιρία στον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών να έχει σωστές 
επιλογές και να φανεί ανταγωνιστικός, αλλά η εμπειρία της Ανορθώσεως της έδωσε το σετ με 25 -23 και τη νίκη με 3 -
0. 

Ανόρθωσις: Στρουγκάρεβιτς, Γκουέλλε, Τσρινιάσκι, Δημητρίου, Μιχάηλοβιτς, Κοντός, (λίμπερο) 

Πλατρίτης, Καρπαθάκης, (Π.Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Παρλάς) 
Εθνικός: Χατζηαθανασίου, Προύσαλης, Βραχίμης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ (λίμπερο) Νικηφόρου (Γερασίμου, 
Μάτσας, Κιρίλοφ) 

Σημαντική νίκη στο προσφυγικό ντέρμπι ιδιαιτεροτήτων στο «Σπύρος Κυπριανού» πέτυχε η Pokka ΑΕΚ Καραβά 

κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα με 3 -1 κάνοντας σημαντικό βήμα για την τετράδα. Αντίθετα η Νέα Σαλαμίνα δέχθηκε 
την ήττα μετά από τρεις νίκες. Στο πρώτο σετ ήταν καλύτερη η τυπικά γηπεδούχος Pokka ΑΕΚ Καραβά που 

εκμεταλλευόμενη το μομέντουμ που απέκτησε σε κάποιο στάδιο κέρδισε με 25 -19 και ανέκτησε προβάδισμα 1 -0 στα 

σετ. Οι ερυθρόλευκοι του Αυστραλού Λουκ Ρέινολτς αντέδρασαν στο δεύτερο σετ και αυτό είχε ως συνέπεια να 
πάρουν το σετ με 21 -25 μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1 -1. Στο τρίτο σετ η ομάδα της Pokka 

ΑΕΚ Καραβά ανέκτησε τα ηνία του αγώνα κερδίζοντας με 25 -16 εξασφαλίζοντας ψυχολογικό προβάδισμα. Η ομάδα 
του Καραβά μπήκε φουριόζα στο τέταρτο σετ κερδίζοντας με 25 -18 εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3 -1. 

ΑΕ Καραβά: Α.Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς (λίμπερο) Χατζηδαμιανού (Χατζηβασίλης) 
Νέα Σαλαμίνα: Σοφοκλέους, Παϊαν, Γ.Χρυσοστόμου, Ζηκάκης, Ιάντολο, Χάντ (λίμπερο) Βαρνάβα (Kαλαφάτης, 
Σαββίδης) 

Πιο δύσκολα από ότι αναμενόταν κέρδισε με 1-3 στη Δερύνεια την Αναγέννηση και ακολουθεί κατά πόδας τον 

Παφιακό. . Οι «τριφυλλοφόροι» από την αρχή επέβαλαν τον ρυθμό τους και κέρδισαν το πρώτο σετ 15 -25. Το 
δεύτερο σετ όμως επιφύλασσε εκπλήξεις για την Ομόνοια, αφού η Αναγέννηση παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατή και 

μετέτρεψε το σετ σε πραγματικό ντέρμπι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες με την Ομόνοια να κερδίζει τελικά με 25 
-27 κάνοντας το 0 -2. Αποφασισμένη μπήκε η Αναγέννηση στο τρίτο σετ με συνέπεια να κερδίσει τις κρίσιμες μάχες 

στο φιλέ να εξασφαλίσει το σετ με 25 -23 μειώνοντας σε 1 -2.Στο τέταρτο σετ η ομάδα του Σάββα Σάββα δεν 

επανέλαβε τα λάθη των προηγούμενων δυο σετ και κέρδισε με 19 – 25 εξασφαλίζοντας μια δύσκολη νίκη. Η ομάδα 
του Αντώνη Κωνσταντίνου άνκαι έχασε για πέμπτο αγώνα άφησε άριστες εντυπώσεις. 



Αναγέννηση: Α.Χρυσοστόμου, Πραία, Καραγιάννης, Αρμενάκης, Νικόλοφ, Ττόφιας (λίμπερο) Ζάνης, Χ.Χρυσοστόμου 
Ομόνοια:  Άλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α.Πετρακίδης, Ρεϊνάλντο, Σ.Πετρακίδης (λίμπερο) Αντωνίου 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (5η αγωνιστική) 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Παφιακός 5 5 0 1 4 0 0 0 0 15-4 15 

2. Ομόνοια 5 5 0 2 2 1 0 0 0 15-4 14 

3. Ανόρθωσις 5 3 2 3 0 0 1 1 0 12-6 10 

4. Νέα Σαλαμίνα 5 3 2 2 0 1 0 2 0 11-8 8 

5. ΑΕ Καραβά 5 2 3 0 2 0 1 1 1 9-11 7 

6. ΑΠΟΕΛ 5 2 3 1 0 1 0 1 2 7-11 5 

7. Αναγέννηση Δ. 5 0 5 0 0 0 1 3 1 5-15 1 

8. Εθνικός Λατσιών 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0-15 0 
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Στις 20:00 το Σάββατο E.N. Aγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων 
Ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών Πετοσφαίρισης 

Με τον εξ αναβολής αγώνα Ενωσης Νέων Αγίου Αθανασίου – Prestige Απόλλων στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου το 

Σάββατο στις 20:00 ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Πετοσφαίρισης 
Γυναικών. 

Ο αγώνας ήταν ορισμένος την Τετάρτη, αλλά μετατέθηκε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα του Prestige Απόλλωνα με την 
Στίιντα Μπακάου Ρουμανίας. Η γηπεδούχος ομάδα της Ενωσης Νέων Αγίου Αθανασίου θα προσπαθήσει να φανεί 

ανταγωνιστική στοχεύοντας περισσότερα στους επόμενους αγώνες. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου δεν αντιμετωπίζει 

κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Τις τελευταίες ημέρες η ομάδα του Αγίου Αθανασίου προσπάθησε μέσω των 
προπονήσεων να βελτιώσει τις αδυναμίες των προηγούμενων αγώνων. 

O Prestige Απόλλων παρουσιάζεται ως το φαβορί του αγώνα και θα προσπαθήσει μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό να 

συνεχίσει αλάνθαστος την πορεία του στο πρωτάθλημα. ‘Αλλωστε ακολουθεί και το Λεμεσιανό ντέρμπι της Τετάρτης 

με την Transbunker ΑΕΛ. Κάποια μικροπροβλήματα των Σοφίας Μανίταρου και Βερόνικα Χουντίμα δεν προβληματίζουν 
ιδιαίτερα τον Γιάννη Γιαπάνη που θα παρατάξει πλήρη την ομάδα του. 
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Ν.Ο. Λακατάμιας: Ι. Ιωάννου: «Θέλουμε να σταθούμε στη Β Κατηγορία Γυναικών» 

Η νεανική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λακατάμιας συμμετέχει για τρίτη σερί χρονιά στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 
Πετοσφαίρισης Γυναικών. Η ομάδα την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε αφού είχε ρεπό (στο πρωτάθλημα 
συμμετέχουν εννιά ομάδες). 

Την ερχόμενη Τετάρτη η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου αντιμετωπίζει στην έδρα της στο Γυμμνάσιο Αγίου Γεωργίου στη 

Λακατάμια τον Εθνικό Λατσιών. Ο προπονητής της ομάδας Ιωσήφ Ιωάννου μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για την 
φετινή ομάδα, αλλά και τους στόχους της. 

Αρχικά, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η ομάδα του Ν.Ο.Λακατάμιας στηρίζεται σε νεάνιδες, ακόμα και κορασίδες γι’αυτό η 

προσπάθεια στο φετινό πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας θα είναι δύσκολη. Όπως είπε, «γνωρίζουμε τις δυσκολίες της 
κατηγορίας αφού είναι η τρίτη μας χρονιά στο πρωτάθλημα». 

Ο κόουτς της ομάδας της Λακατάμιας σχολίασε και τον αγώνα με τον Εθνικό Λατσιών που θα γίνει την Τετάρτη, 
λέγοντας ότι «για μας δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα μας απαρτίζεται από νεάνιδες και 
κορασίδες και κάποιες έμπειρες. Επιδιώκουμε μια καλή εμφάνιση και θα δούμε παρακάτω». 

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το επίπεδο της Β’ Κατηγορίας γυναικών είναι χαμηλό και χρειάζεται δουλειά από όλους για 
να ανέβει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, ο κ. Ιωάννου είπε ότι υπάρχουν ταλέντα στο χώρο που πρέπειι να αξιοποιηθούν. 



 

 
13.11.2015/12:53 

Στη Σόφια στις 21 και 22 Νοεμβρίου οι αγώνες Pokka ΑΕΚ Καραβά - Ντρένιτσα Κοσσόβου 
Αποφάσισε επίσημα η CEV 

Οριστικά σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια θα γίνουν οι δυο αγώνες 
μεταξύ της Pokka ΑΕΚ Καραβά και της Ντρένιτσα Σκέντερατς Κοσσόβου για το CEV Τσάλεντζ Καπ Ανδρών. Η 

ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποφάσισε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 όπως οι δυο αγώνες διεξαχθούν το 

Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου 2015 σε βουλγαρικό έδαφος λύνοντας έτσι το γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε 
λόγω του γεγονότος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει την χώρα του Κοσσόβου. Γηπεδούχος στον αγώνα 
του Σαββάτου θα είναι η ομάδα του Κοσσόβου και της Κυριακής η Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Η CEV ασπάστηκε την εισήγηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που εισηγήθηκε τη διεξαγωγή και των 

δυο αγώνων στη Βουλγαρία. Στην επιστολή που έφθασε στα γραφεία της ΚΟΠΕ από την έδρα της CEV στο 
Λουξεμβούργο αναφέρεται ότι τα δυο ματς θα διαιτητεύσουν οι κα Karin Ζahorcova από την Τσεχία και ο κ. Yury 

Bakunovich από τη Λευκορωσία. Υπεύθυνος των αγώνων ορίστηκε από τη CEV o κ. Borislav Pobornikov από τη 
Βουλγαρία. 
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Παφιακός και Ν. Σαλαμίνα τιμούν τον Ευάγγελο Φλωράκη 

Φιλικός αγώνας στο «Αφροδίτη» την ερχόμενη Παρασσκευή 

Για 14η χρονιά ο Παφιακός τιμά τη μνήμη του αρχηγού του ΓΕΕΦ Ευάγγελου Φλωράκη. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 

2015 θα διοργανωθεί στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» φιλικός αγώνας μεταξύ του Παφιακού και της Νέας Σαλαμίνας 
στο πλαίσιο του ετήσιου τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης». 

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Αρχηγού του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγου Γεώργιου Μπασιακούλη και του Δημάρχου 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Με βάση το πρόγραμμά που καταρτίστηκε: 

Στις 16:00 το απόγευμα της 20ης Νοεμβρίου θα γίνει τρισάγιο στο χώρο του μνημείου του Ευάγγελου Φλωράκη στα 

Κούκλια. Στις 18:00 είναι ορισμένος ο φιλικός αγώνας Παφιακού – Νέας Σαλαμίνας προς τιμή του Ευάγγελου 
Φλωράκη. Στις 20:30 αμέσως μετά τη λήξη του φιλικού θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και δεξίωση στη Λέσχη 
Αξιωματικών Πάφου. 

Κατά την τελετή θα γίνει απονομή επάθλων στις διαγωνιζόμενες ομάδες του Παφιακού και της Νέας Σαλαμίνας και 

απονομή τιμητικών πλακετών στην οικογένεια του Ευάγγελου Φλωράκη, στον Αρχηγό του ΓΕΕΦ Ανττιστράτηγο 
Γεώργιο Μπασιακούλη και στον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. 
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Άνετο 3 -0 της Ολυμπιάδας στην πρεμιέρα Β Κατηγορίας Ανδρών 

Κέρδισε τον Α.Ο. Διόνυσο στην Ακρόπολη 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ήταν η νικήτρια του δεύτερου αγώνα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Β Κατηγορίας Ανδρών που διεξήχθη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 

Η ομάδα του Σ. Πάρη νίκησε με 3 -0 σετ (25 -16, 25 -16, 25 -18) τον Α.Ο Διόνυσο  Εμπας και πήρε την πρώτη νίκη 

στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη η Ε.Ν. Παραλιμνίου κέρδισε στο γειτονικό ντέρμπι την Ολυμπιάδα 
Φρενάρους με 3 -1. Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική υπολείπεται ο αγώνας του Αρη με την Εθνική Ενόπλων 
που είναι προγραμματισμένος τη Δευτέρα στο γήπεδο της Εκάλης στη Λεμεσό. 

Ολυμπιάδα Ν. (Σ. Πάρης): Φωτιάδης Χρ., Χαραλάμπους Α., Νεοκλέους, Λοίζου, Αναστασιάδης, Βυρίδης, Ευριπίδου 
(Λίμπερο) (Λαμπασκής, Αντωνίου, Καπνίσης, Αριστοκλέους, Γεωργίου). 



Α.Ο. Διόνυσος:(Δ. Βαβατσούλης): Τσαγγαρίδης Α. , Τσαγγαρίδης Γ., Ζαχαρία, Σάββα, Βαβατσούλης, 
Στυλιανού(Λίμπερο), ( Νικολάου, Χρηστίδης, Φιλίππου, Παπακώστας, Κόκκινος). 
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Ανόρθωσις: Χριστιάνα Δαϋίδ: ««Η Ανόρθωσις είναι ομάδα τετράδας» 

Μια από τις έμπειρες παίκτριες της γυναικείας πετοσφαιρικής ομάδας της Ανορθώσεως είναι η λίμπερο της ομάδας 
Χριστιάνα Δαϋίδ. Η 22χρονη διεθνής λίμπερο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του προπονητή της ομάδας 

Γιαννάκη Χριστοφόρου ο οποίος είδε την ομάδα του να αποδυναμώνεται μετά τους τραυματισμούς των Αντρεα 
Κοντού, Κάλλιας Βασιλείου και την εγκυμοσύνη της Φινλανδής Έρικα Νίστρομ η οποία αποτελεί παρελθόν. 

Η Δαϋίδ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τους στόχους της ομάδας της, αλλά και την ίδια. Η λίμπερο της 
Αμμοχωστιανής ομάδας ανέφερε ότι στόχος της ομάδας της παρά τις πολύ σοβαρές απώλειες που έχει παραμένει η 

είσοδος στην τετράδα. Όπως είπε, στο γυναικείο πρωτάθλημα ξεχωρίζουν τέσσερεις ομάδες δηλαδή, οι Prestige 
Απόλλων, Τεχνοοικία ΑΕΚ, Transbunker ΑΕΛ, αλλά και η ομάδα της. 

Σε σχέση με την πορεία της Ανορθώσεως αυτές τις πρώτες τέσσερεις αγωνιστικές, η Δαϋίδ είπε: «Πετύχαμε δυο νίκες 
και δεχθήκαμε δυο ήττες από Prestige Απόλλων και Τεχνοοικία ΑΕΚ όπου παλέψαμε, αλλά μας στοίχισε η έλλειψη 
λύσεων και η απειρία». 

Αναφορικά με τη δική της απόδοση η λίμπερο της Ανορθώσεως ανέφερε ότι: «Δεν έχει σημασία η δική μου απόδοση, 

άνκαι αγωνίζομαι σε μια θέση αυτή του λίμπερο που είναι πολύ σημαντική στο βόλεϊ. Το άθλημα είναι ομαδικό και 
πρέπει να δούμε την ομαδική δουλειά που γίνεται στο γήπεδο». 

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι στην ομάδα της αγωνίζονται πολλές νεαρές, η Χριστιάνα είπε: «Δεν έχει σημασία 
η ηλικία μιας παίκτριας, αλλά το εάν μπορούν να αντεπεξέλθουν και στην ομάδα μας υπάρχει ταλέντο». 
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Υποσχέσεις άφησε η πρεμιέρα στη B Κατηγορία Γυναικών 
Με το δεξί Εθνικός Λ. – Αναγέννηση Δ., Πανιδαλιακός και Πανεπιστήμιο 

Πρεμιέρα είχαμε την Τετάρτη στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας Γυναικών. Στο φετινό πρωτάθλημα 
συμμετέχουν εννιά ομάδες και η πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι θα υπάρξουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. 

Με βάση τα αποτελέσματα: Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε την ομάδα της Ανόρθωσις Πετόσφαιρα  με 3 -1, ο 

Πανιδαλιακός τον Μαραθώνα με 3 -0, η Αναγέννηση Δερύνειας τον Παφιακό με 3 -1 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον 
Ροτσίδη Μάμμαρι με 3 -1. Στην πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό ο Ναυτικός Όμιλος Λακατάμιας. 

Η προπονήτρια του Εθνικού Λατσιών Τατιάνα Κλεάνθους μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής .Όπως είπε, τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές κρίνονται φυσιολογικά, ενώ 

άξια αναφοράς είναι η ήττα του Παφιακού από την Αναγέννηση αφού προέρχεται από την Α. Κατηγορία. Η κ. 
Κλεάνθους είπε «ότι η ομάδα του Πανιδαλιακού με την ενίσχυση της Στέλλας Ιωάννου παρουσιάζεται ενισχυμένη, ενώ 
ανέμενε τη νίκη του Πανεπιστημίου επί του Ροτσίδη. 

Όσον αφορά στη νίκη του Εθνικού Λατσιών επί της Ανόρθωσις Πετόσφαιρα με 3 -1, η κόουτς του Εθνικού είπε ότι «το 

αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα αφού κερδίσαμε δίνοντας πολλούς εύκολους πόντους και ένα 
σετ στην Ανόρθωσις Πετόσφαιρα. 
Η κ. Κλεάνθους χαρακτήρισε ευχάριστο ότι τη φετινή περίοδο ότι στο πρωτάθλημα συμμετέχουν οκτώ ομάδες. 
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Παρελθόν η Στίιντα, βλέπουν μπροστά στον Prestige Απόλλωνα 

Τα παιχνίδια με Ε.Ν.Α.ΑΘ και Transbunker ΑΕΛ είναι προτεραιότητα 

 
Η πολύ καλή προσπάθεια του Prestige Απόλλωνα στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Ρουμανική Στίιντα Μπακάου 



δεν καρποφόρησε και ως εκ τούτου οι Λεμεσιανές έχασαν και στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» με 1 -3 και 
αποκλείστηκαν από τη διοργάνωση του CEV CUP. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο ο Prestige Απόλλων θα έχει μια δεύτερη 
ευρωπαϊκή ευκαιρία παίζοντας στους 16 του Challenge CEV CUP απέναντι στην τουρκική Mπούρσα. 

Στον αγώνα της Τετάρτες οι Ρουμάνες με ισχυρό όπλο το σερβίς τους πήραν το ζητούμενο και τώρα πλέον οι 

«γαλάζιες» στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες υποχρεώσεις. Ο προπονητής του Prestige Απόλλωνα Γιάννης 
Γιαπάνης σχολιάζοντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τον αγώνα τόνισε ότι «δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το 

δυνατό σημείο της Μπακάου που ήταν το σερβίς. Μετά την κατάκτηση του δεύτερου σετ θέλαμε να κρατήσουμε 
ακόμα λίγο για να διεκδικήσουμε και το τρίτο σετ όμως δεν τα καταφέραμε». Ο κ. Γιαπάνης δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τον κόσμο που βρέθηκε στον αγώνα και υποστήριξε τον Prestige Απόλλωνα. 

 

Δεύτερη ευκαιρία στην Ευρώπη θα έχουν οι Λεμεσιανές. 

Αναφορικά με τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ο Prestige Απόλλων στο Challenge CEV CUP απέναντι στην 
τουρκική ομάδα της Προύσας ο κ. Γιαπάνης είπε ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα την οποία θα μελετήσουμε 

και να δούμε τι πιθανότητες έχουμε». Ωστόσο, ο κ. Γιαπάνης υπογράμμισε τις δυσκολίες των αγώνων αφού η 
Μπούρσα είναι η κάτοχος του περσινού Challenge CEV CUP κερδίζοντας την Ρωσική Εκατέριμπουργκ στο χρυσό σετ. 

Τη φετινή χρονιά η Μπούρσα βρίσκεται στην έκτη θέση της τουρκικής λίγκας με 8 βαθμούς σε πέντε αγώνες έχοντας 
τρεις νίκες και δυο ήττες. 

Την Πέμπτη οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα έχουν ρεπό και από την Παρασκευή θα επικεντρωθούν στο 
πρωτάθλημα όπου το Σάββατο θα αγωνιστούν στο μίνι τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού με την Ενωση Νέων Αγίου 

Αθανασίου εκτός έδρας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών και την 

Τετάρτη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής θα αγωνιστούν στο αιώνιο ντέρμπι της Λεμεσού με την Transbunker 
ΑΕΛ. 

Για τους δυο αγώνες που ακολουθούν ο κ. Γιαπάνης ανέφερε ότι «θα δούμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά και ο στόχος 
είναι η νίκη. Δεν παρασυρόμαστε από τις ιδιαιτερότητες του ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ». 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε και η αρχηγός του Prestige Απόλλωνα Σοφία Μανίταρου η οποία ανέφερε ότι «δεν 

μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το πολύ καλό σέρβις των Ρουμάνων με συνέπεια να έχουμε πρόβλημα στην υποδοχή. 
Όπως είπε, «τώρα θα δούμε τα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από αυτό του Σαββάτου με την Ενωση Νέων 

Αγίου Αθανασίου και μετά το ντέρμπι με την Transbunker ΑΕΛ». Όσον αφορά στους αγώνες με την Μπούρσα, η 

κάπτεν του Prestige Απόλλωνα είπε ότι δεν γνωρίζει πολλά αυτή τη στιγμή για την τουρκική ομάδα λέγοντας ότι θα 
την μελετήσουν μαζί με τον προπονητή τους. 
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Ψηλό εμπόδιο οι Ρουμάνες για τον Prestige Απόλλων 

Έχασε για δεύτερη φορά από την Στίιντα Μπακάου με 1 -3 και αποκλείστηκε. Ο Prestige Απόλλων θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται στην Ευρώπη αλλά στο CEV Challenge Cup. 

‘Ονειρο απατηλό αποδείχθηκε για τα κορίτσια του Prwstige Απόλλωνα η πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV CUP. 
Οι «γαλάζιες» παρά την προσπάθειά τους έχασαν με 1 -3 από την ρουμανική Στίιντα Μπακάου στο Αθλητικό Κέντρο 

«Σπύρος Κυπριανού». Οι «γαλάζιες» πάλεψαν τα δυο πρώτα σετ, (κέρδισαν το δεύτερο), αλλά στη συνέχεια η 

κούραση και το άγχος δεν τους επέτρεψαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Στίιντα και έχασαν για δεύτερη 
φορά.  Ο Prestige Απόλλων θα αγωνιστεί τον Δεκέμβριο στους 16 του CEV Challenge Cup με την Τουρκική Μπούρσα. 

Οι Ρουμάνες της Στίιντα μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 3 – 8 στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ. Οι Ρουμάνες 
διατήρησαν το προβάδισμα και προηγήθηκαν 7 -13. Οι παίκτριες του Prestige Απόλλωνα ήταν νευρικές με συνεχή 

λάθη με συνέπεια η Στίιντα να προηγηθεί 9 -16. Οι Λεμεσιανές προ του φάσματος να χάσουν το πρώτο σετ 
ανασυντάχθηκαν και μείωσαν σε 20 – 24, αλλά τελικά, η Ρουμανική ομάδα πήρε το σετ 20 -25 και το καθοριστικό 
πρώτο σετ με 0 -1. 

Ο Prestige Απόλλων μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ κοντράροντας στα αρχικά στάδια τις Ρουμάνες με το σκορ να 

είναι στο 5 -5. Οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη ήταν αποφασισμένες να επιστρέψουν στον αγώνα και προηγήθηκαν 
στα μέσα του σετ με 16 -14. Οι Ρουμάνες όμως δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν 20 -20. Τελικά, ο Prestige 
Απόλλων κατάφερε να πάρει το σετ με 25 -22 και να ισοφαρίσει σε 1 -1 τα σετ ανακτώντας τις ελπίδες του. 

Το τρίτο σετ όμως ήταν καταστροφικό για τις Λεμεσιανές οι οποίες δεν μπήκαν ποτέ στο πετσί του αγώνα με συνέπεια 

οι Ρουμάνες να ξεφύγουν 11 -22 υπερτερώντας στο σέρβις και την υποδοχή για να κερδίσουν τελικά με 13 -25 
παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ με 1 -2. Στο τέταρτο σετ οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη δεν είχαν τα ψυχικά 

αποθέματα να αντιστρέψουν τα δεδομένα με συνέπεια να χάσουν με 14 -25, τον αγώνα με 1 -3 σετ και συνάμα την 
πρόκριση. 

Prestige Απόλλων: Λαβρούκ, Κις, Φρέντς,, Χουντίμα, Μανίταρου, Ζακχαίου, Στεφάνου (Λίμπερο), Χριστοφόρου 
(Λίμπερο). 

Στίιντα Μπακάου: Ντ. Ρογκοτζινάρου, Κρ. Καζάκου, Τ. Λούπου, Κρ. Μπαλτάτου, Σ. Μόισα, Κλ. Γαβριλέσκου. Ν. 
Μάνου 

 

11.11.2015/17:03 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

ΑΕΚ Λάρνακας - Ανόρθωσις 3-0 (25-14, 25-16,25-19) 
ΑΕΛ - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-17, 25 -20, 25 -05) 
Ολυμπιάδα Ν. - Άρης Πολεμίου 3 -0 (25 -05, 25-21, 25 -18) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας στο «Κίτιον» την Ανόρθωση με 3 -0 σετ. Οι Λαρνακείς με αυτή 

την νίκη ανέβηκαν στην κορυφή με εννιά βαθμούς όσους και ο Prestige Απόλλων. Στο πρώτο σετ η Τεχνοοικία ΑΕΚ 
μπήκε δυνατά και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ανόρθωση κερδίζοντας με 25 -14. Στο ίδιο μοτίβο και το 

δεύτερο σετ αφού η νεανική ομάδα της Ανόρθωσις δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Λαρνακέων με 

συνέπεια η Τεχνοοικία ΑΕΚ να κερδίσει με 25 -16 και να προηγηθεί 2 -0. Οι παίκτριες του Γιαννάκη Χριστοφόρου 
προσπάθησαν στο τρίτο σετ για το καλύτερο, αλλά η εμπειρία των «κιτρινοπρασίνων» του Παύλου Κωνσταντίνου 
ήταν καταλυτική με συνέπεια να κερδίσουν με 25 – 19 και τον αγώνα με 3 -0 σετ. 

ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνου, Βοιτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραικόφσκα, Τόμιτς,Χαραλάμπους, Μοσφιλιώτη (Λίμπερο) 

(Ιωάννου, Δημητρίου, Κέζου) 
Ανόρθωσις:Κωνσταντίνου, Ριαλά, Οικονομίδου, Κ. Γιασουμή, Ιωάννου, Μπρατούχινα, Δαυιδ (Λίμπερο) 
(Πσπαγεωργίου, Χατζηχαραλάμπους, Ν. Γιασουμή). 

Ανώτερη η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3 -0 σετ. Στο πρώτο σετ οι «γαλαζοκίτρινες» κέρδισαν με 25 

-17 και στο δεύτερο 25 -20 αφού δέχθηκαν αντίσταση από το ΘΟΙ.  Στο τρίτο σετ όμως οι παίκτες του Μιχαήλ 
Ολμετσένκο έπαιξαν πολύ καλά με συνέπεια να κερδίσουν 25 – 5 και να πάρουν τη νίκη με 3 -0. Αυτή ήταν η τρίτη 



νίκη για την Transbunker ΑΕΛ που πλέον βλέπουν με αισιοδοξία τη συνέχεια. Για την αξιόμαχη ομάδα του ΘΟΙ αυτή 
ήταν η τέταρτη σερί ήττα. 

ΑΕΛ:Λεζένκινα, Σιοκουρούκοβα, Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Καταρασβίλι, Παύλου, Ταλιαδώρου(Λίμπερο), (Σιακίδου, 

Κυπριανού) 

ΘΟΙ Αυγ.:Χαραλάμπους, Όθωνος, Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου, Κούτα (Λίμπερο), 
(Χρίστου, Κωνσταντίνου). 

Τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως κερδίζοντας τον ουραγό Άρη Πολεμίου με 3 -0. 

Οι Νεαπολίτισσες ήταν καλύτερες και από το πρώτο σετ έδειξαν τις διαθέσεις τους. Κέρδος για τις νεαρές παίκτριες του 
Αρη το γεγονός ότι πάλεψαν τα δυο σετ. 

Ολυμπιάδα Ν.:Πέτρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Σταύρου, Ελ. Πέτρου, Παπαγιάννη,Στ. Σταύρου (Λίμπερο), 
(Πόπα, Λιάτσου, Τζιαπούρα) 

Αρης Πολ:Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Χατζηχριστοδούλου, Μ. Χατζηχριστοδούλου, Ρ.Κουππή, Ει. Ανδρέου, 
Μ. Ανδρέου(Λίμπερο). (Χαραλάμπους, Πεγειώτη, Χαραλάμπους, Ρ. Αντωνίου). 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Τελικά αποτελέσματα: 

Εθνικός Λ. - Ανόρθωσις πετ. 3 -1 (29 -27, 25 -19, 23 -25, 26 - 24) 

Πανιδαλιακός -Μαραθώνας 3 -0 (25 -13, 25 -17,25 -13) 
Αναγέννηση - Παφιακός 3-1 (25 -14, 16 - 25, 25 - 12, 25 -22) 
Παν.Κύπρου - Ροτσίδης 3-1 (25 -21, 25 -13, 15 -25, 25 -13) 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Τελικά αποτελέσματα: 
Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ολυμπιάς Φρ. 3-1 (25 -21, 23 -25, 25 -17, 25 -22) 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το Σάββατο στις 19:30 Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων 

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 19:30 στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου ορίστηκε ο αγώνας E. Ν. Αγίου Αθανασίου - 
Prestige Απόλλων για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Ο αγώνας 
μετατέθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Prestige Απόλλωνα στο CEV CUP. 
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Τα «φώτα» σε «Σπύρος Κυπριανού» και «Λευκόθεο» 

Ντέρμπι Pokka ΑΕΚ Καραβά – Ν. Σαλαμίνα και ΑΠΟΕΛ – Παφιακός στην 5η αγωνιστική των ανδρών 

Η πέμπτη στροφή του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών περιλαμβάνει δυο αγώνες που ενδιαφέρουν 
άμεσα την πρώτη τετράδα. Στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» θα γίνει η μάχη με τις δικές της ιδιαιτερότητες 
μεταξύ Pokka ΑΕΚ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα και στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ κοντράρεται με τον Παφιακό. 

Στους άλλους δυο αγώνες της Παρασκευής η Ανόρθωσις θα υποδεχθεί τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών, ενώ στη 

Δερύνεια η Ομόνοια φιλοξενείται από την Αναγέννηση. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή και θα αρχίσουν στις 
20:00. Αναλυτικά: 

Pokka AΕΚ Καραβά – Νέα Σαλαμίνα 

Οι δυο προσφυγικές ομάδες υπόσχονται σπουδαίο θέαμα στους φίλους της πετοσφαίρισης. Τόσο οι Καραβιώτες όσο 

και οι Βαρωσιώτες θα παλέψουν για τη νίκη αφού στοχεύουν στην τετράδα. Οι δυο ομάδες παρουσιάζονται 
ανεβασμένες, ενώ η Νέα Σαλαμίνα προέρχεται από δυο συνεχείς νίκες επί ΑΠΟΕΛ και Ανορθώσεως. Εξάλλου, η Pokka 

ΑΕΚ Καραβά μετά το άσχημο ξεκίνημα ανέβασε στροφές και την προηγούμενη Παρασκευή κόντραρε στα ίσα την 
Ομόνοια στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» αφού έχασε με 3 -2. Ιδιαιτερότητα του αγώνα το γεγονός ότι οι 
δυο ομάδες χρησιμοποιούν κοινή έδρα το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 



 

Εντυπωσιακή φάση από προηγούμενο αγώνα Pokka ΑΕΚ Καραβά - Ν. Σαλαμίνα. 

Αγωνιστικά, κοινό πρόβλημα και των δυο ομάδων η μετ’εμποδίων προεετοιμασία αυτής της εβδομάδας λόγω του 
γεγονότος ότι το «Σπύρος Κυπριανού» χρησιμοποιούσε και η γυναικεία ομάδα του Prestige Απόλλωνα λόγω του 

ευρωπαϊκού της αγώνα. Ο αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Βλάντο Κνέζεβιτς χαρακτήρισε ιδιαίτερο τον αγώνα λόγω της κοινής 
έδρας των δυο ομάδων. Ο Κυπροποιημένος άσσος είπε ότι η ομάδα του θα επιδιώξει τη νίκη μετά και την πολύ καλή 
παρουσία που είχε κόντρα στην Ομόνοια. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Χόρχε Κανεστράτσι. 

Η Νέα Σαλαμίνα θα επιδιώξει τρίτη συνεχή νίκη για να παραμείνει ψηλά. Ο Αυστραλός κόουτς Λουκ Ρέινολτς δεν 

αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο άσσος των «ερυθρολεύκων» Αυγουστίνος Σαββίδης ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι μετά τις δυο συνεχείς νίκες η ομάδα του πάει για την τρίτη νίκη αναγνωρίζοντας όμως πόσο 
δύσκολος είναι ο αγώνας. 

ΑΠΟΕΛ – Παφιακός 

Στο «Λευκόθεο» προβλέπεται μάχη μεταξύ δυο ομάδων με τους ίδιους στόχους δηλαδή την τετράδα. Ο πρωτοπόρος 
Παφιακός είναι σίγουρα σε καλύτερη μοίρα από το ΑΠΟΕΛ που θέλει τη νίκη για να μην απομακρυνθεί από τις 
ανταγωνίστριές της. 

Από πλευράς ΑΠΟΕΛ ο προπονητής Μίμης Παμπακάς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τους τραυματίες 

Γαβριήλ Γεωργίου και Φάμπιο Χόστερ. Ο Βραζιλιάνος είναι σίγουρα εκτός, ενώ η συμμετοχή του Γεωργίου θα 
αποφασιστεί την τελευταία στιγμή (αγωνίστηκε με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών). Ο προπονητής Μίμης Παμπακάς 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι μοναδικός στόχος της ομάδας του είναι η νίκη αφού διαφορετικά 
κινδυνεύει να βρεθεί εκτός τετράδας. Σημειώνεται ότι μετά τον Παφιακό το ΑΠΟΕΛ αγωνίζεται με την Ανόρθωσις 
επίσης στο «Λευκόθεο» και την Pokka ΑΕΚ Καραβά στη Λεμεσό. 



 

Φάση από αγώνα ΑΠΟΕΛ - Παφιακός. 

Η παφιακή ομάδα που κάνει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής έχοντας το απόλυτο με τέσσερεις νίκες κατέχοντας 
την πρωτιά στη βαθμολογία πάει στη Λευκωσία για το πέμπτο τρίποντο. Ο προπονητής Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε 

στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «σε κάθε παιχνίδι πάμε για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλου». Ο Ελλαδίτης κόουτς 
προβληματίζεται για τους τραυματισμούς των Μπουρκόφσκι και Μπατίστα που προπονούνται ελαφρά. 

Αναγέννηση Δ. – Ομόνοια 
Ο αγώνας στο γήπεδο της Δερύνειας έχει φαβορί την Ομόνοια η οποία παρά τη νίκη της επί της Pokka ΑΕΚ Καραβά 

είχε τις πρώτες της απώλειες. Η Αναγέννηση είναι μαχητική σε κάθε παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής δέχθηκε τέσσερεις 
ήττες. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο Ελλαδίτης διαγώνιος της ακριτικής ομάδας Απόστολος Αρμενάκης χαρακτήρισε 
φαβορί την Ομόνοια, αλλά όπως είπε «θα παλέψουμε και ότι βγει». Ο κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου δεν 

αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αφού και ο Βραζιλιάνος Πράια βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση μετά τον 
τραυματισμό του στον ώμο. 

Όσον αφορά στην Ομόνοια ταξιδεύει στη Δερύνεια με κάθε σοβαρότητα για να πετύχει το τρίποντο. Ο κόουτς Σάββας 
Σάββα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού όμως συνέστησε προσοχή αφού η Αναγέννηση παλεύει όλα τα 

παιχνίδια της. Το γεγονός ότι η Ομόνοια την περασμένη αγωνιστική είχε απώλειες βαθμολογικά και υποχώρησε στη 
δεύτερη θέση δεν ανησυχεί τον Σ. Σάββα λέγοντας ότι «ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς». 

Ανόρθωσις – Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 
Φαβορί στα χαρτιά θεωρείται η Ανόρθωσις στον αγώνα με τον ουραγό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι Βαρωσιώτες 

μετά τις τρεις συνεχείς ήττες που δέχθηκαν δυο στο πρωτάθλημα από Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα και μια στην Ευρώπη 
την Τρίτη από την ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά βλέπουν τον αγώνα με τους Λατσιώτες ως μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για να ανέλθουν βαθμολογικά. 

Ο κόουτς Μάριος Κοντός είπε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του δεν θα υποτιμήσει τον Καποδίστριας Εθνικό 
Λατσιών με στόχο το τρίποντο. Σημειώνεται ότι όλοι οι παίκτες της «Κυρίας» είναι διαθέσιμοι. 

Ο ουραγός αλλά φιλότιμος Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών πάει στο «Θεμιστόκλειο» για άλλη μια καλή εμφάνιση και 
ότι προκύψει. Ένας μικροτραυματισμός του Α. Κουλέντη ξεπεράστηκε και τέθηκε στη διάθεση του κόουτς Ν. Ιωάννου. 
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Μάρ.Κοντός: «Πάμε να παλέψουμε στο Ισραήλ» 



Η ήττα με 0 -3 από την Χάποελ δεν πτοεί την Ανόρθωσις 

Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε η Ανόρθωσις στον πρώτο αγώνα της απέναντι στην ισραηλινή Χάποελ Κφαρ – 
Σαβά το βράδυ της Τρίτης στο «Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό για την προκριματική φάση του Τσάλεντζ 
Καπ. 

Οι «γαλανόλευκοι» του Μάριου Κοντού έχασαν με 0 -3 κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα την υπόθεση πρόκριση στην 

επόμενη φάση του Τσάλεντζ Καπ. Η ομάδα της Αμμοχώστου ήταν ανταγωνιστική μόνο  στο δεύτερο σετ όταν έχασε 
με 23 -25 ενώ προηγήθηκε με 17 -11. Τα προβλήματα σε υποδοχή και σέρβις, αλλά και η ανωτερότητα των 

Ισραηλινών επέφεραν την ήττα. Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Ισραήλ η Ανόρθωσις είναι αναγκασμένη να 
παλέψει είτε για τη νίκη με 0 -3, είτε με 1 -3 για να οδηγήσει  τον αγώνα στο χρυσό σετ. 

 

O προπονητής της Ανορθώσεως Μάριος Κοντός. 

Ο προπονητής Μάριος Κοντός μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «οι Ισραηλινοί παρουσιάστηκαν 
ανώτεροι στον αγώνα και κέρδισαν δίκαια. Δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά για τη Χάποελ, αλλά πλέον μετά τον πρώτο 

αγώνα ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Απ’εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά σε σχέση με το ενδεχόμενο 
πρόκρισης, αφού αυτό  θα φανεί στον αγώνα του Ισραήλ εάν θα προκύψουν οι προϋποθέσεις για την πρόκριση. 

Από τον αγώνα με τους Ισραηλινούς δεν προέκυψαν προβλήματα τραυματισμού και όλοι είναι στη διάθεση του 
Μάριου Κοντού για τον επαναληπτικό, αλλά και τον αγώνα της Παρασκευής με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών στο 
«Θεμιστόκλειο» Αθλητικό Κέντρο. 

Πάντως, στον αγώνα της Τρίτης ο κόσμος της Ανορθώσεως δεν βρέθηκε στο γήπεδο  για να βοηθήσει την ομάδα. 
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Ψάχνει ένα θαύμα η Ανόρθωσις στο Ισραήλ 
Έχασε με 3-0 στο Θεμιστόκλειο από την Χάποελ Κφαρ Σαβά 

Η Ανόρθωσις δεν μπόρεσε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Τσάλεντζ Καπ. Η 

ομάδα του Μάριου Κοντού έχασε μέσα στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό με 3-0 από την Χάποελ Κφαρ 
Σαβά του Ισραήλ και πλέον ψάχνει ένα θαύμα στον επαναληπτικό της 17ης Νοεμβρίου στο Ισραήλ. Η Ανόρθωσις για 
να προκριθεί πρέπει να κερδίσει με 3-0 ή 3-1 για να οδηγήσει το ματς στο χρυσό σετ. 

Ασχημα ξεκίνησε το πρώτο σετ η Ανόρθωσις αφού οι Ισραηλινοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0 και 

διατηρούσαν προβάδισμα τριών πόντων, ενώ στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ η Χάποελ Κφαρ – Σαβά προηγήθηκε με 8-



4. Στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ η Ανόρθωσις είχε προβλήματα στο μπλοκ, αφού δέχθηκε πόντους από τους 
κεντρικούς των Ισραηλινών. Τα προβλήματα της Ανόρθωσης συνεχίστηκαν με συνέπεια οι Ισραηλινοί να προηγηθούν 
με 12-5. 

Η εικόνα του παιχνιδιού συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και η Χάποελ διατήρησε διαφορά επτά πόντων προηγούμενη με 

19-12. Τελικά, οι Ισραηλινοί δεν έχασαν ποτέ την αυτοκυριαρχία τους κερδίζοντας το πρώτο σετ με 25-16 σε 23 λεπτά 
παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα με 1-0 στα σετ. 

Η ομάδα μας στο δεύτερο σετ μπήκε αποφασισμένη να αλλάξει τα δεδομένα, ενώ οι Ισραηλινοί συνέχισαν να παίζουν 

καλό βόλεϊ. Το σκορ πήγαινε πόντο – πόντο και η Βαρωσιώτικη ομάδα προηγήθηκε 8 -7 στο πρώτο τεχνικό ταιμ άουτ 

για το δεύτερο σετ. Με την επάνοδο των ομάδων στο taraflex οι παίκτες του Μάριου Κοντού συνέχισαν στον ίδιο 
ρυθμό και κρατούσαν το προβάδισμα έστω με βραχεία κεφαλή (9 -7, 11 -9). Η Ανόρθωσις αντιμετώπισε τις επιθέσεις 

από τον κεντρικό άξονα των Ισραηλινών, ενώ ανέβηκε επιθετικά, αναγκάζοντας τον Ισραηλινό κόουτς να πάρει τάιμ 
άουτ. 

Η Ανόρθωσις κατάφερε να πάρει διαφορά έξι πόντων 17-11 με πολύ καλές επιθετικές προσπάθειες. Το ανέβασμα των 
Ισραηλινών και κάποια αστάθεια στην απόδοση της Ανόρθωσις όμως επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να μειώσουν σε 
23 -22 και τελικά να πάρουν το σετ με 25-23 σε 27 λεπτά, κάνοντας το 2-0 υπέρ τους. 

Στο τρίτο σετ και στα πρώτα στάδια η Ανόρθωσις και πάλι παίρνει προβάδισμα ενός πόντου (2-1, 6-5, 7-6), αλλά οι 

Ισραηλινοί κατάφεραν στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ να προηγηθούν με 8-7. Στη συνέχεια, οι παίκτες της Χάποελ 
εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και προηγήθηκαν με 13-10. Οι παίκτες της Κφαρ Σαβά εκμεταλλεύτηκαν τα 

προβλήματα της Ανόρθωσης σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού της αυξάνοντας τη διαφορά σε 19-14. Η ομάδα μας 
αντιμετώπισε στο τρίτο σετ προβλήματα και στο σέρβις με συνέπεια να χάσει με 25-18 και τον αγώνα με 3-0, κάτι που 
δυσκολεύει αφάνταστα την υπόθεση πρόκριση. 

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Αρχάν Σιέχου από την Αλβανία και Βιτόριο Σανπάολο από την Ιταλία. 

Ανόρθωσις: (Μάριος Κοντός): Γκιουλέ, Κολάς, Δημητρίου, Κοντός, Μιχαϊλοβιτς, Τσιάρνσκι Πλατρίτης (λίμπερο). 
Χάποελ Κφαρ Σαβά: Μπαν, Χόλιλομ, Μπεν Γκαλ, Σκέραμ, Ντεβάρ, Μπούσκιν. 
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Παραδοσιακό ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ανόρθωσις 
Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α Κατηγορίας Γυναικών 

Το παραδοσιακό ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Ανόρθωσις που θα διεξαχθεί στο «Κίτιον» την Τετάρτη στις 19:30 ξεχωρίζει 

στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’Κατηγορίας Γυναικών που θα γίνει σε δυο δόσεις. Ο αγώνας 
Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Prestige Απόλλων μετατέθηκε για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 λόγω 
συμμετοχής του Prestige Απόλλωνα στο CEV CUP. 

Στους υπόλοιπους αγώνες της Τετάρτης η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θα αντιμετωπίσει στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως τον Αρη 
Πολεμίου (19:30) και στις 20:00 στο γήπεδό της η Transbunker ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει το ΘΟΙ Αυγόρου. Αναλυτικά: 

TEXNOOIKIA AEK – Ανόρθωσις 
Δυο παραδοσιακές δυνάμεις της γυναικείας πετοσφαίρισης κοντράρονται στο «Κίτιον». Με βάση τα τωρινά δεδομένα η 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ η οποία προέρχεται και από ήττα στο εξ αναβολής ντέρμπι του Σαββάτου με τον Prestige Απόλλωνα 

φαντάζει πιο πλήρης και αγωνιζόμενη στην έδρα της θέλει την επιστροφή στις νίκες. Από ήττα προέρχεται επίσης και η 
Aνόρθωσις επίσης από τις Λεμεσιανές και θα πάει στη Λάρνακα με στόχο να παλέψει για τη νίκη. 



 

Φάση από προηγούμενο αγώνα της Ανόρθωσης (Αρχείο ΚΟΠΕ) 

Αγωνιστικά, ο προπονητής της TEXNOOIKIA AEK τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπισε πρόβλημα με την Σέρβα ακραία 
Ιβάνα Βοιτζίνοβιτς η οποία όμως θα αγωνιστεί. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η λίμπερο της ομάδας Ελένη 

Μοσφιλιώτη αφού εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την προσπάθεια της ομάδας της στον αγώνα με τον Prestige 
Απόλλωνα λέγοντας ότι ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες συνέστησε προσοχή για τον αγώνα με την Ανόρθωση. 
Όπως είπε, «η αντίπαλός μας είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο γυναικείο βόλεϊ και θέλει προσοχή». 

Η Ανόρθωσις μετά το δυνατό ξεκίνημα και τις νίκες επί Αρη Πολεμίου και ΘΟΙ Αυγόρου την περασμένη εβδομάδα 

έχασε στη Λεμεσό παλεύοντας όμως το παιχνίδι από τον Prestige Απόλλωνα με 3 -0. Την Τετάρτη έχει δεύτερο εκτός 
έδρας παιχνίδι στη Λάρνακα κόντρα στην ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ. Ο προπονητής Γιαννάκης Χριστοφόρου προετοιμάζει την 
ομάδα χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού πλην της μόνιμης απούσας Κάλλιας Βασιλείου. 

Η λίμπερο της Βαρωσιώτικης ομάδας Χριστιάνα Δαυίδ μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε πολύ δύσκολο 

το παιχνίδι στη Λάρνακα αλλά όπως είπε η ομάδα της θα παλέψει τον αγώνα. Η Δαϋιδ ανέφερε ότι η Ανόρθωσις 
στοχεύει σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο και τη νίκη. 

Transbunker ΑΕΛ – ΘΟΙ Αυγόρου 
Με τη σκέψη στον αγώνα –ντέρμπι με τον Prestige Απόλλωνα την επόμενη Τετάρτη η Transbunker ΑΕΛ θα 

αντιμετωπίσει το ΘΟΙ Αυγόρου με στόχο τη νίκη. Από την πλευρά του το ΘΟΙ θα επιδιώξει το καλύτερο σε μια 
δύσκολη έδρα. 

Η ομάδα της Λεμεσού προέρχεται από δυο συνεχείς νίκες και θέλει πριν το ντέρμπι της Λεμεσού να πετύχει άλλη μια 
με στόχο να αποκτήσει ψυχολογία. Αγωνιστικά, ο Ρώσος προπονητής Μιχαήλ Ολμετσένκο δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα και όλες οι παίκτριες είναι στη διάθεσή του. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός Σάντρα Παύλου 
είπε ότι «προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα με τον Prestige Απόλλωνα, γι’αυτό ο αγώνας με το ΘΟΙ είναι σημαντικός 

για να πάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στο ντέρμπι». Η Παύλου είπε ότι «η Transbunker ΑΕΛ είναι μια νέα ομάδα 
και σταδιακά θα ανεβαίνουμε». 



 

Παλαιότερη φωτογραφία της ΑΕΛ. 

Οι Αυγορίτισσες πάνε στη Λεμεσό έχοντας επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα. Ο προπονητής Λούης Νοβάκοφ 
αντιμετωπίζει στις προπονήσεις τους τραυματισμούς της αρχηγού Ελένης Μιχαήλ και της Ζαφείρω Όθωνος ωστόσο και 

οι δυο σφίγγουν τα δόντια και αγωνίζονται. Ο τρόπος που ήλθε η ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την 
Ε.Ν.Α.ΑΘ. στην έδρα της επηρέασε αλλά στο Αυγόρου βλέπουν τη συνέχεια. Η αρχηγός της ομάδας Ελένη Μιχαήλ 

μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ είπε ότι «θα παλέψουμε το παιχνίδι και ότι προκύψει». Η Μιχαήλ ανέφερε ότι 
«μετά τον αγώνα με την Transbunker ΑΕΛ θα έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε με ομάδες που θα διεκδικήσουν 
μαζί μας την παραμονή και θα επιδιώξουμε νίκες για να σωθούμε». 

Ολυμπιάδα Ν. – Αρης Πολεμίου 

Δυο ομάδες που αγωνίζονται με καθαρά κυπριακό υλικό θα κοντραριστούν στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. Στα χαρτιά 
φαντάζει φαβορί η ομάδα της Νεάπολης, αλλά η ομάδα του Αρη δεν θα παραδοθεί αμαχητί. 

Η Ολυμπιάδα προέρχεται από ήττα αφού έχασε στην έδρα της από την ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ, αλλά τόσο στον αγώνα 
αυτό όσο και στους προηγούμενες πάλεψε. Ενόψει του αγώνα της Τετάρτης ο προπονητής Χρ. Σιαντρής δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα και όλες οι παίκτριες είναι έτοιμες με στόχο το τρίποντο. 

Για τον Αρη ο αγώνας στην Ακρόπολη θεωρείται ένα παιχνίδι που μπορεί σύμφωνα με τους ανθρώπους του να 

κοντράρει. Η άσχημη εμφάνιση κόντρα στην Transbunker ΑΕΛ δεν επηρεάζει την ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους ο 
οποίος ανέφερε ότι «τόσο εμείς όσο και η Ολυμπιάδα Ν. παίζουμε με Κύπριες παίκτριες έστω και εάν οι δικές μας είναι 
πιο άπειρες». Θεωρώ είπε ο κ. Χαραλάμπους ότι «τα κορίτσια μπορούν να σταθούν απέναντι στην Ολυμπιάδα». 

Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου: Περιμένει τον Prestige Απόλλωνα 

Με προπονήσεις μέχρι το Σάββατο που αγωνίζεται στην έδρα της με τον Prestige Απόλλωνα θα τη βγάλει η Ενωση 
Νέων Αγίου Αθανασίου. Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού και σύμφωνα με 

την προπονήτρια της ομάδας: «Βλέπουμε τον αγώνα σαν ένα τεστ προετοιμασίας και τίποτα άλλο αφού ο στόχος μας 
είναι οι επόμενοι αγώνες». 

 

10.11.2015/12:06 

Πάει για την ανατροπή και την πρόκριση ο Prestige Απόλλων 

Αντιμετωπίζει στις 20:00 την Τετάρτη την Στίιντα Μπακάου 

Πανέτοιμες για να ανατρέψουν την ήττα που δέχθηκαν στον πρώτο αγώνα που έγινε στις 28 Οκτωβρίου 2015 στο 

Μπακάου της Ρουμανίας από την Στίιντα με 3 -0 παρουσιάζονται οι κοπέλες του Prestige Απόλλωνα. Στις 20:00 την 
Τετάρτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» οι «γαλάζιες» στοχεύουν την καθαρή νίκη με 3-0 ή με 3 -1 ώστε 
να οδηγήσουν τον αγώνα στο «χρυσό» σετ και να περάσουν στην επόμενη φάση του CEV CUP γυναικών. 



Η νίκη στο ντέρμπι του Σαββάτου απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ στον εξ αναβολής αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής 
και μάλιστα μέσα στο «Κίτιον» ανέβασε την ψυχολογία της ομάδας ωστόσο όπως επισήμανε και στην ιστοσελίδα της 

ΚΟΠΕ ο προπονητής του  Preestige Απόλλωνα Γιάννης Γιαπάνης, «σίγουρα η νίκη μας επί της Τεχνοοικία ΑΕΚ βοηθά 
στο ψυχολογικό κομμάτι όμως πρόκειται για δυο παιχνίδια που δεν έχουν καμιά ομοιότητα μεταξύ τους». 

Αναφερόμενος ειδικά στον αγώνα με τις Ρουμάνες, ο «γαλάζιος» κόουτς είπε ότι «αυτές τις 15 ημέρες είχα την 
ευκαιρία να παρακολουθήσω άλλες τέσσερεις φορές την ομάδα της Στίιντα και διαπίστωσα κάποια καινούρια στοιχεία, 

αφού στο πρωτάθλημά τους παίζουν με κάποιες άλλες παίκτριες». Σημειώνεται ότι η Στίιντα προέρχεται από ήττα στο 
πρωτάθλημα Ρουμανίας. 

Ο κ. Γιαπάνης είπε ότι «ο στόχος μας παραμένει η νίκη – πρόκριση ακόμα και στο  χρυσό σετ και μπορούμε να την 
πετύχουμε». Το γεγονός ότι ο αγώνας θα γίνει στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» προσδίδει μια ιδιαιτερότητα 

στον αγώνα, αλλά σύμφωνα με τον κόουτς του Prestige Απόλλωνα «αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία» .Παράλληλα, 
κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα και όχι μόνο να βρεθεί στο  γήπεδο και να υποστηρίξει τις κοπέλες. 

 

Στιγμιότυπο από τον πρώτο αγώνα της Ρουμανίας. 

Την Τρίτη οι «γαλάζιες» θα προπονηθούν για τελευταία φορά στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» και παρά τα 
μικροπροβλήματα που προκύπτουν η ομάδα αναμένεται να παραταχθεί πλήρης. Στην αποστολή θα συμπεριληφθούν οι 

ακόλουθες πετοσφαιρίστριες:   Εβελιν Στεφάνου, Σοφία Μανίταρου, Βερόνικα Χουντίμα, Τάνια Τιμόχοβα, Θέλμα 
Χριστοφόρου, Μαρίνα Λαβρούκ, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Καταλίνα Κις, Αντρη Ιορδάνους, Εβίτα Λεωνίδου, Νικολίνα 
Σπύρου, Κατερίνα Ζακχαίου, Κέλτσι Φρεντς και Ράνια Στυλιανού. 

Η ρουμανική ομάδα έφθασε στη Λεμεσό και θα προπονηθεί την Τρίτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». 

Στον πρώτο αγώνα του Μπακάου αγωνίστηκαν οι ακόλουθες παίκτριες: Ντ. Ρογκοτζινάρου, Κρ. Καζάκου, Τ. Λούπου, 
Κρ. Μπαλτάτου, Σ. Μόισα, Κλ. Γαβριλέσκου. Ν. Μάνου. Προπονητής της ομάδας είναι ο Φλ. Γκράπα. 

Διαιτητές ορίστηκαν από την CEV οι Μ. Φανούτσι από το Σαν Μαρίνο και Ντ. Σάβιτς από την Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη.  Παρατηρητής του αγώνα ορίστηκε ο Ισραηλινός Γκαντ  Ειτζίκοβιτς. 

 

10.11.2015/10:49 

Πρεμιέρα την Τετάρτη στα πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών Β’ Κατηγορίας 

Φουλ αγωνιστική στις Γυναίκες – Τοπικό ντέρμπι στο Παραλίμνι στους άνδρες 

Πρεμιέρα στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Β Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 

2015. Οι αγώνες των Ανδρών θα γίνουν σε τρεις δόσεις αφού ο ένας αγώνας θα γίνει την Τετάρτη, ένας την Πέμπτη 
και ένας τη Δευτέρα. Καινοτομία στο πρωτάθλημα η συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων που συμμετέχει εκτός 



συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το 2016. Συνολικά, στο πρωτάθλημα 
συμμετέχουν έξι ομάδες. 

Την Τετάρτη στις 19:30 στο γήπεδο Παραλιμνίου η Ε.Ν. Παραλιμνίου θα αντιμετωπίσει στο τοπικό ντέρμπι την 

Ολυμπιάδα Φρενάρους. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου επίσης στις 19:30 στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η Ολυμπιάδα 

Νεαπόλεως θα τα πει με τον Α.Ο Διόνυσο. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου όπου στις 19:30 
στο Γήπεδο της Εκάλης στη Λεμεσό ο Αρης θα παίξει με την Εθνική Ενόπλων σε έναν αγώνα εκτός συναγωνισμού. 

Φουλ αγωνιστική θα διεξαχθεί για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών αφού την Τετάρτη 11 

Νοεμβρίου θα γίνουν οι εξής αγώνες: Εθνικός Λατσιών – Ανόρθωσις Πετόσφαιρα (Γυμν. Λατσιών), Πανιδαλιακός – 

Μαραθώνας (Γυμνάσιο Ιδαλίου), Αναγέννηση Δερύνειας – Παφιακός (Γήπεδο Δερύνειας) και Πανεπιστήμιο Κύπρου – 
Ροτσίδης Μάμμαρι (Γήπεδο Πανεπιστημίου). Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:30. 

 

09.11.2015/14:47 

Ωρα Ευρώπης για την Ανόρθωση 
Μάχεται με την Ισραηλινή Κφαρ - Σαβά 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ρίχνεται την Τρίτη η πετοσφαιρική ομάδα της Ανορθώσεως, αφού στις 20:00 στο 
«Θεμιστόκλειο» υποδέχεται για τον πρώτο γύρο του Tσάλεντζ Καπ την Ισραηλινή Χάποελ Κφαρ Σαβά. 

Η ομάδα της Ανορθώσεως μετά τις δυο συνεχείς ήττες που δέχθηκε στο πρωτάθλημα από Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα 

βλέπει τον αγώνα με τους Ισραηλινούς ως μια ευκαιρία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Στόχος είναι μια καθαρή νίκη που 
θα αφήνει ανοικτό το παράθυρο πρόκρισης στον επαναληπτικό του Ισραήλ που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. 

 
Οι παίκτες της Ανορθώσεως θέλουν τη νίκη απέναντι στους Ισραηλινούς. 

Ο προπονητής της ομάδας Μάριος Κοντός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού και όλοι οι παίκτες 

βρίσκονται στη διάθεσή του. Η τελευταία προπόνηση που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας θα ξεκαθαρίσει και τα πλάνα 
του Κύπριου κόουτς. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πάρα πολλά για την ισραηλινή ομάδα 

γι’αυτό μετά τη λήξη του αγώνα της Τρίτης θα μπορεί να καθοριστεί ο στόχος της ομάδας και εάν υπάρχουν 

πιθανότητες πρόκρισης. Ο κ. Κοντός κάλεσε τον κόσμο της Ανορθώσεως να βρεθεί στο γήπεδο αφού όπως είπε τον 
«χρειαζόμαστε» 

Ο κόουτς της Ανορθώσεως είπε ότι θεωρεί ότι οι δυο συνεχείς ήττες δεν θα επηρεάσουν την ομάδα του. Στη διάθεσή 

του Μάριου Κοντού για τον αγώνα βρίσκονται οι εξής πετοσφαιριστές: Μάριος Στρουγκάρεβιτς, Νταβίντ Γκιουλέ, 

Αυγουστίνος Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Νίκος Κολάς, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, 
Γιάννης Κοντός, Κυριάκος Παρλάς, Μίνως Αγαθοκλέους, Γιώργος Πλατρίτης, Ματέι Μιχαίλοβιτς, Μιομίρ Τσρνάτσκι, 
Μιχάλης Αθανασίου και Κωνσταντίνος Καρπαθάκης. 



Η ομάδα της Kφάρ Σαβά προπονήθηκε τη Δευτέρα στο «Θεμιστόκλειο» και εμφανίζεται με πράσινες στολές. Η 
ισραηλινή ομάδα έχει πολλές συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Υπεύθυνος αγώνα ορίστηκε ο Παντελής Ττοφής και είναι η πρώτη φορά μετά το 2012 και τον αγώνα 
Απόλλωνα - Γαλατασαράι στις γυναίκες που ορίζεται από την CEV Κύπριος ως υπεύθυνος αγώνα σε παιχνίδι κυπριακής 
ομάδας στην Κύπρο. 

Όσον αφορά την προϊστορία των κυπρο-ισραηλιινών αναμετρήσεων στην πετόσφαιρα αυτή περιλαμβάνει την 

Ανόρθωση αφού στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας αντιμετώπισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά έχασε και στους δυο 
αγώνες με 3 -0 και αποκλείστηκε. 

Αξιο αναφοράς είναι ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Χάποελ Κφαρ Σαβά αγωνίστηκε πολλές φορές με κυπριακές 
ομάδες, ενώ έπαιξε και στη φυσική έδρα της Ανορθώσεως το ΓΣΕ Αμμοχώστου. 

 

09.11.2015/13:31 

Υπεύθυνος αγώνα στο Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών ο Γ. Στεφανίδης 
Ορίστηκε στον αγώνα Ντ. Μόσχας – Κάννες την Τετάρτη 

Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν ο τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως υπεύθυνος αγώνα στην υψηλότερη διοργάνωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων 
πετοσφαίρισης. Ο κ. Στεφανίδης αναχώρησε το βράδυ της Δευτέρας για τη Μόσχα όπου θα έχει την ευθύνη του 

αγώνα Ντιναμό Μόσχας – Κάννες για το Τσάμπιονς – Λίγκ Γυναικών στη φάση των ομίλων που θα διεξαχθεί την 
Τετάρτη. Η επιστροφή του στην Κύπρο είναι ορισμένη το πρωί της Παρασκευής. 

Ο κ. Στεφανίδης έχει οριστεί επίσης ως Κομισάριος σε άλλα δυο παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων που θα 
διεξαχθούν τον Δεκέμβριο στην Ρουμανία (αγώνας Τσάμπιονς – Λίγκ Ανδρών) και τον Ιανουάριο (Τσάμπιονς – Λίγκ 
Γυναικών) στην Ιταλία. 

 
Ο τεχνικός σύμβουλος της ΚΟΠΕ Γιώργος Στεφανίδης (δεξιά) συγχαίρει τον νέο πρόεδρο της CEV Αλεξάνταρ Μπόρισιτς μετά την εκλογή του στο πρόσφατο 

συνέδριο της Σόφιας. 

Ενδεχομένως, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να ορίσει τον τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΠΕ και σε ένα άλλο αγώνα των 

ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ως υπεύθυνο αγώνα στη φάση των πλέι –οφς. Οι συνεχείς ορισμοί δείχνουν και την 
εμπιστοσύνη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις οργανωτικές ικανότητες του κ. Στεφανίδη. 

 

09.11.2015/12:14 

Αναγέννηση Δ.: Α. Αρμενάκης: «Στόχος μας είναι το κάθε επόμενο παιχνίδι» 



Το πιο ηχηρό όνομα στο φετινό πρωτάθλημα του πετοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας είναι ο 
Ελλαδίτης διαγώνιος Απόστολος Αρμενάκης ο οποίος φορεί τη φανέλα της Αναγέννησης Δερύνειας. Ο Ελλαδίτης εν 

ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ελλάδας πετοσφαιριστής πραγματικός «γυρολόγος» του βόλεϊ αφού αγωνίστηκε σε 
Ελλάδα, Ιταλία, αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα όπως αυτό του Μπαχρέιν αποφάσισε τη φετινή χρονιά να αποδεχθεί 

την πρόταση που του έγινε από την Αναγέννηση και να ενισχύσει την ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου. 
Προηγουμένως δεν ολοκληρώθηκε το deal του με ομάδα του Ιράν. 

 
Ο Απόοστολος Αρμενάκης με τη φανέλα της Αναγέννησης Δ. 

Ο Απόστολος Αρμενάκης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ για τις εντυπώσεις του από το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ 
Κατηγορίας Ανδρών, τον ίδιο και την ομάδα του. Μιλώντας για το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος ο Αρμενάκης 

ανέφερε ότι άνκαι πέρασαν τέσσερεις αγωνιστικές είναι πολύ πρόωρο να λεχθεί κάτι συγκεκριμένο συστήνοντας 
υπομονή μέχρι το τέλος τουλάχιστον του πρώτου γύρου. 

Σύμφωνα με τον Αρμενάκη, κάποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν τουλάχιστον για τις ομάδες που 
αντιμετώπισε η Αναγέννηση λέγοντας ότι πολύ δυνατές παρουσιάζονται η Ανόρθωσις και η ΑΕΚ Καραβά για την οποία 

ανέφερε ότι δεν κάνει λάθη στο παιχνίδι της, ενώ έχει πλεονέκτημα για το γεγονός ότι διαθέτει τέσσερεις ξένους στο 
δυναμικό της λόγω του Κνέζεβιτς που αγωνίζεται σαν Κύπριος. 

«Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι» 
Ο Ελλαδίτης πετοσφαιριστής είπε ότι μέσα από την ομάδα δεν τέθηκε κάποιος στόχος, λέγοντας ότι «θα βλέπουμε 

παιχνίδι με παιχνίδι με στόχο το καλύτερο». Αναφεερόμενος στα παιχνίδια που έδωσαν οι «πράσινοι», ο Αρμενάκης 

είπε ότι το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ χάθηκε καθαρά από τα δικά μας λάθη, ενώ στα άλλα δυο παιχνίδια τόσο η 
Ανόρθωσις, όσο και η Pokka ΑΕΚ Καραβά ήταν καλύτεροι από εμάς (σ.σ. η συνέντευξη έγινε πριν τον αγώνα της 

τέταρτης αγωνιστικής με τον Παφιακό). 
Από το Ιράν… στη Δερύνεια. 

Ο Αρμενάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στην Κύπρο και 
στην Αναγέννηση, λέγοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον προπονητή της Αναγέννησης Αντώνη Κωνσταντίνου ο 

οποίος τον έπεισε τόσο για το πρότζεκτ της ομάδας όσο και για τον ρόλο μου. Τον προπονητή μας δεν τον γνώριζα 
προτού γίνει η επαφή μαζί μου, αλλά διαπιστώνω ότι πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο και ικανότατο προπονητή». Ο 

Αρμενάκης αποκάλυψε ότι προτού έλθει στην Κύπρο βρισκόταν σε επαφές με ομάδα του Ιράν, αλλά η συμφωνία 

χάλασε στο τέλος λόγω του γεγονότος ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα. Γι’αυτό άλλωστε καθυστέρησε η ένταξή 
του στην Αναγέννηση. 

Μιλώντας για τη ζωή στην Κύπρο, ο Αρμενάκης την χαρακτήρισε πολύ ήσυχη, ιδανική για ένα αθλητή και ειδικά στη 

Δερύνεια που είναι οιονεί τουριστική περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι πολύ καλές εντυπώσεις άφησε στον ίδιο και την 

γυναίκα του και η Λεμεσός όπου την υποσχέθηκαν πρόσφατα. Σχετικά με το μέλλον του και εάν τον ενδιαφέρει μια 
μεταγραφή ο Αρμενάκης είπε ότι «αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την Αναγέννηση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που 

έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα όμως με ενδιαφέρει μια μεταγραφή αφού ο καθένας ψάχνει το καλύτερο. Ερωτηθείς για 
το ενδεχόμενο κλήσης του στην Εθνική Ελλάδας είπε ότι τον ενδιαφέρει αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τον 
Ομοσπονδιακό προπονητή και εάν θα κληθεί. 
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών - εξ αναβολής 

ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων 1-3 (25-27, 17-25, 28-26, 21-25) 

 

Πραγματικό ντέρμπι έγινε στο «Κίτιον» στο εξ αναβολής αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 
Α’ Κατηγορίας Γυναικών μεταξύ της Τεχνοοικία ΑΕΚ και του Prestige Απόλλων Η νταμπλούχος ομάδα του Prestige 

Απόλλων πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 1 -3 και τώρα σκέφτεται τον αγώνα της Τετάρτης με την Στίιντα Μπακάου στη 
Λεμεσό για το CEV CUP, ενώ έμεινε μόνη και αήττητη στην κορυφή. Αντίθετα, οι Λαρνακιώτισσες δέχθηκαν μια εντός 
έδρα ήττα από τη βασική τους ανταγωνίστρια για τον τίτλο κάτι που θεωρείται πισωγύρισμα. 

Το πρώτο σετ ήταν εντυπωσιακό με τις δυο ομάδες να παλεύουν με πείσμα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους. Πιο 
ουσιαστικός ο Prestige Απόλλων πήρε το σετ με 25 -27 και το προβάδισμα 0 -1 στα σετ. 

Με το ψυχολογικό ντοπάρισμα από τη νίκη στο πρώτο σετ οι «γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη έλεγξαν πλήρως το 

δεύτερο σετ κερδίζοντας με 17 -25 παίρνοντας προβάδισμα δυο σετ. Αντίθετα η Τεχνοοικία ΑΕΚ παρουσιάστηκε με 
προβλήματα στο σετ αυτό και δεν μπόρεσε σε κάποιο στάδιο να ακολουθήσει τον ρυθμό του Prestige Απόλλωνα. 

Στο τρίτο σετ η Tεχνοοικία ΑΕΚ τα έπαιξε όλα για όλα με στόχο να μείνει στο παιχνίδι. Από την πλευρά τους οι 

παίκτριες του Prestige Απόλλωνα θέλησαν να τελειώσουν την υπόθεση νίκη και ο αγώνας απέκτησε τεράστιο 

ενδιαφέρον. Τελικά, οι γηπεδούχες πιο αποφασιστικές κέρδισαν με 28 -26 και μείωσαν σε 1 -2 τα σετ. Στο τέταρτο σετ 
οι Λεμεσιανές ήταν πιο οργανωμένες και κατάφεραν να κερδίσουν με 21 -25 και να πάρουν τη νίκη με 1 -3. 

Τα σετ: 25 – 27, 17 -25, 28 -26, 21 -25 

ΑΕΚ Λάρνακας (Π.Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραϊκόφσκα, Τόμιτς, Χαραλάμπους, 

(λίμπερο) Μοσφιλιώτη 
Απόλλων (Γ.Γιαπάνης): Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Σπύρου (λίμπερο) Στεφάνου, Χριστοφόρου 
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών - 4η αγωνιστική 

Παφιακός - Αναγέννηση 3-1 (25-22, 25-21, 19-25, 25-18) 
Ομόνοια - ΑΕ Καραβά 3-2 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25,15-13) 

Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 3-2 (23-25, 25-21, 14-25, 26-24, 15-08) 
Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 0-3 (23-25, 14-25, 17-25) 

Ο Παφιακός είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο σε τέσσερα παιχνίδια και απολαμβάνει την κορυφή της 
βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Η ομάδα της Πάφου έστω και δύσκολα κέρδισε στο «Αφροδίτη» την Αναγέννηση 
Δερύνειας με 3 -1. Οι Δερυνειώτες που πάλεψαν για άλλο ένα ματς δέχθηκαν την τέταρτή τους ήττα. 

Στο πρώτο σετ οι πρωτοπόροι δεν κατάφεραν να επιβληθούν αφού η Αναγέννηση κατάφερε να τους κοντράρει και να 

δείξει ότι πήγε στην Πάφο για τη νίκη. Τελικά, ο Παφιακός εκμεταλλευόμενος κάποια λάθη των «πράσινων» πήρε το 
σετ με 25 -22. 

Στο δεύτερο σετ δεν άλλαξε κάτι δραματικά, αφού πάλι ο Παφιακός ήταν καλύτερος σε όλα τα σημεία και παρά την 

πολύ καλή προσπάθεια των Δερυνειωτών κέρδισε το σετ με 25 – 21 και πήρε προβάδισμα 2 -0 στο σκορ. Στο τρίτο 

σετ η Αναγέννηση μπήκε πολύ καλύτερα και αφού διατήρησε την απόδοσή της σε ψηλά επίπεδα αιφνιδίασε τον 
Παφιακό κερδίζοντας με 19 -25 μειώνοντας σε 1 -2 τα σετ. Ωστόσο, ο Παφιακός του Σπύρου Πρωτοψάλτη δεν θέλησε 
να κάνει χαρακίρι και παίζοντας σοβαρά στο τέταρτο σετ κέρδισε με 25 -18 και τον αγώνα με 3 -1 σετ. 

Παφιακός (Σπ. Πρωτοψάλτης):Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης,Μπατίστα, Ανδρέου, Μασιέλ, 

Παπαχριστοδούλου (Λίμπερο) 
Αναγέννηση(Α. Κωνσταντίνου):Καραγιάννης, Χρυσοστόμου, Νικόλοφ, Αρμενάκης, Ττόφιας, Αρμενάκης, Πράια 



Σπουδαία τόσο από βαθμολογικής όσο και από ψυχολογικής άποψης νίκη πέτυχε στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Ανδρών η Ομόνοια η οποία κέρδισε την Pokka 
ΑΕΚ Καραβά με 3 – 2 άνκαι έχασε τους πρώτους της δυο βαθμούς. 

Πραγματικό ντέρμπι ήταν ο αγώνας Ομόνοια – Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία. Η 

Ομόνοια κέρδισε και έδειξε ότι είναι πολύ σκληρή ομάδα. Από την πλευρά της η Pokka ΑΕΚ Καραβά έδειξε πολύ 
δυνατή και έστω και εάν έχασε είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. 

Στο πρώτο σετ οι δυο ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος για την επικράτηση. Τελικά, η Ομόνοια με πιο σωστές επιλογές 
κατόρθωσε να κερδίσει το σετ με 26 – 24 και να πάρει προβάδισμα στα σετ με 1 -0. 

Το δεύτερο σετ άνηκε στην Pokka ΑΕΚ Καραβά. Η προσφυγική ομάδα πολύ δυνατή σε όλους τους τομείς δεν άφησε 
πολλά περιθώρια στους γηπεδούχους, οι οποίοι υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Η προσφυγική ομάδα κατόρθωσε στα 

τελευταία στάδια εκμεταλλευόμενη το σερβίς της να πάρει διαφορά ασφαλείας και να κερδίσει με 19 -25 
ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 1 -1 σετ. 

Οι παίκτες της Ομόνοιας αφού τα άκουσαν από τον προπονητή τους Σάββα Σάββα, μπήκαν στο τρίτο σετ με στόχο να 
πάρουν το χέρι. Αφού βελτίωσαν την απόδοσή τους σε σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού όπως το σερβίς, ήταν πολύ 

καλύτεροι στα κρίσιμα σημεία βγάζοντας άμυνες με συνέπεια να κερδίσουν με 25 -20 και να πάρουν το προβάδισμα με 
2 -1. Το σασπένς συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ, αλλά η Pokka ΑΕΚ Καραβά παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο 

διαχειρίστηκε πολύ πιο σωστά το σετ, εκμεταλλεύτηκε τις βεβιασμένες ενέργειες της Ομόνοιας και έφερε το ματς στα 

ίσα κερδίζοντας με 21 -25. Σκληρή μάχη έγινε στο τάι – μπρέικ με την Ομόνοια να κερδίζει με 15 -13 και να παίρνει τη 
νίκη με 3 -2 σετ. 

Ομόνοια (Σ. Σάββα):Σ. Πετρακίδης, Άλβες, Τούλιο, Παφίτης, Α. Πετρακίδης, Ρεινάλντο, Αντωνίου (Λίμπερο) 

ΑΕ Καραβά (Χόρχε Κανεστράτσι):Ράντιτς, Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμμα, 
Χατζηδαμιανού(Λίμπερο) 

Όπως ήταν αναμενόμενο το βαρωσιώτικο ντέρμπι που φιλοξενήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη 
Λεμεσό πρόσφερε συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ. Η Ν. Σαλαμίνα πιο ψύχραιμη στο τάι – μπρέκ κέρδισε τον 
αγώνα με 3 -2 και ανέβηκε βαθμολογικά. Όσον αφορά στην Ανόρθωση δέχθηκε τη δεύτερή της σερί ήττα. 

Στο πρώτο σετ η Ανόρθωσις καλύτερη στα σημεία και στα τελικά στάδια το κέρδισε με 23 -25 παίρνοντας προβάδισμα 

0 -1. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αλλαγμένοι στο δεύτερο σετ αφού ήθελαν να μπουν στο παιχνίδι. Τελικά, 
κατόρθωσαν να κερδίσουν με 25 – 21 και να φέρουν τα σετ στα ίσα 1 -1. Το τρίτο σετ άνηκε στην Ανόρθωση η οποία 
εκμηδενίζοντας τα λάθη και παίζοντας σοβαρά κέρδισε με 14 – 25 και προηγήθηκε με 1 -2. 

Η Νέα Σαλαμίνα όμως δεν είπε την τελευταία της λέξη. Στο τέταρτο σετ η ομάδα των «ερυθρολεύκων» κατάφερε να 

οδηγήσει το παιχνίδι σε τάι μπρέικ κερδίζοντας με 26 -24. Με την ψυχολογία στα ύψη η Ν. Σαλαμίνα πήρε τη νίκη στο 
τάι – μπρέικ με 15 -8 και τον αγώνα με 3 -2 σετ. 

 Νέα Σαλαμίνα(Ρέινολτς) : Σαββίδης, Προδρόμου, Ιαντόλο, Χάντ, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Βαρνάβα(Λίμπερο),( 
Καλαφάτης, Χρυσοστόμου) 

Ανόρθωσις(Μαρ. Κοντός):Χρυσοστόμου, Γκιουλέ, Τσιράντσκι, Δημητρίου, Μηχαίλοβιτς, Γ. Κοντός, Πλατρίτης 
(Λίμπερο) (Π.Χρυσοστόμου, Κολάς). 

Το ΑΠΟΕΛ βρίσκοντας αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ κέρδισε στο Λύκειο Λατσιών τον τοπικό Καποδίστριας Εθνικό 
Λατσιών με 0 -3 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγώνες. Ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο σετ και το ΑΠΟΕΛ τα 

βρήκε σκούρα από τον μαχητικό Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Ωστόσο, οι πιο σωστές επιλογές και η εμπειρία της 
ομάδας του Μίμη Παμπακά έγειραν την πλάστιγγα με το μέρος των «πορτοκαλί» που κέρδισαν με 23 – 25 και 

προηγήθηκαν στα σετ με 0 -1. Στο δεύτερο σετ το ΑΠΟΕΛ πιο υποψιασμένο έδειξε την ανωτερότητά του κερδίζοντας 

με 14 -25 και πήρε προβάδισμα με 0 -2. Στο τρίτο σετ η φύση του αγώνα έδωσε την ευκαιρία στους δυο προπονητές 
να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, ενώ επανεμφανίστηκε με το ΑΠΟΕΛ ο διεθνής Γαβριήλ Γεωργίου. Τελικά, οι 
πορτοκαλί κέρδισαν με 17 – 25 και πήραν τη νίκη με 0 -3 σετ.   

Εθνικός (Ν. Ιωάννου):Χατζηαθανασίου, Προύσαλλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ, Νικηφόρου 

(Λίμπερο) (Μάτσας, Κιρίλοφ, Α. Κουλέντης, Γεροσίμου). 
ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς):Χατζηπαύλου, Κοζλόφσκι, Τζόρτζεβιτς, Ευσταθίου, Χάσικος, Πέτρου, Παντελή (Λίμπερο) 
(Χαλλουμής, Γεωργίου, Αβερκίου, Φαρχάν). 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (4η αγωνιστική) 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 



1. Παφιακός 4 4 0 1 3 0 0 0 0 12-3 12 

2. Ομόνοια 4 4 0 2 1 1 0 0 0 12-3 11 

3. Νέα Σαλαμίνα 4 3 1 2 0 1 0 1 0 10-5 8 

4. Ανόρθωσις 4 2 2 2 0 0 1 1 0 9-6 7 

5. ΑΠΟΕΛ 4 2 2 1 0 1 0 0 2 6-8 5 

6. ΑΕ Καραβά 4 1 3 0 1 0 1 1 1 6-10 4 

7. Αναγέννηση Δ. 4 0 4 0 0 0 1 2 1 4-12 1 

8. Εθνικός Λατσιών 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0-12 0 
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Αρχίζουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης 

Πρεμιέρα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα πετοσφαίρισης θα έχουμε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015. Συνολικά 26 

ομάδες παίδων – παμπαίδων και 42 ομάδες κορασίδων – παγκορασίδων θα μπουν στη μάχη των πρωταθλημάτων, τα 
οποία θα ολοκληρωθούν τον Mάϊο του 2016. Στόχος εκτός από τη νίκη είναι και η εκκόλαψη νέων ταλέντων που θα 
στελεχώσουν μελλοντικά τις πρώτες ομάδες, αλλά και τις Εθνικές. 

Τα πρωταθλήματα παίδων – παμπαίδων και κορασίδων -παγκορασίδων θα διεξαχθούν για 26η σεζόν αφού τα πρώτα 

πρωταθλήματα διεξήχθησαν τη χρονιά 1990 -1991. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι χωρισμένες σε ομίλους. Τη 
σεζόν 2014 – 2015 πρωταθλήτριες ομάδες ήταν οι ακόλουθες: Παίδες: Ανόρθωσις, Παμπαίδες: Ανόρθωσις. Κορασίδες: 

Απόλλων, Παγκορασίδες: Παφιακός. 
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Τεχνοοικία ΑΕΚ: Ε. Μοσφιλιώτη: «Θέλουμε τον τίτλο φέτος» 

Παιχνίδι που θα δείξει εάν η ομάδα της Τεχνοοικία ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 
Πετοσφαίρισης Γυναικών είναι ο αυριανός απέναντι στον Prestige Απόλλωνα στο «Κίτιον», σε εξ’αναβολής παιχνίδι για 
τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Πετοσφαίρισης A Κατηγορίας. 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε η λίμπερο των «κιτρινοπρασίνων» Ελένη Μοσφιλιώτη η οποία χωρίς περιστροφές 

τόνισε ότι ο φετινός στόχος της ομάδας της είναι ο τίτλος. Μιλώντας για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Prestige 
Απόλλωνα, η Μοσφιλιώτη είπε: «Με δεδομένο ότι πρόκειται για την έναρξη της σεζόν για μας μπορεί να θεωρηθεί ο 
αγώνας και ως το παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε τη νίκη και πιστεύω ότι μπορούμε να την κατακτήσουμε». 



 
Η Ελένη Μοσφιλιώτη (αρ.2) σε αγώνα της ΑΕΚ. 

Σε ερώτηση κατά πόσον ο αγώνας του Σούπερ Καπ αποτελεί δίδαγμα για τον αγώνα, η Μοσφιλιώτη ανέφερε ότι «εμείς 
κρατούμε την πολύ καλή εμφάνιση που κάναμε στα δυο πρώτα σετ όπου κερδίσαμε κατά κράτος τον Prestige 

Απόλλωνα με 2-0 σετ και ξεχνούμε την ήττα μας. Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε έστω και εάν ο Prestige 
Απόλλων είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με σπουδαίες μονάδες». 

Η Ελένη Μοσφιλιώτη κάλεσε τον κόσμο της ΑΕΚ να συμπαρασταθεί στην ομάδα στον αγώνα του Σαββάτου άνκαι 
όπως είπε «το Σάββατο αγωνίζεται και η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ και ίσως αυτό δεν επιτρέψει μαζική παρουσία 

φιλάθλων. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο, αφού η ομάδα μας πάει 
από νίκη σε νίκη». 



Μιλώντας για την απόδοσή της η Μοσφιλιώτη ανέφερε ότι η θέση του λίμπερο όπου αγωνίζεται είναι ιδιαίτερη, αφού 
«θεωρείται ο ηγέτης της δεύτερης ζώνης και η απόδοση του λίμπερο είναι σημαντική, αφού είμαι η παίκτρια που 
δέχεται πρώτη την μπάλα. Πιστεύω, ξεκίνησα καλά τη σεζόν και ελπίζω να ανέβω και άλλο στη συνέχεια». 

Τρεις ομάδες για τον τίτλο 

Σύμφωνα με την λίμπερο της Τεχνοοικία ΑΕΚ «τη φετινή χρονιά εκτός από την ομάδα της και τον Prestige Απόλλωνα 
πολύ δυνατή ομάδα διαθέτει και η Transbunker ΑΕΛ η οποία έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στις τρεις πρώτες 

αγωνιστικές, ενώ μας κόντραρε στο μεταξύ μας παιχνίδι». Εξάλλου, όπως είπε η Μοσφιλιώτη, πολύ δυνατή και έμπειρη 
παρουσιάζεται και η Ανόρθωση, έστω και εάν αγωνίζεται με μόνο μια ξένη. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Κάθε Δευτέρα θα αγωνίζεται ανεπίσημα η Εθνική Ενόπλων 

Με τη συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών το οποίο θα 

ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015. Το απόγευμα της Πέμπτης καθορίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες σε ευρεία 
σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μιχάλη Κρασιά για τη συμμετοχή της Εθνικής η οποία θα συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα εκτός συναγωνισμού ώστε να προετοιμαστεί για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το 2016. 

Οι αγώνες της Εθνικής Ενόπλων στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και ο πρώτος 

αγώνας θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου απέναντι στον Άρη στη Λεμεσό. Προπονητής της ομάδας είναι ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός Ντιμίτρι Λέτσιεφ και στην ομάδα θα αγωνίζονται 16 επίλεκτοι πετοσφαιριστές. Η Εθνική Ενόπλων θα 

χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ομάδας στο θεσμό του 
Κυπέλλου θα έχει επίσημο χαρακτήρα. 

 

 06.11.2015/10:52 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Η επιτροπή διαιτησίας σε έκτακτη συνεδρία της την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή των 
γραπτών εξετάσεων των διαιτητών της ΚΟΠΕ που ήταν ορισμένες για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015. 
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Pokka ΑΕΚ Καραβά: Βλ. Κνέζεβιτς: «Ξεκινήσαμε άσχημα, αλλά θα ανέβουμε» 

Η Pokka ΑΕΚ Καραβά μια ομάδα με τη δική της ιστορία στην κυπριακή πετοσφαίριση, τη φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε 

καλά αφού τις πρώτες τρεις αγωνιστικές δέχθηκε δυο ήττες από ανταγωνιστικές ομάδες όπως είναι η Ανόρθωσις και ο 
Παφιακός. Η κυπελλούχος ομάδα του Ιταλοαργεντινού προπονητή Χόρχε Κανεστράτσι έβαλε όμως και φέτος ψηλά τον 

πήχη και στοχεύει τη διάκριση. Η νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική επί της Αναγέννησης Δερύνειας ανέβασε 
την ψυχολογία των Καραβιωτών οι οποίοι βλέπουν τη συνέχεια με αισιοδοξία αρχής γενομένης από τον αγώνα της 
Παρασκευής κόντρα στην Ομόνοια στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». 

Ο αρχηγός της ομάδας Βλάντο Κνέζεβιτς μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόσο για τον αγώνα απέναντι στην 

Ομόνοια όσο και για την πορεία της ομάδας του. Αρχικά, ο Κνέζεβιτς μίλησε για τον αγώνα με τους «πράσινους» όπου 
ανέφερε ότι «όλοι στην ομάδα αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε απέναντι στην Ομόνοια, αλλά μετά 

το άσχημο ξεκίνημα που είχαμε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο πέραν της νίκης». Ο κυπροποιημένος άσσος 

ευχήθηκε όπως όλα κυλήσουν ομαλά και να μη συμβεί το παραμικρό, αφού τα τελευταία χρόνια στα παιχνίδια των δυο 
ομάδων σημειώνονται επεισόδια. 



 
Ο Κνέζεβιτς (18) αριστερά σε πανηγυρικό στιγμιότυπο. 

Ο Βλάντο Κνέζεβιτς σχολίασε και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ λέγοντας ότι «η Ομόνοια παρουσιάζει μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα κάτι που φάνηκε και με τη 

νίκη της επί της Ανόρθωσης στο «Θεμιστόκλειο», ενώ και ο Παφιακός δείχνει πολύ καλό πρόσωπο και θα έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ διαχρονικά πρωταγωνίστρια είναι η Ανόρθωση. Για τη δική μου ομάδα δεν θέλω να μιλήσω 

και θα την κρίνετε εσείς. Δύσκολα εμπόδια όμως αποτελούν και οι υπόλοιπες ομάδες». Γενικά όμως, ο Βλάντο 

Κνέζεβιτς δήλωσε ότι μετά την οικονομική κρίση του 2013, το επίπεδο του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ανέβηκε με 
την κάθοδο κάποιων καλών ξένων. 

«Δεν βλέπω νέους Κύπριους παίκτες» 

Ο Κνέζεβιτς ο οποίος ενισχύει και την Εθνική μας ομάδα παρατήρησε ότι τη φετινή χρονιά δεν υπάρχουν νεαροί 

Κύπριοι παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες και κατ’επέκταση την Εθνική ομάδα. Ο Βλάντο ανέφερε ότι το 
κυπριακό βόλεϊ χρειάζεται το νέο αίμα ενόψει και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 

Από το beach –volley στη σάλα 

Κληθείς να σχολιάσει την απόδοσή του ο Κνέζεβιτς ανέφερε ότι δεν είναι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την 

απόδοσή του αλλά ευελπιστεί στη συνέχεια με την άνοδο και της δικής του ομάδας να ανέβει. Ο ίδιος θεωρεί ότι η 
συμμετοχή του ολόκληρο το καλοκαίρι σε αγώνες beach –volley τον επηρέασε στη σάλα αφού έχασε μέρος της 
προετοιμασίας, αλλά όπως είπε «μου κάνει καλό το beach –volley αφού με κρατεί σε εγρήγορση». 

Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pokka ΑΕΚ Καραβά θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Κοσσόβου στον πρώτο γύρο 

του Τσάλεντζ Καπ Ανδρών. Ο Κνέζεβιτς ανέφερε ότι η ομάδα αυτή δεν είναι ευρέως γνωστή και στη σύνθεσή της έχει 



ένα ξένο. Ο αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Καραβά ευχήθηκε όπως η ομάδα του φανεί ανταγωνιστική ενόψει των δυο 
αγώνων. 
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Τέστ δυνατοτήτων για Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 

Το μεταξύ τους αναβληθέν ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής το Σάββατο 

Το αναβληθέν ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 17:00 στο 
Αθλητικό Κέντρο «Κίτιον» αποτελεί τεστ δυνατοτήτων και για τις δυο ομάδες. Τόσο οι Λαρνακείς όσο και οι 

Λεμεσιανές παρουσιάζονται ισοδύναμες κάτι που φάνηκε στον πρώτο αγώνα της σεζόν ενόψει του Σούπερ Καπ 
Γυναικών όπου μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα ο Prestige Απόλλων κέρδισε με 3 -2 ανατρέποντας σκορ 0 -2. 

Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς αφού στους δυο αγώνες που έδωσαν 
πέτυχαν ισάριθμες νίκες. Η μεν Τεχνοοικία ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τις Transbunker ΑΕΛ και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. 
Από την άλλη, ο Prestige Απόλλων κέρδισε στο Αυγόρου το ΘΟΙ με 3-0 και την Ανόρθωση στη Λεμεσό με 3-0. 

 
Φάση από τον περσινό τελικό κυπέλλου γυναικών Prestige Απόλλων - Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

Τόσο ο προπονητής της Τεχνοοικία AEK Παύλος Κωνσταντίνου όσο και ο προπονητής του Prestige Απόλλωνα Γιάννης 
Γιαπάνης βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα τραυματισμού και προετοιμάζουν 
τις ομάδες τους κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. 

Ο κόουτς των «κιτρινοπρασίνων» Παύλος Κωνσταντίνου δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ απόλυτα αισιόδοξος για 

το ντέρμπι του Σαββάτου λέγοντας ότι η ομάδα του είναι πανέτοιμη. Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι είναι απόλυτα 
ευχαριστημένος από τις παίκτριές του οι οποίες κέρδισαν τους δυο πρώτους αγώνες με Transbunker ΑΕΛ και 

Ολυμπιάδα Ν. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η ομάδα του εκμεταλλεύτηκε πλήρως το διάστημα των 15 ημερών που δεν 
είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και προετοιμάστηκε κατάλληλα. 

Πενθήμερο «φωτιά» είναι αυτό που ακολουθεί για τον Prestige Απόλλωνα αφού το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την 
Τεχνοοικία ΑΕΚ και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 θα αντιμετωπίσει την ρουμανική Στίιντα Μπακάου στο Αθλητικό 

Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Ο κ. Γιαπάνης βλέπει με ικανοποίηση όλες τις παίκτριές του να βρίσκονται στη διάθεσή 
του κάτι που διευκολύνει το έργο του ενόψει του αγώνα - ντέρμπι του Σαββάτου κόντρα στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. 

 



04.11.2015/21.45 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Λάρνακας 0-3 (14-25, 18-25, 20-25) 

Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 0-3 (06-25, 05-25, 11-25) 
ΘΟΙ Αυγόρου - Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου 2-3 (25-22, 22-25, 18-25, 27-25, 12-15) 
Απόλλων - Ανόρθωσις 3-0 (25-17, 25-20, 25-17) 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πέτυχε σημαντική νίκη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως επί της Ολυμπιάδας με Ο-3 και πάει στο 

αναβληθέν ντέρμπι με τον Prestige Απόλλωνα το Σάββατο χωρίς απώλειες. Οι «κιτρινοπράσινες» του Παύλου 
Κωνσταντίνου δεν έδειξαν να επηρεάζονται από την αδράνεια των 15 ημερών που είχαν. Αντίθετα, η Ολυμπιάδα ήταν 

για άλλο ένα ματς ανταγωνιστική, αλλά δεν τα κατάφερε για δεύτερη σερί εβδομάδα (προηγήθηκε ο αγώνας με 

την Ttansbunker ΑΕΛ) απέναντι σε ένα αντίπαλο με πρωταγωνιστικές βλέψεις. Σαφώς ανώτερη η Tεχνοοικία ΑΕΚ 
κέρδισε χωρίς δυσκολίες το πρώτο σετ με 14 -25 δείχνοντας ποιος θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Στο δεύτερο 

σετ οι γηπεδούχες προσπάθησαν να μπουν στο παιχνίδι όμως οι Λαρνακιώτισσες ήταν προσεκτικές και κέρδισαν με 18 
– 25 κάνοντας το 0 -2 με συνέπεια η Ολυμπιάδα να έχει να ανέβει ένα βουνό στη συνέχεια. Στο τρίτο σετ το παιχνίδι 

ήταν αρκετά ενδιαφέρον με τις Νεαπολίτισσες να κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια για να μειώσουν, αλλά η 

Τεχνοοικία ΑΕΚ με σωστές επιλογές κέρδισε με 20 -25 και μαζί τον αγώνα με 0 -3. 

Ολυμπιάδα Ν.: Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Α.Σταύρου, Πέτρου, Παπαγιάννη, Πέτρου (Λίμπερο) Στ.Σταύρου 
ΑΕΚ Λάρνακας:Α.Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Στυλιανού, Τραίκόφσκα, Τόμιτς (λίμπερο) Μοσφιλιώτη 

Σε στιλ προπόνησης η Transbunker ΑΕΛ καθάρισε τον αγώνα στο Πολέμι κόντρα στον Άρη με 0 -3 πετυχαίνοντας τη 
δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο σετ οι παίκτριες του Μ. Ολμετσένκο δεν άφησαν περιθώρια στην 

Παφίτική ομάδα κερδίζοντας με 6 -25. Οι « γαλαζοκίτρινες» συνέχισαν να έχουν την ίδια καλή απόδοση κερδίζοντας το 
δεύτερο σετ με 5 -25. Στο τρίτο σετ η ομάδα του Άρη εμφανίστηκε καλύτερη αλλά η ανωτερότητα της Transbunker 
ΑΕΛ ήταν εμφανής με συνέπεια να κερδίσει με 11 -25 και να πάρει τη νίκη με 0 -3 σετ. 

Αρης Πολεμίου: Μ.Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Πεγειώτη, Ρ.Κουππή, Ανδρέου (λίμπερο) Χατζηχριστοδούλου 
ΑΕΛ: Στ.Κωνσταντίνου, Κουδουνά, Τσακαταρασβίλι, Παύλου, Λεζένκινα, Σουκχορούκοβα (λίμπερο) Ταλιαδώρου 

Πραγματική μάχη έγινε στην ανακαινισμένη Τεχνική Σχολή Αυγόρου όπου η'Ενωση Νέων Αγίου Αθανασίου κέρδισε το 

τοπικό ΘΟΙ στο ταί – μπρεικ με 2 -3. Η νίκη αυτή για την ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου ήταν η δεύτερη συνεχόμενη, 
ενώ το ΘΟΙ δέχθηκε την τρίτη συνεχή ήττα. 

Στο πρώτο σετ οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ αλλά πιο συγκεντρωμένες στα τελικά στάδια οι Αυγορίτισσες 
κέρδισαν με 25 – 22 παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ με 1 -0 και στη ψυχολογία. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσαν οι 
Λεμεσιανές τις γηπεδούχες στο δεύτερο σετ αφού κέρδισαν  με 22 -25 ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1 -1. 

Η ομάδα της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στο τρίτο σετ ήταν καλύτερη με συνέπεια να πάρει το σετ με 18 – 25 και να 

προηγηθεί στον αγώνα με 1 -2. Οι παίκτριες του ΘΟΙ δεν είπαν την τελευταία τους λέξη γι’αυτό το τέταρτο σετ ήταν 
συγκλονιστικό με νικήτριες τις γηπεδούχες με 27 -25. Συνέπεια τούτου ήταν ο αγώνας να οδηγηθεί στο ταί –μπρέικ 

όπου η ομάδα του Αγίου Αθανασίου ήταν καλύτερη στα σημεία κερδίζοντας με 12 -15 κατακτώντας μια πολύ δύσκολη 
νίκη με 2 -3 που της επιτρέπει να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. 

ΘΟΙ Αυγόρου: Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Οθωνος, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (λίμπερο) 
Δ.Κούτα 

ΕΝ.Αγ.Αθανανασίου: Χριστοφόρου, Ταβέλλα, Κούπερ, Κωνσταντινίδου, Κοβάλιοβα, Αραούζου(λίμπερο) 
Χατζήκυριακου      

Ο Prestige Απόλλων επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κερδίζοντας την Ανόρθωση με 3 -0 πετυχαίνοντας τη δεύτερή του 
νίκη στο πρωτάθλημα, παραμονές του ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρνακα. Στο πρώτο 

σετ οι νεαρές παίκτριες του Γιαννάκη Χριστοφόρου που είχαν την ενίσχυση μόνο μιας ξένης της Μπρατούχινα και 
έπαιξαν χωρίς την Κάλλια Βασιλείου προσπάθησαν να φέρουν αντίσταση στις νταμπλούχες οι οποίες όμως κέρδισαν με 

25 -17. O αγώνας συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός και στο δεύτερο σετ, αλλά η εμπειρία του Prestige Απόλλωνα ήταν 
καταλυτική με συνέπεια να κερδίσει με 25 – 20 και να κάνει το 2-0 στα σετ. Στο τρίτο σετ δεν άλλαξε κάτι δραματικά 
με αποτέλεσμα οι Λεμεσιανές να εξασφαλίσουν τη νίκη με 3 -0 κερδίζοντας το σετ με 25 -17. 

Απόλλων: Ζακχαίου, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Φρέντς, Χουντίμα, Μανίταρου (λίμπερο) Χριστοφόρου, Στεφάνου 
Ανόρθωσις: Κωνσταντίνου, Ριαλά, Μπρατούχινα, Κ.Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, Οικονομίδου (λίμπερο) Δαυϊδ 



Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Απόλλων 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

3. Ανόρθωσις 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6-3 6 

4. ΑΕΛ 3 2 1 1 1 0 0 0 1 6-4 6 

5. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 3 2 1 0 1 1 0 0 1 6-6 5 

6. Ολυμπιάδα Ν. 3 1 2 1 0 0 0 1 1 4-6 3 

7. ΘΟΙ Αυγόρου 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2-9 1 

8. Αρης Πολεμίου 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1-9 0 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Στο επίκεντρο το Βαρωσιώτικο ντέρμπι 
Κοντράρονται Ομόνοια – Pokka ΑΕΚ Καραβά, Παφιακός – Αναγέννηση, Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών - ΑΠΟΕΛ 

Το Βαρωσιώτικο ντέρμπι Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωσις ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αγώνων της τέταρτης 

αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή. Στους άλλους 
αγώνες, μετά από ένα σχεδόν μήνα όπου αναμετρήθηκαν στο Σούπερ Καπ η Ομόνοια κοντράρεται στο Στάδιο 

«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» με την Pokka ΑΕΚ Καραβά, στο γήπεδο «Αφροδίτη» στην Πάφο ο Παφιακός θα 
αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δερύνειας και στο Λύκειο Λατσιών ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών παίζει με το 
ΑΠΟΕΛ. ‘Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00 Αναλυτικά: 

Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωσις 

Ένα Βαρωσιώτικο ντέρμπι έχει πάντοτε τη δική του αίγλη έστω και εάν φιλοξενείται μακριά από την Αμμόχωστο και δη 
στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με έξι βαθμούς 
και ο αγώνας αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ. 

Η γηπεδούχος Νέα Σαλαμίνα με την προσθήκη του Κολομβιανού διαγώνιου Μπαγιάν ενισχύθηκε σημαντικά και 

προέρχεται από δυο συνεχόμενες νίκες επί του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και του ΑΠΟΕΛ μέσα στο «Λευκόθεο». 
Στόχος των «ερυθρολεύκων» του Αυστραλού Λουκ Ρέινολτς είναι η νίκη που θα αποτελέσει άλμα για την τετράδα. Η 

χημεία με τους τρεις ξένους τον Αμερικανό Ιαντόλο, τον Καναδό Χαντ και τον Κολομβιανό Μπαγιάν έπιασε και ως εκ 

τούτου δεν χρήζει αλλαγής. Μοιραία ο Σουηδός λίμπερο Τάγκενροτ θα δει τρίτο συνεχές παιχνίδι από την κερκίδα. Η 
Νέα Σαλαμίνα στηρίζει πολλά και στον φορμαρισμένο Αυγουστίνο Σαββίδη ο οποίος στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ άλλαξε 
τις ισορροπίες με τα σερβίς του. 

Ο εκ των εφόρων της ομάδας Πάτροκλος Ιωάννου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε για ένα ντέρμπι το 

οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Όπως είπε η Ανόρθωση παρουσιάζεται πολύ δυνατή, ενώ κάλεσε τον κόσμο της 
Νέας Σαλαμίνας να βρεθεί στο γήπεδο. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Αυστραλού κόουτς. 

Από την πλευρά της, η Ανόρθωσις μετά την ήττα από την Ομόνοια μέσα στο «Θεμιστόκλειο» ψάχνει την επιστροφή 
στις νίκες ώστε να μην ξεκόψει από την κορυφή. Οι «κυανόλευκοι» αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που θα συναντήσουν 

στο «Σπύρος Κυπριανού» όμως είναι αποφασισμένοι για το διπλό. Εάν εξαιρεθεί η ήττα από την Ομόνοια με τον τρόπο 
που ήλθε, η Ανόρθωσις στους δυο πρώτους αγώνες έδειξε πολύ καλό πρόσωπο κερδίζοντας την Pokka ΑΕΚ Καραβά 

και την Αναγέννηση στη Δερύνεια. Ο προπονητής Μάριος Κοντός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. 
Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Κοντός χαρακτήρισε τον αγώνα ντέρμπι επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη 
δυναμική της Νέας Σαλαμίνας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι εφτά τουλάχιστον ομάδες είναι ανταγωνιστικές. 

Ομόνοια – Pokka ΑΕ Καραβά 

Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» όπου η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος 
Ομόνοια αντιμετωπίζει την κυπελλούχο Pokka ΑΕΚ Καραβά. Οι δυο ομάδες θα τα πουν για δεύτερη φορά μέσα σε 27 
ημέρες αφού στις 9 Οκτωβρίου κοντραρίστηκαν στη Λάρνακα για το Σούπερ Καπ με νικήτρια την Ομόνοια με 3 -1. 



 
Στιγμιότυπο από περασμένο αγώνα Ομόνοια - Pokka ΑΕΚ Καραβά. 

Ο αγώνας της Παρασκευής όμως είναι εντελώς διαφορετικός και με άλλα δεδομένα. Η γηπεδούχος Ομόνοια βρίσκεται 
σε άριστη κατάσταση κερδίζοντας διαδοχικά ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσις μέσα στη Λεμεσό. Επίσης, στην πρεμιέρα πέρασε 

από τα Λατσιά κερδίζοντας τον γηπεδούχο Καποδίστριας Εθνικό. Η ομάδα του Σάββα Σάββα μέχρι στιγμής έχασε μόλις 
ένα σετ (από την Ανόρθωσις) και θέλει ειδικά στην έδρα της να συνεχίσει το σερί της. Οι προπονήσεις συνεχίζονται 

χωρίς προβλήματα. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο κ. Σάββα μίλησε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι 

στην Pokka ΑΕΚ Καραβά χτυπώντας καμπανάκι στους παίκτες του. Όπως είπε το παιχνίδι χρειάζεται προσοχή αφού η 
ομάδα του Καραβά διαθέτει αξιόλογες μονάδες. 

Δυο ημέρες πριν την αναχώρησή της για το Κόσοβο η Pokka ΑΕΚ Καραβά θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Η 

ομάδα του Χόρχε Κανεστράτσι παρουσιάζεται κομπλέ και ανεβασμένη ψυχολογικά μετά την πρώτη νίκη επί της 

Αναγέννησης Δερύνειας με 3 -1 την περασμένη εβδομάδα. Ο αρχηγός της ομάδας Βλάντο Κνέζεβιτς δήλωσε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι όλοι στην ομάδα γνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, αλλά μετά το άσχημο ξεκίνημα δεν 

μπορούν να σκέφτονται κάτι άλλο πέραν της νίκης. Ο Κνέζεβιτς ευχήθηκε όπως ο αγώνας κυλήσει ήρεμα, αφού τα 
τελευταία χρόνια οι αγώνες μεταξύ των δυο ομάδων παρουσιάζουν μια παράξενη ένταση. 

Παφιακός – Αναγέννηση Δερύνειας 
Ο αγώνας στο Στάδιο «Αφροδίτη» φέρνει τον γηπεδούχο Παφιακό να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, αλλά η 

μαχητική Αναγέννηση Δερύνειας δεν θα κάνει το μακρινό ταξίδι για να χάσει με κάτω τα χέρια. Η πορεία των δυο 
ομάδων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη τις τρεις πρώτες αγωνιστικές με τον μεν Παφιακό να είναι αήττητος και 

πρωτοπόρος μαζί με την Ομόνοια, τη δε Αναγέννηση να έχει χάσει και τα τρία της παιχνίδια υπερτερώντας κατά ενός 
βαθμού του ουραγού Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών. 

Οι Παφίτες θα επιδιώξουν το τέταρτο τρίποντο και μέσα στην έδρα τους ευελπιστούν ότι θα τα καταφέρουν. Ωστόσο, 
ο κόουτς Σπύρος Πρωτοψάλτης προβληματίζεται για τους τραυματισμούς του Βραζιλιάνου Μπατίστα ο οποίος τις 

τελευταίες ημέρες λόγω ενός αιματώματος αρκείται σε τρέξιμο και του Ουκρανού Μπουρκόφσκι ο οποίος δέχθηκε 

γονατιά στον αγώνα με τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Οι δυο παίκτες είναι αμφίβολοι και ίσως και την τελευταία 
στιγμή να κριθεί η συμμετοχή τους. 

Οι τραυματισμοί των δυο ξένων ανησυχούν τον προπονητή του Παφιακού, ο οποίος χαρακτήρισε διαχρονικά μαχητική 

την ομάδα της Αναγέννησης με έμπειρο προπονητή και καλές μονάδες όπου ξεχωρίζει η παρουσία του Ελλαδίτη 

Αποστόλου Αρμενάκη που όπως είπε «ήταν έκπληξη η κάθοδός του στην Κύπρο». Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι 
«στόχος είναι η νίκη για να παραμείνουμε στην κορυφή, αλλά πρέπει να προσέξουμε και να μην πέσουμε στην παγίδα 
του φαβορί». 

Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του αγώνα ταξιδεύει στην Πάφο η Αναγέννηση του Αντώνη Κωνσταντίνου 

γνωρίζοντας τις δυσκολίες απέναντι στον πρωτοπόρο Παφιακό. Ο κόουτς των «πρασίνων» μιλώντας στην ιστοσελίδα 
της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «εμείς στοχεύουμε σε μια καλή εμφάνιση, αφού η βαθμολογική θέση των δυο ομάδων δείχνει 

ότι οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους. Ωστόσο, δεν θα παρατήσουμε το παιχνίδι και θα το παλέψουμε». Για 



άλλη μια εβδομάδα ο Αντώνης Κωνσταντίνου προβληματίζεται για τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου Πράια ο οποίος 
υποφέρει με τον ώμο του και προπονείται επιφυλακτικά για να μπορεί να αγωνίζεται. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – ΑΠΟΕΛ 

Ο αγώνας στο Λύκειο Λατσιών φαντάζει εύκολος για το ΑΠΟΕΛ με βάση την εικόνα των δυο ομάδων τις τρεις πρώτες 

αγωνιστικές, αλλά εξίσου κρίσιμος αφού στη συνέχεια «οι πορτοκαλί» μπαίνουν σε μια διαδικασία αγώνων κόντρα σε 
Παφιακό και Ανόρθωσις στο «Λευκόθεο» και Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» που είναι 
κριτήριο για την τετράδα. 

Άλλη μια ιδιαιτερότητα είναι ακόμα ότι ο κόουτς των «πορτοκαλί» Μίμης Παμπακάς ήταν πέρσι στον Εθνικό.  Οι 

Λατσιώτες του Νίκου Ιωάννου θα παλέψουν για το καλύτερο και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα 
προβλήματα τραυματισμών του ΑΠΟΕΛ για είναι διεκδικητικοί. 

Το φαβορί της αναμέτρησης η ομάδα του Μίμη Παμπακά θα παραταχθεί στον αγώνα χωρίς τους τραυματίες Φάμπιο 

Χόστερ και Γαβριήλ Γεωργίου που έσπασαν δάκτυλα των χεριών τους, αλλά ο στόχος της νίκης είναι 

αδιαπραγμάτευτος. Ο Μίμης Παμπακάς ο οποίος εκ νέου θα φορέσει τη φανέλα με το «13» για να βοηθήσει εάν 
χρειαστεί την ομάδα είπε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι εάν παρουσιαστεί σοβαρή η ομάδα του θα κερδίσει τον 
αγώνα. 
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Prestige Απόλλων: Σοφία Μανίταρου: «Μπορούμε να περάσουμε τις Ρουμάνες» 

Η νταμπλούχος ομάδα του Prestige Απόλλων προετοιμάζεται για τον επαναληπτικό – πρόκληση με την Ρουμανική 

Στίιντα Μπακάου που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στις 20:00 με πιθανή 
τηλεοπτική κάλυψη από την Cytavision. Στον πρώτο αγώνα οι «γαλάζιες» έχασαν στο Μπακάου με 3 -0 όμως έδειξαν 
ότι έχουν τις δυνατότητες στη Λεμεσό για την ανατροπή. 

Ο στόχος του Prestige Απόλλωνα είναι διπλός αφού στοχεύει καθαρή νίκη με 3 -0 είτε με 3 -1 για να οδηγήσει τον 

αγώνα και συνάμα την πρόκριση στο χρυσό σετ. Για τον αγώνα αυτό, αλλά και την πορεία του Prestige Απόλλωνα στις 
εγχώριες διοργανώσεις μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η αρχηγός Σοφία Μανίταρου. 

 
Η αρχηγός του Prestige  Απόλλωνα σε δράση από τον περσινό τελικό του Κυπέλλου. 

Αρχικά, η αρχηγός των Λεμεσιανών έκανε μνεία στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ομάδα της αφού πριν από τον 

αγώνα με τις Ρουμάνες θα προηγηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 ο αναβληθείς αγώνας – ντέρμπι στη Λάρνακα με 
την Τεχνοοικία ΑΕΚ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ απόψε η ομάδα φιλοξενεί την ομάδα της Ανόρθωσις 
στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. 



Σύμφωνα με την Σοφία: «Ομολογουμένως, το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο με συνεχόμενα ντέρμπι, όμως αυτό δεν 
μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για να διεκδικήσει τη νίκη σε όλους τους αγώνες». 

«Μπορούμε την πρόκριση» 

Αναφερόμενη στον αγώνα με την Ρουμανική Στίιντα Μπακάου την ερχόμενη Τετάρτη στη Λεμεσό, η αρχηγός του 

Prestige Απόλλωνα είπε: «Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά την ρουμανική ομάδα και όπως φάνηκε στον αγώνα της 
Ρουμανίας όπου χάσαμε με 3 -0 μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση (Οι Λεμεσιανές προηγήθηκαν στο πρώτο σετ με 
15 -8). 

Η Μανίταρου κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα να συμπαρασταθεί στην ομάδα για την πρόκριση εκφράζοντας τη 

βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα είναι εκεί. Για το γεγονός ότι ο αγώνας δεν θα γίνει στο γήπεδο του Απόλλωνα, αλλά στο 
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» που πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η Μανίταρου είπε: «Σίγουρα το 

«Σπύρος Κυπριανού» έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αφού είναι πιο μεγάλο γήπεδο, αλλά από τη στιγμή που ο κόσμος θα 
είναι δίπλα μας δεν αλλάζει κάτι. Ο στόχος είναι η νίκη – πρόκριση». 

Κληθείσα να σχολιάσει εάν τέθηκε κάποιος στόχος για τα κορίτσια του Prestige Απόλλωνα στην Ευρώπη η Σοφία 
Μανίταρου είπε: «Με το καλό να έλθει η πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη και θα δούμε τι θα προκύψει». 

Πάντοτε ο στόχος των νταμπλούχων είναι η κορυφή. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, η Σοφία Μανίταρου 

σχολίασε και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος γυναικών έστω με το μικρό δείγμα των δυο αγωνιστικών. 

(απόψε θα γίνει η τρίτη). Σύμφωνα με την Μανίταρου «η Τεχνοοικία ΑΕΚ μοιάζει να είναι η βασική ανταγωνίστρια κάτι 
που φάνηκε και στον αγώνα του Σούπερ Καπ, ενώ αξιόλογες ομάδες διαθέτουν τόσο η Transbunker ΑΕΛ, όσο και η 

Ολυμπιάδα Νεαπόλεως που αγωνίζεται με Κύπριες. Ικανή ομάδα για το καλύτερο έχει και η Ανόρθωσις, άνκαι 
αγωνίζεται μόνο με μια ξένη την Ναταλία (σ.σ. Μπρατούνχιμα). Οι υπόλοιπες ομάδες (Ε.Ν. Αγ.Αθανασίου, ΘΟΙ 
Αυγόρου και Αρης Πολεμίου) χρειάζονται τη δική τους προσοχή». 

«Είμαι πάντοτε έτοιμη» 

Η Σοφία Μανίταρου στα τελευταία παιχνίδια δεν βρίσκεται πάντοτε στην βασική εξάδα που επιλέγει ο προπονητής 
Γιάννης Γιαπάνης. Η ίδια ανέφερε ότι δεν την προβληματίζει αυτό, αφού «στην ομάδα είμαστε τρεις κεντρικές και 
σίγουρα δεν θα παίζουμε όλες μαζί. Προετοιμάζομαι όπως και οι άλλες κοπέλες για να είμαι έτοιμη». 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ανακοινώνει οτι οι ετήσιες εξετάσεις των διαιτητών 
Πετοσφαίρισης θα διεξαχθούν την Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 ως ακολούθως: 

Λεμεσός: Λύκειο Λινόπετρας 
Λευκωσία: Ολυμπιακό Μέγαρο 

03.11.2015/13.43 

Σύσκεψη για τη συμμετοχή της Εθνικής Ενόπλων στη Β’ Κατηγορία 

Η Εθνική Ενόπλων Κύπρου προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης ΟΠΑΠ της Β’ 
Κατηγορίας Ανδρών που θα αρχίσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015. Η Εθνική υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού 

προπονητή Ντιμίτρι Λέτσιεφ θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα με σκοπό την καλύτερή της προετοιμασία ενόψει των 
διεθνών της υποχρεώσεων που έχει το 2016. 

Με βάση όλες τις ενδείξεις η συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα θα έχει ανεπίσημο χαρακτήρα, ενώ υπάρχει 
πρόθεση επίσημης συμμετοχής στο Κύπελλο. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στα 

γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης όπου θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της 

ομάδας στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή, στον αρχικό κατάλογο υπάρχουν 14 παίκτες που θα 
στελεχώσουν την Εθνική Ενόπλων. 

 

03.11.2015/12:49 

Ομόνοια: Σ. Σάββα: «Δεν τέλειωσε τίποτε με τη νίκη μας επί της Ανόρθωσης» 

Τη νίκη της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών Πετοσφαίρισης πέτυχε η πρωταθλήτρια 
Ομόνοια η οποία μέσα στο «Θεμιστόκλειο» Λεμεσού κέρδισε με 1 -3 τη βασική της ανταγωνίστρια Ανόρθωσις 
πετυχαίνοντας ένα σημαντικό βήμα για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 



Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών της Ομόνοιας ο προπονητής Σάββας Σάββα μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόσο για 
την νίκη επί της Ανόρθωσης όσο και για τη συνέχεια των εγχώριων, αλλά και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των 

«πρασίνων». Αρχικά, ο κ. Σάββα μίλησε για τον αγώνα με την Ανόρθωσις στο «Θεμιστόκλειο» χαρακτηρίζοντας την 
επιτυχία της Ομόνοιας πολύ σημαντική, αφού όπως είπε επιτεύχθηκε επί μιας ομάδας πολύ δυνατής η οποία 
ενδεχομένως να είναι η βασική ανταγωνίστρια της Ομόνοιας για τον τίτλο. 

 
Ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα 

«Θέλει προσοχή ο αγώνας με την Pokka ΑΕΚ Καραβά» 

Ο νεαρός προπονητής είπε ότι ιδιαίτερα σημαντικός για την ομάδα του θα είναι και ο αγώνας της Παρασκευής κόντρα 
στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Όπως είπε, «θεωρώ την ομάδα της Pokka 

ΑΕΚ Καραβά πάρα πολύ δυνατή με πάρα πολύ καλούς παίκτες και είναι άξιο απορίας η μέτρια πορεία που έχει μέχρι 

στιγμής. Στον αγώνα της Παρασκευής η Pokka ΑΕΚ Καραβά θα παίζει με την πλάτη στον τοίχο γι’αυτό θα χρειαστεί 
ιδιαίτερη προσοχή από εμάς». 

Όσον αφορά στις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος ο κ. Σάββα είπε ότι «ο Παφιακός άνκαι δεν τον έχω δει δείχνει 

πολύ καλά στοιχεία με δεδομένο ότι κέρδισε και την Pokka ΑΕΚ Καραβά, ενώ είναι αήττητος. Επίσης, η Νέα Σαλαμίνα 

με την ενίσχυση του διαγώνιου Κολομβιανού Μπαγιάν ενισχύθηκε και θα είναι ανταγωνιστική, ενώ χρειάζονται 
προσοχή τόσο το ΑΠΟΕΛ όσο και η Αναγέννηση. Γενικά, οι ισορροπίες στο φετινό πρωτάθλημα έχουν σμικρυνθεί». 

Ο κόουτς των «πρασίνων» μίλησε και για τον κόσμο της Ομόνοιας καλώντας τον να ενισχύσει την ομάδα στους 

επόμενους αγώνες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «υπάρχουν πιστοί οπαδοί της ομάδας βόλεϊ που μας ακολουθούν, 

αλλά πιστεύω ο κόσμος μπορούσε να είναι περισσότερος. Μέχρι στιγμής, οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν εντός έδρας την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου με το ΑΠΟΕΛ, όπου υπήρχε παρουσία του κόσμου ωστόσο ο κ. Σάββα είπε ότι η μέρα και ώρα 
διεξαγωγής του αγώνα δεν επέτρεπαν μαζικότερη προσέλευση. 

Το σύστημα πρωταθλήματος 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο κ. Σάββα σχολίασε και τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος με τους δυο 
ομίλους μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Όπως είπε, «το ισχύον σύστημα βολεύει την ομάδα μου επειδή είναι 

δυνατή, αφού μεταφέρει στη δεύτερη φάση τα σετ και τους βαθμούς της, αλλά θεωρώ ότι ένα σύστημα πλει –οφς 
ίσως από μηδενική βάση θα ήταν πιο ενδιαφέρον». 

Τον Δεκέμβριο η Ομόνοια θα έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις με στόχο το καλύτερο. Ο κ. Σάββα είπε ότι η ομάδα του 
θα μελετήσει τις πιθανές αντιπάλους για να είναι έτοιμη. Ο κ. Σάββα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω 
ενίσχυσης της ομάδας ενόψει ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 

 

02.11.2015/14:15 

ΑΠΟΕΛ: Μ. Παμπακάς: «Μας στοίχισαν οι απουσίες» 

Το ΑΠΟΕΛ τη φετινή χρονιά έβαλε στόχο να επιστρέψει σε πρωταγωνιστική πορεία στις διοργανώσεις της κυπριακής 
πετοσφαίρισης. Οι γαλαζοκίτρινοι οι οποίοι φέτος παρουσιάζονται με «πορτοκαλί» στολές είναι ενισχυμένοι αφού στο 



ρόστερ τους εντάχθηκαν οι διεθνείς Κωνσταντίνος Ευσταθίου και Γαβριήλ Γεωργίου ενώ η ομάδα διαθέτει τρεις ξένους 
παίκτες. Ο απολογισμός όμως των τριών πρώτων αγωνιστικών για την ομάδα του Μίμη Παμπακά δεν ήταν καλός αφού 
κέρδισε με 3 -2 την Αναγέννηση Δερύνειας και έχασε από Ομόνοια και Ν. Σαλαμίνα με 3 -0 και 0 -3 αντίστοιχα. 

Στοίχισαν οι απουσίες 

Ειδικά η ήττα από τη Ν. Σαλαμίνα «πόνεσε» αφού προήλθε από μια ομάδα ανταγωνιστική μέσα μάλιστα στο 
«Λευκόθεο» και ενώ το ΑΠΟΕΛ είχε το πάνω χέρι στο πρώτο σετ προηγούμενο με 20 -13. Για την ήττα αυτή ο Μίμης 

Παμπακάς ανέφερε ότι στοίχισαν οι δυο απουσίες του Γαβριήλ Γεωργίου και του Βραζιλιάνου Φάμπιο Χόστερ, «αφού η 
ομάδα δεν άντεξε». Για την απουσία του Γεωργίου που έσπασε το δάκτυλό του ο κόουτς του ΑΠΟΕΛ είπε ότι είναι 

καθοριστική, αλλά παρά το γεγονός ότι ήταν στην αποστολή του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα ήταν ρίσκο η 
χρησιμοποίησή του. 

 
  Ο προπονητής του πετοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς με την τιμ -μάνατζερ της ομάδας Ισαβέλλα Τύμβιου. 

Ο Μίμης Παμπακάς εξέφρασε την άποψη ότι εάν το ΑΠΟΕΛ ήταν πλήρης δεν θα έχανε από τη Ν.Σαλαμίνα και θα 
κόντραρε μέχρι τέλους την Ομόνοια μέσα στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». 

Η τέταρτη αγωνιστική βρίσκει το ΑΠΟΕΛ να πηγαίνει την Παρασκευή στα Λατσιά για να αντιμετωπίσει τον τοπικό 
Καποδίστριας Εθνικό. Για τον αγώνα αυτό ο κ. Παμπακάς ανέφερε ότι η ομάδα εάν παρουσιαστεί σοβαρή θα κερδίσει 

αφού με βάση τη δυναμικότητα των δυο ομάδων είναι καλύτερη. Κριτήριο για την περαιτέρω πορεία του ΑΠΟΕΛ στο 
πρωτάθλημα θεωρείται ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής με τον Παφιακό στο «Λευκόθεο». Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ είπε 

«ότι με δεδομένο ότι θα κερδίσουμε τον Εθνικό ο επόμενος αγώνας με τον Παφιακό θα κρίνει την πορεία μας μαζί 
βέβαια με τους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν». 

Στόχος η τετράδα 
Αναφερόμενος στους στόχους του ΑΠΟΕΛ ο κ. Παμπακάς ξεκαθάρισε: «Μοναδικός στόχος της ομάδας τη φετινή 
χρονιά είναι η τετράδα και θα παλέψουμε μέχρι τέλους γι’αυτό». 

Κληθείς να σχολιάσει το επίπεδο του πρωταθλήματος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ είπε ότι αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει η 

Ομόνοια αλλά όπως εκτίμησε δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι ακτύπητη. Οι υπόλοιπες ομάδες σύμφωνα με τον κ. 

Παμπακά εκτός από τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών που παρουσιάζει αδυναμίες βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο 
επίιπεδο». 

 

02.11.2015/12:29 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το ενδιαφέρον σε Λεμεσό και Λευκωσία 
Οι αγώνες Prestige Απόλλων – Ανόρθωσις (Γήπεδο Απόλλωνα) και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως – Τεχνοοικία ΑΕΚ (Γυμνάσιο 

Ακροπόλεως) ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ΟΠΑΠ Α’ 

Κατηγορίας Γυναικών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Οι άλλοι δυο αγώνες παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον 
αφού αναμετρώνται στο Πολέμι ο τοπικός Αρης με την Transbunker ΑΕΛ και στο γήπεδο της ανακαινισμένης Τεχνικής 
Σχολής Αυγόρου το ΘΟΙ με την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19.30. Αναλυτικά: 



Prestige Απόλλων – Ανόρθωσις 
Ο αγώνας της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Απόλλωνα όπου ο γηπεδούχος Prestige Απόλλων 

αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Ανόρθωσις. Οι «γαλάζιες» μετά το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και την ήττα στην Ρουμανία 
από την Στίιντα Μπακάου επιστρέφουν στην κυπριακή πραγματικότητα αντιμετωπίζοντας την Ανόρθωση η οποία 
μετρά στο πρωτάθλημα δυο στα δυο. 

Για τις «γαλάζιες» ο αγώνας αυτός είναι ο πρώτος μιας σειράς αγώνων που αρχίζουν από την Τετάρτη συνεχίζουν το 

Σάββατο στο μεγάλο ντέρμπι με την Τεχνοοικία ΑΕΚ και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου με την Στίιντα 
Μπακάου στη Λεμεσό. 

Ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Γιαπάνης χαρακτήρισε δύσκολη την εβδομάδα που ακολουθεί και αποτελεί συνέχεια 
ενός αγώνα στην Ρουμανία με κακό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο κόουτς της Λεμεσιανής ομάδας εξέφρασε την αισιοδοξία 

ότι η ομάδα του θα ανταποκριθεί πλήρως. Ενόψει του αγώνα με την Ανόρθωση ο κ. Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει 
κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. 

Δύσκολη αποστολή έχει η Ανόρθωσις του Γιαννάκη Χριστοφόρου στη Λεμεσό. Οι πρωτοπόρες με δυο νίκες επί του 
Αρη Πολεμίου και του ΘΟΙ στις δυο πρώτες αγωνιστικές μετρούν δυνάμεις κόντρα στον Prestige Απόλλωνα. Ο 

προπονητής της Αμμοχωστιανής ομάδας Γιαννάκης Χριστοφόρου ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του 
θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Η Ανόρθωσις θα παραταχθεί στον αγώνα με μια ξένη παίκτρια την Εσθονή 

Ναταλία Μπρατούνχιμα αφού η Φινλανδή Ερικα Νίστρομ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα λόγω εγκυμοσύνης. Από 
τον αγώνα θα απουσιάσει και η τραυματίας πασαδόρος Κάλλια Βασιλείου. 

 
Φάση από προηγούμενο αγώνα Prestige Απόλλλων - Ανόρθωσις. 

Ολυμπιάδα Ν. – Τεχνοοικία ΑΕΚ 
Πολύ ενδιαφέρον προμηνύεται ο αγώνας που θα γίνει στο γήπεδο του Γυμνασίου Ακροπόλεως μεταξύ της Ολυμπιάδας 

Νεαπόλεως και της Τεχνοοικία ΑΕΚ. Η ομάδα της Ολυμπιάδας στις δυο πρώτες αγωνιστικές έδειξε πολύ θετικά στοιχεία 

αφού κέρδισε την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου και κόντραρε στα ίσια την Transbunker ΑΕΛ στη Λεμεσό. Η προσφυγική ομάδα 
στοχεύει να παλέψει με στόχο το θετικό αποτέλεσμα και απέναντι στην Τεχνοοικία ΑΕΚ. 



Ο προπονητής Χριστόδουλος Σιαντρής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αφού όλες οι κοπέλες βρίσκονται 
στη διάθεσή του. Ο ίδιος μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ έχρισε φαβορί για τον αγώνα την Τεχνοοικία ΑΕΚ αλλά 
ανέφερε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί για το καλύτερο. 

Από την πλευρά της η Τεχνοοικία ΑΕΚ μετά από αγωνιστική αδράνεια 15 ημερών μπαίνει σε αγώνες αντιμετωπίζοντας 

την Ολυμπιάδα σε ένα δύσκολο αγώνα με στόχο τη νίκη αφού το Σάββατο ακολουθεί το ντέρμπι με 
τον Prestige Απόλλωνα. Η ομάδα του Παύλου Κωνσταντίνου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ο ίδιος ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι οι παίκτριές του πρέπει να είναι σοβαρές για να κερδίσουν στην Ακρόπολη. 

Αρης Πολεμίου – Transbunker ΑΕΛ 

Αγώνας με φαβορί δείχνει αυτός που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Πολεμίου μεταξύ του τοπικού Άρη και της Transbunker 
ΑΕΛ. Η ομάδα του Αρη πάλεψε φιλότιμα και τις δυο πρώτες αγωνιστικές αλλά έχασε από Ανόρθωση και Ε.Ν. Αγ. 

Αθανασίου. Η νεανική ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους θα παρουσιαστεί χωρίς προβλήματα απέναντι στην 
Transbunker ΑΕΛ με στόχο να φανεί ανταγωνιστική. 

Η φιλόδοξη ομάδα της Transbunker ΑΕΛ εκστρατεύει στο Πολέμι με στόχο τη νίκη για να ντουμπλάρει τις επιτυχίες 
της. Οι παίκτριες του Μιχαήλ Ολμετσένκο μπορεί να έχασαν την πρώτη αγωνιστική από την Τεχνοοικία ΑΕΚ στη 

Λεμεσό, αλλά κόντραραν στα ίσα τις Λαρνακείς, εενώ κέρδισαν μετά από μάχη την Ολυμπιάδα στη δεύτερη. Η τεχνική 
ηγεσία των Λεμεσιανών δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ενόψει του αγώνα της Τετάρτης. 

ΘΟΙ Αυγόρου – Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Αμφίρροπος αναμένεται ο αγώνας που θα γίνει στην ανακαινισμένη αίθουσα της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου μεταξύ του 

ΘΟΙ και της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Η γηπεδούχος ομάδα του Λούη Νοβάκοφ στοχεύει στην πρώτη της νίκη αφού στις 
δυο πρώτες αγωνιστικές έχασε από Prestige Απόλλωνα και Ανόρθωση. Όλες οι παίκτριες βρίσκονται στη διάθεση του 
Λούη Νοβάκοφ. 

Οι Λεμεσιανές της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου θεωρούν τον αγώνα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία τους ειδικά 

μετά τη νίκη που πέτυχαν τη δεύτερη αγωνιστική επί του Άρη Πολεμίου. Η κόουτς Αλεξία Ροτσίδου ανησυχεί για τον 
τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα της Μολδαβής Τατιάνα Κοβαλίοβα η οποία προπονείται αλλά η συμμετοχή της 
κρίνεται αμφίβολη. 

 

30.10.2015/20:56 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 3η αγωνιστική 

Ανόρθωσις - Ομόνοια 1-3 (25-21, 25-27, 20-25, 17-25)   

ΑΕ Καραβά - Αναγέννηση 3-1 (25-21, 25-27, 25-22, 25-13) 

ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 0-3 (23-25, 16-25, 17-25) 
Εθνικός Λατσιών - Παφιακός 0-3 (13-25, 23-25, 15-25) 

Στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής που έγινε στο «Θεμιστόκλειο» στη Λεμεσό έγινε ένας αγώνας που 

πρόσφερε πολλές συγκινήσεις. Στο πρώτο σετ η Ανόρθωσις καλύτερη στα σημεία το κέρδισε με 25 -21 και 

προηγήθηκε με 1 -0 βάζοντας πίεση στους «πράσινους». Ωστόσο, η Ομόνοια επέστρεψε και μετά από μια πραγματική 
μάχη ισοφάρισε τα σετ σε 1 -1 αφού κέρδισε με 25 -27. H Ομόνοια έπιασε πολύ καλή απόδοση το τρίτο σετ το οποίο 

κέρδισε με 20 – 25 ανατρέποντας τα δεδομένα προηγούμενη με 1 -2. Η Ομόνοια ξεκίνησε εντυπωσιακά το τρίτο σετ 
και προηγήθηκε με 7 -2. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι καλύτεροι σε πολλούς τους τομείς και αύξησαν τη διαφορά 

στο σκορ σε 5 -11. Η νευρικότητα που παρατηρείτο στην Ανόρθωση δεν την άφηνε να απειλήσει με συνέπεια η 
Ομόνοια να προηγηθεί με 11 -19 και λίγο αργότερα να πάρει τη νίκη με 17 -25. 

Ανόρθωσις (Μαρ.Κοντός): Δημητρίου, Μιχάηλοβιτς, Τσιρνιάσκι, Χρυσοστόμου, Γκουέλλε, Κολάς,(λίμπερο) 

Πλατρίτης 
Ομόνοια (Σάββα): Παφίτης, Αλβες, Τούλιο, Αλεξίου, Α.Πετρακίδης, Ρείνάλντο (λίμπερο) Αντωνίου 

Τα πάντα για τη νίκη έδωσαν  Pokka ΑΕΚ Καραβά και Αναγέννηση στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Στο 

πρώτο σετ η Pokka ΑΕΚ Καραβά ήταν καλύτερη και προηγήθηκε με 1-0 αφού κέρδισε με 25 -21, ωστόσο η 
Αναγέννηση στο δεύτερο σετ πείσμωσε και πάλεψε μέχρι το τέλος με συνέπεια να το κερδίσει με 25 -27. Η μάχη 

συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ με την Pokka ΑΕΚ Καραβά να κερδίζει 25 – 22 και να παίρνει το ψυχολογικό ντοπάρισμα 

του 2 -1. Η προσφυγική ομάδα πολύ καλύτερη στο τέταρτο σετ δεν άφησε περιθώρια στην Αναγέννηση κερδίζοντας 
με 25 -13 παίρνοντας τη νίκη με 3 -1 που είναι και η πρώτη της στο πρωτάθλημα. 



ΑΕ Καραβά (Κανεστράτσι): Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς, Χριστοφή (λίμπερο) Χατζηδαμιανού 
Αναγέννηση (Α.Κωνσταντίνου): Ντουβάρτσι, Χρυσοστόμου, Νικόλοφ, Ττόφιας, Αρμενάκης, Πραία(λίμπερο) Ζάνης 

Η Νέα Σαλαμίνα εκμεταλλευόμενη πλήρως τις απουσίες των Χόστερ και Γαβριήλ Γεωργίου κέρδισε το ΑΠΟΕΛ με 0 -3 

στο «Λευκόθεο». Στο πρώτο σετ έγινε ένας αγώνας με δυο όψεις. Το ΑΠΟΕΛ μπήκε πολύ δυνατά και εκμεταλλευόμενο 

την κακή υποδοχή της Νέας Σαλαμίνας και τις ορθές επιλογές από τον πασαδόρο Κοζλόφσκι και τον επιθετικό οίστρο 
του Κωνσταντίνου Ευσταθίου προηγήθηκε με 20 -13. Η παρουσία όμως του Σαββίδη στο σερβίς για τη Νέα Σαλαμίνα 

άλλαξε τις ισορροπίες με συνέπεια οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν σερί 7 -0 και να ισοφαρίσουν 20 -20. Τελικά, η Νέα 
Σαλαμίνα πιο ψυχωμένη στα τελευταία στάδια του σετ κέρδισε με 23 -25 παίρνοντας προβάδισμα με 0 -1. Στο δεύτερο 

σετ η Νέα Σαλαμίνα ήταν ακόμα καλύτερη συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε στα τελευταία στάδια του σετ κερδίζοντας 

με 16 – 25 κάνοντας το 0 -2. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισε η Νέα Σαλαμίνα στο τρίτο σετ κερδίζοντας με 17 -25 
εξασφαλίζοντας τη νίκη με 0 -3 που της δίνει το δικαίωμα να βλέπει ψηλά. 

ΑΠΟΕΛ (Παμπακάς):Αβερκίου, Κοζλόφσκι, Τζώρτζεβιτς, Χατζηπαύλου, Ευσταθίου, Χαλλουμής (λίμπερο) Παντελή 
Ν.Σαλαμίνα (Ρέϋνολτς): Ιάντολο Χάντ Ζηκάκης Παϊάν Σαββίδης Προδρόμου (λίμπερο) Βαρνάβα 

Άνετο ήταν το πέρασμα του Παφιακού από το Λύκειο Λατσιών αφού κέρδισε τον τοπικό Καποδίστριας Εθνικό με 3 -0. 

Με αυτή την νίκη οι Παφίτες πέτυχαν το 3 στα 3 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο πρώτο σετ οι 
«γαλάζιοι» κέρδισαν με 13 -25, αλλά στο δεύτερο ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών έβαλε πίεση στον Παφιακό όμως 

υπέκυψε με 23 -25. Στο τρίτο σετ ο Παφιακός ήταν πολύ σοβαρός κερδίζοντας με 15 – 25 κερδίζοντας και τον αγώνα 

με 0 -3. 

Εθνικός (Ιωάννου): Χατζηαθανασίου, Προύσαλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ (λίμπερο) Νικηφόρου 
Γαλανάκης 

Παφιακός (Πρωτοψάλτης): Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Γκόμες, Μάσιελ, Ανδρέου (λίμπερο) 
Παπαχριστοδούλου 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (3η αγωνιστική) 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Ομόνοια 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9-1 9 

2. Παφιακός 3 3 0 1 2 0 0 0 0 9-2 9 

3. Ανόρθωσις 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7-3 6 

4. Νέα Σαλαμίνα 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7-3 6 

5. ΑΕ Καραβά 3 1 2 0 1 0 0 1 1 4-7 3 

6. ΑΠΟΕΛ 3 1 2 0 0 1 0 0 2 3-8 2 

7. Αναγέννηση Δ. 3 0 3 0 0 0 1 1 1 3-9 1 

8. Εθνικός Λατσιών 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0-9 0 
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Prestige Απόλλων: Εχασε αλλά αισιοδοξεί ενόψει επαναληπτικού 

Με αισιοδοξία αντιμετωπίζει η ομάδα του Prestige Απόλλωνα τον επαναληπτικό αγώνα για τον πρώτο γύρο του CEV 
CUP γυναικών απέναντι στην Στίιντα Μπακάου Ρουμανίας παρά την ήττα στον πρώτο αγώνα που έγινε την Τετάρτη 
στο Μπακάου με 3 -0. 

Τα λάθη που έγιναν σε κρίσιμα σημεία του αγώνα στέρησαν από τις κοπέλες του Γιάννη Γιαπάνη να κάνουν τη ζωή 

τους πιο εύκολη στον επαναληπτικό γι’αυτό τώρα οι Λεμεσιανές κυνηγούν στον επαναληπτικό είτε νίκη με 3 -0 είτε με 
3 -1 ώστε να οδηγήσουν τον αγώνα στο «χρυσό» σετ. 



 
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Prestige Απόλλωνα στην Ρουμανία 

Η αποστολή του Prestige Απόλλωνα έφθασε στην Κύπρο το βράδυ της Πέμπτης και επικεντρώνεται τόσο στον 
επαναληπτικό με τις Ρουμάνες, αλλά πρώτιστα στον αγώνα που προηγείται με την Ανόρθωση την Τετάρτη 4 
Νοεμβρίου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο γήπεδο του Απόλλωνα. 

Την Παρασκευή ο κ. Γιαπάνης έδωσε ρεπό στις παίκτριές του και οι προπονήσεις θα επαναρχίσουν το Σάββατο. 

Σημειώνεται ότι μετά τον αγώνα με την Ανόρθωση οι Λεμεσιανές θα αντιμετωπίσουν στις 7 Νοεμβρίου στο αναβληθέν 
ντέρμπι την Τεχνοοικία AEK στη Λάρνακα και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα δώσουν τη δεύτερη μάχη με τις 
Ρουμάνες. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο αρχηγός αποστολής του Prestige Απόλλωνα στην Ρουμανία Λοϊζος Πετούσης 

ανέφερε ότι όλες οι κοπέλες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και υπάρχει αισιοδοξία για πρόκριση στον επαναληπτικό. 
Ο κ. Πετούσης είπε ότι η νίκη χάθηκε λόγω των λαθών που έγινε από την ομάδα του, αλλά όπως είπε η τεχνική ηγεσία 
θα τα διορθώσει και η ομάδα θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στον επαναληπτικό. 

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος αγώνας Prestige Απόλλων – Στίιντα Μπακάου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο 

Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό το οποίο πληροί τις προδιαγραφές για τέλεση ευρωπαϊκών αγώνων 
και γίνονται προσπάθειες να μεταδοθεί από τη Cytavision. Στο κλειστό των Πολεμιιδιών θα τοποθετηθεί με βάση τους 
κανονισμούς της CEV τάραφλεξ. 

 

30.10.2015/13:45 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Στις 7 Νοεμβρίου παίζουν Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 στις 17:00 στο «Κίτιον» Αθλητικό Κέντρο ορίστηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης ο αναβληθείς αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών 

Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων. Ο αγώνας ήταν ορισμένος την περασμένη Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 αλλά 

αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Prestige Απόλλωνα στον πρώτο γύρο του CEV CUP Γυναικών 
όπου αντιμετώπισε στην Ρουμανία την Στίιντα Μπακάου. 

 

30.10.2015/12:50 

Η Νέα Σαλαμίνα γιόρτασε τα 40χρονια της πετοσφαιρικής ομάδας 

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 τα 40χρονα για το Τμήμα Πετοσφαίρισης της Νέας 
Σαλαμίνας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό. 



 
Οι παλαίμαχοι πετοσφαιριστές που ανέδειξαν τη Νέα Σαλαμίνα 

Στην παρουσία 250 ατόμων τιμήθηκαν μορφές της πετοσφαιρικής Νέας Σαλαμίνας όπως ο πρώτος προπονητής της 
ομάδας Νικής Γεωργίου και οι έφοροι Παναγιώτης Καλογήρου, Κόκος Ανδρονίκου και Κυριάκος Τσιλάρας. Την 

εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Μιχάλης Κρασιάς. 
Ακόμα, παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΚΟΑ ο κ. Κώστας Σολωμού και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αρσης 

Βαρών, Ανδρέας Ρουμπάς αφού η Νέα Σαλαμίνα διατηρεί τμήμα Άρσης Βαρών. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο 
πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Πάρις Ανδρέου. 

 
Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Μιχάλης Κρασιάς τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του 

Η πετοσφαιρική ομάδα της Νέας Σαλαμίνας θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο χώρο, αφού κατέκτησε 

συνολικά σε όλα τα πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ Ανδρών και Αναπτυξιακά 52 τίτλους. Χαρακτηριστικά, η ανδρική ομάδα 
όπου πρωταγωνιστεί στις εγχώριες διοργανώσεις κατέκτησε 9 πρωταθλήματα, 8 κύπελλα και 8 σούπερ καπς 

(θεωρείται η πολυνίκης του θεσμού). 
Η δυναστεία 1998 - 2003 



Η Νέα Σαλαμίνα την περίοδο 1998 – 2003 ήταν η μεγάλη δύναμη της κυπριακής πετοσφαίρισης αφού κατέκτησε έξι 
συνεχόμενα πρωταθλήματα και τέσσερα συνεχόμενα τρεμπλς ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ανόρθωσης. Προπονητής 

των επιτυχιών ήταν ο Αντώνης Κωνσταντίνου ενώ η ομάδα στελεχωνόταν από Κύπριους παίκτες. Η τελευταία μεγάλη 
επιτυχία της Νέας Σαλαμίνας ήταν το 2013 όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ το 2011 κατέκτησε το κύπελλο. 

 
Η πρωταθλήτρια ομάδα της Νέας Σαλαμίνας το 2012 -2013. 

Η ερυθρόλευκη ομάδα μετέχει στα πετοσφαιρικά δρώμενα από το 1972 όταν μετέχει στο πρωτάθλημα ΕΟΠΕ Κύπρου, 
ενώ ο πρώτος αγώνας της Νέας Σαλαμίνας διεξήχθη στις 10 Δεκεμβρίου 1972 όταν έχασε από την Ανόρθωση με 3 -0 
σετ. 

Ουσιαστικά όμως η Νέα Σαλαμίνα συμμετείχε στα πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ από το 1975 όταν συμμετείχε στο 

πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας το 1975 όπου κατέκτησε την άνοδο και από το 1976 συμμετέχει ανελλιπώς στα 
πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας στην πετοσφαίριση. Από τότε η Νέα Σαλαμίνα θεωρείτο η ανερχόμενη δύναμη της 

πετοσφαίρισης. Το πρώτο πρωτάθλημα η ομάδα το κατέκτησε το 1990 όπου η ομάδα είχε στη δύναμή της δυο ξένους 
τους Βούλγαρους Ντιμίτρι Λέτσιεφ και Βλαδιμήρ Κοπανάροφ. Ο πρώτος τελικός κυπέλλου στην ιστορία της ομάδας 
διεξήχθη το 1982 όταν αντιμετώπισε την Ανόρθωση από την οποία ηττήθηκε με 3 -0 σετ. 

 
Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας την περίοδο 1992 -1993 

Η ομάδα έχει πολλές ευρωπαϊκές συμμετοχές. Μεγαλύτερη επιτυχία της είναι η πρόκριση στις 16 ομάδες του Challenge 

Cup επικρατώντας στον κυπριακό εμφύλιο της συμπολίτισσας Ανόρθωσης, με δύο νίκες, την περίοδο 2011-12. 

Θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία των κυπριακών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης (την ίδια επιτυχία σημείωσε και η 
AEK Καραβά την ίδια περίοδο). 



Γυναικείο Τμήμα 
Η Νέα Σαλαμίνα ίδρυσε γυναικείο Τμήμα Πετοσφαίρισης το 1977 με πρώτη προπονήτρια την Λόλα Ζαχαρίου η οποία 

έβαλε τις βάσεις στην ομάδα. Μέχρι το 1985 το Τμήμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς όμως να κατακτήσει κάποιον 
τίτλο. Το 1985 η Αμμοχωστιανή ομάδα έφθασε στον τελικό κυπέλλου όπου έχασε από την ΑΕΛ με 3 -0 και στη 

συνέχεια ανεστάλησαν οι δραστηριότητές του. Τον τελευταίο χρόνο μετά από προσπάθειες του επικεφαλής του 

Τμήματος δρ Σίμου Ιωάννου και της Σοφίας Ιωάννου επαναδραστηριοποιήθηκε το Τμήμα Γυναικών που συμμετέχει 
στα αναπτυξιακά προγράμματα. Ο στόχος που τέθηκε είναι η συμμετοχή της γυναικείας ομάδας τη νέα χρονιά στο 
πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας. 

 
Η ομάδα γυναικών της Νέας Σαλαμίνας το 1978. 
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Νέα Σαλαμίνα: Ν. Νικολάου: «Η Ν. Σαλαμίνα έχει φιλοδοξίες για ψηλά» 

Μια παραδοσιακή δύναμη στο χώρο της κυπριακής πετοσφαίρισης είναι αναμφίβολα η Νέα Σαλαμίνα. Η προσφυγική 



ομάδα καλλιεργεί το βόλεϊ και ανέκαθεν είχε πρωταγωνιστικούς στόχους. Τη φετινή χρονιά η διοίκηση των 
«ερυθρολεύκων» επιμένει σε αυτό το μοτίβο και εμπιστεύτηκε τις τύχες της στον Αυστραλό προπονητή Λουκ Ρέινολτς 

και ενίσχυσε την ομάδα της με τέσσερεις ξένους παίκτες, παρά το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα να 
αγωνιστούν οι τρεις. 

Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε ο βοηθός προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Νικόλας Νικολάου ο οποίος ανέλυσε τους 
φετινούς στόχους των «ερυθρολεύκων».Ο κ. Νικολάου τόνισε ότι η ομάδα έθεσε ως προτεραιότητα μια αξιοπρόσεκτη 
πορεία η οποία κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στην πρώτη τετράδα. 

Ο ασίσταντ κόουτς των «ερυθρολεύκων» σχολίασε το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα έχει στο δυναμικό της τέσσερεις 

ξένους παίκτες, αλλά με βάση τους κανονισμούς αγωνίζεται με τρεις. Όπως είπε, «η ομάδα μας έχει φιλοδοξίες γι’αυτό 
τη φετινή χρονιά η πολιτική και η φιλοσοφία της διοίκησης ήταν η συμμετοχή στους αγώνες τεσσάρων ξένων κάτι που 

τα άλλα σωματεία δεν δέχθηκαν. Το άσχημο είναι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες κάποιος εκ των ξένων μας θα 
«πληρώνει το μάρμαρο» και θα μένει εκτός αποστολής». 

Η Νέα Σαλαμίνα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα δέχθηκε μια ήττα στην πρεμιέρα από τον Παφιακό και κέρδισε στη 
δεύτερη αγωνιστική τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών. Ο κ. Νικολάου σχολίασε ότι η ήττα στην πρεμιέρα σίγουρα δεν 

ήταν καλή συγκυρία, αφού χάθηκε ένα ματς από ομάδα με τους ίδιους στόχους. Σύμφωνα όμως με τον κ. Νικολάου, 
«αυτό δεν αποτελεί και το τέλος του κόσμου με δεδομένο ότι η ομάδα παρουσιάστηκε με ένα κενό στη σύνθεσή της 

αυτό του Κολομβιανού Παγιάν. Εξάλλου, είπε ο κ. Νικολάου, «τίποτε δεν μπορεί να κριθεί από την πρώτη 
αγωνιστική». 

«Κομβικής σημασίας» αλλά.. 
Σε σχέση με τον αγώνα της Παρασκευής με το ΑΠΟΕΛ στο «Λευκόθεο», ο κ. Νικολάου το χαρακτήρισε κατά κάποιον 

τρόπο κομβικής σημασίας, αφού «εάν κατηγοριοποιήσουμε τις ομάδες εμείς και το ΑΠΟΕΛ βρισκόμαστε στα ίδια 
επίπεδα δυναμικότητας. Ωστόσο, ότι και να γίνει ο δρόμος θα είναι μακρύς μέχρι το φινάλε». 

Ο κ. Νικολάου σχολίασε και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος λέγοντας ότι είναι «άκρως ανταγωνιστικό, αφού 
με εξαίρεση την ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών η ομάδα του οποίου επέλεξε να πορευτεί με μια άλλη 
φιλοσοφία όλες οι ομάδες πάνω – κάτω κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα». 
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Σούπερ ντέρμπι στο «Θεμιστόκλειο» 
Πλούσιο το μενού στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Ανδρών 

Το μεγάλο ντέρμπι Ανόρθωσις – Ομόνοια δεσπόζει των αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 

ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή. Ο αγώνας στο «Θεμιστόκλειο» μαγνητίζει τους 
φίλους του βόλεϊ, αλλά στο πρόγραμμα υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια με το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στο 

«Λευκόθεο» θα γίνει η μάχη ΑΠΟΕΛ – Ν. Σαλαμίνα, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» η Pokka ΑΕΚ Καραβά 
μονομαχεί με την Αναγέννηση Δερύνειας, ενώ στο Λύκειο Λατσιών ο Εθνικός υποδέχεται τον Παφιακό. Όλοι οι αγώνες 
θα αρχίσουν στις 20:00. Αναλυτικά: 

Ανόρθωσις – Ομόνοια 

Το σούπερ ντέρμπι κορυφής δεσπόζει και προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον. Οι δυο ομάδες λίγες μέρες πριν να ριχθούν 
στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αναμετρώνται μεταξύ τους με στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην 

κορυφή. Η γηπεδούχος Ανόρθωση στις δυο πρώτες αγωνιστικές έδειξε πολύ καλό πρόσωπο κερδίζοντας στην έδρα της 
την Pokka ΑΕΚ Καραβά με 3-1 και εκτός έδρας την Αναγέννηση Δερύνειας με 3 -0. Η Ομόνοια προέρχεται από τη νίκη 

στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ με 3-0 την Κυριακή, ενώ στην πρεμιέρα κέρδισε τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3-0. 

Στον αγωνιστικό τομέα οι δυο ομάδες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα τραυματισμού και όλοι οι παίκτες είναι 
στη διάθεση των προπονητών Μάριου Κοντού και Σάββα Σάββα. 

ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα 
Η μάχη ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα στο «Λευκόθεο» ίσως να αποτελεί έστω και εάν είναι νωρίς κλειδί για την περαιτέρω 

πορεία των δυο ομάδων. Οι δυο ομάδες έχουν πετύχει μέχρι στιγμής μια νίκη και δέχθηκαν μια ήττα, αλλά οι 
«ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ένα βαθμό πιο ψηλά από τους «πορτοκαλί». Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στην πρεμιέρα την 

Αναγέννηση Δερύνειας με 3 -2 , ενώ έχασε από την Ομόνοια στο «Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία με 3 -0. Αντίθετα, 
η Ν. Σαλαμίνα έχασε στην πρεμιέρα από τον Παφιακό με 3 -1 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» και κέρδισε 
επίσης στη Λεμεσό τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3 -0. 



Το ΑΠΟΕΛ κατέρχεται στον αγώνα λαβωμένο αφού η ομάδα του Μίμη Παμπακά πλήττεται από επιδημία σπασμένων 
δακτύλων. Εκτός αγώνα θα βρίσκονται οι Γαβριήλ Γεωργίου για τρίτο διαδοχικό ματς και ο Βραζιλιάνος Φάμπιο Χόστερ 

που τραυματίστηκε στον αγώνα με την Ομόνοια. Ο κ. Παμπακάς ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι παρά τις 
απουσίες η ομάδα του θα πάει για τη νίκη. 

Με στόχο τη νίκη για τους δικούς της λόγους θα ταξιδέψει στη Λευκωσία και η Ν. Σαλαμίνα για να ντουμπλάρει τις 
επιτυχίες της. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά και ο Αυστραλός προπονητής Λουκ Ρεινολτς δεν αντιμετωπίζει 
κανένα πρόβλημα τραυματισμού. 

Pokka ΑΕΚ Καραβά – Αναγέννηση Δερύνειας 

Αγώνας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Τόσο η Pokka 
ΑΕΚ Καραβά όσο και η Αναγέννηση Δερύνειας θα παλέψουν με πείσμα για τη νίκη αφού προέρχονται από δυο ήττες. Η 

προσφυγική ομάδα ηττήθηκε σε δυο εκτός έδρας παιχνίδια με 3 -1 από την Ανόρθωση και τον Παφιακό και ευελπιστεί 
ότι θα πετύχει την πρώτη της νίκη. Με δυο ήττες πάει στον αγώνα και η Αναγέννηση η οποία έχασε στην πρεμιέρα 
από το ΑΠΟΕΛ με 3 -2, και τη δεύτερη αγωνιστική από την Ανόρθωση στη Δερύνεια με 3 -0. 

Η ομάδα του Ιταλοαργεντιινού προπονητή Χόρχε Κανεστράτσι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο 

αρχηγός της Pokka ΑΕΚ Καραβά Βλάντο Κνέζεβιτς μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι το παιχνίδι «είναι 
δύσκολο, αλλά μετά τις δυο ήττες που γνωρίσαμε πρέπει να κερδίσουμε, αφού δεν αντιμετωπίζουμε ούτε κανένα 
πρόβλημα τραυματισμού». 

Όσον αφορά στην Αναγέννηση, ο προπονητής Αντώνης Κωνσταντίνου προβληματίζεται για την κατάσταση του 

Βραζιλιάνου Πράια ο οποίος παρόλο που αγωνίζεται προπονείται επιφυλακτικά. Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ο 
προπονητής της Αναγέννησης Αντώνης Κωννσταντίνου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο αγώνα απέναντι σε μια 
ομάδα που προέρχεται από δυο ήττες. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών – Παφιακός 

Αγώνας με φαβορί μοιάζει ο αγώνας στο Λύκειο Λατσιών μεταξύ του τοπικού Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και του 
Παφιακού. Η ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη η οποία άρχισε εντυπωσιακά με δυο νίκες επί Ν. Σαλαμίνας και Pokka 

ΑΕΚ Καραβά θέλει να τριτώσει τις επιτυχίες της, ενώ οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να έχουν μια καλή παρουσία με 

στόχο τη νίκη. 
Όλοι οι παίκτες του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Νίκου Ιωάννου, ενώ το 

ίδιο ισχύει και για την ομάδα του Παφιακού. Ο προπονητής Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ 
είπε ότι ο αγώνας εξαρτάται από τη δική του ομάδα, αλλά τον προβληματίζει το γεγονός ότι δεν γνωρίζει καλά τους 
Λατσιώτες. 

 

28.10.2015/21:45 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυναικών - 2η αγωνιστική 

 
Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-16, 25-21, 26-24) 

Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου - Αρης Πολ. 3-1 (22-25, 25-17, 25-18, 25-16) 
ΑΕΛ - Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (25-22, 25-22, 19-25, 25-21) 

Διακύμανση του σκορ: 
1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-22 

2ο σετ: 8-3, 16-14, 20-21, 25-22 
3ο σετ: 4-8, 10-16, 14-21, 19-25 
4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 25-21 

Τρεις αγώνες διεξήχθησαν την Τετάρτη για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ 

Κατηγορίας. Στον πιο ενδιαφέρον αγώνα της ημέρας η Transbunker ΑΕΛ κέρδισε την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως στο 
γήπεδό της με 3 -1 μετά από ένα αγώνα ντέρμπι. Στους άλλους αγώνες η Ανόρθωση κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3- 0 

και η Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου τον Άρη Πολεμίου με 3 -1. 

Σημειώνεται ότι το ντέρμπι της αγωνιστικής Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων του Prestige Απόλλων και θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΚΟΠΕ. 

Ντέρμπι ήταν ο αγώνας που έγινε στο γήπεδο της ΑΕΛ μεταξύ της Transbunker ΑΕΛ και της Ολυμπιάδας .Μετά από 

μάχη οι γηπεδούχες καλύτερες στα σημεία κέρδισαν με 3 -1, κατακτώντας έτσι την πρώτη τους νίκη. Ισοδύναμο ήταν 

το πρώτο σετ με τις δύο ομάδες να προχωρούν πόντο με πόντο. Η Transbunker ΑΕΛ πιο αποτελεσματική, κατάφερε 



να λυγίσει την αντίσταση της Ολυμπιάδας στα τελικά στάδια του σετ ξεφεύγοντας 21-18 και στη συνέχεια να 
επικρατήσει με 25-22. 

Η Transbunker ΑΕΛ έκανε δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο σετ έχοντας μια διαφορά ασφαλείας πέντε πόντων (8-3). 

Σταδιακά η Ολυμπιάδα ανέβασε την απόδοσή της και μετέτρεψε το σετ σε πραγματικό ντέρμπυ αφού κατάφερε να 

προγηθεί με 21-20. Η ΑΕΛ ανασυντάχθηκε, μπήκε και η Κουδουνά στον αγώνα και πήρε το σετ με 25-22 χάρις στην 
αποτελεσματικότητα της Σουκχορούκοβα. 

Στο τρίτο σετ η Ολυμπιάδα αντέδρασε και είχε συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ. Συντηρούσε συνεχώς μια διαφορά 

ασφαλείας από την ΑΕΛ και γενικά απέδιδε πολύ καλά κυρίως στην άμυνα και στην αντεπίθεση. Ετσι κατάφερε να 
κερδίσει το σετ με 25-19 ξαναμπαίνοντας στην διεκδίκηση του αγώνα. 

Η Transbunker ΑΕΛ και η Ολυμπιάδα έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την επικράτηση στο τέταρτο σετ .Οι δυο 
ομάδες έπαιξαν πολύ καλά, η ΑΕΛ στηριζόταν κυρίως στην πολύ καλή Τσακαταρασβίλι αλλά και στην 

αποτελεσματικότητα της Σουκχορούκοβα, ενώ η Ολυμπιάδα απέδιδε πολύ καλά χάρις στην ομοιογένεια που είχαν οι 

παίκτριες της (όλες Κύπριες και διεθνείς με την Εθνική μας ομάδα). Η ΑΕΛ φάνηκε πιο δυνατή στα τελικά στάδια του 
σετ και το κέρδισε με 25-21 μαζί και τον αγώνα με 3-1.. 

ΑΕΛ(Ομελτσένκο): Στ.Κωνσταντίνου, Τσακαταρασβίλι, Παύλου, Λεζένκινα, Σουκχορούκοβα, Ντβόρακ (λίμπερο) 

Ταλιαδώρου (Κουδουνά, Παιδονόμου) 

Ολυμπιάδα Ν (Σιαντρής): Χαραλάμπους, Εφ.Πέτρου, Α.Σταύρου, Ελ.Πέτρου, Χριστοδούλου, Παπαγιάννη, (λίμπερο) 
Στ.Σταύρου (Μακλάσκι) 

Στο γήπεδο του ΑΤΙ η Ανόρθωση ζευγάρωσε τις νίκες της, αφού κέρδισε το ΘΟΙ Αυγόρου με 3 -0 άνκαι δυσκολεύτηκε 

στο τρίτο σετ. Στο πρώτο σετ η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου κέρδισε με 25 -16. Στο δεύτερο σετ η ομάδα του 

ΘΟΙ πάλεψε, αλλά υπέκυψε με 25 -21 και η Ανόρθωση πήρε γερό προβάδισμα με 2 -0. Το τρίτο σετ επιφύλασσε 
συγκινήσεις αφού οι παίκτριες του Λούη Νοβάκοφ μη έχοντας τίποτε να χάσουν έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για να 
πάρουν το σετ αλλά τελικά η Ανόρθωση πιο έμπειρη κέρδισε με 26 -24 και τον αγώνα με 3 -0. 

Ανόρθωσις (Χριστοφόρου):  Κωνσταντίνου, Κ.Γιασουμή, Οικονομίδου, Μπρατούχινα, Ριαλά, Φ.Ιωάννου (λίμπερο) 

Δαυίδ (Νύστρομ, Ν.Γιασουμή) 
ΘΟΙ Αυγόρου (Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Χρίστου, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου, 
(Λίμπερο) Κούτα (Χρυσάνθου) 

Στο πρώτο σετ η ομάδα του Άρη μπήκε αποφασιστικά αιφνιδιάζοντας την ομάδα της Ε.Ν.Α.ΑΘ .αφού το κέρδισε με 22 

-25 παίρνοντας προβάδισμα με 0 -1 σετ. Οι γηπεδούχες ανασυντάχθηκαν στο δεύτερο σετ και κέρδισαν με 25 -17 
ισοφαρίζοντας σε 1 -1. Με την ψυχολογία υπέρ της η ομάδα του Αγίου Αθανασίου δεν άφησε την ευκαιρία να πάει 

χαμένη και κέρδισε το τρίτο σετ με 25 – 18 και ανέτρεψε τα δεδομένα προηγούμενη με 2 -1. Η ομάδα της Ε.Ν. Α.Α.Θ. 
δεν θέλησε να ρισκάρει οτιδήποτε και κέρδισε το τέταρτο σετ με 25 – 16 και τον αγώνα με 3 -1 σετ εξασφαλίζοντας 
την πρώτη νίκη. Αντίθετα η ομάδα του Άρη δέχθηκε τη δεύτερη της ήττα. 

Ε.Ν.Α.ΑΘ (Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κοβάλιοβα, Κωνσταντινίδου, Κούπερ, Αραούζου, Χριστοφόρου (λίμπερο) 

Χατζήκυριακου (Νιόκκα, Νικολάου, Ιωάννου) 
Αρης Πολ (Χαραλάμπους): Μ.Κουππή, Αντωνίου, Χατζηευσταθίου, Μ.Χατζηχριστοδούλου, Ρ.Κουππή, Ειρ.Ανδρέου 
(λίμπερο) Μ.Ανδρέου (Χαραλάμπους, Πεγειώτη) 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Ανόρθωσις 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

2. Απόλλων 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3-0 3 

3. ΑΕΚ Λάρνακας 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3-0 3 

4. Ολυμπιάδα Ν. 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4-3 3 

5. Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3-4 3 

6. ΑΕΛ 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3-4 3 

7. Αρης Πολεμίου 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1-6 0 

8. ΘΟΙ Αυγόρου 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0-6 0 

 



28.10.2015/18:25 

CEV Cup γυναικών: Στίντα Μπακάου - Prestige Απόλλων 3-0 (25-22, 25-19, 25-13) 

Δεν τα κατάφερε η γυναικεία ομάδα του Prestige Απόλλωνα στο Μπακάου της Ρουμανίας. Για τον πρώτο γύρο του 
CEV CUP Γυναικών έχασε από την Στίντα Μπακάου με 3 -0 σετ. 

Οι«γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη ήταν ανταγωνιστικές κυρίως στο πρώτο σετ, αλλά ακολούθως οι Ρουμάνες πήραν τα 
ηνία του αγώνα. 

 

Εντυπωσιακά μπήκε στον αγώνα η ομάδα του Prestige Απόλλωνα και προηγήθηκε με 5 -0. Οι Ρουμάνες προσπάθησαν 

να αντιδράσουν αλλά η ομάδα του Prestige Απόλλωνα είχε το πάνω χέρι και προηγήθηκε με 8 -4 και διατηρούσε το 
προβάδισμα αφού προηγήθηκε με 12 -7. 

Στα μέσα του σετ οι Ρουμάνες με σωστές επιλογές μπήκαν στον αγώνα και μείωσαν σε 19 -16. Τελικά, οι Ρουμάνες πιο 
συγκεντρωμένες στο τέλος πέτυχαν την ανατροπή κερδίζοντας το σετ 25 -22 σε τριάντα λεπτά εξασφαλίζοντας 
προβάδισμα στον αγώνα με 1 -0. 

Στο δεύτερο σετ οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και στο πρώτο τεχνικό ταιμ – άουτ ο Prestige Απόλλωνας 

προηγήθηκε 8 -6. Πιο αποφασιστικές μπήκαν οι παίκτες της Στίντα στη συνέχεια και προηγήθηκαν με 16 -14. Οι 
Ρουμάνες έχοντας το ψυχολογικό αβαντάζ με το μέρος τους κέρδισαν το σετ με 25 – 19 προηγούμενες με 2 -0. 

Με τον ίδιο τρόπο η ομάδα της Στίντα άρχισε το τρίτο σετ προηγούμενη με 6 -4. Οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη ήταν 
επηρεασμένες από την τροπή που πήραν τα δυο προηγούμενα σετ και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 14 -4. Οι Ρουμάνες 

συνέχισαν να είναι ανώτερες και προηγήθηκαν με 19 -8 εξασφαλίζοντας τελικά το σετ το οποίο κέρδισαν με 25 -13 και 
πήραν τη νίκη με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 29 λεπτά. 

Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και θα μεταδοθεί 
από τη Cytavision. Ο Prestige Απόλλων για να προκριθεί πρέπει να κερδίσει 3 -0 ή 3 -1 για να οδηγήσει τον αγώνα στο 

«χρυσό» σετ. 
Απόλλων: Φρέντς, Κίς, Ιορδάνους, Λαβρούκ, Ζακχαίου, Χουντίμα (λίμπερο) Στεφάνου, Χριστοφόρου 

 

27.10.2015/15:00 

Συναρπαστική η φετινή πετοσφαιρική σεζόν 
Θετικό το δείγμα των πρώτων αγωνιστικών σε άνδρες και γυναίκες 

Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε η νέα πετοσφαιρική χρονιά στην Κύπρο. Τόσο το πρωτάθλημα Ανδρών όσο και 

αυτό των γυναικών από τις πρώτες αγωνιστικές παρουσιάζονται άκρως ανταγωνιστικά και ικανά να κρατήσουν το 
ενδιαφέρον των φίλων της πετοσφαίρισης στα ύψη μέχρι το τέλος. 

Τρεις ομάδες στην κορυφή 

Στο πρωτάθλημα των Ανδρών μετά τις δυο πρώτες αγωνιστικές τρεις ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή. Πρόκειται 
για την πρωταθλήτρια Ομόνοια, την Ανόρθωση και τον Παφιακό με έξι βαθμούς. Οι τρεις ομάδες έδειξαν μέχρι τώρα 



αρκετά δυνατές και μάλιστα κέρδισαν αγώνες ντέρμπι. Χαρακτηριστικά, η Ομόνοια κέρδισε το τοπικό και αιώνιο 
ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ με 3 -0, η Ανόρθωση κέρδισε την κυπελλούχο Pokka ΑΕΚ Καραβά με 3 -1, αλλά και στη 

δύσκολη έξοδο με την Αναγέννηση Δερύνειας με 3 -0, ενώ ο Παφιακός κέρδισε τη φιλόδοξη Νέα Σαλαμίνα εκτός έδρας 
με 3 -1 και την Pokka ΑΕΚ Καραβά με 3 -1. 

Εκτός όμως από αυτές τις τρεις ομάδες και άλλες όπως το ΑΠΟΕΛ, Ν. Σαλαμίνα και Αναγέννηση Δερύνειας θα 
παλέψουν για την τετράδα, ενώ ο νεοφώτιστος Εθνικός Λατσιών παρουσιάζεται με αδυναμίες. Αρνητική έκπληξη μέχρι 

στιγμής είναι η Pokka ΑΕΚ Καραβά η οποία έχασε και τους δυο της αγώνες, αλλά είναι ομάδα με δυνατότητες και 
μπορεί να ανέβει βαθμολογικά. 

Η χρονιά άρχισε στις 9 Οκτωβρίου 2015 στο Στάδιο «Κίτιον» στη Λάρνακα με τον αγώνα του Σούπερ Καπ όπου η 
πρωταθλήτρια Ομόνοια κέρδισε με 3 -1 την κυπελλούχο Pokka ΑΕΚ Καραβά. Σημειώνεται ότι το δεύτερο σετ που 
έληξε με 33 -31 για την Pokka ΑΕΚ Καραβά σημειώθηκε ρεκόρ πόντων σε αγώνα Σούπερ Καπ στην Κύπρο. 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συμμετέχουν τρεις κυπριακές ομάδες η πρωταθλήτρια Ομόνοια, η Ανόρθωση και η 
κυπελλούχος Pokka ΑΕΚ Καραβά που θα αγωνιστούν τον Νοέμβριο. 

Μεταγραφικό παζάρι 
Η Ομόνοια προχώρησε στην απόκτηση των Βραζιλιάνων Ενρίκε Μπρούνο, Σίλβα Ρεϊνάλντο και Νογκουέρια Τούλιο. 

Παράλληλα, ενέταξε στο δυναμικό της τον Κωνστανίνο Παφίτη από την ΑΕΚ Καραβά, ενώ επέστρεψε ο Δημήτρης 
Αποστόλου. 

Η Pokka ΑΕΚ Καραβά προχώρησε στην απόκτηση των Χρίστου Αντωνιάδη, Βαλεντίνου Αχιλλέως και του Λετονού 
Βάλτερς Ράμα. Επίσης, η ΑΕΚ διατήρησε στο ρόστερ της τον Σέρβο Γκάμπριελ Ράντιτς, τον Βενεζουελάνο Ρένζο 
Σάντσες και τον Βραζιλιάνο Ροντόλφο Νοβάες. 

Η ομάδα της Ανόρθωσης απέκτησε τον διεθνή Βασίλη Δημητρίου και ενέταξε στο δυναμικό της τρεις ξένους, τους 

Νταβίντ Γκουλέ από τη Γαλλία, Ματέι Μιχαΐλοβιτς από τη Σλοβενία και Μιομίρ Τσάρνσκι από τη Σερβία. Επίσης, στη 
δύναμή της εγγράφηκε ο Ελλαδίτης Κωνσταντίνος Καρπαθάκης. 

Ο ΑΠΟΕΛ απέκτησε τους διεθνείς Κωνσταντίνο Ευσταθίου και Γαβριήλ Γεωργίου, ενώ ενέταξε στο δυναμικό του 
άλλους δύο ξένους, τους Φάμπιο Χόστερ από τη Βραζιλία και Ντιμίτρο Κοζλόφσκι από την Ουκρανία. Διατήρησε τον 
Βλάνταν Τζόρτζεβιτς από τη Σερβία. 

Η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάζεται ενισχυμένη με τέσσερεις ξένους αφού απέκτησε τον Αμερικανό Ιαντόλο, τον Καναδό 

Χαντ, τον Σουηδό λίμπερο Τέγκενροντ, ενώ το μεγάλο όνομα είναι ο Κολομβιανός Πάιαν. Επίσης, απέκτησε με 
υποσχετική από την Ανόρθωση τον Αυγουστίνο Σαββίδη. 

Ο Παφιακός ενέταξε στο δυναμικό του τρεις ξένους τους Βραζιλιάνους Μασιέλ και Μπατίστα και τον Ουκρανό 
Μπουρκόφσκι. 

Η Αναγέννηση Δερύνειας παρουσιάζεται με τρεις ξένους. Aυτός που ξεχωρίζει, βέβαια, είναι ο Απόστολος Αρμενάκης εν 

ενεργεία διεθνής της Εθνικής Ελλάδας με συμμετοχές στα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Απ’ εκεί και 

πέρα, η Αναγέννηση απέκτησε τον Σκοπιανό κεντρικό Ρίστο Νικόλοφ και τον ακραίο Κλέιτον Πράια από τη Βραζιλία. 
Επίσης, ενέταξε στο δυναμικό της τον Ανδρέα Χρυσοστόμου από τη Νέα Σαλαμίνα. 

Ο περσινός πρωταθλητής της Β’ Κατηγορίας Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών εμφανίζεται με αισιοδοξία για την πρώτη 

του παρουσία στην Α’ Κατηγορία. Οι «νεοφώτιστοι» ενέταξαν στο δυναμικό τους Ελλαδίτες Κωνσταντίνο Προύσσαλη 

και Δημήτρη Γαλανάκη. Επίσης, απέκτησε με υποσχετική τους Χαράλαμπο Μάτσα από τον Διόνυσο και Αλέξη 
Χατζηαθανασίου από την Ανόρθωση. 

Μάχη στις γυναίκες 

Πραγματική μάχη προμηνύεται στο γυναικείο πρωτάθλημα. Μετά την πρώτη αγωνιστική φάνηκε άνκαι ακόμα είναι 

νωρίς ότι τέσσερεις ομάδες ο νταμπλούχος Prestige Απόλλων, η Τεχνοοικία ΑΕΚ, η Transbunker ΑΕΛ και η Ανόρθωση 
θα παλέψουν για τον τίτλο, ενώ πολύ καλή παρουσιάστηκε η νεοφώτιστη ομάδα της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως. Όλοι 
αναμένουν ότι θα ανέβει αισθητά και η ενισχυμένη με δυο ξένες ομάδα της Εν. Νέων Αγίου Αθανασίου. 

Απ’ εκεί πέρα, οι ομάδες του Αρη Πολεμίου και του ΘΟΙ Αυγόρου θα παλέψουν για την παραμονή τους. Την πρώτη 

αγωνιστική συγκινήσεις πρόσφερε το ντέρμπι Transbunker ΑΕΛ - Τεχνοοικία ΑΕΚ παρά τη νίκη των Λαρνακέων με 0 -
3, ενώ το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Τεχνοοικία ΑΕΚ - Prestige Απόλλων θα διεξαχθεί τη δεύτερη αγωνιστική. 



Η σεζόν άρχισε εντυπωσιακά. Σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που έγινε στο Λευκόθεο στη Λευκωσία στις 14 Οκτωβρίου 
2015, ο νταμπλούχος Prestige Απόλλων κέρδισε την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3 -2, ανατρέποντας το 0 -2 που έχανε. 

Ο νταμπλούχος Prestige Απόλλων την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα αγωνίζεται στην Ρουμανία κόντρα στην Στίντα 

Μπακάου για το CEV CUP Γυναικών με στόχο την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο. Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 11 

Νοεμβρίου 2015 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. 
Μεταγραφικό παζάρι 

Ο νταμπλούχος Prestige Απόλλων ενέταξε στη δύναμή της την Ουγγαρέζα Καταλίν Κις και την Καναδέζα Κέλτσιν 
Φρεντς , ενώ αποχώρησε η Σκοπιανή Τατιάνα Μουντρίσκαγια. Επίσης, παρέμειναν οι Ουκρανές Μαρίνα Λαβρούκ και 
Βερόνικα Χουντίμα η οποία διαθέτει γαλλικό διαβατήριο. 

Φιλόδοξη αναμένεται να παρουσιαστεί και η ομάδα της ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ Λάρνακας. Η ομάδα του Παύλου 

Κωνσταντίνου έδειξε και στον αγώνα του Σούπερ Καπ ότι θα είναι δυνατή και θα παλέψει για την διάκριση. Οι 
«κιτρινοπράσινες» ενέταξαν στο δυναμικό τους τη Σκοπιανή Μαρία Τραϊκόφσκα και τις Σέρβες Νικολίνα Τόμιτς και 

Ιβάνα Βοιτζίνοβιτς. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε με την πασαδόρο Δέσποινα Κωνσταντίνου η οποία την περσινή χρονιά 
αγωνιζόταν στην Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. 

Η πολυνίκης ομάδα στο βόλει γυναικών ΑΕΛ θέλει να έχει πρωταγωνιστική πορεία τη φετινή χρονιά. Η ομάδα της 
Λεμεσού φιλοξενεί στην πρεμιέρα την ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ και θα επιδιώξει να μπει με το δεξί. Η ομάδα του Ρώσου 

προπονητή Μιχαήλ Ομελτσένκο που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει πρεμιέρας απέκτησε τρεις ξένες. Την 

ακραία και διαγώνιο Ιάνα Καταρασβίλι από την Ρωσία και δυο Ουκρανές την πασαδόρο Όλγα Λεζέκνια και την ακραία 
Ξένια Σουκουρούκοβα. Ταυτόχρονα, επανεντάχθηκαν στις «γαλαζοκίτρινες» οι Ραφαέλλα Παιδονόμου (κεντρική), Ιρίνα 
Κουδουνά (διαγώνιος), ενώ ανανεώθηκε η υποσχετική της λίμπερο Άννας Ταλιαδώρου από τον Πανιδαλιακό. 

Δυνατή θα παρουσιαστεί τη φετινή περίοδο και η ομάδα της Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμοχώστου στην πρεμιέρα θα 

ταξιδέψει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Η ομάδα του Γιαννάκη Χριστοφόρου ενισχύθηκε με την Εσθονή 
Ναταλία Μπρατούχινα ενώ διατήρησε στις τάξεις της την Φινλανδή Ερικα Νίστρομ. Επίσης, επέστρεψε η Φωτεινή 

Ιωάννου μετά από απουσία ενός έτους. 
Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ομάδα της Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου τη φετινή περίοδο. 

Το συγκρότημα της Αλεξίας Ροτσίδου απέκτησε δυο ξένες, τη διαγώνιο Τατιάνα Κοβαλίοβα και την Αμερικανίδα ακραία 
Ράσελ Κούπερ. Στην πρεμιέρα θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως με 

αποκλειστικό στόχο το διπλό. Μετά την περσινή πέμπτη θέση άνοιξε η όρεξη των παραγόντων της ομάδας του Αγίου 
Αθανασίου που θέλουν εκ νέου τη διάκριση. 

Αξιοπρεπή πορεία θέλει το ΘΟΙ Αυγόρου Στην ομάδα παρέμεινε η Χρυσάνθη Χρυσάνθου αφού ανανεώθηκε η 
υποσχετική της από τον Μαραθώνα. 

Η ομάδα του Άρη Πολεμίου θα επιδιώξει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους 
την πρώτη αγωνιστική. Η ομάδα του Πολεμίου θα ενισχυθεί τη φετινή χρονιά με δυο νεαρές παίκτριες που απέκτησε 
από τον Παφιακό τις Ελπίδα Χαραλάμπους και Ιωάννα Αντωνιάδου. 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Γυναικών με στόχο μια αξιοπρεπή παρουσία 

και την παραμονή στην κατηγορία. Το ρόστερ της ομάαδας αποτελείται από Κύπριες παίκτριες. Η Ολυμπιάδα 
Νεαπόλεως την περσινή χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας με προπονητή τον Χριστόδουλο Σιαντρή 
ο οποίος παραμένει και φέτος στην ομάδα. 
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ΘΟΙ Αυγόρου: Πέτρος Κάρυος: «Θα παλέψουμε για την παραμονή μας» 

Η ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου στοχεύει τη φετινή χρονιά στην παραμονή του στην Α’ Κατηγορία του πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών. Βασισμένη σε καθαρά κυπριακό έμψυχο υλικό η ομάδα του Λούη Νοβάκοφ θέλει να 
κερδίσει τα παιχνίδια που θα τη βοηθήσουν στο έργο της. 

Τόσο η τεχνική ηγεσία, οι παίκτριες και η διοίκηση παρουσιάζονται προσγειωμένοι γνωρίζοντας τόσο τις δυσκολίες του 

πρωταθλήματος όσο και τις δυνατότητες της δικής τους ομάδας. Ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου ΘΟΙ Αυγόρου, 
Πέτρος Κάρυος μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ τόσο για την πορεία της ομάδας τη φετινή χρονιά όσο και για 
εξωαγωνιστικά θέματα της ομάδας. 

Ο κ. Κάρυος εξέφρασε την ικανοποίηση των ιθυνόντων της ομάδας για την εμφάνιση των παικτριών στον αγώνα της 

πρώτης αγωνιστικής με τον νταμπλούχο Prestige Απόλλωνα. Την Τετάρτη το ΘΟΙ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο 



γήπεδο του ΑΤΙ την Ανόρθωση. Ο πρόεδρος της ομάδας του Αυγόρου είπε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει για το 
καλύτερο και να παίξει ξανά καλό βόλεϊ. 

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ σε άλλο ρεπορτάζ, ο κ. Νοβάκοφ αντιμετωπίζει δυο προβλήματα τραυματισμών 

που αφορούν την αρχηγό Ελένη Μιχαήλ και την ακραία Ζαφείρω Όθωνος. Ο κ. Κάρυος εξέφρασε την ελπίδα 
τουλάχιστον η Μιχαήλ να καταφέρει να αγωνιστεί. 

Ερωτηθείς, εάν η ομάδα έβαλε κάποιους στόχους τη φετινή περίοδο, ο πρόεδρος του ΘΟΙ είπε ότι «θα βλέπουμε 
παιχνίδι με παιχνίδι και στοχεύουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια με τις ομάδες που θα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα 
δυναμικότητας μαζί μας». 

Αναφορικά με την παρουσία του κόσμου του Αυγόρου στους αγώνες του ΘΟΙ ο κ. Κάρυος είπε ότι σε γενικές γραμμές 

ο κόσμος ανταποκρίνεται και έρχεται στο γήπεδο. «Στον πρώτο αγώνα κόντρα στον Prestige Απόλλωνα η παρουσία 
του κόσμου ήταν ικανοποιητική» ανέφερε ο Αυγορίτης παράγοντας. Ο κ. Κάρυος είπε ότι λόγω οικονομικού 

αποφασίστηκε η ομάδα να μην ενισχυθεί με ξένες παίκτριες και εκτός απροόπτου θα συνεχίσει καθόλη τη διάρκεια της 
σεζόν με Κύπριες. 

Η αποχώρηση των νεάνιδων 
Μελανό σημείο για την ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου αποτελεί η αποχώρηση της ομάδας νεανίδων από το αντίστοιχο 

πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος του ΘΟΙ εξήγησε ότι οι λόγοι της αποχώρησης είναι αρκετοί με κυριότερο τον οικονομικό. 

«Για μας» είπε ο κ. Κάρυος, «ήταν δυσβάσταχτο οικονομικά να καλύψουμε τα έξοδα των αγώνων ειδικά όμως των 
εκτός έδρας παιχνιδιών. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν ότι δεν μπορούσαμε να 

συγκροτήσουμε ομάδα νεανίδων λόγω ηλικίας των παικτριών οι οποίες αγωνίζονται στις κορασίδες». Μετά από αυτή 
την εξέλιξη, η ομάδα του ΘΟΙ Αυγόρου μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες και τερματίζει στην τελευταία θέση της 
βαθμολογίας. 

Η εκδήλωση για το κλειστό 

Την Τρίτη το βράδυ η κοινότητα του Αυγόρου είχε την τιμητική της αφού έγινε εκδήλωση στην παρουσία της 
προέδρου του ΚΟΑ Κλέας Παπαέλληνα και της κοινοτικής Αρχής του Αυγόρου με αφορμή την ανακαίνιση που έγινε 

στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου που χρησιμοποιεί η ομάδα σαν έδρα. Ανάμεσα στα βελτιωτικά έργα που 
έγιναν ήταν και η τοποθέτηση καρεκλών. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Τρεις αγώνες χωρίς το μεγάλο ντέρμπι Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων 

Με τρεις αγώνες θα συνεχιστεί την Τετάρτη το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών στο πλαίσιο της δεύτερης 
αγωνιστικής . Συγκεκριμένα θα γίνουν τα ακόλουθα παιχνίδια: Ανόρθωση – ΘΟΙ Αυγόρου (Γήπεδο ΑΤΙ), Ε.Ν. Αγίου 

Αθανασίου – Άρης Πολεμίου (Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου) και Transbunker ΑΕΛ – Ολυμπιάδα Ν. (Γήπεδο ΑΕΛ). Ο 
αγώνας Ανόρθωση – ΘΟΙ μετά από κοινό αίτημα των δυο ομάδων ορίστηκε στις 18:30 το απόγευμα, ο αγώνας στον 
Άγιο Αθανάσιο θα αρχίσει στις 19:30 και στο γήπεδο της ΑΕΛ στις 20:00. 

Σημειώνεται ότι το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ της Τεχνοοικία ΑΕΚ – Prestige Απόλλων αναβλήθηκε λόγω της 

συμμετοχής του Prestige Απόλλων στο CEV CUP Γυναικών και του αγώνα που έχει την Τετάρτη στην Ρουμανία με την 
Στίντα Μπακάου. Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα οριστεί από την ΚΟΠΕ. Αναλυτικά: 

Ανόρθωση – ΘΟΙ Αυγόρου 
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες θα επιδιώξει η ομάδα της Ανόρθωσης απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του 

ΘΟΙ Αυγόρου., στο γήπεδο του ΑΤΙ . Ο προπονητής της Ανόρθωσης Γιαννάκης Χριστοφόρου αντιμετωπίζει δυο 
σοβαρά προβλήματα αφού θα απουσιάσουν η τραυματίας στο γόνατο Κάλλια Βασιλείου και η Φινλανδή Έρικα Νίστρομ 

η οποία είναι έγκυος και αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα. Την Τρίτη θα γίνει η τελευταία προπόνηση και εκεί 

θα διαφανούν τα τελικά πλάνα του κ. Χριστοφόρου και με ποιον τρόπο θα καλύψει τα κενά. Σημειώνεται ότι στην 
πρώτη αγωνιστική η Ανόρθωση πέρασε από το Πολέμι κερδίζοντας τον τοπικό Άρη με 3 -0. 

Όσον αφορά στο ΘΟΙ Αυγόρου η ομάδα του Λούη Νοβάκοφ ταξιδεύει στη Λευκωσία με τα δικά της προβλήματα, 

αφού είναι τραυματισμένες η αρχηγός Ελένη Μιχαήλ στο γόνατο και η ακραία Ζαφείρω Όθωνος στους κοιλιακούς. Η 

ομάδα του Αυγόρου θα παλέψει για το καλύτερο στη Λευκωσία, ενώ προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα αφού έχασε 
στην έδρα της από τον νταμπλούχο Prestige Απόλλωνα με 3 -0. 



Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου – Άρης Πολεμίου 
Αγώνας με φαβορί είναι αυτός που θα διεξαχθεί στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου αφού η γηπεδούχος ομάδα της 

Ε.Ν.Α.ΑΘ. έχει το πάνω χέρι βάσει δυναμικής. Η ομάδα της Αλεξίας Ροτσίδου μετά την απρόσμενη ήττα που δέχθηκε 
στην πρεμιέρα από τη νεοφώτιστη Ολυμπιάδα θέλει να κερδίσει πάση θυσία. Ο Άρης Πολεμίου παρουσιάζεται σαν το 
μεγάλο αουτσάιντερ της συνάντησης, αλλά δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί. 

Η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της Αμερικανίδας Ράσελ Κούπερ η οποία τραυματίστηκε στην 

πρεμιέρα απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. Από την περασμένη Τετάρτη η Αμερικανίδα δεν προπονήθηκε και η 
προπόνηση της Τρίτης θα είναι καθοριστική για τη συμμετοχή της στον αγώνα.Χωρίς προβλήματα θα παρουσιαστεί η 
ομάδα του Άρη αφού ο κόουτς Γιώργος Χαραλάμπους έχει όλες τις παίκτριές του πανέτοιμες. 

Transbunker ΑΕΛ – Ολυμπιάδα Ν. 

Στη Λεμεσό η Transbunker ΑΕΛ θα επιδιώξει να σπάσει το ρόδι και να εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά την έδρα της 
απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, η οποία στην πρεμιέρα κέρδισε τις εντυπώσεις επικρατώντας της ομάδας της 
Ενωσης Νέων Αγίου Αθανασίου. 

Η Transbunker ΑΕΛ παρουσιάζεται φέτος ικανή για να πρωταγωνιστήσει έστω και εάν στην πρεμιέρα έχασε από την 

Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3 -0. Ενόψει του αγώνα της Τετάρτης η ομάδα του Ρώσου Μιχαήλ Ολμετσένκο δεν αντιμετωπίζει 
κανένα πρόβλημα τραυματισμού και την Τρίτη θα διαφανεί το τελικό πλάνο του Ρώσου ενόψει του αγώνα. 

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα παρουσιάζεται η Ολυμπιάδα Ν. του Χριστόδουλου Σιαντρή που στοχεύει μια πολύ καλή 
παρουσία στη δεύτερη αγωνιστική εφάμιλλη της πρεμιέρας όπου κέρδισε την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου στο Γυμνάσιο 

Ακρόπολης. Ο κόουτς Σιαντρής προβληματίζεται μόνο για το γεγονός ότι την Τρίτη η αίθουσα του Γυμνασίου θα είναι 
κατα λυμένη και οι Νεαπολίτισσες ψάχνουν γήπεδο για προπόνηση. 

 

26.10.2015/14:00 

Μηνιαία επιμορφωτική συνάντηση διαιτητών πετοσφαίρισης σάλας, παραλίας 
Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Σάλας, Παραλίας Κύπρου καλεί τα μέλη του σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 

2015 στις 19:00 στην καθιερωμένη μηνιαία επιμορφωτική συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας στη 
Λεμεσό. 

 

26.10.2015/12:51 

Στο Μπακάου της Ρουμανίας ο Prestige Απόλλωνας 

Παίζει την Τετάρτη με την Στίντα Μπακάου για το CEV CUP Γυναικών 

 
Στην πόλη Μπακάου της Ρουμανίας θα βρίσκεται από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας η αποστολή του Prestige 

Απόλλωνα αφού την Τετάρτη στις 17:00 θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Στίντα Μπακάου στο πλαίσιο του CEV Cup 
Γυναικών. 

Ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού και όλες οι παίκτριες 
βρίσκονται στη διάθεσή του. Την Τρίτη θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία με προπόνηση στο γήπεδο όπου θα γίνει ο 

αγώνας. Στόχος των «γαλάζιων» είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα αφήνει ανοικτή την πρόκριση ενόψει του 
επαναληπτικού που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό 
που πληροί τις προϋποθέσεις για ευρωπαϊκούς αγώνες. O αγώνας θα είναι τηλεοπτικός από τη Cytavision. 

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες παίκτριες: Εβελιν Στεφάνου, Σοφία Μανίταρου, Βερόνικα Χουντίμα, Τάνια 

Τιμόχοβα, Θέλμα Χριστοφόρου, Μαρίνα Λαβρούκ, Βασιλική Χατζηκωνστάντα, Καταλίνα Κις, Αντρη Ιορδάνους, Εβίτα 
Λεωνίδου, Νικολίνα Σπύρου, Κατερίνα Ζακχαίου, Κέλτσι Φρεντς, Ράνια Στυλιανού. Η αποστολή θα επιστρέψει στην 
Κύπρο την Πέμπτη το βράδυ. 

Σημειώνεται ότι λόγω του αγώνα του Prestige Απόλλωνα στην Ρουμανία αναβλήθηκε ο αγώνας με την Τεχνοοικία ΑΕΚ 

στο «Κίτιον» που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών. Ο αγώνας θα οριστεί από την ΚΟΠΕ. 

 



26.10.2015/11:07 

Transbunker ΑΕΛ: Μιροσλάβα Γκρίπαν: «Στόχος της Transbunker ΑΕΛ η τριάδα» 

Με φιλοδοξίες μπήκε στο νέο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών η Transbunker ΑΕΛ με στόχο να διεκδικήσει κάτι 
περισσότερο από την είσοδο στην τετράδα. Οι «γαλαζοκίτρινες» μπορεί την πρώτη αγωνιστική να έχασαν από την 
Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3 -0 στο γήπεδο της ΑΕΛ, αλλά ήταν ανταγωνιστικές και όλα τα σετ παίζονταν πόντο – πόντο. 

Για τη νέα Transbunker ΑΕΛ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ η βοηθός προπονήτρια της ομάδας Μιροσλάβα Γκρίπαν, 

η οποία γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα αφού την περσινή χρονιά διετέλεσε προπονήτριά της. Φέτος η διοίκηση της 
Λεμεσιανής ομάδας αποφάσισε να εμπιστευτεί τα ηνία στον Ρώσο Μιχαήλ Ολμετσένκο. 

Αναλύοντας τους στόχους της Transbunker ΑΕΛ η κ. Γκρίπαν ανέφερε ότι στην πετοσφαιρική ομάδα τέθηκε στόχος 

ώστε σταδιακά η ομάδα να επανέλθει στις επιτυχίες και τους τίτλους. «Δεν γίνεται» είπε η κ. Γκρίπαν «μια ομάδα όπως 

την ΑΕΛ να μην διεκδικεί τίτλους η οποία έχει κατακτήσει τα πάντα στο βόλεϊ γυναικών. Ο φετινός στόχος είναι να 
παλέψουμε για την πρώτη τριάδα και τη νέα χρόνια να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα». Μιλώντας για την ομάδα η 

βοηθός προπονήτρια της Transbunker ΑΕΛ είπε ότι αποτελείται από νεαρές παίκτριες ενώ και οι ξένες είναι νεαρής 
ηλικίας. 

Η κ. Γκρίπαν κάλεσε τον κόσμο να έλθει να στηρίξει την ομάδα στα παιχνίδια που θα διεξάγονται στο γήπεδο της 
ομάδας, κρίνοντας ενθαρρυντικό το γεγονός ότι «στον πρώτο αγώνα με την Τεχνοοικία ΑΕΚ βρέθηκαν κάτι παραπάνω 
από 100 οπαδοί μας». 

Η βοηθός προπονήτρια της Transbunker ΑΕΛ σχολίασε και το επίπεδο του πρωταθλήματος στη βάση των 

αποτελεσμάτων της πρώτης αγωνιστικής λέγοντας ότι για την τετράδα και τον τίτλο θα παλέψουν οι Prestige 
Απόλλων, Ανόρθωση, η ομάδα της Transbunker ΑΕΛ και η Τεχνοοικία ΑΕΚ. ΄Όπως είπε «με βάση τη δυναμική αυτών 
των τεσσάρων ομάδων το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό». 

«Ατού το δικό μας γήπεδο» 

Η κ. Γκρίπαν έκρινε πολύ σημαντικό για τις «γαλαζοκίτρινες» το γεγονός ότι έχουν το δικό τους γήπεδο, άρα 
«μπορούμε να δώσουμε έμφαση και στις ακαδημίες μας και η Transbunker ΑΕΛ να βγάλει και πάλι τα δικά της 
ταλέντα. 

Την Τετάρτη η Transbunker ΑΕΛ αγωνίζεται και πάλι στο γήπεδό της με την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως στο πλαίσιο της 

δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Για τον αγώνα αυτό η κ. Γκρίπαν είπε ότι 
«μετά την ήττα μας από την Τεεχνοοικία ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και να 

κερδίσουμε την Ολυμπιάδα. Ο αγώνας είναι δύσκολος αφού την πρώτη αγωνιστική η Ολυμπιάδα έδειξε τη 
δυναμικότητά της με την νίκη επί της Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Η αντίπαλος διαθέτει πολύ καλές μονάδες που χρειάζονται 
όλες προσοχή». 

 

25.10.2015/21:55 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 2η αγωνιστική 

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 3-0 (25-21, 25-19, 25-12) 

Η Ομόνοια ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας 
Πετοσφαίρισης Ανδρών. Συναντώντας δυσκολίες μόνο στο πρώτο σετ κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο Στάδιο «Τάσσος 

Παπαδόπουλος Ελευθερία» με 3 -0. Η ομάδα του Σάββα Σάββα πέτυχε την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και 
ισοβαθμεί στην κορυφή μαζί με Ανόρθωση και Παφιακό, ενώ το ΑΠΟΕΛ δέχθηκε την πρώτη του ήττα. 

Ο αγώνας στο πρώτο σετ ήταν πολύ κλειστός αλλά η Ομόνοια πιο αποφασιστική και με τον κόσμο στο πλευρό της 
στους τελευταίους κρίσιμους πόντους κατάφερε να κερδίσει με 25 – 21 και να πάρει το προβάδισμα στα σετ με 1 -0. Η 

ομάδα του Σάββα Σάββα ήταν ανώτερη στο δεύτερο σετ το οποίο κέρδισε με 25 – 19 εξασφαλίζοντας γερό 
προβάδισμα για τη νίκη. 

Με την ψυχολογία στα ύψη οι πράσινοι μπήκαν πολύ δυνατά στο τρίτο σετ και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στο 
ΑΠΟΕΛ με συνέπεια να πάρουν διαφορά ασφαλείας από νωρίς και να κερδίσουν τελικά με 25 – 12 και τον αγώνα με 3 
-0 σετ. 

Ομόνοια (Σ.Σάββα): Αλβες, Τούλιο, Σ.Πετρακίδης, Α.Πετρακίδης, Ρεϊνάλντο, Παφίτης, (λίμπερο) Αντωνίου 
ΑΠΟΕΛ (Μ.Παμπακάς): Κοζλόφσκι, Τζώρτζεβιτς, Χατζηπαύλου, Ευσταθίου, Χόστερ, Χαλλουμής (λίμπερο) Παντελή 



 

24.10.2015/09:06 

Στις 20:30 την Κυριακή το ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 

Στις 20:30 την Κυριακή θα γίνει ο μεγάλος αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας 

Πετοσφαίρισης Ανδρών μεταξύ των ομάδων Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ. Ο αγώνας ήταν ορισμένος την Παρασκευή αλλά 
μετατέθηκε αφού αγωνίστηκε στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» η Εθνική Φούτσαλ Ανδρών. Ο 

αγώνας ορίστηκε Κυριακή επειδή όπως ενημερώθηκε η ΚΟΠΕ την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο 
συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μad Awards». 

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα τη σεζόν και πάνε με καλή ψυχολογία στο ντέρμπι. Οι πράσινοι του Σάββα Σάββα 
κέρδισαν στα Λατσιά τον νεοφώτιστο Καποδίστρια Εθνικό με 3 -0, ενώ προέρχονται και από τη νίκη στο Σούπερ Καπ 

με την ΑΕΚ Καραβά. Οι γαλαζοκίτρινοι του Μίμη Παμπακά στην πρεμιέρα ανέτρεψαν τα δεδομένα και κέρδισαν την 
Αναγέννηση Δερύνειας στο Λευκόθεο με 3 -2, ενώ έχαναν με 0-2 δείχνοντας δυναμική. 

Για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα εξέφρασε την άποψη ότι η έκβαση του αγώνα 
εξαρτάται από τη δική του ομάδα παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ντέρμπι. Μοναδικό πρόβλημα για τον κ. Σάββα το 

γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η Ομόνοια προπονείται στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης λόγω του ότι 
το Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» είναι καταλυμένο λόγω αγώνων της Εθνιικής Ανδρών Φούτσαλ. 

Εξάλλου, οι γαλαζοκίτρινοι πάνε αποφασισμένοι για τη νίκη έστω και εάν αντιμετωπίζουν εκ νέου το πρόβλημα 
τραυματισμού του Γαβριήλ Γεωργίου ο οποίος θα απουσιάσει. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς δήλωσε 
αισιόδοξος για τη νίκη της ομάδας του. 

Κυριακή 25.10.2015 

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ Γηπ. Ελευθερία, ώρα: 20:30 
Διαιτητές: Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΥ 

Επόπτες: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΚΑΙΛΗΣ 
Σημειωτής: Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ- Β. Σημειωτής: Α. ΤΣΑΤΣΟΥ 
Παρατηρητής: Π. ΤΟΦΗΣ 

 

23.10.2015/22.26 

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών - 2η αγωνιστική 

Παφιακός - ΑΕ Καραβά  3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-19) 
Νέα Σαλαμίνα - Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-16, 25-14,25-08) 
Αναγέννηση Δ. - Ανόρθωσις 0-3 (14-25, 18-25, 21-25) 

Με τρεις αγώνες συνεχίστηκε την Παρασκευή το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Α’ Κατηγορίας Ανδρών. Το πιο 

ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε στην αίθουσα «Αφροδίτη» όπου Παφιακός και ΑΕΚ Καραβά έδωσαν πραγματική μάχη για τη 
νίκη με τελικό νικητή τον Παφιακό με 3 -1. Στα άλλα παιχνίδια, η Ανόρθωση συνάντησε δυσκολίες στη Δερύνεια μόνο 

στο τρίτο σετ κερδίζοντας με 3 -0 την Αναγέννηση, ενώ στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού η Νέα Σαλαμίνα 
κέρδισε εύκολα 3 -0 τον Καποδίστρια Εθνικό Λατσιών. 

Ντέρμπι στην Πάφο 
Πραγματική μάχη έγινε στην αίθουσα Αφροδίτη μεταξύ Παφιακού και Pokka ΑΕΚ Καραβά Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος, 

δυνατός και με πολλή ένταση. Ο Παφιακός ήταν πιο αποτελεσματικός στα δυο πρώτα σετ, τα οποία κέρδισε με 25 – 

22 και 25 – 23, άνκαι οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Στο τρίτο σετ η ΑΕΚ Καραβά αντέδρασε προ του φάσματος 
μια νέας ήττας στο πρωτάθλημα και μείωσε σε 2 -1 αφού κέρδισε το σετ 25 -22 παρά το γεγονός ότι οι δυο ομάδες 

ήταν ισόπαλες 22 -22..Στο τέταρτο σετ ο Παφιακός πιο αποφασιστικός δεν άφησε την ΑΕ Καραβά σε περαιτέρω 
αντίδραση και έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 25-19 παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη επί ενός πολύ δυνατού 
αντιπάλου. 

Παφιακός (Πρωτοψάλτης): Ανδρέου, Μασιέλ, Κωνσταντινίδης, Μπουρκόφσκι, Οικονομίδης, Μπατίστα, 

Χριστοδούλου,  (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου 
ΑΕ Καραβά (Κανεστράτσι): Α. Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Ροντόλφο, Ράμμα, Ράντιτς (λίμπερο) Αχιλλέως, 
Χατζηδαμιανού (Χατζηβασίλης, Κοσιάρης) 

Ανώτερη η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3 -0. Στο πρώτο σετ η ομάδα του Ρέινολτς 

μπήκε φουριόζα και κέρδισε με 25–16. Οι ερυθρόλευκοι καλύτεροι σε όλους τους τομείς κέρδισαν με 25–14 κάνοντας 



το 2-0 στα σετ. Πιο εύκολο ήταν το έργο της Ν. Σαλαμίνας στο τρίτο σετ το οποίο κέρδισε με 25-08 και τον αγώνα με 
3 -0 πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. 

Νέα Σαλαμίνα (Ρέϊνολτς): Προδρόμου, Ιάντολο, Χάντ, Ζηκάκης, Σαββίδης, Παϊάν (λίμπερο) Βαρνάβα (Σοφοκλέους, 

Καλαφάτης, Κ.Λιοτατής, Α.Λιοτατής) 

Εθνικός Λ.(Ιωάννου): Χατζηαθανασίου, Προύσαλης, Κουλέντης, Χαριδήμου, Τοφής, Μιχαήλ (λίμπερο) Νικηφόρου 
(Γεωργίου, Γερασίμου, Κιρίλοφ, Παντελίδης) 

Καταφανώς ανώτερη η Ανόρθωση κέρδισε την Αναγέννηση με 3 -0 στη Δερύνεια. Η ομάδα του Μάριου Κοντού 

συνάντησε δυσκολίες μόνο στο τρίτο σετ όταν οι «πράσινοι» του Αντώνη Κωνσταντίνου ισοφάρισαν 20 -20 και 21 και 

21.Ωστόσο, η Ανόρθωση πιο ουσιαστική στο τέλος του σετ κέρδισε με 25 – 21. Στο πρώτο και δεύτερο σετ, οι 
«κυανόλευκοι» χωρίς να συναντήσουν δυσκολίες κέρδισαν με 25 -14 και 25 – 18. 

Αναγέννηση Δ(Α.Κωνσταντίνου): Στέκας, Ττόφιας, Ντουβάρτσι, Αρμενάκης, Πραία, Νικόλοφ (λίμπερο) Ζάνης 

(Καραγιάννης, Χρυσοστόμου) 

Ανόρθωσις(Μαρ Κοντός): Κριγιάνσκι, Γ.Χρυσοστόμου, Γκουέλλε, Κολάς, Δημητρίου, Μιχάηλοβιτς (λίμπερο) 
Πλατρίτης 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (2η αγωνιστική) 
αα Ομάδα Αγ. Ν. Η. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Σετ Β. 

1. Ανόρθωσις 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6-0 6 

2. Παφιακός 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6-2 6 

3. Νέα Σαλαμίνα 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4-3 3 

4. Ομόνοια 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3-0 3 

5. ΑΠΟΕΛ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3-2 2 

6. Αναγέννηση Δ. 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2-6 1 

7. ΑΕ Καραβά 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1-6 0 

8. Εθνικός Λατσιών 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0-6 0 

Ο αγώνας Ομόνοιας - ΑΠΟΕΛ θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:30 μ.μ. στο "Ελευθερία". 

 

23.10.2015/14:30 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - Νέα ημερομηνία εξετάσεων 
Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ανακοινώνει οτι οι ετήσιες εξετάσεις των διαιτητών 

Πετοσφαίρισης θα διεξαχθούν την Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2015 σε Λάρνακα για τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας 
και Ελεύθερης Αμμοχώστου και Λεμεσό για τις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. 

 

23.10.2015/14:02 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σφυρίζουν Κύπριοι διεθνείς διαιτητές 

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πετοσφαίρισης θα σφυρίξει ο Κύπριος διεθνής διαιτητής Νίκος Ευγενίου. Την 

ερχόμενη Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 ο κ. Ευγενίου θα είναι πρώτος διαιτητής στον αγώνα Vizoura Beograd – RC 
Cannes στο Βελιγράδι για το Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών. Εξάλλου, στις 19 Νοεμβρίου 2015 ο κ. Ευγενίου θα ταξιδέψει 

στην Μόντενα της Ιταλίας για να διαιτητεύσει τον αγώνα Modena – Lotos Trefl Πολωνίας για το Τσάμπιονς Λιγκ 
Ανδρών. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος αγώνας θα είναι ο τελευταίος που θα διαιτητεύσει ο κ. Ευγενίου. 

Ταυτόχρονα, και άλλοι διεθνείς διαιτητές θα διαιτητεύσουν αγώνες των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Πετοσφαίρισης. Ο κ. 
Χρίστος Μαιφόσιης στις 4 Νοεμβρίου θα διαιτητεύσει στην Ιταλία αγώνα του CEV CUP και στις 19 Νοεμβρίου θα 
ταξιδέψει σε Αζερμπαιτζάν η Γερμανία για να διαιτητεύσει αγώνα του Challenge Cup. 

Ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης θα διαιτητεύσει στις 11 Νοεμβρίου στο Ισραήλ τον αγώνα για το CEV Cup Γυναικών 

μεταξύ των ομάδων της Chaifa – Salo (Φινλανδία). Παράλληλα, στις 16 Δεκεμβρίου ο κ. Κωνσταντινίδης θα 
διαιτητεύσει αγώνα του Τσάλεντζ Καπ Γυναικών. 

Ο κ. Ανδρέας Δανιήλ θα ταξιδέψει στις 12 Νοεμβρίου στη Σιβηρία της Ρωσίας για αγώνα του Τσάλεντζ - Καπ 

Ανδρών μεταξύ των ομάδων Fakel Novy Urengoy (Ρωσία) – Bate –BGU Borisov (Λευκορωσία) και στις 25 Νοεμβρίου 



στη Βοσνία για αγώνα του CEV Cup Γυναικών μεταξύ των ομάδων Zok Bimal –Jedinstvo BRCKO (Βοσνία) –
C.S.M. Bucuresti (Ρουμανία). 

 

23.10.2015/12:11 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ: Σπ. Πρωτοψάλτης: «Η ομάδα μας θα είναι διεκδικητική» 

Μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών είναι ο Παφιακός. Το 
συγκρότημα του Σπύρου Πρωτοψάλτη στην πρεμιέρα μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση κατάφερε με ανατροπή να 

κερδίσει την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» με 3 -1. (Απόψε αγωνίζεται στην 

κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» με την ΑΕΚ Καραβά). Στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ μίλησε ο προπονητής του Παφιακού 
Σπύρος Πρωτοψάλτης ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να πρωταγωνιστήσει. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης ερωτηθείς για τις εντυπώσεις του από τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος ανέφερε ότι τη 
φετινή χρονιά δεν έγιναν τόσες θεαματικές αλλαγές και η συνέχεια θα δείξει με ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν οι 

ομάδες. Ο κ. Πρωτοψάλτης είπε ότι κλειδί για όλες τις ομάδες θα είναι η διάρκεια όχι μόνο μέσα σε δυο γύρους, αλλά 
και από παιχνίδι σε παιχνίδι. 

Σύμφωνα με τον προπονητή του Παφιακού, «η πρωταθλήτρια Ομόνοια ενισχύθηκε τη φετινή περίοδο, η ΑΕΚ Καραβά 
διατήρησε το ίδιο στάτους δυναμικής με τους ξένους που έχει, ενώ η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και η ομάδα μου ο 
Παφιακός μπορούν να πρωταγωνιστήσουν». 

Ερωτηθείς ειδικότερα για τον Παφιακό και τι μπορεί να κάνει τη φετινή χρονιά, ο προπονητής του ανέφερε ότι «η 

ομάδα μας παραδοσιακά πρωταγωνιστεί στα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης, κάτι που θέλουμε να πράξουμε και τη 
φετινή χρονιά. Ο Παφιακός θα είναι διεκδικητικός σε όλα τα παιχνίδια με στόχο μια καλύτερη χρονιά από την 

περσινή». 
  

Κληθείς να σχολιάσει το ρόστερ του Παφιακού και εάν λείπει κάτι από την ομάδα είπε ότι οι τυχόν αλλαγές και εάν θα 
προκύψουν διαφοροποιήσεις είναι κάτι που πρέπει να κριθεί στην πορεία της σεζόν. 
  

«Να αγωνίζονται περισσότεροι Κύπριοι» 

Ο κ. Πρωτοψάλτης σχολίασε ότι τη φετινή σεζόν αγωνίζονται τρεις ξένοι στο πρωτάθλημα λέγοντας ότι στα 
προηγούμενα χρόνια όταν είχαν δικαίωμα συμμετοχής ένας ή δυο ξένοι είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άρα και 

περιθώρια ανέλιξης οι Κύπριοι παίκτες. Ο Ελλαδίτης προπονητής ανέφερε ότι στην κυπριακή πετοσφαίριση υπάρχουν 
πολλά ταλέντα που μπορούν να αξιοποιηθούν εάν αγωνίζονται. 

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε στις κυπριακές ομάδες να παίζουν 
περισσότεροι Κύπριοι. «Με αυτό τον τρόπο, σταδιακά οι ομάδες θα μπορούν να ανταγωνιστούν περισσότερο ομάδες 

χωρών της ούτω καλούμενης τρίτης κατηγορίας του ευρωπαϊκού βόλεϊ (π.χ. Βοσνία, Ρουμανία) που στηρίζονται σε 
ντόπιους παίκτες» κατέληξε. 
«Να έλθει κοντά ο κόσμος της Πάφου» 

Ο κ. Πρωτοψάλτης μίλησε και για τον κόσμο του Παφιακού λέγοντας ότι η επαρχία Πάφου διαθέτει μια ομάδα στην 

πρώτη κατηγορία και γι’αυτό ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει τον Παφιακό. Ο Ελλαδίτης προπονητής είπε ότι το βόλεϊ 
προσφέρει πολλές συγκινήσεις από πόντο σε πόντο, κάτι που θα αρέσει στον κόσμο. 

 

22.10.2015/13:42 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ: Χρ. Σιαντρής: «Δεν πετούμε στα σύννεφα – Στόχος η παραμονή» 

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως πέτυχε μια από τις πιο σημαντικές νίκες της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ 

Κατηγορίας Γυναικών. Η ομάδα του Χριστόδουλου Σιαντρή κέρδισε στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως την Ε. Ν. Αγίου 
Αθανασίου με 3 -0 μετά από πολύ καλή εμφάνιση. 

Μετά τη νίκη ο πολύπειρος προπονητής της Ολυμπιάδας Χριστόδουλος Σιαντρής μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ. Ο 

κ. Σιαντρής ανέφερε ότι παρά τη νίκη επί της ομάδας του Αγ. Αθανασίου οι στόχοι της ομάδας δεν αλλάζουν αφού 
αυτοί συνδέονται με την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. 



Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «δεν πετούμε στα σύννεφα με αυτή την νίκη και ούτε αλλάζουν οι στόχοι μας, αφού η 
συνέχεια θα είναι δύσκολη». 

 
Ο Χριστόδουλος Σιαντρής σε παλαιότερο πανηγυρικό στιγμιότυπο όταν κατέκτησε με την Ανόρθωση το νταμπλ της περιόδου 2003 - 2004. 

«Εχουμε 14 ισάξιες παίκτριες» 
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Ολυμπιάδα αγωνίζεται μόνο με Κύπριες παίκτριες, ο κ. Σιαντρής είπε ότι είναι πολύ 

ευχαριστημένος από το υλικό που διαθέτει, αφού ανέφερε ότι: «Η ομάδα μας διαθέτει 14 ισάξιες παίκτριες και 
αποτελείται ως επί το πλείστο από νεαρές και κάποιες έμπειρες». Ο κ. Σιαντρής είπε ότι λόγω οικονομικού η ομάδα του 

δεν ενισχύθηκε με ξένες παίκτριες. Ωστόσο,  τόνισε και τη βοήθεια που προσφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ολυμπιάδας προς την ομάδα. 

Ο κ. Σιαντρής ανέφερε ότι το πρωτάθλημα όπως έδειξε στην πρώτη αγωνιστική θα είναι δυο ταχυτήτων με τέσσερεις 
ομάδες δηλαδή: τις Prestige Απόλλωνα, Τεχνοοικία ΑΕΚ, Transbunker ΑΕΛ και την Ανόρθωση να διεκδικούν τον τίτλο 

και να βρίσκονται στην τετράδα. Σύμφωνα με τον κ. Σιαντρή, η ομάδα του μαζί με την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου, Αρη 
Πολεμίου και ΘΟΙ Αυγόρου θα παλέψουν για την παραμονή. 

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Νεάπολης δήλωσε ικανοποιημένος από την παρουσία του κόσμου της ομάδας στην 
πρώτη αγωνιστική κόντρα στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου λέγοντας ότι «ανάλογα με την πορεία που θα καταγράψει 
η ομάδα μας θα εξαρτηθεί και η παρουσία των οπαδών μας στο γήπεδο». 

Η συνέχεια βρίσκει την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως αντιμέτωπη με την Transbunker ΑΕΛ στη Λεμεσό. Ο κ. Σιαντρής 

δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι η ομάδα του θα παλέψει για το καλύτερο γνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα 
αφού πρόκειται για μια ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο. Όπως είπε, η ομάδα της Ολυμπιάδας θα προσπαθήσει να 

εκμεταλλευτεί την έδρα της (κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Ακροπόλεως) και να χτυπήσει τα παιχνίδια που μπορεί 
μακριά από αυτή για να πετύχει το στόχο της παραμονής. 

 

22.10.2015/12:40 

Στη Δερύνεια στρέφονται τα βλέμματα των φίλων της πετοσφαίρισης 

Σπουδαίο ματς μεταξύ Αναγέννησης – Ανόρθωση – Την Κυριακή το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 

Αγώνες ντέρμπι συμπεριλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας 

Πετοσφαίρισης. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το αιώνιο ντέρμπι της Λευκωσίας μεταξύ Ομόνοιας – ΑΠΟΕΛ το οποίο 
ορίστηκε για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στις 20:30. Την Παρασκευή στο γήπεδο της Δερύνειας σε ένα πολύ 

σπουδαίο αγώνα η τοπική Αναγέννηση θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση. 



Αμφίρροπη μάχη αναμένεται να γίνει στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» μεταξύ του Παφιακού και της ΑΕΚ Καραβά, 
ενώ στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», η Νέα Σαλαμίνα θα αντιμετωπίσει τον νεοφώτιστο Καποδίστριας 
Εθνικό Λατσιών. Οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 20:00. Αναλυτικά: 

Αναγέννηση Δ. – Ανόρθωση 

Πολύ δυνατή μάχη αναμένεται να γίνει στο γήπεδο της Δερύνειας μεταξύ της Αναγέννησης και της Ανόρθωσης. Οι δυο 
ομάδες έδειξαν καλό πρόσωπο την πρώτη αγωνιστική όπου η Αναγέννηση στον πιο αμφίρροπο αγώνα έχασε με 3 -2 

από το ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία, ενώ προηγείτο με 2-0 σετ, ενώ η Ανόρθωση κέρδισε καθαρά με 3 -0 την Pokka ΑΕΚ 
Καραβά. 

Για τον αγώνα της Παρασκευής ο προπονητής της Αναγέννησης πονοκεφαλιάζει για την κατάσταση του Βραζιλιάνου 
Πράια ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα στο χέρι και προπονείται επιφυλακτικά. Ο προπονητής των 

«πρασίνων» Αντώνης Κωνσταντίνου μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ χαρακτήρισε δύσκολο το παιχνίδι αλλά 
ανέφερε ότι η ομάδα του θα παλέψει για το καλύτερο. 

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι μετά την ήττα από το ΑΠΟΕΛ και τον τρόπο που ήλθε επικρατεί κατήφεια στους 

παίκτες, αλλά βλέπουν τη συνέχεια με αισιοδοξία. Ο προπονητής της Αναγέννησης ανέφερε ότι η ομάδα του θέλει 
χρόνο για να δέσει. 

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα ταξιδέψει η Ανόρθωση στη Δερύνεια. Ο προπονητής Μάριος Κοντός μιλώντας στην 

ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ανέφερε ότι ο αγώνας κρύβει δυσκολίες, αλλά ο στόχος της ομάδας του είναι η νίκη. Ο κ. Κοντός 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στην Pokka ΑΕΚ Καραβά στην πρεμιέρα. 

Παφιακός – Pokka ΑΕ Καραβά 
Σπουδαίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» στην Πάφο μεταξύ του τοπικού Παφιακού 

και της Pokka ΑΕ Καραβά. O Παφιακός στην πρεμιέρα πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 

Κυπριανού» απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο. Αντίθετα, η Pokka ΑΕ Καραβά έχασε από την 
Ανόρθωση και θα αναζητήσει την πρώτη της νίκη. 

Αγωνιστικά, ο Παφιακός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και με την ψυχολογία στα ύψη στοχεύει στη δεύτερή της 

νίκη. Η Pokka ΑΕΚ Καραβά αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες γηπεδικό πρόβλημα αφού σ το Αθλητικό Κέντρο 
«Σπύρος Κυπριανού» δεν προπονείται όπως θέλει. 

Την ίδια ώρα ο Ιταλοαργεντινός προπονητής Χόρχε Κοννεστράτσι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τραυματισμών 
όπως του Ανδρέα Σπύρου, αλλά αναμένεται να αγωνιστούν οι Αντώνης Χριστοφή και ο Βενεζουελάνος Χουόζας. 

Νέα Σαλαμίνα –Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών 
Στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» Νέα Σαλαμίνα και Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών θα επιδιώξουν την πρώτη 

τους νίκη. Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από Παφιακό και Ομόνοια αντίστοιχα και θα επιδιώξουν την πρώτη 
τους νίκη. 

Οι ερυθρόλευκοι του Αυστραλού προπονητή Λουκ Ρέινολτς στοχεύουν τη νίκη αφού έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις 
και μια δεύτερη ήττα στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» δεν θα εξυπηρετήσει καθόλου τα σχέδιά τους. Το 

πλάνο του Αυστραλού προπονητή θα είναι ενισχυμένο αφού θα αγωνιστεί ο Κολομβιανός διαγώνιος Χόρχε Μορένο., 
που προσφέρει άλλη δυναμική στην ομάδα. Ο γενικός αρχηγός της ομάδας Μαρίνος Μπέρος ανέφερε ότι η Νέα 

Σαλαμίνα θα εμφανιστεί καλύτερη στον αγώνα της Παρασκευής με στόχο τη νίκη. Ο κ. Μπέρος είπε ότι στον αγώνα 
της πρεμιέρας κόντρα στον Παφιακό στοίχισε η απουσία του Μορένο. 

Ο Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών πάει με απαιτήσεις στη Λεμεσό στοχεύοντας την παρθενική του νίκη στην Α’ 
Κατηγορία. Στον αγώνα της πρεμιέρας με την Ομόνοια μετά το πρώτο σετ η ομάδα του Νίκου Ιωάννου ανέβηκε 

παρουσιάζοντας καλό πρόσωπο. 

Οι Λατσιώτες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή τους. Ο 
αντιπρόεδρος και υπεύθυνος του τμήματος πετοσφαίρισης Χριστόδουλος Χριστοδούλου ανέφερε ότι η ομάδα του είναι 
πανέτοιμη για την αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα με στόχο τη νίκη. 

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 

Την Κυριακή στις 20:30 θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής μεταξύ της πρωταθλήτριας Ομόνοιας και του 
ΑΠΟΕΛ στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία». Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα τη σεζόν και πάνε με 

καλή ψυχολογία στο ντέρμπι. Οι πράσινοι του Σάββα Σάββα κέρδισαν στα Λατσιά τον νεοφώτιστο Καποδίστρια Εθνικό 
Λατσιών με 3 -0, ενώ προέρχονται και από τη νίκη στο Σούπερ Καπ με την ΑΕΚ Καραβά. Οι γαλαζοκίτρινοι του Μίμη 

Παμπακά στην πρεμιέρα ανέτρεψαν τα δεδομένα και κέρδισαν την Αναγέννηση Δερύνειας στο Λευκόθεο με 3 -2, ενώ 
έχαναν με 0-2 δείχνοντας δυναμική. 



Για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα εξέφρασε την άποψη ότι η έκβαση του αγώνα 
εξαρτάται από τη δική του ομάδα παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ντέρμπι. Μοναδικό πρόβλημα για τον κ. Σάββα το 

γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η Ομόνοια προπονείται στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης λόγω του ότι 
το Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» είναι καταλυμένο λόγω αγώνων της Εθνικής Ανδρών Φούτσαλ. 

Εξάλλου, οι γαλαζοκίτρινοι πάνε αποφασισμένοι για τη νίκη έστω και εάν αντιμετωπίζουν εκ νέου το πρόβλημα 
τραυματισμού του Γαβριήλ Γεωργίου ο οποίος θα απουσιάσει. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μίμης Παμπακάς δήλωσε 
αισιόδοξος για τη νίκη της ομάδας του. 

  

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής περιλαμβάνει τους αγώνες: 

 
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ – POKKA ΑΕ. ΚΑΡΑΒΑ Γηπ. Αφροδίτη, ώρα: 20:00 

Διαιτητές: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Επόπτες: Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Γ. ΑΡΕΣΤΗ 

Σημειωτής: Χ. ΚΚΕΛΗ - Β. Σημειωτής: Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Παρατηρητής: Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Γηπ. Δερύνειας, ώρα: 20:00 
Διαιτητές: Α. ΔΑΝΙΗΛ – Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ 

Επόπτες: Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ 
Σημειωτής: Μ. ΚΑΣΙΟΥΡΗ - Β. Σημειωτής: Σ. ΖΑΝΕΤΤΟΥ 
Παρατηρητής:Π.ΤΟΦΗΣ 

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. Γηπ. Σπ. Κυπριανού, ώρα: 20:00 

Διαιτητές: Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ – Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ 
Επόπτες: Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

Σημειωτής: Δ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - Β. Σημειωτής: Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

 
Κυριακή 25.10.2015 

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ Γηπ. Ελευθερία, ώρα: 20:30 
Διαιτητές: Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΥ 

Επόπτες: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Γ. ΚΑΙΛΗΣ 
Σημειωτής: Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ - Β. Σημειωτής: Α. ΤΣΑΤΣΟΥ 
Παρατηρητής: Π. ΤΟΦΗΣ 

 

21.10.2015/22:07 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας γυναικών - 1η αγωνιστική 

ΑΕΛ - ΑΕΚ Λάρνακας  0-3 (23-25, 21-25, 21-25)   

Ολυμπιάδα Ν. - ΕΝΑ.Αθ. 3-0 (25-17, 25-22, 25-21) 

Αρης Πολ. - Ανόρθωσις  0-3 (6-25, 14-25, 19-25) 
ΘΟΙ Αυγόρου - Απόλλων 0-3 (15-25, 13-25, 16-25) 

Μεγάλη νίκη της Τεχνοοικία ΑΕΚ επί της Transbunker ΑΕΛ στη Λεμεσό 

Με τέσσερεις αγώνες άρχισε την Τετάρτη το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Πετοσφαίρισης Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Στο 

σημαντικότερο αγώνα της ημέρας η Transbunker ΑΕΛ  αντιμετώπισε την ομάδα της Τεχνοοικία ΑΕΚ στο γήπεδο της . 
Η ομάδα της Λάρνακας καλύτερη κέρδισε με 3-0 και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. 

Στο πρώτο σετ η Transbunker ΑΕΛ ξεκίνησε με ενθουσιασμό αλλά σταδιακά η Τεχνοοικία ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή 
της και ξέφυγε στο σκορ (17-11), όμως η  Transbunker ΑΕΛ με την ένθερμη συμπαράσταση 100 περίπου οπαδών της 

κατάφερε να ισοφαρίσει (23-23). Η μεγάλη όμως προσπάθεια της Transbunker ΑΕΛ καταστράφηκε με δύο απανωτά 
λάθη και το σετ κατέληξε στην Τεχνοοικία ΑΕΚ με 25-23. 

Στο δεύτερο σετ παίχθηκε πολύ καλύτερο βόλεϊ και από τις δύο ομάδες γεγονός που μετέτρεψε το σετ σε αμφίρροπο 
και ισοδύναμο. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ πήρε αρχικά το προβάδισμα αλλά η αντίδραση της Transbunker ΑΕΛ έφερε 



αποτέλεσμα παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ 16-14. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες τα‘έδωσαν όλα για την 
κατάκτηση του σετ. 

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ελαφρύ προβάδισμα το οποίο συντηρούσε και πήρε το σετ με 25-21. Μάχη έγινε 

στο τρίτο σετ με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν (7 -8, 15 -16). Τελικά, η Τεχνοοικία ΑΕΚ πιο αποφασιστική στα 
τελευταία στάδια κέρδισε με 25 – 21 και πήρε τη νίκη με 3-0. 

Διακύμανση του σκορ Transbunker ΑΕΛ - Τεχνοοικία ΑΕΚ: 

1ο σετ: 4-8, 11-16, 17-21, 23-25 

2ο σετ: 4-8, 16-14, 19-21, 21-25 
3ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 21-25 

 
Transbunker ΑΕΛ(Ομελτσένκο): Τσακαταρασβίλι, Παύλου, Λεζένκινα, Σουκχορίκοβα, Στ.Κωνσταντίνου, Κουδουνά 

(λίμπερο) Ταλιαδώρου 

Τεχνοοικία ΑΕΚ(Π.Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Βοϊτζίνοβιτς, Δημητρίου, Τραϊκόβσκα, Τόμιτς, Χαραλάμπους, 
(λίμπερο) Μοσφιλιώτη 

Ολυμπιάδα Νεαπόλεως – Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου 3 -0 

Στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως η νεοφώτιστη Ολυμπιάδα πέτυχε ίσως μια από τις πιο σημαντικές της νίκες αφού κέρδισε 

την Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου με 3 -0. Η ομάδα της Νεάπολης εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο σετ τον τραυματισμό της 
Αμερικανίδας Ράσελ Κούπερ και είχε το πάνω χέρι κερδίζοντας με 25 – 17. Στα αρχικά στάδια του δεύτερου σετ η 

ομάδα της Λεμεσού προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της αλλά η Ολυμπιάδα αντέδρασε και πήρε το σετ με 
25 – 22. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε το τρίτο σετ με την ομάδα του Χριστόδουλου Σιαντρή να κερδίζει με 25 – 21 και 
τον αγώνα με 3 -0. 

Ολυμπιάδα(Σιαντρής): Πέτρου, Χριστοδούλου, Χαραλάμπους, Α.Σταύρου, Ε.Πέτρου, Παπαγιάννη (λίμπερο) 

Στ.Σταύρου (Μακλάσκι, Ψηλογένη, Πόπα) 
ΕΝΑΑΘ (Ροτσίδου): Ταβέλλα, Κοβάλιοβα, Κωνσταντίνου, Κούπερ, Αραούζου, Χριστοφόρου (λίμπερο) 
Χατζήκυριακου (Νιόκκα, Ιωάννου) 

Αρης Πολεμίου – Ανόρθωση 0 -3 

Νικηφόρα άρχισε τις υποχρεώσεις της και η Ανόρθωση η οποία κέρδισε στο Πολέμι την τοπική ομάδα του Άρη με 3 -0. 
Η ομάδα Του Γιαννάκη Χριστοφόρου ήταν πολύ καλύτερη και κέρδισε άνετα το πρώτο σετ με 25 – 6. Η ομάδα του 

Πολεμίου εμφανίστηκε καλύτερη στο δεύτερο σετ αλλά η Ανόρθωση κέρδισε και πάλι με 25 – 14. Το τρίτο σετ δεν 

διέφερε από τα άλλα δυο με την Ανόρθωση να κερδίζει με 25- 19 και να παίρνει την πρώτη της νίκη στη φετινή 
περίοδο. 

Αρης Πολ(Γ.Χαραλάμπους): Ρ.Κουππή, Χατζηευσταθίου, Πεγειώτη, Αντωνίου, Χαραλάμπους, Μ.Κουππή (λίμπερο) 

Χατζηχριστοδούλου (Ανδρέου, Αντωνίου) 

Ανόρθωσις(Χριστοφόρου): Ριαλά, Οικονομίδου, Κ.Γιασουμή, Φ.Ιωάννου, Νύστρομ, Μπρατούχινα (λίμπερο) 
Δαυίδ (Kωνσταντίνου, Ν.Γιασουμή) 

ΘΟΙ Αυγόρου –Prestige Απόλλων 0 -3 

Στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου ο Prestige Απόλλωνας κέρδισε το τοπικό ΘΟΙ με 3- 0 σετ. Η ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη 
δεν αντιμετώπισε δυσκολίες και πήρε τα τρία σετ με 25 – 15, 25 -13 και 25 – 16. 

ΘΟΙ Αυγ(Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνου, Οθωνος, Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου (λίμπερο) 
Δ.Κούτα 

Prestige Απόλλων(Γιαπάνης): Φρέντς, Χουντίμα, Ζακχαίου, Κις, Χατζηκωστάντα, Ιορδάνους, (λίμπερο) 
Στεφάνου, Χριστοφόρου (Στυλιανού, Μανίταρου) 

 

21.10.2015/13:16 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ: «Πάμε με απαιτήσεις στον αγώνα με τη Ν. Σαλαμίνα» 

Την παρθενική της εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Πετοσφαίρισης 
πραγματοποίησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 η ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών. 

Η ομάδα του Νίκου Ιωάννου στην πρεμιέρα είχε δύσκολη αποστολή αφού αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ομόνοια 
από την οποία έχασε μετά από αξιοπρεπή εμφάνιση με 3-0 στο Λύκειο Λατσιών. Επόμενη αποστολή για τους 



Λατσιώτες ο αγώνας με τη Νέα Σαλαμίνα την Παρασκευή στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Ενόψει του 
αγώνα αυτού ο Νίκος Ιωάννου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεσή του με στόχο 
την πρώτη νίκη στην Α’ Κατηγορία. 

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ, ο αντιπρόεδρος του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών και υπεύθυνος της ομάδας 

πετοσφαίρισης Χριστόδουλος Χριστοδούλου ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του 
απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα την Παρασκευή θα παλέψει για το καλύτερο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από τη νίκη. 

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί χωρίς αγωνιστικά προβλήματα στο Αθλητικό Κέντρο 
«Σπύρος Κυπριανού». 

Με θετικό πρόσημο στην πρεμιέρα 
Ερωτηθείς για το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Ομόνοια, ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της διοίκησης 

για την εμφάνιση των παικτών του Εθνικού λέγοντας ότι: «Η πρώτη παρουσία σε αγώνα Α’ Κατηγορίας είχε για τον 
Εθνικό θετικό πρόσημο». Αναλύοντας την παρουσία της ομάδας ανέφερε «ότι το πρώτο σετ ήταν περισσότερο 

προσαρμογής για την ομάδα μας, αλλά στα επόμενα δυο σετ η ομάδα ανέβηκε και παρουσίασε ανταγωνιστικό 
πρόσωπο». 

Ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε την άποψη ότι στους επόμενους αγώνες αρχής γενομένης από αυτό της δεύτερης 
αγωνιστικής με την Νέα Σαλαμίνα η ομάδα θα δείξει ακόμα καλύτερο πρόσωπο και θα ανταγωνιστεί όλες τις ομάδες. 

«Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας» 
Ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του κόσμου των Λατσιών στην πρεμιέρα, αφού 

στον αγώνα με την Ομόνοια βρέθηκαν πάνω από 250 φίλαθλοι. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠΕ κάλεσε 
τον κόσμο των Λατσιών να συμπαρασταθεί στην ομάδα. 

Όσον αφορά στους στόχους της ομάδας, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι είναι η καλή και αξιοπρεπής παρουσία σε 
κάθε αγώνα. «Αναλόγως, είπε ο κ. Χριστοδούλου των αποτελεσμάτων «θα οριοθετηθούν και οι στόχοι μας, οι οποίοι 

περιστρέφονται στην παραμονή μας στη μεγάλη κατηγορία». Αναφορικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της 
ομάδας ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι μέσα από τα παιχνίδια και την πορεία της ομάδας στην εξέλιξη του 
πρωταθλήματος θα διαφανεί η πιθανότητα ενίσχυσης. 

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η ομάδα του Καποδίστριας Εθνικού Λατσιών απαρτίζεται από νεαρούς παίκτες όπως οι 

Στέφανος Χαριδήμου, Ανδρέας Τοφή, Κύπρος Μιχαήλ και Αλέξανδρος Χ’’ Αθανασίου οι οποίοι αγωνίζονται στην πρώτη 
εξάδα. Ταυτοχρόνως, ο προπονητής Νίκος Ιωάννου εμπιστεύεται ως παίκτες του βασικού κορμού και τους λίμπερο 
Δημήτρη Γαλανάκη, Χρίστο Νικηφόρου και τον Κωνσταντίνο Προύσσαλη. 

 

21.10.2015/11:08 

Την Κυριακή στις 20:30 μ.μ. ο αγώνας Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ στο «Ελευθερία» 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης μετάθεσε για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στις 20:30 τον αγώνα της 

δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Ομόνοιας – ΑΠΟΕΛ που ήταν 
ορισμένος την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 20:00. 

Αιτία της αναβολής το γεγονός ότι την Παρασκευή αγωνίζεται στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» η 
Εθνική Κύπρου Φούτσαλ Ανδρών. Ο αγώνας ορίστηκε Κυριακή επειδή όπως ενημερώθηκε η ΚΟΠΕ ολόκληρη την 
ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μad Awards». 

 

20.10.2015/22:30 

Σπουδαίο διπλό για τον Παφιακό στην πρεμιέρα 

Κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα 1 -3 στο «Σπύρος Κυπριανού» 

Σπουδαίο διπλό πέτυχε ο Παφιακός στην κλειστή αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, αφού κέρδισε τη Νέα 

Σαλαμίνα με 3 -1 στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 
Πετοσφαίρισης Ανδρών. Σημειώνεται ότι η νίκη της ομάδας του Σπύρου Πρωτοψάλτη ήλθε με ανατροπή. 

Η Νέα Σαλαμίνα μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και αφού διατήρησε σταθερά προβάδισμα τριών πόντων κατάφερε να 
κερδίσει το πρώτο σετ με 25 -20 και να προηγηθεί με 1 -0 εξασφαλίζοντας συνάμα και το ψυχολογικό προβάδισμα. 



Στο δεύτερο σετ τα πράγματα όμως άλλαξαν. Ο Παφιακός μεταμορφώθηκε και αφού κυριάρχησε σε όλους σχεδόν 
τους τομείς κέρδισε εύκολα το σετ με 25 -15 ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 1 -1. Η ομάδα του Σπύρου Πρωτοψάλτη 

συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ το οποίο κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία 14 -25 και ανέτρεψε τα 
δεδομένα προηγούμενη με 1 – 2. 

Πραγματική μάχη έγινε στο τέταρτο σετ αφού η μεν Νέα Σαλαμίνα ήθελε να ισοφαρίσει και να πάρει το ματς σε 
πέμπτο σετ, ο δε Παφιακός ήθελε να τελειώσει τον αγώνα. Τελικά, οι Παφίτες καλύτεροι στα σημεία κέρδισαν τελικά 
με 25 – 22 και τον αγώνα με 1 -3. 

 Ν. Σαλαμίνα (Ρέινολτς): Ζηκάκης, Χαντ, Ιάντολο, Σαββίδης, Σοφοκλέους, Προδρόμου Τέγκενροντ (Λίμπερο) 

Παφιακός (Σπ. Πρωτοψάλτης): Γιαννάκος, Σωκράτους, Φιλίππου, Τιάγκο, Λεονάρντο, Μπουρκόφσκι, 
Παπαχριστοδούλου (Λίμπερο). Οικονομίδης, Κωνσταντινίδης, Ανδρέου. 

 

20.10.2015/21:50 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Νέα Σαλαμίνα - Παφιακός 1-3 (25-20, 15-25, 14-25, 22-25) 

Νέα Σαλαμίνα: Σαββίδης, Προδρόμου, Ιάντολο, Χάντ, Ζηκάκης, Σοφοκλέους (λίμπερο) Τέτζενροτ (Γ.Χρυσοστόμου, 

Καλαφάτης) 
Παφιακός: Γιαννάκκος, Σωκράτους, Φιλίππου, Τιάγκο, Λεονάρντο, Μπουρκόφσκι (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου 

 

20.10.2015/09:53 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
Αρχίζει η δράση στις γυναίκες – Το προφίλ των οκτώ ομάδων 

Πρεμιέρα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Γυναικών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015. 
Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: ΑΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας (Γήπεδο ΑΕΛ), Ολυμπιάδα Νεαπόλεως –Ε. 

Ν. Αγίου Αθανασίου (Γυμνάσιο Ακροπόλεως), Άρης Πολεμίου –Ανόρθωση (Γήπεδο Πολεμίου), ΘΟΙ Αυγόρου – 
Απόλλων (Τεχνική Σχολή Αυγόρου). 
Ο αγώνας ΑΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας θα αρχίσει στις 20:00, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αγώνες στις 19:30. 



 

 
Στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα του γυναικείου πρωταθλήματος. 

Ο νταμπλούχος Prestige Απόλλων παρουσιάζεται και φέτος πανίσχυρος με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 

Οι «γαλάζιες» του Ιωάννη Γιαπάνη διαθέτουν στο δυναμικό τους τέσσερις ξένες, αφού στοχεύουν και σε πολύ καλή 

πορεία στην Ευρώπη. Η ομάδα της Λεμεσού ενέταξε στη δύναμή της την Ουγγαρέζα Καταλίνα Κις και την Κέλτσιν 
Φρεντς, παρέμειναν οι Μαρίνα Λαβρούκ και Βερόνικα Χουντίμα, ενώ αποχώρησε ηΤατιάνα Μουντρίσκαγια. Ο Prestige 

Απόλλων έδειξε και στον αγώνα τουΣούπερ Καπ ότι διαθέτει πλούσιο ταλέντο και Κύπριων παικτριών, ότι βρίσκεται σε 
πολύ καλή κατάσταση, ενώ το γεγονός ότι γύρισε το παιχνίδι ανέβασε την ψυχολογία του. Ενόψει του εκτός έδρας 

αγώνα με το ΘΟΙ Αυγόρου ο κ. Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. 

 
Φιλόδοξη αναμένεται να παρουσιαστεί και η ομάδα της ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ Λάρνακας. Η ομάδα του Παύλου 

Κωνσταντίνου έδειξε και στον αγώνα του Σούπερ Καπ ότι θα είναι δυνατή και θα παλέψει για την διάκριση. 
Οι «κιτρινοπράσινες» ενέταξαν στο δυναμικό τους τη Σκοπιανή Μαρία Τραϊκόφσκα και τις Σέρβες Νικολίνα Τόμιτς και 

Ιβάνα Βοϊτζίνοβιτς.Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε με την πασαδόρο Δέσποινα Κωνσταντίνου, η οποία την περσινή χρονιά 

αγωνιζόταν στην Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου. Την πρώτη αγωνιστική η ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ θα αγωνιστεί με την ΑΕΛ στη 
Λεμεσό χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. 

 
Αξιοπρεπής στο πλαίσιο οικονομικής περισυλλογής θέλει να παρουσιαστεί στη νέα περίοδο και η ομάδα της 

Ανόρθωσης. Στην πρεμιέρα θα ταξιδέψει στο Πολέμι για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Η ομάδα του 
Γιαννάκη Χριστοφόρου ενισχύθηκε με την Εσθονή Ναταλία Μπρατούχινα, ενώ διατήρησε στις τάξεις της την Φινλανδή 

Ερικα Νίστρομ. Επίσης, επέστρεψε η Φωτεινή Ιωάννου μετά από αρκετά χρόνια. Η Κάλια Βασιλείου θα είναι η 

πασαδόρος για άλλη μια περίοδο, από την περσινή σεζόν έμειναν στο ρόστερ η λίμπερο Χριστάνα Δαυίδ και η Βάσω 
Ριαλά, ενώ ανέβηκαν στη γυναικεία ομάδα αρκετές παίκτριες της ομάδας των νεανίδων. Σημείο αναφοράς αποτελεί η 

αποχώρηση της αρχηγού Στέλλας Ιωάννου, η οποία υπηρέτησε την Ανόρθωση για 20 χρόνια περίπου! 
 

Η πολυνίκης ομάδα στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΛ, θέλει να έχει πρωταγωνιστική πορεία στη νέα περίοδο. Η ομάδα της 

Λεμεσού φιλοξενεί στην πρεμιέρα την ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ και θα επιδιώξει να μπει με το δεξί. Η ομάδα του Ρώσου 
προπονητή Μιχαήλ Ομελτσένκο που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει πρεμιέρας απέκτησε τρεις ξένες. Την 

ακραία - διαγώνιο Ιάνα Καταρασβίλι από την Ρωσία και δυο Ουκρανές, την πασαδόρο Όλγα Λεζέκνια και την ακραία 
Ξένια Σουκουρούκοβα. Ταυτόχρονα, επέστρεψε η Σάντρα Παύλου, επανεντάχθηκαν στην ομάδα οι 

Ραφαέλλα Παιδονόμου (κεντρική), Ιρίνα Κουδουνά (διαγώνιος), ενώ ανανεώθηκε η υποσχετική της λίμπερο Άννας 
Ταλιαδώρου από τον Πανιδαλιακό. 

 

Ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η ομάδα της Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου τη φετινή περίοδο. Το συγκρότημα της Αλεξίας 
Ροτσίδου απέκτησε δυο ξένες, τη διαγώνιο Τατιάνα Κοβαλίοβα και την Αμερικανίδα ακραία Ράσελ Κούπερ. Στην 



πρεμιέρα θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως με αποκλειστικό στόχο το 
«διπλό». Μετά την περσινή πέμπτη θέση άνοιξε η όρεξη των παραγόντων της ομάδας του Αγίου Αθανασίου που 

θέλουν εκ νέου τη διάκριση. 
 

Αξιοπρεπή πορεία θέλει το ΘΟΪ Αυγόρου, η ομάδα του οποίου στην πρεμιέρα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, 

αφού υποδέχεται τον νταμπλούχο και μόλις πριν από μια εβδομάδα νικήτρια του Σούπερ Καπ Prestige Απόλλωνα. Στην 
ομάδα παρέμεινε η Χρυσάνθη Χρυσάνθου, αφού ανανεώθηκε η υποσχετική της από τον Μαραθώνα, ενώ ο Λούης 

Νοβάκοφ θα στηριχθεί στο περσινό έμψυχο δυναμικό με στόχο την παραμονή. Ενόψει του αγώνα με τον Απόλλωνα 
είναι αμφίβολη η Ελένη Μιχαήλ. 

 
Η ομάδα του Άρη Πολεμίου θα επιδιώξει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα του Γιώργου Χαραλάμπους 

την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχθεί στο γήπεδό του την Ανόρθωση και θα παλέψει για το καλύτερο χωρίς αγωνιστικά 

προβλήματα. Η ομάδα του Πολεμίου θα ενισχυθεί τη φετινή χρονιά με δυο νεαρές παίκτριες που απέκτησε από τον 
Παφιακό, τις Ελπίδα Χαραλάμπους και Ιωάννα Αντωνιάδου. 

 
Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Γυναικών με στόχο μια αξιοπρεπή παρουσία 

και την παραμονή στην κατηγορία. Το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από Κύπριες παίκτριες. Την περσινή περίοδο 

κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας με προπονητή τον Χριστόδουλο Σιαντρή, ο οποίος παραμένει και στη 
νέα σεζόν. Ενόψει του αγώνα με την Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου στην Ακρόπολη ο κ. Σιαντρής δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα. 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 1η αγωνιστική 
 

Τετάρτη 21.10.2015 

ΑΕΛ – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Γηπ. ΑΕΛ, ώρα: 20:00 
Διαιτητές: Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΥ - Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ 

Επόπτες: Γ. ΠΑΥΛΟΥ – Κ. ΚΟΓΙΩΝΗΣ 
Σημειωτής: Α. ΚΕΦΑΛΟΥ, Β. Σημειωτής: Δ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Παρατηρητής: Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ 

 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. – Ε.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γηπ. Ακρόπολης, ώρα: 19:30 

Διαιτητές: Μ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Επόπτες: Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ – Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Σημειωτής: Ι. ΚΚΟΛΟΥ,Β. Σημειωτής: Α. ΤΣΑΤΣΟΥ 

 
ΑΡΗΣ Π. - ΑΝΟΡΘΩΣΗ, Γηπ. Πολεμίου, ώρα: 19:30 

Διαιτητές: Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ – Ν. ΣΙΑΠΑΝΗ 
Επόπτες: Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Α. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 

Σημειωτής: Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 

ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ, Γηπ. Τεχν. Σχολή Αυγόρου, ώρα: 19:30 

Διαιτητές: Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α. ΔΑΝΙΗΛ 
Επόπτες: Μ. ΛΕΛΛΑΣ – Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Σημειωτής: Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 

19.10.2015/13:32 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει σχολή διαιτησίας Πετοσφαίρισης το τριήμερο 

27-29 Νοεμβρίου 2015. Λεπρομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. Για δηλώσεις συμμετοχής στα 
τηλέφωνα 22449810 -  22449611 (Γεώργιος Δωρίτης). 

19.10.2015/13:30 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
Η επιτροπή διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ανακοινώνει οτι οι ετήσιες εξετάσεις των 
διαιτητών Πετοσφαίρισης θα διεξαχθούν την Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2015 σε Λάρνακα για τις επαρχίες Λάρνακας, 

Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου και Λεμεσό για τις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
αργότερα. 

 



19.10.2015/11:53 
Μ. Κρασιάς: «Ο Μπόριτσιτς θα βοηθήσει το κυπριακό βόλεϊ» 

Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) στη Γενική Συνέλευση της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV), εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ δρ. Μιχάλης Κρασιάς. 

 
Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ. Μιχάλης Κρασιάς μαζί με τον νέο Πρόεδρο της CEV Aλεξάνταρ Μπόροσιτς. 

«Ήταν μια επιτυχημένη Γενική Συνέλευση, που συνοδεύτηκε με αλλαγή ηγεσίας», ανέφερε ο Μιχάλης Κρασιάς, 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Σόφια. Και πρόσθεσε: «Και κάθε αλλαγή, ιδιαίτερα όταν έρχεται μετά 

από πολλά χρόνια, φέρνει καινοτομίες. Είχα πολύ φιλικές συναντήσεις και συνομιλίες με τον νέο πρόεδρο της CEV, 
Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς και πριν και μετά την εκλογή του. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει το κυπριακό βόλεϊ για να 
προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά». 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τον Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ προσκάλεσε τον Σέρβο 

παράγοντα και πλέον, ισχυρό άνδρα του ευρωπαϊκού βόλεϊ, να επισκεφθεί επίσημα την Κύπρο και υπό τη νέα ιδιότητά 
του ως προέδρου της CEV. Ο κ. Μπόριτσιτς αποδέχθηκε με προθυμία την πρόσκληση και απομένει να οριστεί η 
ημερομηνία, ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο. 

Για την παρουσία της αντιπροσωπείας της ΚΟΠΕ στη Σόφια, ο Μιχάλης Κρασιάς, ανέφερε: «Θέσαμε ως στόχο την 

στήριξη για την εκλογή του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αχιλλέα Μαυρομάτη στα διοικητικά συμβούλια της 
CEV και της FIVB. Οι στόχοι επετεύχθησαν και θεωρώ ότι παρουσία μας στη Σόφια γενικά πολύ επιτυχημένη. Ίσως 

αυτό να εξασφαλίζει και μια καλύτερη συνεργασία με τη CEV. Η Κύπρος είναι πολύ τυχερή που έχει έναν αθλητικό 

παράγοντα του εκτοπίσματος του κ. Ανδρέα Σταύρου, ο οποίος είναι επίτιμο μέλος της CEV και η βοήθειά του ήταν 
πολύ σημαντική. Από πλευράς μας δεν διεκδικήσαμε κάποια θέση, αφού μόλις πρόσφατα ανέλαβα την προεδρία. Δεν 

είναι λογικό χωρίς να γνωρίζεις και να σε γνωρίζουν, να θέλεις να εκλεγείς. Όμως στόχος μας στο μέλλον είναι η 
διεκδίκηση θέσεων τόσο στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, όσο και στις Επιτροπές της. Είναι καιρός η Κύπρος 
να δίνει βροντερό παρόν σε όλα τα σώματα, ευρωπαϊκά και διεθνή». 

Για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ 2015, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ, ανέφερε: 

«Παρακολουθήσαμε και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε πολύ υψηλό επίπεδο και με μεγάλες εκπλήξεις. Ιδιαίτερα η 
παρουσία της Σλοβενίας, μας δείχνει ότι με σωστό προγραμματισμό και θέληση μπορούμε έστω κι αν είμαστε μικρή 

χώρα να φτάσουμε σ’ ένα πολύ καλό επίπεδο. Αγωνιστικά στόχος μας είναι να ξεφύγουμε από την κατηγορία των 
Μικρών Κρατών. Και πάντα βήμα-βήμα να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. 

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει σοφότερους και μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δρόμο ανάπτυξης 
για να φτάσουμε στο ζητούμενο» 



 
Ο νέος πρόεδρος της CEV Αλεξάνταρ Μπόρισιτς. 

Ο Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής τόνισε: «Είμαστε μια νέα 
ομάδα, με νέα ηγεσία για το ευρωπαϊκό βόλεϊ, αλλά μια ηγεσία με ευθύνες. Έχουμε κοντά μας τις μεγάλες 

ομοσπονδίες, αλλά στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το άθλημα σε όλες τις χώρες. Μπορεί να υπάρχει διαφορά 
επιπέδου, αλλά με καλή συνεργασία μεταξύ των ισχυρών και των ασθενεστέρων αγωνιστικά, μπορεί να υπάρξει 
πρόοδος. 

Η προηγούμενη διοίκηση έκανε καλή δουλειά, αλλά θέλουμε περισσότερη θετική ενέργεια, να δημιουργήσουμε νέο 

image και νέο brand για το άθλημά μας. Παράλληλα, θέλουμε να φέρουμε κοντά μας θεσμούς εκτός του αθλήματος 
και να βρούμε λύσεις για την εισροή χρημάτων που θα επανεπενδυθούν στο βόλεϊ και δεν θα μείνουν στις τράπεζες». 

Ο νέος πρόεδρος της CEV αποκάλυψε ότι στόχος της νέας διοίκησης είναι να αυξηθούν οι ομάδες της τελικής φάσης 
στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα σε 24 και να διευρυνθεί η βάση των διοργανωτών. Άλλες άμεσες προτεραιότητες της 

νέας διοίκησης θα είναι η προστασία των κορυφαίων αθλητών που σήμερα καλούνται να παίζουν περισσότερους από 
100 αγώνες κάθε χρόνο, αλλά και η διεκδίκηση μιας πιο δίκαιης μεταχείρισης των ευρωπαϊκών χωρών από την 

Παγκόσμια Ομσοπονδία. 

«Η Ευρώπη δικαιούται μεγαλύτερου σεβασμού από την FIVB», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπόρισιτς και κατέληξε. «Για 
παράδειγμα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ευρώπη έχει μόνον μία θέση εξασφαλισμένη κι αν δεν είχαν προκριθεί 

Σερβία στις γυναίκες και Ιταλία στους άνδρες, υπήρχε κίνδυνος η Ευρώπη να έχει μόνον μία ομάδα στο Ρίο του 
χρόνου». 

 

19.10.2015/11:59 
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γαλλία 

Η Γαλλία ήταν αυτή που κατάφερε να σταματήσει τη σλοβενική επέλαση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών 
και με νίκη στον τελικό με 3-0 σετ (25-19, 29-27, 29-27) να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της 

στο θεσμό. Είναι το 7ο μετάλλιο της Γαλλίας μετά τα αργυρά το 1948, 1987, 2003 και 2009 και τα χάλκινα το 1951 και 
1985. 

Η Σλοβενία ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το 13ο ευρωπαϊκό μετάλλιο της ιστορίας της 
κατέκτησε η Ιταλία, που νίκησε τη Βουλγαρία με 3-1 σετ (25-20, 25-14, 25-23, 25-20) στον μικρό τελικό της 

διοργάνωσης. Για την Εθνική Ιταλίας ήταν η ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς, ύστερα από την 
κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον περασμένο μήνα στο Τόκυο, αλλά και την πρόκρισή 

της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Από πλευράς Βουλγαρίας η απογοήτευση για τους 11.000 φιλάθλους που και 
σήμερα γέμισαν την Αρμέετς Αρένα ήταν τεράστια. 



 

 

19.10.2015/12:11 
Νέα Σαλαμίνα – Παφιακός ρίχνουν την αυλαία της 1ης αγωνιστικής 

Με τον αναβληθέντα αγώνα Νέα Σαλαμίνα – Παφιακός θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, στις 8:00μ.μ., 
η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών. 

Η Νέα Σαλαμίνα θα παρουσιαστεί απαιτητική τη φετινή σεζόν, αφού ενέταξε στο δυναμικό της τον Αμερικανό 
πασαδόρο Μάικ Ιαντόλο, τον Σουηδό λίμπερο Άντον Bάικ και τον διαγώνιο Κολομβιανό Χόρχε Εμίλιο Μορένο. Στη 

δύναμή της είναι επίσης και οι Καναδοί Γιόρι Μάντα και Τέιλορ Χάντ. Ταυτόχρονα απέκτησε τους Κύπριους Αυγουστίνο 
Σαββίδη και Λούκα Σοφοκλέους. Οι ερυθρόλευκοι παραχώρησαν με υποσχετική τον Ανδρέα Χρυσοστόμου στην 
Αναγέννηση Δερύνειας. 

Η ομάδα του Παφιακού, η οποία είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο χώρο του βόλεϊ ενέταξε στη δύναμή 

του, τους Βαλντίν Μπουρκόφσκι από την Ουκρανία και τους Βραζιλιάνους Μάσιελ Τιάγκο και Λεονάρντο Μπατίστα. Η 
ομάδα της Πάφου με προπονητή τον Σπύρο Πρωτοψάλτη αρχίζει τις υποχρεώσεις της χωρίς να αντιμετωπίζει 

προβλήματα. 

 
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ Γηπ. Σπ. Κυπριανού, ώρα: 20:00 

Διαιτητές: Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΥ – Φ. ΠΕΤΡΟΥ 
Επόπτες: Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 
Σημειωτής: Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ, Β. Σημειωτής: Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

 

17.10.2015/10.14 

Ο Aleksandar Boricic νέος πρόεδρος της CEV 

Με ψήφους 31 έναντι 21 (συν δύο άκυρα και ένα λευκό) ο 67χρονος Σέρβος Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς επεκράτησε του 
Λουξεμβούργιου Αντρέ Μέγερ και εξελέγη στη Σόφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνονομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για 

την επόμενη τετραετία. 
Όλες οι εξελίξεις σε συνεχή ροή από τη βουλγαρική πρωτεύουσα: 
http://www.volleyball.org.cy/live/ 

 

16.10.2015/22.14 
Μπήκαν με το  δεξί Ανόρθωση - Ομόνοια -Δραματική νίκη του ΑΠΟΕΛ 

Με τρεις αγώνες άρχισε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών. Στο σημαντικότερο αγώνα της 

http://www.volleyball.org.cy/live/


ημέρας η Ανόρθωση κέρδισε μέσα στο Θεμιστόκλειο την Pokka ΑΕΚ Καραβά με 3- 0. 
Στον αγώνα που έγινε στο Γήπεδο των Λατσιών η Ομόνοια κέρδισε εύκολα τον Καποδίστριας Εθνικό Λατσιών με 3- 0. 
Στο Λευκόθεο το ΑΠΟΕΛ έκανε την ανατροπή κερδίζοντας με 3 - 2 την Αναγέννηση Δερύνειας ενώ έχανε με 2-0. 

Πειστική νίκη από την «Κυρία» 

Στον αγώνα που έγινε στο Θεμιστόκλειο η Ανόρθωση ήταν καλύτερη από την Pokka ΑΕΚ Καραβά στα δυο από τα τρία 
σετ. Μόνο στο τελευταίο η ομάδα του Χόρχε Καννεστράτσι προέβαλε σθεναρή αντίσταση, αλλά η «Κυρία» καλύτερη 

στα σημεία κέρδισε 26 – 24. 
Τα σετ: 25 – 23, 25 – 14, 26 - 24 

Ανόρθωση (Μάριος Κοντός): Γκουλέ, Κολάς, Δημητρίου, Μιχαήλοβιτς, Γκράτσκι, Χρυσοστόμου (Λίμπερο), Γ. Κοντός. 

Π. Χρυσοστόμου. 
Pokka ΑΕΚ Καραβά (Χόρχε Καννεστράτσι): Χριστοφή, Κνέζεβιτς, Αντωνιάδης, Χουόζας, Ράμμα, Χατζηδαμιανού 
(Λίμπερο) -Ράντιτς, Χατζηφιλίππου, Αχιλλέως, Χατζηβασίλη, Β. Αχιλλέως – Λίμπερο. 

Εύκολη νίκη για Ομόνοια 

Όπως ήταν αναμενόμενο η Ομόνοια κέρδισε πολύ εύκολα την νεοφώτιστη ομάδα του Καποδίστριας Eθνικού Λατσιών 
με 3 – 0. Οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες κερδίζοντας με συνοπτικές διαδικασίες τη φιλότιμη ομάδα του 

Νίκου Ιωάννου. 
Τα σετ: 10 – 25, 18 – 25, 16 -25. 

Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών (Νίκος Ιωάννου): Χατζηαθανασίου, Κουλέντης, Προύσσάλης, Χαριδήμου, Μιχαήλ 
Κ.,Νικηφόρου – Λίμπερο -  Τοφή, , Κυρίλοφ, Βραχίμης, Μάτσας, Γεροσήμου, Γαλανάκης). 

Ομόνοια (Σάββας Σάββα): Τούλιο, Πετρακίδης Σ., Πετρακίδης Α., Παφίτης, Μπρούνο, Αντωνίου (Λίμπερο) – 

Αποστόλου, Αδάμου, Σπανιάς. 

Δραματκή νίκη του ΑΠΟΕΛ 

Δραματικός σε εξέλιξη και επεισοδιακός ήταν ο αγώνας που έγινε στο Λευκόθεο ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την 
Αναγέννηση Δερύνειας. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της 

δεδομένα και να κερδίσει 3 -2 ένα χαμένο αγώνα αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. 
Οι Δερυνειώτες ήταν πολύ καλύτεροι στα δυο πρώτα σετ τα οποία κέρδισαν με 25 – 21 και 25 – 15. Στο τρίτο σετ το 

ΑΠΟΕΛ αντέδρασε κέρδισε με 25 - 19 μειώνοντας το σκορ σε 2 – 1. Στο τέταρτο σετ το ΑΠΟΕΛ συνέχισε στον ίδιο 

ρυθμό κερδίζοντας με 25 – 21.Το πέμπτο σετ ήταν επεισοδιακό, αφού ενώ το σκορ ήταν 13 -12 μια διαιτητική 
απόφαση προκάλεσε εκνευρισμό και διακοπή του αγώνα. Τελικά, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 18 – 16 εξασφαλίζοντας τη 

νίκη με 3 -2. 
Τα σετ: 21 -25, 15 - 25 25 -19, 25 - 21, 18 -16. 

ΑΠΟΕΛ (Μ. Παμπακάς): Κοζλόφσκι, Χατζηπαύλου, Τζόρτζεβιτς, Χαλουμής, Ευσταθίου, Χόπερ, Παντελή – Λίμπερο. 

Αναγέννηση (Αντώνης Κωνσταντίνου): Στέκκας, Πράια, Ντουβάρτσι, Αρμενάκης, Ττόφιας, Νικόλοφ, Ζάνης – 
Λίμπερο. 

 

16.10.2015/18.23 
Η πρόεδρος των μικρών κρατών ζήτησε από την Κύπρο να αναλάβει την τελική φάση Εφήβων και 

προκριματικά Νεανίδων 
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV) που διεξάγεται στη Σόφια, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Μικρών Κρατών, στην οποία μέλος είναι και η Κύπρος. Για τα αγωνιστικά θέματα, η επιτροπή 

των Μικρών Κρατών ζήτησε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) να διοργανώσει την τελική φάση 
των Εφήβων και έναν προκριματικό όμιλο των Νεανίδων για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 

Από την Κύπρο ζητήθηκε να διοργανώσει και κάποιο από τα νεοεισαχθέντα πρωταθλήματα μπιτς βόλεϊ Μικρών 

Κρατών, αλλά με δεδομένη τη διοργάνωση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Λάρνακα, κρίθηκε αδύνατο να προστεθεί 
κι άλλη διοργάνωση στο κυπριακό καλεντάρι. 

Το Σαν Μαρίνο ανακοίνωσε στη συνεδρία της Επιτροπής ότι προτίθεται να καταθέσει ολοκληρωμένη εισήγηση για την 
εισαγωγή μέχρι δύο ξένων στις εθνικές ομάδας των Μικρών Κρατών. Οι ισχυρότερες αγωνιστικά χώρες, όπως η 

Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Σκωτία, διαφώνησαν -και μάλιστα με ισχυρά επιχειρήματα- αλλά οι ασθενέστερες 

τάχθηκαν υπέρ. Σχετική απόφαση θα ληφθεί προσεχώς. Η Σκοτσέζα Ανν - Μάργκαρετ Φλέμινγκ εξελέγη ομόφωνα 
(χωρίς ανθυοποψήφιο και δια βοής) να συνεχίσει για μια ακόμη τετραετία στην προεδρία των Μικρών Κρατών 
Ευρώπης. 

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ δρ. Μιχάλης Κρασιάς είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 

πρόεδρο της ΕΟΠΕ Αχιλλέα Μαυρομάτη, καθώς και άλλα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Κύπρος και Ελλάδα θα 



τηρήσουν κοινή γραμμή για την υποστήριξη των Ελλήνων υποψηφίων στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 
πρωΐ του Σαββάτου, ενώ από πλευράς ΕΟΠΕ θα στηριχθούν, όπου είναι εφικτό, οι κυπριακές θέσεις. 

Παρακολουθείστε σε πραγματικό χρόνο όλες τις εξελίξεις από τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
μέσα από το live text commentary της ΚΟΠΕ. 

 

16.10.2015/13:09 
Την Τρίτη ο αγώνας Ν. Σαλαμίνα – Παφιακός 

Ο αγώνας Ν. Σαλαμίνα – Παφιακός στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας 
Ανδρών θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 στις 8:00μ.μ.  

Ο αγώνας μεταφέρθηκε κατά μια ημέρα αφού ήταν ορισμένος τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Ο λόγος της δεύτερης 

μετάθεσης του αγώνα (σημειώνεται ότι μεταφέρθηκε από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015), οφείλεται στο γεγονός 
ότι η κλειστή αίθουσα «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ», όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας θα παραδοθεί προς χρήση την Κυριακή 18 

Οκτωβρίου 2015, αντί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015. 

 

15.10.2015/01:45 

Έτοιμες οι οκτώ ομάδες για την πρεμιέρα της Α΄ Ανδρών 
Το μεταγραφικό παζάρι 

Πανέτοιμες παρουσιάζονται οι  ομάδες της  Α' Κατηγορίας ενόψει της έναρξης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ την 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει τρεις αγώνες (Εθνικός Λατσιών – Ομόνοια στο Λύκειο Λατσιών, 
ΑΠΟΕΛ - Αναγέννηση Δερύνειας στο Λευκόθεο και Ανόρθωση - ΑΕ Καραβά στο «Θεμιστόκλειο»), ενώ ο αγώνας Νέα 
Σαλαμίνα – Παφιακός για την 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 
20:00.   

Η Ομόνοια μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ είναι έτοιμη για τον εκτός έδρας αγώνα της πρεμιέρας με 
αντίπαλο τον Εθνικό Λατσιών. Η ομάδα του Σάββα Σάββα προχώρησε στην απόκτηση των Βραζιλιάνων 
Ενρίκε Μπρούνο,  Σίλβα Ρεϊνάλντο και Νογκουέρια Τούλιο. Παράλληλα, ενέταξε στο δυναμικό της τον 

Κωνστανίνο Παφίτη από την ΑΕΚ Καραβά, ενώ επέστρεψε ο Δημήτρης Αποστόλου. 

Η φιναλίστ του Σούπερ Καπ Pokka  ΑΕΚ Καραβά προχώρησε στην απόκτηση των Βαλεντίνου Αχιλλέως και του 
Λετονού Βάλτερς Ράμα. Επίσης, η ΑΕΚ διατήρησε στο ρόστερ της τον Σέρβο  Γκάμπριελ Ράντιτς, τον 
Βενεζουελάνο Ρένζο Σάντσες και τον Βραζιλιάνο Ροντόλφο Νοβάες. Ταυτόχρονα, βρίσκεται πολύ κοντά στην 

απόκτηση του Χρίστου Αντωνιάδη από την Ομόνοια. Οι τελευταίες  προπονήσεις ήταν κριτήριο κατά πόσο όλοι οι 
πετοσφαιριστές θα βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού προπονητή Χόρχε Κανεστράτσι για τον αγώνα της 
πρεμιέρας με την Ανόρθωση. 

Η ομάδα της Ανόρθωσης θέλει να επαναδιεκδικήσει  φέτος τα σκήπτρα και γι’ αυτό απέκτησε τον διεθνή Βασίλη 
Δημητρίου και ενέταξε στο δυναμικό της τρεις ξένους, τους Νταβίντ Γκουλέ από τη Γαλλία, Ματέι  Μιχαΐλοβιτς 
από τη Σλοβενία και Μιομίρ Τσάρνσκι από τη Σερβία. Επίσης, στη δύναμή της εγγράφηκε ο Ελλαδίτης 

Κωνσταντίνος Καρπαθάκης. Όλοι οι πετοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του Μάριου Κοντού ενόψει του αγώνα με 
την ΑΕΚ Καραβά. 

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται πλέον έτοιμος σύμφωνα με τους παράγοντές του για να πρωταγωνιστήσει. 
Απέκτησε τους διεθνείς Κωνσταντίνο Ευσταθίου και Γαβριήλ Γεωργίου, ενώ ενέταξε στο δυναμικό του άλλους 
δύο ξένους, τους  Φάμπιο Χόστερ από τη Βραζιλία και Ντιμίτρο Κοζλόφσκι από την Ουκρανία. Διατήρησε τον 

Βλάνταν Τζόρτζεβιτς από τη Σερβία. Ενόψει του αγώνα με την Αναγέννηση, ο προπονητής Μίμης Παμπακάς θα 
στερηθεί των υπηρεσιών του Γαβριήλ Γεωργίου λόγω τραυματισμού. 

Τις δικές της φιλοδοξίες έχει και η Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία θα παρουσιαστεί με τρεις  ξένους. Aυτός 
που ξεχωρίζει, βέβαια, είναι ο Απόστολος Αρμενάκης εν ενεργεία διεθνής της Εθνικής Ελλάδας με συμμετοχές 
στα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Απ’ εκεί και πέρα, η Αναγέννηση απέκτησε τον 

Σκοπιανό  κεντρικό Ρίστο Νικόλοφ και τον ακραίο Κλέιτον Πράια από τη Βραζιλία. Επίσης, ενέταξε στο δυναμικό της 
τον Ανδρέα Χρυσοστόμου από τη Νέα Σαλαμίνα. Ενόψει του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής Αντώνης 
Κωνσταντίνου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. 

Ο περσινός πρωταθλητής της Β’  Κατηγορίας Καποδίστριας Εθνικός Λατσιών εμφανίζεται με αισιοδοξία για την 
πρώτη του παρουσία στην Α’ Κατηγορία. Οι «νεοφώτιστοι» ενέταξαν στο δυναμικό τους 
Ελλαδίτες  Κωνσταντίνο Προύσσαλη και Δημήτρη Γαλανάκη. Επίσης, απέκτησε με υποσχετική τους 



Χαράλαμπο Μάτσα από τον Διόνυσο  και Αλέξη Χατζηαθανασίου από την Ανόρθωση. Ενόψει του αγώνα με την 
Ομόνοια ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Ιωάννου, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. 

Η Νέα Σαλαμίνα θα παρουσιαστεί απαιτητική τη φετινή σεζόν, αφού ενέταξε στο δυναμικό της τον Αμερικανό 
πασαδόρο Μάικ Ιαντόλο, τον Σουηδό  λίμπερο  Άντον Bάικ και τον διαγώνιο Κολομβιανό  Χόρχε Εμίλιο Μορένο. 
Στη δύναμή της είναι επίσης και ο Καναδοί Γιόρι Μάντα και Τέιλορ Χάντ. Ταυτόχρονα απέκτησε τους 

Κύπριους  Αυγουστίνο Σαββίδη και Λούκα Σοφοκλέους. Επίσης, οι ερυθρόλευκοι παραχώρησαν με υποσχετική τον 
Ανδρέα Χρυσοστόμου στην Αναγέννηση Δερύνειας. 

Η ομάδα του Παφιακού, η οποία είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο χώρο του βόλεϊ ενέταξε στη 
δύναμή του, τους Βαλντίν Μπουρκόφσκι από την Ουκρανία και τους Βραζιλιάνους  Μάσιελ Τιάγκο και 
Λεονάρντο Μπατίστα. Η ομάδα της Πάφου με προπονητή τον Σπύρο Πρωτοψάλτη θα αρχίσει τις 

υποχρεώσεις της τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα 
τραυματισμού. 

 

14.10.2015/21:57 
Ο Απόλλων κατέκτησε το Σούπερ Καπ Βόλεϊ Γυναικών 2015 

  

Με ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα άρχισε η νέα περίοδος στο βόλεϊ γυναικών. Στο Σούπερ Καπ 2015 που έγινε 
στο Λευκόθεο ο Prestige Απόλλων νίκησε την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3-2 σετ (22-25, 19-25, 25-14, 25-15, 15-8) και 
πανηγυρίζει την 4η κατάκτηση Σούπερ Καπ στην ιστορία της. Οι δύο ομάδες προσέφεραν πολύ καλό θέαμα στους 500 
φίλους του αθλήματος που επιβραβεύτηκαν παρακολουθώντας μία αμφίρροπη αναμέτρηση που κρίθηκε στη ρουλέτα 
του πέμπτου σετ. Η πρώτη γεύση από το γυναικείο βόλεϊ για τη νέα σεζόν ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, αφού ο πρώτος 
τίτλος κρίθηκε στο τάι μπρέικ. 

Στα πρώτα στάδια του  αγώνα οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο – πόντο. Ο Απόλλων προηγήθηκε με 15 – 13 και 21 – 
20, αλλά  η ΑΕΚ αντίδρασε αποτελεσματικά και με ένα σερί  4 – 0, με το καλό σερβίς της Τραικόφσκα και 
την  αποτελεσματικότητα της  Άντρεας  Χαραλάμπους έβαλε κεφάλι στο σκορ ( 24 – 21) και πήρε το πρώτο σετ (25-
22) με μπλοκ της Δέσποινας Κωνσταντίνου. 

Στο δεύτερο σετ η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και με πολύ σωστές επιλογές στην επίθεση προηγήθηκε με 10 – 4.  Ο 
Απόλλων προσπάθησε να ανακάμψει, μείωσε σε 10 – 7, αλλά ήταν η ομάδα της Λάρνακας που με ισχυρό μπλοκ είχε 
συνεχώς το πάνω χέρι  κατακτώντας και το δεύτερο σετ με 25-19. 



 

Ο Απόλλων παρά το γεγονός ότι είχε ένα βουνό να ανέβει  ξεκίνησε δυνατά το τρίτο σετ προηγήθηκε νωρίς ( 3 – 0) κι 
έβαλε γερές βάσεις ( 13 – 7), χάρις σ τις πολύ καλές επιλογές στην επίθεσή της. Εξαιρετική ήταν η Κατερίνα 
Ζακχαίου,  η οποία κέρδισε αρκετούς πόντους από στην επίθεση και στο μπλοκ με αποτέλεσμα ο Απόλλων να φτάσει 
εύκολα στην κατάκτηση του σετ με 25 – 14 μειώνοντας σε 2 – 1. 

Το τέταρτο σετ άρχισε με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν  πόντο – πόντο, αλλά ο Απόλλων πιο συγκεντρωμένος 
κατόρθωσε να προηγηθεί με 7 -3 και 14 -6 και με το αίσθημα της υπεροχής ανέβασε εκτόξευσε τη διαφορά  (23 -13) 
και έφτασε στην ισοφάριση 2-2 σετ  με 25 – 15. 

Η νταμπλούχος ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη συνέχισε τον ίδιο ρυθμό και στο τάι μπρέικ. Επιβλήθηκε σε όλους τους 
τομείς κι επικράτησε με σχετική άνεση και στο 5ο σετ (15-8) κατακτώντας έτσι τη νίκη με 3-2 σετ.  



 

O προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Γιαπάνης, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι η ομάδα του αντιμετώπισε κάποια 
προβλήματα στο ξεκίνημα, αλλά «μετά το τρίτο σετ βελτιώσαμε την τακτική μας και επιβληθήκαμε». Ο προπονητής 
της ΑΕΚ Παύλος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν τον τρίτο σετ: «Στα δύο πρώτα σετ 
παίξαμε πολύ καλά. Δεν μπορέσαμε, όμως  να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, επηρεάστηκε η ψυχολογια μας και 
χάσαμε την ευκαιρία να φύγουμε νικητές. Ελπίζω ότι στη συνέχεια θα είμαστε καλύτεροι». 
 
Prestige Απόλλων (Γιάννης Γιαπάνης): Λαβρούκ, Χουντίμα, Μανίταρου, Σπύρου, Κις, Ζακχαίου, Χριστοφόρου 
(λίμπερο), Χατζηκωνσταντά, Λεωνίδου, Ιορδάνους, Εβελιν Στεφάνου (λίμπερο). 

Τεχνοοικία AEK (Παύλος Κωνσταντίνου): Δ. Κωνσταντίνου, Στυλιανού, Χαραλάμπους, Βοϊτζίνοβιτς, Τραϊκόφσκα, 
Τόμιτς, Μοσφιλιώτη (Λίμπερο), Π.  Δημητρίου, Ιωάννου, Νάαμι. 

 

14.10.2015/15:24 
Στη Γενική Συνέλευση της CEV ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Μιχάλης Κρασιάς 
Αναχωρεί αύριο για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης 
Μιχάλης Κρασιάς όπου θα συμμετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που θα 
διεξαχθεί στις 16-17 Οκτωβρίου. Αύριο Πέμπτη ο κ. Κρασιάς θα παραστεί στη συνέλευση των Ομοσπονδιών 
Πετοσφαίρισης των Μικρών Κρατών Ευρώπης που επίσης θα διεξαχθεί στη Σόφια. 

Τον κ. Κρασιά θα συνοδεύσει στη Σόφια ο τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Γιώργος Στεφανίδης και ο επίτιμος 
πρόεδρος της ΚΟΠΕ Ανδρέας Σταύρου, ο οποίος είναι επίσης επίτιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης. 

Εξάλλου, στις 17-18 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στη σύνοδο των Μικρών Κρατών Ευρώπης που διεξήχθη στο 
Λουξεμβούργο και συζητήθηκε η ανάπτυξη της πετοσφαίρισης στο χώρο των μικρών κρατών ο υπεύθυνος Εθνικών 
Ομάδων Γεώργιος Δωρίτης. 

Παρακολουθείστε σε πραγματικό χρόνο όλες τις εξελίξεις από τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
και το Συνέδριο των Μικρών Κρατών μέσα από το live text commentary. 

 

http://www.volleyball.org.cy/live/


14.10.2015/11:43 

Έτοιμο το πρόγραμμα της Β' κατηγορίας 

Ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Β΄ κατηγορίας ανδρών και ΟΠΑΠ Β΄ κατηγορίας γυναικών 

2015-16. Και τα δύο πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν στις 11 Νοεμβρίου. 
 ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ 2015-16 
 ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-16 

 

13.10.2015/17:35 

Prestige Απόλλων και Τεχνοοικία ΑΕΚ διεκδικούν το 23ο Σούπερ Καπ Γυναικών 

Διεξάγεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7:00 μ.μ. στo «Λευκόθεο Aθλητικό Κέντρο» ο ετήσιος αγώνας 
ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών ανάμεσα στον Prestige Απόλλων και την Τεχνοοικία ΑΕΚ Λάρνακας. 

 
Φάση από τον περσινό τελικό κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων. Η Αντρεα Χαραλάμπους επιτίθεται. 

Οι δυο ομάδες θα συναντηθούν για δεύτερη σερί χρονιά, αφού στον περσινό αγώνα που διεξήχθη στη Λάρνακα ο 

Απόλλων ήταν ο νικητής με 3- 0 σετ. Στόχος και των δύο ομάδων θα είναι η κατάκτηση του τροπαίου για να 
ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν. 

Ο Απόλλων συμμετέχει για έβδομη φορά στο θεσμό και κατέκτησε τον τίτλο τρεις φορές, ενώ θα διεκδικήσει το 
Σούπερ Καπ για τρίτη σερί σεζόν, αφού το 2013 κέρδισε την Ανόρθωση με 3 -0. Ο πρώτος τίτλος για τις «γαλάζιες» 
ήλθε το 2003 όταν κέρδισε την ΑΕΛ με 3-0. 

Από την άλλη, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει για πέμπτη φορά σε αγώνα του Σούπερ Καπ και κατέκτησε τον τίτλο μια φορά 
το 2001 όταν κέρδισε την ΑΕΛ με 3 -0. 

Οι δυο ομάδες  πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια. Ο πρωταθλητής Prestige Απόλλων στηρίζεται σε ένα κράμα με 

ξένες και Κύπριες παίκτριες. Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιάννης Γιαπάνης. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ ενισχύθηκε με ξένες 
παίκτριες αφού στο ρόστερ της διαθέτει δυο Σέρβες τις Ιβάνα Βοτζίνοβιτς και Νικολίνα Τόμιτς (αποκτήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα) και τη Σκοπιανή Μαρίγια Tρασκόφσκα. 

http://www.volleyball.org.cy/docs/draw_menB_201516.pdf
http://www.volleyball.org.cy/docs/draw_womB_201516.pdf


  

 
Φάση από τον ίδιο αγώνα. Η Σοφία Μανίταρου καρφώνει σε πρώτο χρόνο. 

Με δεδομένο ότι πρόκειται για τον πρώτο αγώνα της σεζόν προβλέπεται αμφίρροπη αναμέτρηση και αναμένεται να 
είναι ένα δυνατό τεστ για τις δυο ομάδες μια βδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. 

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι Γ. Παπαγεωργίου και Ν. Ευγενίου  με επόπτες τους Κ. Στεφανή, Δ. Κουκούνη. 
Αναπληρωματικός διαιτητής είναι ο Α. Δανιήλ και παρατηρητής αγώνα ο Π. Τοφή. 

Prestige ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού 

1. Έβελιν Στεφάνου 1992 Λίμπερο 

2. Σοφία Μανίταρου 1987 Κεντρική 

3. Κάταλιν Κίς 1979 Διαγώνιος 

4. Βερόνικα Χουντίμα 1988 Ακραία 

5. Κέλτσι Φρέντς 1990 Πασοδόρος 

6. Θέλμα Χριστοφόρου 1987 Λίμπερο 

7. Μαρίνα Λαβρούκ 1985 Ακραία 

10. Βασιλική Χατζηκωστάντα 1998 Ακραία 

13. Άντρη Ιορδάνους 1987 Κεντρική 

14. Εβίτα Λεωνίδου 2000 Λίμπερο 

15. Νικολίνα Σπύρου 1997 Ακραία 

16. Κατερίνα Ζακχαίου 1998 Κεντρική 

18. Ράνια Στυλιανού 2000 Ακραία 

Προπονητής: Ιωάννης Γιαπάνης 

Βοηθός Προπονητή: Ελένη Παπαμιχαήλ 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ Λάρνακας 

2. Ελενα Μοσφιλιώτη 1991 Λίμπερο 

12. Πόλα Δημητρίου 1995 Κεντρική 

9. Αντρεα Χαραλάμπους 1987 Διαγώνια 

4. Νικολέτα Στυλιανού 1994 Κεντρική 

10. Στέλλα Ιωάννου 1995 Πασαδόρος 

1. Δέσποινα Κωνσταντίνου 1987 Πασαδόρος 



14. Μαίρη Ναάμι 1997 Ακραία 

7. Αννα Σταύρου 1998 Διαγώνιος 

3. Ελένη Καρακώστα 2001 Ακραία 

6. Νάταλι Στυλιανού 2000 Κεντρική 

11. Αντωνία Κέζου 2000 Ακραία 

16. Μαρία Τραίκόβσκα 1987 Διαγώνιος 

5. Ισαβέλλα Καπιτανή 1991 Λίμπερο 

15. Ιβάνα Βοτζίνοβιτς 1989 Ακραία 

18. Νικολίνα Τόμιτς 1986 Ακραία 

Προπονητής: Παύλος Κωνσταντίνου 

Βοηθός προπονητής: Παντελής Φελλάς 

 

13.10.2015/15:35 
Αγώνες πρεμιέρας στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Ανδρών 

Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α' 
Κατηγορίας Ανδρών. Με βάση το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα γίνουν οι ακόλουθοι αγώνες: Εθνικός Λατσιών - 

Ομόνοια, Ανόρθωση - ΑΕΚ Καραβά και ΑΠΟΕΛ -Αναγέννηση Δερύνειας. Ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα - Παφιακός που ήταν 

ορισμένος την Παρασκευή στις 8:00 το βράδυ λόγω έργων που διεξάγονται στην κλειστή αίθουσα «Σπύρος 
Κυπριανού» μετατέθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 στις 8:00 το 
βράδυ. 

 

13.10.2015/12.36 
Κληρώσεις για τα πρωταθλήματα Β' Κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών 
Πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί η κλήρωση των  πρωταθλημάτων Β' Κατηγορίας Πετόσφαιρας 
Ανδρών και Γυναικών. Η έναρξη των πρωταθλημάτων είναι ορισμένη στις 11 Νοεμβρίου 2015. 

Στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας Ανδρών συμμετέχουν οι εξής ομάδες: Ε.Ν.Παραλιμνίου, Ολυμπιάς Φρενάρους, 

Ολυμπιάδα Νεάπολης, ΑΟ Διόνυσος, Αρης Λεμεσού και Εθνική Ενόπλων Κύπρου. Σημειώνεται ότι η Εθνική Ενόπλων 

Κύπρου συμμετέχει εκτός συναγωνισμού. Η Εθνική Ενόπλων συμμετείχε άλλες δυο σεζόν εκτός συναγωνισμού τις 
περιόδους 2009 - 2010 και 2010 - 2011 τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. Μάλιστα, το 2010 πέρασε στον 
τελικό Κυπέλλου όπου έχασε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 3 -1. 

Στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας Γυναικών συμμμετέχουν οι εξής ομάδες: Παφιακός, Αναγέννηση Δερύνειας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικός Λατσιών, Πανιδαλιακός, Ανόρθωσις Πετόσφαιρα, Ν.0 Λακατάμιας, Μαραθώνας Κάτω 
Βαρωσίων και Ροτσίδης Μάμμαρι. 

 

09.10.2015/21:51 
23o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών ΟΜΟΝΟΙΑ –  Pokka ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 

 
Πράσινο το Σούπερ – καπ Ομόνοια - Ρokka ΑΕΚ Καραβά 3 -1 

Το δεύτερο συνεχόμενο της σούπερ – καπ κατέκτησε η Ομόνοια η οποία κέρδισε στο «Κίτιον» στη Λάρνακα την 

Ροkka ΑΕΚ Καραβά με 3 -1 σετ. Η Ομόνοια έπαιξε χωρίς τον διαγώνιο της Αχιλλέα Πετρακίδη που είναι τιμωρημένος 
και εκτίει την πρώτη από τις δύο αγωνιστικές της ποινής του. 

Οι δύο ομάδες στην παρουσία 500 θεατών ξεκίνησαν αγχωμένα και έκαναν εύκολα λάθος, ενώ το σετ κυλούσε πόντο 
με πόντο. Η ΑΕΚ κατάφερε να ξεφύγει δύο πόντους στο 15-13 και να συντηρεί τη διαφορά. Η Ομόνοια στη συνέχεια 

έκανε σερί 3- 0 και πέρασε μπροστά 17 – 16. Ωστόσο, το σετ ήταν ισοδύναμο. Ακολούθως οι «πράσινοι» πέρασαν 

μπροστά με 20 – 18 κάτι που ανάγκασε τον προπονητή της ΑΕΚ Καννεστράτι να πάρει τάιμ – άουτ. Η Ομόνοια γενικά 
έδειχνε πιο αποφασιστική στο πρώτο σετ, ενώ ο Ρεινάλντο στο σερβίς δυσκόλεψε την υποδοχή της ΑΕΚ. Τελικά, το 
σετ ολοκληρώθηκε σε 25 λεπτά με την Ομόνοια να το κατακτά με 25 – 20. 

Στο δεύτερο σετ η Ομόνοια συνέχισε από εκεί που έμεινε στο πρώτο σετ και πήρε προβάδισμα τριών πόντων. Η ΑΕΚ 

μετά το τάιμ – άουτ που πήρε ο προπονητής της κατάφερε να μειώσει χάρις τις επιθετικές ενέργειες του Χουόζας και 
κατάφερε να ισοφαρίσει 11 -11. Η Ομόνοια προηγήθηκε 16-15 αλλά η ΑΕΚ πέρασε στην αντεπίθεση και με ένα σερί 5-



0 ξέφυγε 19-16. Η Ομόνοια αντέδρασε με προσωπικές ενέργειες του Τούλιο και μείωσε σε 18 – 20. Η ΑΕΚ κατόρθωσε 
όμως να συντηρήσει τη διαφορά και να προηγηθεί με 24 – 21, αλλά με τρεις συνεχόμενους πόντους η Ομόνοια 

ισοφάρισε 24 – 24 και με μπλοκ του Παφίτη προηγήθηκε 26 – 25. Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Χουόζας και το ντέρμπι 
συνεχίστηκε, αφού καμιά ομάδα δεν μπορούσε να τελειώσει το σετ. Τελικά, μετά από σκληρή μάχη και ένα σετ 

διάρκειας 35 λεπτών η ΑΕΚ το πήρε με 33 – 31 σκορ που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του Σούπερ - Καπ 
ισοφαρίζοντας 1 -1. (Το προηγούμενο έγινε το 2001 28 -30 στο 2ο σετ Σαλαμίνα-Ανόρθωσις 3-2). 

Η Ομόνοια ξεκίνησε δυνατά το τρίτο σετ και προηγήθηκε με 8-2, ενώ η ΑΕΚ έδειχνε κουρασμένη από την προσπάθεια 
του δεύτερου σετ. Η Ομόνοια συνέχισε στο ίδιο τέμπο και προηγήθηκε με 16 -6. Στο σημείο εκείνο υπήρξε μικρή 

διακοπή του αγώνα λόγω υβριστικών συνθημάτων από τους περίπου 100 οπαδούς της Ομόνοιας με την ΑΕΚ να 
επωφελείται και να μειώνει σε 16 – 8. Τελικά, η Ομόνοια εμφανώς ανώτερη κέρδισε το σετ με 25 – 10. 

Η ΑΕΚ θέλησε να αντιδράσει και στο τέταρτο σετ άρχισε δυνατά. Ωστόσο, στη συνέχεια, το ματς πήγαινε πόντο – 
πόντο, αλλά τα λάθη, οι κακές επιλογές και τα χαμένα σερβίς δεν άφηναν καμιά ομάδα να ξεφύγει, άνκαι η ΑΕΚ 

διατηρούσε σταθερό προβάδισμα δυο πόντων. Το «τριφύλλι» αντέδρασε και με φοβερό μπλοκ των Παφίτη και Τούλιο 

στον Χουόζας προηγήθηκε με 13 -12 ενώ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ΑΕΚ και πέρασε μπροστά με 15 – 13. Η 
Ομόνοια κατάφερε να ξεφύγει με 19 -14 και να πάρει το τρίτο σετ με 25 -18 και τον αγώνα με 3 -1 σετ. 

Διακύμανση του σκορ: 

1ο σετ: 7-8, 14-16, 21-19, 25-20 

2ο σετ: 8-6, 16-15, 19-21, 31-33 
3ο σετ: 8-2, 16-6, 21-10, 25-10 
4ο σετ: 6-8, 16-14, 21-15, 25-18 

Ομόνοια (Σ.Σάββα): Σ.Πετρακίδης, Τούλιο, Παφίτης, Αλεξίου, Ρεϊνάλτο, Αλβες (λίμπερο Αντωνίου) 

Pokka ΑΕ Καραβά (Καννεστράτσι): Ράντιτς, Χατζηφιλίππου, Κνέζεβιτς, Χριστοφή, Σάντσεζ, Ροντόλφο (λίμπερο 
Κ.Χατζηδαμιανού), (Κοσιάρης, Χατζηβασίλης, Σπύρου) 

Σ. Σάββα: «Θέλουμε τώρα το πρωτάθλημα» 

 

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Ομόνοιας Σάββας Σάββα δήλωσε: «Άλλος ένας τίτλος για την 
Ομόνοια. Ο στόχος μας επετεύχθη. Θέλαμε αυτό το τρόπαιο όμως η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Απώλεια για την 

ομάδα είναι  ο Αχιλλέας Πετρακίδης αλλά δείξαμε ότι θα έχουμε 
την ομαδικότητα και την ομοιογένεια στην ομάδα, στοιχεία που μας έδωσαν πέρσι το πρωτάθλημα. Στοχεύουμε και 

φέτος να διατηρήσουμε τον τίτλο μας και ευχαριστώ τον κόσμο της Ομόνοιας που ήρθε στο γήπεδο. Αναμένω 
περισσότερο κόσμο στα γήπεδα του βόλεϊ». 

 

08.10.2015/10:29 
23o ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών ΟΜΟΝΟΙΑ –  Pokka ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 
Διεξάγεται αύριο Παρασκευή  9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:00μμ στη αίθουσα «Κίτιον» στην Λάρνακα ο ετήσιος 
αγώνας ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια και την κυπελλούχο Pokka ΑΕ Καραβά. 

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αντιμέτωποι και αναμένεται να επιδιώξουν 

την νίκη στον αγώνα και φυσικά την πρόσθεση ενός ακόμα τροπαίου στη συλλογή τους. Η Ομόνοια συμμετέχει για 
έκτη φορά στην ιστορία της στον θεσμό του Σούπερ Καπ και βγήκε νικήτρια μόνο μία φορά (το 2014 νίκησε με 3-0 

σετ την Ανόρθωση) ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις ηττήθηκε (1995 Ανόρθωση 0-3, 1999 Νέα Σαλαμίνα 0-3, 2006 
Παφιακός 0-3, 2009 Ανόρθωση 2-3). Η Pokka ΑΕ Καραβά συμμετέχει για τέταρτη φορά στην ιστορία της έχοντας δύο 

κατακτήσεις στο ενεργητικό της (2010 νίκησε με 3-1 την Ανόρθωση και 2012 νίκησε ξανά την Ανόρθωση με 3-2) ενώ 
ηττήθηκε μία φορά (2013 Νέα Σαλαμίνα με 3-2). 

Οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και πέρσι είχαν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους και 
μοιράστηκαν τους τίτλους. Η Ομόνοια κατέκτησε το πρωτάθλημα και η ΑΕ Καραβά το Κύπελλο. Η Ομόνοια συνεχίζει 

με Βραζιλιάνους ξένους παίκτες (συνεχίζουν οι Ρεϊνάλντο και Μπρούνο), ο τρίτος ξένος είναι ο Νογκουέϊρα Τούλιο. 

Επέστρεψε πίσω στην ομάδα ο Δημήτρης Αποστόλου, αποκτήθηκε ο διεθνής Κώστας Παφίτης. Οι δύο αυτοί παίκτες 
ήσαν βασικοί στην ομάδα της ΑΕ Καραβά την περσινή περίοδο. Επίσης στην Ομόνοια θα αγωνίζεται ο Κυριάκος 
Αδάμου ο οποίος έμεινε ελεύθερος ενώ συνεχίζει στην ομάδα για άλλη μια χρονιά ο λίμπερο Αντώνης Αντωνίου. 

Η Pokka ΑΕ Καραβά αλλάζει αγωνιστικό πρόσωπο μετά την φυγή βασικών παικτών. Για άλλη μια χρονιά θα ενισχύσει 

την προσφυγική ομάδα του Καραβά ο Βραζιλιάνος Ροντόλφο αλλά και ο Ντέντε από την Βενεζουέλα. Συνεχίζει επίσης 
και ο Σέρβος Γκάμπριελ Ράντιτς. 



Στην τεχνική ηγεσία των δύο ομάδων παρέμειναν για άλλη μια χρονιά οι Σάββας Σάββα για την Ομόνοια και Χόρχε 
Κανεστράτσι για την Pokka ΑΕ Καραβά. 

Ο αυριανός αγώνας αναμένεται να είναι δυνατός και αμφίρροπος χωρίς προβλέψεις. Οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν την 
προετοιμασία τους και θα διεκδικήσουν το 23ο ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ το θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. 

Το 23ο ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. και διαιτητές της συνάντησης θα είναι οι διεθνείς κ.κ. 
Γ.Σοφοκλέους και Χ.Μαϊφόσιης. Αναπληρωματικός διαιτητής ο A. Kωνσταντινίδης. 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι μετά από σύσκεψη που έγινε με τις δύο ομάδες και την 

αστυνομία η Ομόνοια θα πάρει την κερκίδα (κάτω διάζωμα) όπου είναι οι επίσημοι και η ΑΕ Καραβά θα πάρει την 

απέναντι κερκίδα. Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 7.00μ.μ.  
Η Ομόνοια θα αγωνιστεί με πράσινη φανέλα/πράσινο παντελονάκι και η ΑΕ Καραβά θα αγωνιστεί με κίτρινη 
φανέλα/μαύρο παντελονάκι. 

 

07.10.2015/16:34 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΕΪ (30o πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων) 

 
Ανοίγει η αυλαία με τη συμμετοχή 99 ομάδων! 

Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η ενασχόληση με το βόλεϊ των παιδιών στην Κύπρο, αγοριών και κοριτσιών. Χιλιάδες 
παιδιά ηλικίας μέχρι 18 χρόνων ασχολούνται σε τακτική βάση με το βόλεϊ, γεγονός που αποτυπώνεται με τη 

συμμετοχή των ομάδων στα Πρωταθλήματα Ανάπτυξης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Η αγωνιστική 
περίοδος στα τμήματα υποδομής θα αρχίσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 με αγώνες στις κατηγορίες Εφήβων και 

Νεανίδων, θα ακολουθήσουν στις αρχές Νοεμβρίου οι κατηγορίες Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων και Παγκορασίδων, 
ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προγραμματίζονται και συναντήσεις μίνι βόλεϊ. 

 
Η πρωταθλήτρια εφήβων 2015 ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας 

Ενδεικτικό της ανάπτυξης του βόλεϊ είναι το γεγονός ότι στη νέα περίοδο θα έχουμε νέο ρεκόρ συμμετοχών στην 

κατηγορία των κοριτσιών, με τη συμμετοχή 21 σωματείων. Στις κατηγορίες Νεανίδων U18, Κορασίδων U16 και 
Παγκορασίδων U14 θα συμμετάσχουν συνολικά 60 ομάδες. Στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το βόλεϊ είναι πρώτο σε 

συμμετοχές στη γυναικεία κατηγορία, απ’ όλα τα ομαδικά αθλήματα στον τόπο μας. Στις κατηγορίες Εφήβων U18, 
Παίδων U16 και Παμπαίδων U14 θα συμμετάσχουν συνολικά 39 ομάδες. Στα Πρωταθλήματα Ανάπτυξης της ΚΟΠΕ 
2015 -16 θα συμμετάσχουν συνολικά 99 ομάδες! 

Καινοτομία στη νέα σεζόν, για τα πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων είναι το γεγονός ότι θα διεξαχθούν σε 

παγκύπρια κλίμακα, σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τρεις ομίλους ανάλογα με τη 



βαθμολογία τους τα τελευταία τρία χρόνια και στη δεύτερη φάση, για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας, θα 
συγκροτηθεί ένας νέος όμιλος αποτελούμενος από τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της πρώτης φάσης. 

Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Εφήβων U18 θα γίνουν οι ακόλουθοι αγώνες: 

1η Αγωνιστική (Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015) 
11:00     Γήπεδο Δερύνειας                    Αναγέννηση - Ομόνοια 

16:00     Γήπεδο Αγ. Θεοδώρου             Παφιακός - Αρης Πολεμίου 
14:00     Γήπεδο Πύλας                         Φοίνικας - Νέα Σαλαμίνα 

13:00     Γήπεδο Ακρόπολης                  Ολυμπιάδα Ν. - ΑΟ Διόνυσος 

14:00     Γήπεδο Παραλιμνίου                Ε. Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιάς Φρεν. 
12:00     Γήπεδο Πολεμιδιών                 ΑΕ Καραβά - Εθνικός Λατσιών 

Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νεανίδων U18 θα γίνουν οι ακόλουθοι αγώνες: 

 

1η Αγωνιστική (Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015) 
14:30     Γήπεδο Απόλλων                    Απόλλων – Αχιλλέας Καϊμακλίου 

13:00     Γήπεδο Δερύνειας                    Αναγέννηση - Ν. Ο. Λακατάμιας 
11:00     Γήπεδο Ιδαλίου                       Πανιδαλιακός - Μαραθώνας 

16:00     Γήπεδο Τεχν. Σχολή Πάφου      Παφιακός - Νέα Σαλαμίνα 

11:00     Γήπεδο Τεχν. Σχολή Λ/κας        ΑΕΚ Λάρνακας - ΘΟΪ Αυγόρου 
15:00     Γήπεδο Πολεμίου                    Άρης Πολεμίου - Ολυμπιάδα Νεάπολης 

14:00     Θεμιστόκλειο                         Ανόρθωση πετόσφ. – Ροτσίδης Μάμμαρι 
12:00     Γήπεδο ΑΤΙ                            Ανόρθωση - Εθνικός Λατσιών 
14:00     Γήπεδο ΑΕΛ                           ΑΕΛ - Ε. Ν. Αγ. Αθανασίου 

 

06.10.2015/16:05 
Γενική Συνέλευση Σ.Δ.Π.Σ.Π.Κ. 
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία η Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Σάλας και Παραλίας Κύπρου (Σ.Δ.Π.Σ.Π.Κ.) κατά την οποία εξελέγη 7μελές νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν οι ακόλουθοι: 

Πρόεδρος:  Γιώργος Παπαγεωργίου 
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Παυλίδης 

Γενικός Γραμματέας: Μαρία Κοκκώνη 
Ταμίας: Αντρέας Κωνσταντινίδης 
Μέλη:  Βάσος Γεωργίου, Χρίστος Σωτηρίου, Νίκος Μούζουρας 



 

12.09.2015/14:45 
Συνάντηση ΔΣ ΚΟΠΕ - σωματεία: 
Δεν αλλάζει το καθεστώς των ξένων και των κοινοτικών πετοσφαιριστών 

Δεν είχε την στήριξη των υπόλοιπων σωματείων η εισήγηση της Νέας Σαλαμίνας για τροποποίηση του Κανονισμού που 
αφορά στη συμμετοχή ξένων και κοινοτικών πετοσφαιριστών, κατά τη χθεσινή άτυπη συνέλευση της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ δεν θα παραπέμψει την εισήγηση σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ζήτησε από τη Νέα Σαλαμίνα τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει νομικά το όλο 
θέμα της συμμετοχής ξένων και κοινοτικών πετοσφαιριστών στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας. 

Η εισήγηση της Νέας Σαλαμίνας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του τη σχετική εγκύκλιο του ΚΟΑ και ζητούσε όπως «κοινοτικός πετοσφαιριστής να αγωνίζεται και να έχει τα 
ίδια δικαιώματα που έχει και ο Κύπριος πετοσφαιριστής». Αναφερόταν επίσης ότι σε περίπτωση διαφωνίας, η Νέα 

Σαλαμίνα θα προσφύγει σε άλλα σώματα, όπως η ΑΔΕΑ, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βόλεϊ και τα αρμόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Στόχος μας δεν είναι απλά φέτος να εφαρμοστεί η εισήγησή μας, αλλά να συγκληθεί 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκεί  θα αναλύσουμε πενταετές πλάνο ανάπτυξης αλλά και προστασίας των σωματείων 
μας». 

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο και αφού ακούστηκαν προσεκτικά οι απόψεις σωματείων, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ, Δρ. Μιχάλης Κρασιάς 

ανέφερε τα ακόλουθα: «Διαπιστώνω ότι κανένα άλλο σωματείο δεν στηρίζει την εισήγηση της Νέας Σαλαμίνας. Πρέπει 

όμως να γίνει σοβαρή μελέτη του όλου θέματος, διίστανται οι νομικές απόψεις, ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος, 
ενώ η εισήγηση κατατέθηκε αργά, έστω και ενάμιση μήνα προηγουμένως. Θα ζητήσω, όμως, από την Νέα Σαλαμίνα 

να μας δώσει τον χρόνο να μελετήσουμε νομικά το όλο θέμα και της ζητώ να μην προχωρήσει σε άλλο νομικό μέτρο 
για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να παραπέμψει το θέμα σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση». 

Από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας αναφέρθηκε ότι όλες οι απόψεις των παρευρισκομένων σωματείων είναι απόλυτα 

σεβαστές. Ωστόσο το Δ.Σ. της ΚΟΠΕ δεσμεύτηκε όπως κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή της στην Νέα Σαλαμίνα 
την ερχόμενη Δευτέρα. 



Ορίστηκαν οι έδρες των Σούπερ Καπ Ανδρών και Γυναικών 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει επίσης ότι μετά από συνάντηση με τα σωματεία που 
συμμετέχουν στα Σούπερ Καπ Ανδρών και Γυναικών αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

Το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια και στη κυπελλούχο Α.Ε. Καραβά θα διεξαχθεί 
στις 9 Οκτωβρίου 2015, στο «Κίτιον» στη Λάρνακα στις 20:00.   

Το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών ανάμεσα στην κυπελλοπρωταθλήτρια ομάδα του Απόλλωνα και τη φιναλίστ του 
Κυπέλλου ομάδα της Α.Ε.Κ. Λάρνακας θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015 στο Λευκόθεο στις 19:30. 

 

11.09.2015/14:28 
Συνάντηση ΔΣ ΚΟΠΕ - σωματεία 
To ΔΣ της ΚΟΠΕ αύριο Σάββατο στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 11:00π.μ. θα έχει συνάντηση με τα σωματεία μέλη της 

για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων: 

1. Λεπτομέρειες των διοργανώσεων της περιόδου 2015-16 
2. Συζήτηση της πρότασης της Νέας Σαλαμίνας 

Νωρίτερα στις 10:00π.μ. θα διεξαχθεί συνάντηση με τα σωματεία που συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης και στα 
Σούπερ Καπ για τις λεπτομέρειες των αγώνων και οργάνωσή τους. 

 

08.09.2015/12:28 
Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών και γυναικών 2015-16 
Πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο παρουσία εκπροσώπων των σωματείων οι κληρώσεις του πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών και γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2015-16. 

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ. Μιχάλης Κρασιάς έκανε αναφορά στον αγωνιστικό προγραμματισμό της Ομοσπονδίας. Το 

ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου 2015 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια και στη 
κυπελλούχο Α.Ε. Καραβά. Το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ γυναικών θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015 ανάμεσα στην 
κυπελλοπρωταθλήτρια ομάδα του Απόλλωνα και στην φιναλίστ του Κυπέλλου ομάδα της Α.Ε.Κ. Λάρνακας. 

Το πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας ανδρών θα αρχίσει στις 16 Οκτωβρίου 2015 και των γυναικών στις 21 Οκτωβρίου 

2015. Με το τέλος του πρώτου γύρου της πρώτης φάσης θα διεξαχθεί η προημιτελική φάση του Κυπέλλου ανδρών και 
γυναικών. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα διεξαχθεί η ημιτελική φάση του κυπέλλου και στη συνέχεια θα 

αρχίσει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας αλλά και της ομάδας που θα πάει 
διαβάθμιση. 

Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας ανδρών (16 Οκτωβρίου 2015) θα διεξαχθούν οι 
ακόλουθες συναντήσεις: 

Νέα Σαλαμίνα – Παφιακός 
Εθνικός Λατσιών – Ομόνοια 

ΑΠΟΕΛ – Αναγέννηση Δερύνειας 
Ανόρθωσις – ΑΕ Καραβά 

http://www.volleyball.org.cy/docs/draw1stdivisionmen_201516.pdf 

Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας γυναικών (21 Οκτωβρίου 2015) θα διεξαχθούν οι 

ακόλουθες συναντήσεις: 
ΑΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας 

Ολυμπιάδα Ν. – Ε.Ν.Αγίου Αθανασίου 
Αρης Πολεμίου – Ανόρθωσις 
ΘΟΙ Αυγόρου - Απόλλων 

http://www.volleyball.org.cy/docs/draw1st%20divisionwomen_201516.pdf 

http://www.volleyball.org.cy/docs/draw1stdivisionmen_201516.pdf
http://www.volleyball.org.cy/docs/draw1st%20divisionwomen_201516.pdf

