ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 2010-11
08.08.2011 / 08.04

Εuropean Championship Beach Volley U-23
Ολοκληρώθηκαν το διάστημα 4-7 Αυγούστου οι τελευταίες υποχρεώσεις στο μπητς βόλεϊ. Η Εθνική μας ομάδα ανδρών
κάτω των 23 χρόνων (Γαβριήλ Γεωργίου - Δαμιανός Χατζηδαμιανού) έλαβε μέρος αλλά δεν μπόρεσε να φθάσει στη
διάκριση. Αρχικός στόχος ήταν να προκριθεί στην δεύτερη φάση των αγώνων αλλά στη φάση των ομίλων έδωσε τρείς
συναντήσεις και γνώρισε ισάριθμες ήττες. Η Κύπρος πήρε την 19η θέση στην τελική κατάταξη. Συμμετείχαν στο
Πόρτο της Πορτογαλίας 24 χώρες.
Στον πρώτο αγώνα που έγινε στις 4 Αυγούστου η ομάδα μας ηττήθηκε με 2-0 σετ (16-21, 15-21) από την Φινλανδία
στο καθοριστικό πρώτο παιγνίδι του ομίλου. Στη συνέχεια αντιμετώπισε το φαβορί της διοργάνωσης ομάδα της
Πολωνίας που πήρε τελικά την δεύτερη θέση (έχασε στον τελικό από την Γερμανία με 2-1 σε ένα συγκλονιστικό ματς
21-17, 25-27, 16-18). Δεν μπόρεσαν οι διεθνείς μας να ανταποκριθούν σε αυτό το ματς και έχασαν με 2-0 σετ (10-21,
08-21). Στο τρίτο και τελευταίο ματς απέναντι στην διοργανώτρια Πορτογαλία θέλαμε τη νίκη της τιμής που θα μας
ανέβαζε στην τρίτη θέση του ομίλου και θα μας έδινε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάλεψαν με όλες τους τις
δυνάμεις αλλά και πάλι ηττήθηκαν με 2-0 σετ (19-21, 14-21). Ετσι πήραμε την 19η θέση και η Πορτογαλία με μία νίκη
εις βάρος μας έδωσε στη συνέχεια άλλους δύο αγώνες και τερμάτισε στην 13η θέση μια θέση που θα μας άξιζε
περισσότερο.
Στη φωτογραφία φάση από τον αγώνα με την Πορτογαλία. Ο Γεωργίου προσπαθεί με μπλοκ να σταματήσει μια
Πορτογαλική επίθεση.

29.07.2011 / 22.44

Εuropean Championship Beach Volley U-20
Ολοκληρώθηκαν για την φετινή χρονιά οι υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδος γυναικών μπιτς βόλεϊ. Ο απολογισμός
κρίνεται ιδιαίτερα θετικός καθώς Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνου κατάφεραν να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο
στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, 3 χρυσά σε ισάριθμες συμμετοχές στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών
αλλά και δύο ένατες θέσεις στο πανευρωπαϊκό satellite στην Γεροσκήπου και στο αντίστοιχο πανευρωπαϊκό κάτω των
20 χρόνων στο Τελ Αβιβ.

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου δήλωσε σχετικά: "Ολοκληρώθηκε ένα αρκετά επιτυχημένο καλοκαίρι και τώρα ήρθε η ώρα
για ξεκούραση. Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω και αισθανόμαστε την βελτίωση. Καταφέραμε να
κατακτήσουμε 4 χρυσά (όλα εκτός Κύπρου) σε 6 τουρνουά και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να δουλεύω ακόμα
περισσότερο. Σίγουρα μπορούσαμε ψηλότερα στο Τελ Αβιβ αλλά το επίπεδο στην Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς."
Η συμπαίκτρια της Μαριώτα Αγγελοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο τουρνουά: "Στο Τελ Αβιβ θέλαμε πολύ
την είσοδο στους προημιτελικούς που θα αποτελούσε μια μεγάλη επιτυχία για το Κυπριακό μπήτς βόλεϊ και είμασταν
κοντά αλλά ηττηθήκαμε στα σημεία από την Πολωνία. Κερδίσαμε παραδοσιακές σχολές του βόλεϊ αλλά τώρα θα
περιμένουμε την επόμενη χρονιά την ευκαιρία μας. Θα δουλέψουμε πολύ για να βάλουμε ακόμα ψηλότερους
στόχους."
Τέλος, ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Ταμπουρατζής δήλωσε: "Αξίζουν συγχαρητήρια στις αθλήτριες τόσο για
τα αποτελέσματα όσο και για την προσπάθεια που κατέβαλαν αυτούς τους μήνες. Εύχομαι την νεα σεζόν να έχει λυθεί
το γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε (στοίχισε πολύ - δεν είχαν την κατάλληλη προετοιμασία τα κορίτσια) για
να μπορούμε να δουλεύουμε απρόσκοπτα. Στο Τελ Αβιβ αντιπαρήλθαμε των προβλημάτων και παίξαμε σε υψηλά
στάνταρ στα περισσότερα ματς αλλά ηττηθήκαμε στα δυο κρίσιμα ματς στο ται μπρεικ. Τα ται μπρεικ είναι υπόθεση
διαχείρισης μερικών στιγμών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη βοήθεια τους
και την Κ.Ο.ΠΕ για την συνεχή στήριξη της".
29.07.2011 / 08.11

Εuropean Championship Beach Volley U-20 - Στην 9η θέση η Κύπρος
Στην έννατη τιμητική θέση τερμάτισε η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών κάτω των 20 χρόνων που
διεξάγεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου τα έδωσαν όλα για μια πιο
ψηλή θέση και τελικά τερμάτισαν στην έννατη. Σε αγώνα που έγινε χθές στις 3.00μ.μ. ηττήθηκαν με 2-1 σετ από την
Ελβετία. Τα σετ 19-21, 21-19 και 12-15.

29.07.2011 / 09.49

Εuropean Cups - Ορισμοί Κυπρίων διεθνών διαιτητών
Η CEV έχει ανακοινώσει τους ορισμούς των διαιτητών στα Κύπελλα Ευρώπης. Δύο αγώνες Champions
League γυναικών θα διευθύνει ο Νίκος Ευγενίου, ο Γιώργος Παπαγεωργίου ένα αγώνα CEV Cup ανδρών, ο Ανδρέας
Κωνσταντινίδης ένα αγώνα Challenge Cup ανδρών και ο Γιαννάκης Σοφοκλέους ένα αγώνα CEV Cup γυναικών.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Νίκος Ευγενίου
Match no. L-344 (20-21-22 Dec.2011) women CHAMPIONS LEAGUΕ:
Volley Bergamo (Ιταλίας) – 2004 Tomis Constanta (Ρουμανίας)
Match no. L-359 (17 Jan 2012) women CHAMPIONS LEAGUE:
Crvena Zvesda Beograd (Σερβίας) – Bank BPS Farko Muszyna (Πολωνίας)
Γιώργος Παπαγεωργίου

Match no. 1-120 (25-26-27 Oct.2011) Men CEV CUP:
Buducnost Podgorica (Σερβίας) – Kakanj (Βοσνίας)
Γιαννάκης Σοφοκλέους
Match no.1-422 (6-7-8 Dec.2011) Women CEV Cup :
Radnicki Beorgad (Σερβίας) – Sagres Neuchatel (Ελβετίας)
Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Match no. 2-215 (13-14-15 Dec 2011) Men CHALLENGE CUP:
Radnicki Kragujevac (Σερβίας) – Prefaxis Menen (Βελγίου)

28.07.2011 / 21.11

Εuropean Championship Beach Volley U-20 - Νίκη επί της Ολλανδίας
Με αντίπαλο την Ολλανδία η Εθνική μας ομάδα δυσκολεύθηκε μόνο στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε με 21-18. Στη
συνέχεια επέβαλε τον ρυθμό της και καθάρισε το δεύτερο σετ με 21-13 και με νίκη 2-0 σετ πέρασε στον δεύτερο γύρο
όπου αντιμετώπισε την δεύτερη ομάδα της Πολωνίας. Στο ματς αυτό το δίδυμο Μανωλίνα και Μαριότα γνώρισε την
πρώτη ήττα στην διοργάνωση με 2-1 σετ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν στο σκορ. Το πρώτο σετ το κέρδισε η
Κύπρος με 21-16. Στη συνέχεια η Πολωνία απάντησε με 21-15 και στο ται μπρεϊκ φαίνεται να μείναμε από δυνάμεις
και χάθηκε το σετ με 15-6. Τώρα οι πρωταθλήτριες μας θα αντιμετωπίσουν αύριο στις 2.30μ.μ.την νικήτρια του αγώνα
Ισπανίας - Ελβετίας. Χρειαζόμαστε νίκη για να έχουμε συνέχεια στη διοργάνωση αλλιώς τερματίζουμε στην 9η θέση.
28.07.2011 / 12.05

Εuropean Championship Beach Volley U-20 - Στις 3.50 με την Ολλανδία
Με αντίπαλο την Ολλανδία θα αρχίσουν την φάση των 16 οι πρωταθλήτριες μας. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσουν τις
Σίννεμα και Χούλεγκι οι οποίες είναι νο.5 στην κατάταξη.
28.07.2011 / 11.40

Εuropean Championship Beach Volley U-20 - Νίκη και πρωτιά στον όμιλο
Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της φάσης των ομίλων η Εθνική μας ομάδα μπήτς βόλεϊ κάτω των
20 χρόνων. Πριν από λίγο επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση της Πολωνίας νο.3 στην κατάταξη με 2-0 σετ (21-14,
21-14). Ετσι αναμένει την κλήρωση του πρώτου γύρου των αγώνων της φάσης των 16 όπου θα είναι με το σύστημα
του διπλού αποκλεισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαριώτα Αγγελοπούλου (φωτο) αγωνιζόταν με ψηλό πυρετό αλλά
η αθλήτριά μας έσφιξε τα δόντια.

28.07.2011 / 00.29

Εuropean Championship Beach Volley U-20 - Νικηφόρο ξεκίνημα
Οι πρωταθλήτριες μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου ξεκίνησαν ιδανικά την διοργάνωση στη
φάση των ομίλων. Στο γειτονικό Ισραήλ όπου βρίσκονται από προχθές, άρχισαν με νίκη επί της Σλοβακίας 2-0 σετ
(21-13 και 21-17) και στη συνέχεια με χαρακτηριστική άνεση πέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ με καθαρή νίκη 2-0
σετ (21-12, 21-12). Στις 8.50 το πρωϊ θα αντιμετωπίσουν την Πολωνία σε αγώνα που θα κρίνει την πρώτη θέση στον
όμιλο. Μανωλίνα και Μαριώτα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Κύπρος
ξεκίνησε την στη θέση 10 επί συνόλου 24 ομάδων.

21.07.2011 / 07.24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΠΕ 2011
Οι λαχνοί που κέρδισαν: 3211, 18222, 18551, 18669, 26466.
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των λαχνών να παραδίδουν το στέλεχος στα γραφεία της ΚΟΠΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο
στη Λευκωσία από τη Δευτέρα 25.7.2011 και να παραλαμβάνουν το δώρο τους 1 laptop Dell Inspiron M5010. Επίσης

έχουν ανέβει στο you tube όλα τα φιλμάκια που παίχθηκαν κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων της Ομοσπονδίας. Για
να τα βρείτε κάντε κλικ στο εικονίδιο you tube πάνω δεξιά και θα δείτε τον πλήρη κατάλογο με όλα τα φιλμάκια.

21.07.2011 / 07.24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΠΕ 2011
Ένα συγκινητικό και νοσταλγικό οδοιπορικό
Ένας ύμνος προς τις κατεχόμενες περιοχές μας ήταν οι Ετήσιες Βραβεύσεις 2011 της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης. Η εκδήλωση έγινε συμβολικά στις 20 Ιούλιου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώθηκαν 37 χρόνια από
τον ξεριζωμό. «Μέρα που είναι θα στρέψουμε το βλέμμα και τη θύμηση στη γη που μας γέννησε. Είναι γι’ αυτό που θα
τιμήσουμε όλους τους κατεχόμενους Δήμους μας που καλλιεργούσαν το βόλεϊ. Σε μια προσπάθεια να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας, η φωνή μας να γίνει πιο βροντερή και όλοι μαζί να ατσαλώσουμε τη θέλησή μας για επιστροφή», ανέφερε
μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Δήμοι
Αμμοχώστου, Κερύνειας, Καραβά, Λαπήθου, Λύσης και Μόρφου για τις αθλητικές και άλλες δραστηριότητές τους που
κρατούν άσβεστη τη φλόγα και τον πόθο για απελευθέρωση.
Η ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην παρουσία παραγόντων του αθλητισμού μας, εκπροσώπων των σωματείων
και φίλων του βόλεϊ, ήταν συγκινησιακά φορτισμένη λόγω του ειδικού προγράμματος που περιλάμβανε έντονα τα
στοιχεία της θύμησης και της νοσταλγίας των κατεχόμενων περιοχών μας. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ Ουράνιος Ιωαννίδης, ο
αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Σάββας Κοσιάρης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Κύπρου Πάμπος Στυλιανού,
όλοι τους πρόσφυγες, στους χαιρετισμούς τους συγχάρηκαν την ΚΟΠΕ για την πρωτοβουλία, προσθέτοντας τη δική
τους «πινελιά» στο συγκινητικό και νοσταλγικό οδοιπορικό.
Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην εκδήλωση ήταν και η βράβευση στους αποχωρήσαντες διαιτητές Γιώργος
Αγαθοκλέους, Αλή Αχμέτ και Αιμίλιος Πρασκέλλης. Ο Τουρκοκύπριος διαιτητής, με προσφορά δεκαετιών στην
πετόσφαιρα, Αλή Αχμέτ, παραλαμβάνοντας την πλακέτα του ανέφερε: «Εύχομαι του χρόνου να κάνουμε τις βραβεύσεις
μας στην Αμμόχωστο που θα είναι ελεύθερη…».

«Με δεδομένο ότι ο κυπριακός αθλητισμός είναι καρπός, προϊόν, της παιδείας και της κουλτούρας του τόπου μας, μια
μόνο ματιά στον Πενταδάκτυλο είναι αρκετή για να καταδείξει το μεγαλύτερο έλλειμμά του. Δεν είναι άλλο από την
οδυνηρή έλλειψη αγωνιστικής δραστηριότητας, στην Αμμόχωστο, την Καρπασία, τη Λύση, την Μόρφου, την Κερύνεια,
την Λάπηθο και τον Καραβά… 37 χρόνια μετά, ότι έμεινε εκεί, στη γη των προγόνων μας συνεχίζει να δείχνει το δρόμο:
Της ελευθερίας, του καθήκοντος και της τιμής. Στο βόλεϊ είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, διότι αισθανόμαστε σιγουριά
για τα βήματά μας. Δυστυχώς, κανένας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε αθλητική δραστηριότητα
στις κατεχόμενες περιοχές μας. Μια πραγματικότητα, ιδιαίτερα πικρή, που σε πολλούς από εμάς προκαλεί πόνο και οδύνη.
Είναι γι’ αυτό που με κάθε ευκαιρία απευθύνουμε έκκληση προς την πολιτική ηγεσία για εντατικοποίηση της προσπάθειας
για μια ΔΙΚΑΙΗ, με κεφαλαία γράμματα, λύση. Διότι κι ο αθλητισμός είναι μια μορφή αγώνα στον εθνικό σκοπό. Πολλοί
από μας ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό, με πρώτιστο στόχο τη λέφτερη πατρίδας μας. Και θα συνεχίσουμε… Αν
χρειαστεί θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τις εκδηλώσεις όπως την αποψινή», τόνισε ο Δαμιανός Χατζηδαμιανού, ο
οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πιο πρόσφατη τραγωδία: «Δυστυχώς τα κτυπήματα είναι πολλαπλά και

διαδοχικά. Μόλις πριν από λίγες μέρες χάσαμε 13 συμπατριώτες μας, 13 παλικάρια στο βωμό του καθήκοντος. Ανάμεσά
τους και ο ήρωας Διοικητής του Ναυτικού, Ανδρέας Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν τακτικός επισκέπτης των γηπέδων του
βόλεϊ και ήδη, για τους φίλους του η απώλεια είναι τεράστια. Να ευχηθούμε μόνο η θυσία του, η θυσία όλων των ηρώων
της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί να είναι η τελευταία μαχαιριά στον πολύπαθο τόπο μας».
Η ΚΟΠΕ βράβευσε το ήθος και το ευ αγωνίζεσθαι, τίμησε πρωτεργάτες και ακούραστους εργάτες στο άθλημά και
απέδωσε τον απαιτούμενο σεβασμό στα σωματεία που με τη δράση τους έχουν σφραγίσει την ιστορία του τόπου.
Τιμήθηκαν για τα 100χρονά της η Ανόρθωση Αμμοχώστου, για τα 75χρονά της Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η ομάδα του
Φοίνικα Πύλας του 1977 (ο πρόεδρος Γιώργος Δημητρίου, ο τότε προπονητής Στέλιος Καρεφυλλίδης και όλοι οι
πετοσφαιριστές της) και η Αστυνομία Κύπρου για τη συνεργασία της με την ΚΟΠΕ.
Θερμά χειροκροτήθηκαν οι ομάδες Ήθους της λήξασας περιόδου. Στους άνδρες βραβεύθηκε η Ολυμπιάδα Νεάπολης,
στις γυναίκες η ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου και έπαινος στον πετοσφαιριστή της Ολυμπιάδας Φρενάρους Παναγιώτη
Σαράντη. Τιμήθηκαν επίσης για την πολύχρονη προσφορά τους στο βόλεϊ ο προπονητής Ηλίας Μιχαηλίδης και ο μασέρ
– κινησιοθεραπευτής Άριστος Ευριπίδου. Για την άριστη συνεργασία της με την ΚΟΠΕ τιμήθηκε η Σχολική εφορία
Λεμεσού και όλοι οι χορηγοί της Ομοσπονδίας. Μέγας χορηγός της ΚΟΠΕ είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ και χορηγοί οι
Κυπριακές Αερογραμμές, η εταιρεία PC SPLASH WATER LTD, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η εταιρεία KUNSTLER’S
SPORTS LTD.
Βραβεύσεις αγωνιστικής δραστηριότητας
Οι μοναδικές βραβεύσεις που αφορούσαν στην αγωνιστική δραστηριότητα ήταν για τις εθνικές μας ομάδες και στους
κορυφαίους έφηβους και νεάνιδες. Με θερμό χειροκρότημα υποδέχθηκαν οι παρευρισκόμενοι το «χρυσό» δίδυμο του
κυπριακού Μπιτς Βόλεϊ, τις νεάνιδες Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου και τον ομοσπονδιακό
προπονητή Κώστα Ταμπουρατζή. Κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του
αθλήματος, κυπριακή ομάδα κέρδισε Πανελλήνιο τουρνουά «Μάστερς» και μάλιστα τρεις φορές. Ως κορυφαίος έφηβος
βραβεύθηκε ο Αλέξανδρος Παναγίδης. Τιμήθηκαν επίσης τα μέλη των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών για την
κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Όμιλο Μικρών Κρατών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2010 – 11, και το αργυρό
μετάλλιο στους ΑΜΚΕ.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΟΠΕ 2011
Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, αφιερωμένες στους κατεχόμενους Δήμους μας
Αφιερωμένες στις κατεχόμενες περιοχές μας είναι οι Ετήσιες Βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
που θα γίνουν την Τετάρτη 20 Ιουλίου, η ώρα 20:00, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στη Λευκωσία. Σε μια συμβολική
εκδήλωση, σε μια συμβολική μέρα, η ΚΟΠΕ και ο κόσμος του βόλεϊ γενικότερα, θα τιμήσουν τους κατεχόμενους Δήμους
μας, οι οποίοι καλλιεργούσαν το άθλημα της πετόσφαιρας πριν την αποφράδα μέρα της 20ης Ιουλίου 1974. Συγκεκριμένα
θα τιμηθούν οι Δήμοι Αμμοχώστου, Κερύνειας, Καραβά, Λαπήθου, Λύσης και Μόρφου για τις αθλητικές και άλλες
δραστηριότητές τους που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής.
Όπως είναι γνωστό, τα σωματεία που διακρίθηκαν στην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε παρέλαβαν τα έπαθλά
τους σε ειδικές τελετές μέσα στα γήπεδα κι έτσι οι Ετήσιες Βραβεύσεις της ΚΟΠΕ έχουν πλέον διαφορετικό χαρακτήρα.
Στην εκδήλωση της Τετάρτης θα τιμηθεί για τα 100 χρόνια πλούσιας, λαμπρής, αθλητικής και πολιτιστικής της δράσης
η Ανόρθωση Αμμοχώστου, ενώ για τη συμπλήρωση 75 χρόνων ζωής θα τιμηθεί η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ειδική
βράβευση θα γίνει στον Φοίνικα Πύλας (πρωταθλήτρια Γ’ Κατηγορίας 1977) με την ευκαιρία των εορτασμών των 40
χρόνων του σωματείου. Θα βραβευθούν επίσης, ο πρόεδρος του σωματείου Γιώργος Δημητρίου, ο προπονητής της
ομάδας του 1977 Στέλιος Καρεφυλλίδης και όλοι οι πετοσφαιριστές της. Η Αστυνομία Κύπρου θα τιμηθεί για την
προθυμία και απρόσκοπτη συνεργασία της με την ΚΟΠΕ.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της εκδήλωσης θα είναι η βράβευση των ομάδων Ήθους της λήξασας περιόδου. Στην
κατηγορία ανδρών θα τιμηθεί η Ολυμπιάδα Νεάπολης και στην κατηγορία γυναικών η ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου. Έπαινος
θα απονεμηθεί στον πετοσφαιριστή της Ολυμπιάδας Φρενάρους Παναγιώτη Σαράντη, ο οποίος επέδειξε ήθος
και Fair Play στον τελικό του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας. Θα τιμηθούν επίσης για την πολύχρονη προσφορά
τους στο βόλεϊ ο προπονητής Ηλίας Μιχαηλίδης, ο μασέρ – κινησιοθεραπευτής Άριστος Ευριπίδου και οι αποχωρήσαντες
διαιτητές Γιώργος Αγαθοκλέους, Αλή Αχμέτ και Αιμίλιος Πρασκέλλης.
Τα μέλη των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών για βραβευθούν για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον
Όμιλο Μικρών Κρατών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2010 – 11, όπως επίσης και για το αργυρό μετάλλιο που
κατέκτησαν στους ΑΜΚΕ. Από το χώρο του Μπιτς Βόλεϊ θα τιμηθεί η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών με τις Μαριώτα
Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου και ομοσπονδιακό προπονητή τον Κώστα Ταμπουρατζή, που κατέκτησαν το
χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, κυπριακή ομάδα κατέκτησε Πανελλήνιο
τουρνουά «Μάστερς». Η Μανωλίνα και η Μαριώτα μετρούν στη φετινή περίοδο, τρεις πρωτιές σε ισάριθμες
διοργανώσεις.
Για την άριστη συνεργασία της με την ΚΟΠΕ θα τιμηθεί η Σχολική εφορία Λεμεσού καθώς επίσης και όλοι οι χορηγοί της
Ομοσπονδίας. Μέγας χορηγός της ΚΟΠΕ είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ και χορηγοί οι Κυπριακές Αερογραμμές, η εταιρεία
PC SPLASH WATER LTD, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η εταιρεία KUNSTLER’S SPORTS LTD.

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα και φωτογραφίες
http://www.cev.lu/mmp/online/website/main_menu/beach_volleyball/17758/21478/21518/21527/index_EN.html
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CEV Satellite Cyprus 2011 - Η λάμψη είναι ακόμη μεγαλύτερη
Η προσπάθεια για να μπει το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ στον παγκόσμιο χάρτη άρχισε πριν έξι χρόνια, με τη διοργάνωση του
«Τσάλεντζερ 2006» ενός μεγάλου τουρνουά της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Από τότε και παρά της δυσκολίες της πρώτης
φοράς, το νερό μπήκε στ’ αυλάκι και χρόνο με το χρόνο η λάμψη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη και οι πλέον ειδικοί
υποστηρίζουν ότι το «CEV Satellite Cyprus 2011», πλέον της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ, στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Η φιλοξενία 29 ομάδων από 18 χώρες, οι βελτιωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, η διεξαγωγή των αγώνων, η
διαιτησία, η προβολή του τουρνουά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οργάνωση του ψυχαγωγικού μέρους, οι υπηρεσίες
προς τους φιλάθλους και ένα σωρό άλλα, ήταν και πάλι ένα πρωτόγνωρο στοίχημα, το οποίο οι διοργανωτές μπορούν
να που μετά βεβαιότητας, ότι το κέρδισαν. Η διοργάνωση γίνεται πραγματικότητα από το Δήμο Γεροσκήπου σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τους χορηγούς.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια του Υπουργού Εμπορίου Αντώνη Πασχαλίδη (το χαιρετισμό του στην τελετή λήξης διάβασε ο
πρόεδρος του ΚΟΤ κ. Αλέκος Ορουντιώτης), αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία της διοργάνωσης:
«Επιβεβαιώθηκε η ικανότητα και η δυνατότητα διοργάνωσης ενός τόσο μεγάλου τουρνουά και αξίζουν συγχαρητήρια

στους διοργανωτές. Θα είμαστε μαζί σας, στα όποια μελλοντικά σας σχέδια. Τέτοιες διοργανώσεις προωθούν τον
αθλητικό τουρισμό και προβάλλουν τον τόπο μας».
«Κάθε χρόνο θα το κάνουμε ακόμη καλύτερα», είχε πει πριν έξι χρόνια ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Τάσος Κούζουπος και
ο στόχος, κατά γενική ομολογία υλοποιήθηκε. Κι όπως ανέφερε προχθές άρχισε η δουλειά για την προετοιμασία του
επόμενου διεθνούς τουρνουά που εξαγγέλθηκε για το 2012. Ταυτόχρονα όμως, ανακοινώθηκε ότι έχει αποφασιστεί να
υλοποιηθεί άλλος ένας μεγάλος στόχος. Η διοργάνωση ενός τουρνουά «Open» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
(FIVB World Tour), την ανώτατη δηλαδή βαθμίδα διοργανώσεων του αθλήματος σε όλη την υφήλιο που
προγραμματίζεται να γίνει πραγματικότητα το 2015. Μιλάμε για ένα τουρνουά που προσελκύει εκατοντάδες φίλους του
αθλήματος από το εξωτερικό, ενώ η εικόνα του μεταδίδεται (φέτος) από την τηλεόραση σε 76 χώρες!

Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δαμιανός Χατζηδαμιανού είχε μόνο ευχαριστίες προς όλους για αυτό το πανέμορφο τριήμερο που
καταξίωσε οργανωτικά και αγωνιστικά, το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ, ενώ ο Δήμαρχος Γεροσκήπου ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τους χορηγούς για την πολυτιμότατη βοήθειά τους. Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι η αλυσίδα Ocean basket,
κύριοι χορηγοί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η ΟΠΑΠ Κύπρου και χορηγοί η AHK, Karantokis Group-Medcon,
ICE Developers, ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, ΚΕΟ, AGETIS SUPPLEMENTS LTD, και ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (CEV), δυσκολεύθηκε να βρει πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις και η
έκθεσή του στους περισσότερους τομείς ήταν άκρως εξαιρετική και σε γενικές γραμμές απένειμε τα εύσημα στους
διοργανωτές. Κι επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερο μετράει η άποψη των αθλητών, τα σχόλια ξεπερνούν κάθε
προσδοκία. «Φανταστική διοργάνωση», «άψογες εγκαταστάσεις», «εξαιρετικό θέαμα» και άλλα παρόμοια, ήταν τα
συνήθη σχόλια τους. Όλες οι αθλήτριες ήταν κατενθουσιασμένες και ευχαρίστησαν τους διοργανωτές και τον απλό
κόσμο της Γεροσκήπου, της Πάφου, τους φίλους του Μπιτς Βόλεϊ, που τους σκλάβωσαν με τη συμπεριφορά τους. Πάνω
από 2000 θεατές αποθέωσαν νικητές και ηττημένους. Με τη… μαγεία των τσιρλίντερς και όλο το ψυχαγωγικό μέρος,
την ποιότητα των αγώνων, τις διευκολύνσεις που είχαν, έμειναν κατενθουσιασμένοι και μάλλον μιλάμε πλέον για
οπαδούς του μπιτς βόλεϊ. Η διοργάνωση με χρηματικά έπαθλα 7,500 ευρώ, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πρώτη είδηση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Μεγάλες νικήτριες στο «CEV Satellite Cyprus 2011» αναδείχθηκαν οι Μαρτίνα Μπονερόβα και Μπάρμπορα Ερμανόβα
από την Τσεχία. Κέρδισαν στον τελικό για την 1η θέση τις Νορβηγίδες Αννα Ας και Γιάνε Κόνγκσβαν (Νο1) με 2-0 σετ
(21-16, 21-12). Στον τελικό για την 3η θέση, οι δίδυμες αδελφές Μπρατούχινα από την Εσθονία, η Ναταλία και η Πολίνα
νίκησαν τις Σουηδέζες Νίλσον και Χάνσον με 2-0 σετ (21-13, 21-17) και εξασφάλισαν το χάλκινο μετάλλιο. Το κυπριακό
δίδυμο με τις Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου κατατάγηκε στην 9η θέση, ενώ οι Ιορδάνους /
Λεωνίδου στην 13η θέση. Στη φωτο κάτω η Πολίνα Μπρατούχινα.
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CEV Satellite Cyprus 2011 - Άριστα στη Γεροσκήπου!
Για άλλη μια φορά η Γεροσκήπου αρίστευσε. Μαζί της και η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, οι χορηγοί και
βέβαια το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ. Με εντυπωσιακή τελετή λήξης και στην παρουσία πέραν των 2,000 φίλων του
αθλήματος ολοκληρώθηκε το Διεθνές Τουρνουά «CEV Satellite Cyprus 2011», στην παραλία του ΚΟΤ στη
Γεροσκήπου. Εκ μέρους των διοργανωτών, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Τάσος Κούζουπος, ανακοίνωσε ότι η
Οργανωτική Επιτροπή πιάνει δουλειά για το επόμενο διεθνές τουρνουά, το έβδομο στη σειρά. Τόνισε επίσης ότι το
Μπιτς Βόλεϊ είναι πλέον τρόπος ζωής για τη Γεροσκήπου και ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που
έχει γίνει σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, το 2015, η Γεροσκήπου θα διοργανώσει
τουρνουά FIVB World Tour. Πρόκειται για τουρνουά της ανώτατης βαθμίδας παγκοσμίως που προσελκύει ετησίως
εκατοντάδες θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές απ’ όλο τον κόσμο.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη διοργάνωση (CEV Technical Supervisor), Αλεξάνδρα Μίσιακ σε
δηλώσεις της στο τέλος του CEV Satellite Cyprus 2011 εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της τονίζοντας ότι έγινε
εξαιρετική δουλειά τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά. «Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές, στην Κύπρο
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν το Μπιτς Βόλεϊ και μέσα από τέτοιες διοργανώσεις έχει τη δυνατότητα να
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού μόνο καλά λόγια είχε για την Οργανωτική Επιτροπή. «Για άλλη μια
χρονιά έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Γεροσκήπου και τους συνεργάτες
του. Ως ΚΟΠΕ, χαιρόμαστε αφάνταστα για την πρόοδο και εξάπλωση του Μπιτς Βόλεϊ και σε συνεργασία με το Δήμο
Γεροσκήπου θα επιδιώξουμε, ο μεγάλος στόχος ενός FIVB World Tour μέχρι το 2015 να γίνει πραγματικότητα. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους χορηγούς μας και στους εθελοντές και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που
συμμετείχαν και ιδιαίτερα στις νικήτριες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Μεγάλος χορηγός
της διοργάνωσης είναι η αλυσίδα Ocean basket, κύριοι χορηγοί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η ΟΠΑΠ
Κύπρου και χορηγοί η AHK, Karantokis Group-Medcon, ICE Developers, ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, ΚΕΟ, AGETIS SUPPLEMENTS LTD,
και ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου.
Μεγάλες νικήτριες στο CEV Satellite Cyprus 2011 αναδείχθηκαν οι Μαρτίνα Μπονερόβα και Μπάρμπορα Ερμανόβα από
την Τσεχία. Κέρδισαν στον τελικό για την 1η θέση τις Νορβηγίδες Αννα Ας και Γιάνε Κόνγκσβαν (Νο1) με 2-0 σετ (2116, 21-12). Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για τις Μπονερόβα / Ερμανόβα που σε ολόκληρο το τουρνουά είχαν
σταθερά ψηλή απόδοση και ολοκλήρωσαν αήττητες τους αγώνες τους. Το ζευγάρι του τελικού είχε αναμετρηθεί και
πριν δύο μήνες στα προκριματικά του FIVB Tour στο Μισλοβίτσε της Πολωνίας, αλλά στη Γεροσκήπου οι Τσέχες
αθλήτριες πήραν τη ρεβάνς από την ήττα τους με 2-1 σετ.
Στον τελικό για την 3η θέση, οι δίδυμες αδελφές Μπρατούχινα από την Εσθονία, η Ναταλία και η Πολίνα νίκησαν τις
Σουηδέζες Νίλσον και Χάνσον -Hansson με 2-0 σετ (21-13, 21-17) και εξασφάλισαν το χάλκινο μετάλλιο. Είναι η τρίτη
διαδοχική χρονιά που η Πολίνα Μπρατούχινα ανεβαίνει στο βάθρο στη Γεροσκήπου. Πριν δύο χρόνια (2009)
είχε συμμετάσχει στον τελικό με συμπαίκτρια την Γκράουμαν, όταν είχαν ηττηθεί από τις Βραζιλιάνες Σέιτας / Νέιτα με
2-0 σετ. Πέρυσι οι δίδυμες αδελφές κατέκτησαν και πάλι το χάλκινο μετάλλιο, όταν είχαν κερδίσει στον τελικό της 3ης
θέσης τις Ολλανδέζες Βίλτενς / Μέρτενς με 2-0.

Κατά τη διάρκεια των απονομών, ο Δήμος Γεροσκήπου και η ΚΟΠΕ βράβευσαν μια μεγάλη Κυρία του ελληνικού Μπιτς
Βόλεϊ, την Πόλα Κίτσου. Δύο φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, είχε συμμετάσχει στις προηγούμενες πέντε διοργανώσεις
και με την ευκαιρία της αποχώρησής της ως παίκτρια, τιμήθηκε για την τεράστια προσφορά της. Η Πόλα Κίτσου ήταν
παλαιότερα στο τεχνικό τιμ της εθνικής Κύπρου Μπιτς Βόλεϊ (με ομοσπονδιακό τον Μανώλη Ρουμελιώτη), όταν έκαναν
και τα πρώτα τους βήματα οι πρωταθλήτριές μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου.

Στις 2 φωτογραφίες η Πόλα Κίτσου βραβεύεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακή Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
κ.Δαμιανό Χατζηδαμιανού με αναμνηστική πλακέτα αλλά και από τον Δήμαρχο Γεροσκήπου με ένα αναμνηστικό
άγαλμα της θεάς Αφροδίτης. Μια μεγάλη στιγμή για μια μεγάλη αθλήτρια που αγάπησε και αγαπάει πάρα πολύ την
Κύπρο. "Νιώθω Κύπρια" μας λέει συνέχεια...
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CEV Satellite Cyprus 2011 στις 5.00μ.μ. ζωντανά στο ΡΙΚ 2 Μικρός τελικός
CEV Satellite Cyprus 2011 στις 6.00μ.μ ζωντανά στο ΡΙΚ 2 Μεγάλος τελικός
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CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα - 2ος ημιτελικός
Στον δεύτερο ημιτελικό η Νορβηγία είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Τσεχία στον τελικό. Εγινε μια
συγκλονιστική αναμέτρηση και οι Νορβηγίδες Κόνγκσαβν - Αας επικράτησαν των αδελφών Μπρατουχίνα από την
Εσθονία με 2-1 σετ. Το πρώτο σετ πήρε η ομάδα της Νορβηγία 24-22. Ήταν ένα σετ που έκοβε την ανάσα το οποίο
κέρδισε η Νορβηγία αποκτώντας έτσι ένα γερό προβάδισμα. Ισοφάρισε εύκολα η Εσθονία κερδίζοντα στο δεύτερο σετ
με 21-13 και όλα βέβαια κρίθηκαν στο τάι μπρέϊκ όπου οι Νορβηγίδες επικράτησαν με 15-9 και πανηγύρισαν έξαλλα
την νίκη τους και την πρόκρισή τους για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

17.07.2011 / 12.45

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα - 1ος ημιτελικός
Στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας η Τσεχία (Μπονέροβα - Χερμάνοβα) επιβεβαίωσε την δύναμή της σε αυτό το
τουρνουά και με χαρακτηριστική άνεση επιβλήθηκε της Σουηδίας (Νίλσον - Χάνσον) με 2-0 σετ (21-16, 21-15) σε
μόλις 33 λεπτά και τώρα αναμένει να δει τον αντίπαλό της. Οι Τσέχες παίκτριες καθόλη τη διάρκεια του ημιτελικού
έδειξαν την ανωτερότητά τους και επικράτησαν εύκολα ενώ από την άλλη οι παίκτριες της Σουηδίας δεν μπορούσαν
να αντιδράσουν.

17.07.2011 / 10.58

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Στον άλλο αγώνα της προημιτελικής φάσης η Σουηδία (Νίλσον - Χάνσον) μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση
επικράτησε με 2-1 της Σλοβακίας (Μιχαλοβίκοβα - Τσισμάροβα) και έτσι στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας θα
αντιμετωπίσει την Τσεχία. Τα σετ 21-17, 16-21, 15-11.

17.07.2011 / 10.53

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Με καθαρή επικράτηση της Νορβγηγίας(Κόνγκσαβν - Αας) επί της Ρωσίας(Στεπάνοβα - Γιαρζούτκινα) με 2-0 σετ
ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία μέρα των αγώνων. Και τα δύο σετ τελείωσαν με 21-17. Οι Νορβηγίδες παίκτριες θα
αντιμετωπίσουν στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας την Εσθονία την οποία απαρτίζουν Ναταλία Μπρατούχινα
(αγωνίστηκε πέρσι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης) και η αδελφή της Πολίνα Μπρατούχινα.

16.07.2011 / 22.17

CEV Satellite Cyprus 2011 - Πέφτει η αυλαία
Ένα από τα πλέον αγαπημένα αθλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο (σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής), το μπιτς βόλεϊ, έχει καταξιωθεί και στην Κύπρο με τη διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς
τουρνουά στην Τουριστική Πλαζ της Γεροσκήπου. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο «βασιλιάς των σπορ του
καλοκαιριού» προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους πολυάριθμους φίλους του, Κύπριους και ξένους.
Σήμερα (Κυριακή 17 Ιουλίου) στην Τουριστική Πλαζ της Γεροσκήπου πέφτει η αυλαία του τουρνουά γυναικών στο «CEV
Satellite Cyprus 2011», της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV). Μια πανέμορφη παράσταση, φτάνει στο τέλος
της με τις 58 αθλήτριες (29 ομάδες) από 18 χώρες να ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους. Που ήταν κουραστική,
επίπονη και συνάμα «μαγική». Στις 17:00 περίπου θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός, ενώ θα ακολουθήσει (18:00) ο μεγάλος
τελικός. Αυτήν την παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν όσοι φίλαθλοι βρεθούν στο κεντρικό
Γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Δήμου Γεροσκήπου, όπου η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν και οι υπόλοιποι από την
τηλεόραση. Οι αγώνες και η τελετή λήξης θα μεταδοθούν ζωντανά στην Κύπρο από την τηλεόραση του ΡΙΚ2 (από τις
17:00 – 19:30) και στην Ελλάδα από την ΕΡΤ.

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι η αλυσίδα Ocean basket, κύριοι χορηγοί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
και η ΟΠΑΠ Κύπρου και χορηγοί η AHK, Karantokis Group-Medcon, ICE Developers, ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, ΚΕΟ, AGETIS
SUPPLEMENTS LTD, και ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου. Οι διοργανωτές, o Δήμος Γεροσκήπου σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και οι χορηγοί, οι αθλοθέτες των χρηματικών επάθλων 7.500 ευρώ,
υπόσχονται μια όμορφη εκδήλωση που δυστυχώς διεξάγεται σε δύσκολες μέρες για τον τόπο μας. «Σε αυτές τις μαύρες
επετειακές μέρες που περνάμε εδώ και 37 τόσα χρόνια, έρχονται να προστεθούν ακόμη πιο δύσκολες με την πρόσφατη
τραγωδία στη Ναυτική Βάση στο Μαρί να αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Μαζί με τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε
όλους τους οικείους των ηρώων μας ευχόμαστε ο Θεός να απαλύνει τον πόνο τους και δώσει άμεσα τις απαντήσεις που
αναμένουν», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η τελευταία μέρα του «CEV Satellite Cyprus 2011», θα περιλαμβάνει πλούσιο θέαμα εντός
του αγωνιστικού χώρου, αλλά και πρόγραμμα ψυχαγωγίας στις εξέδρες. Πανέμορφα κορίτσια, οι μαζορέτες από
την Ελλάδα βρίσκονται εδώ και μέρες στη Γεροσκήπου για να ψυχαγωγήσουν τους θεατές με τα χορευτικά τους, ενώ dj
και παρουσιαστές θα φροντίσουν για να δημιουργηθεί μια πραγματικά όμορφη ατμόσφαιρα. Το παρών τους στην τελική
φάση θα δώσουν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Τάσος Κούζουπος, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού, ο
πρόεδρος του ΚΟΤ κ. Αλέκος Ορουντιώτης και άλλοι αξιωματούχοι του αθλητισμού και των χορηγών.

Κι ενώ η οργανωτική επιτυχία θεωρείται δεδομένη, αφού διεξάγεται για έκτη συνεχή χρονιά κι έχει αποκομίσει
κολακευτικά σχόλια απ’ όλες στις γωνιές της γηραιάς ηπείρου, ως ικανοποιητικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα της
εθνικής μας ομάδα μπιτς βόλεϊ, την οποία αποτελούν η Μαριώτα Αγγελοπούλου και η Μανωλίνα Κωνσταντίνου.
Κατατάγηκαν στην 9η θεσή, με μία νίκη και δύο ήττες. Στον αγώνα της τρίτης φάσης, απέναντι στις Γερμανίδες
Ούλεμπροκ και Λάμπρορερ πάλεψαν φιλότιμα, αλλά παρά την υποστήριξη από εκατοντάδες φίλους του αθλήματος
ηττήθηκαν με 2-0 (22-24, 15-21). Η απώλεια του πρώτου σετ αποδείχθηκε «οδυνηρή» για τις διεθνείς πετοσφαιρίστριές
μας, οι οποίες καταπονημένες από την προσπάθεια που είχαν κάνει προηγουμένως (τρεις αγώνες σε έξι ώρες), δεν
μπόρεσαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Στο ξεκίνημα της διοργάνωσης είχαν χάσει από τις Ρωσίδες (Ράστικους Αλόβα) με 2-0 σετ (18-21, 11-21), αλλά στη συνέχεια κέρδισαν την εθνική Αυστρίας (Τέφλ - Κλέπφ) με 2-0. Πήραν
δύσκολα το πρώτο σετ 22-20, αλλά στη συνέχεια με την υποστήριξη του κόσμου νίκησαν άνετα με 21-10.
Στην 13η θέση τερμάτισε η άλλη κυπριακή ομάδα με τις Ιορδάνους - Λεωνίδου με δύο ήττες με 2-0 από την ομάδα της
Ρωσίας (Στεπάνοβα - Γιαρζούτκινα) και της Νορβηγίας (Κόνγκσαβν και Αας). Στην 13η θέση περιορίστηκε και η τιμητική
συμμετοχή της ελληνικής ομάδας με την παρουσιάστρια Βίκυ Χατζηβασιλείου και την Ορφανίδου, οι οποίες ηττήθηκαν
από τις Βουλγάρες Τοντόροβα / Τσολάκοβα και τις Λιθουανές Ντουμπασκάιτε / Ποϊβιλάτιτε.

16.07.2011 / 19.03

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Στους δύο τελευταίους αγώνες της ημέρας η Ρωσία (Στεπάνοβα – Γιαρζούτκινα) νίκησε με 2-0 την Γερμανία
(Ολενμπροκ – Λαμπουρέρ). Τα σετ 21-14 και 21-14. Η Σουηδία (Νίλσον και Χάνσον) νίκησε με 2-0 σετ την Ισπανία
(Σιμόν και Αντρεα). Τα σετ 21-17 και 21-16. Ρωσία και Σουηδία προχώρησαν στην προημιτελική φάση ενώ Γερμανία
και Ισπανία τερμάτισαν στην έβδομη θέση.
Το πρόγραμμα αύριο θα αρχίσει στις 10 το πρωϊ με δύο αγώνεςκαι στη συνέχεια στις 12.00 θα διεξαχθεί ο πρώτος
ημιτελικός και στις 1.00μ.μ ο δεύτερος ημιτελικός
Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 5.00μ.μ., ο μεγάλος τελικός στις 6.00μ.μ. και θα
ακολουθήσει η τελετή λήξης της διοργάνωσης.
Ο μικρός τελικός και ο τελικός θα μεταδοθούν ζωντανά από το ΡΙΚ2.

16.07.2011 / 17.23

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Σε αγώνες για τον τρίτο γύρο η Εσθονία (Ν.Μπρατούχινα – Π.Μπρατούχινα) επιβλήθηκαν με 2-0 σετ της Σλοβακίας
(Μιχαλοβίκοβα – Τσισμάροβα). Τα πρώτο σετ οι Εσθονές το καθάρισαν με χαρακτηριστική ευκολία 21-5 ενώ το
δεύτερο το πάλεψαν γερά οι Σλοβάκες αλλά οι Εσθονές επικράτησαν και πάλι με 21-19 παίρνοντας το εισιτήριο για την
ημιτελική φάση ενώ η ομάδα της Σλοβακίας θα έχει άλλη μια ευκαρία.
Στον άλλο αγώνα η Τσεχία (Μπομέροβα – Χερμάνοβα) νίκησε την Νορβηγία (Κόνγκσαβν – Αας) με 2-0 σετ (21-17, 2116) και πέρασε και αυτή στον ημιτελικό.

16.07.2011 / 16.35

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Μαριώτα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου τα έδωσαν όλα για ην νίκη απέναντι στη δυνατή ομάδα της
Γερμανίας αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν το ποθούμενο αποτέλεσμα. Στο πρώτο σετ έγινε μια φοβερή μάχη
ανάμεσα στις δύο ομάδες που πρόσφεραν μοναδικό θέαμα στους 300 και πλέον φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο
για να στηρίξουν την ομάδα μας.

Πόντο με πόντο οι δύο ομάδες στο πρώτο σετ, η Κύπρος έδειξε ότι μπορούσε να το κερδίσει όμως η εμπειρία των
Γερμανίδων μέτρησε τελικά και το σετ χάθηκε με 24-22. Στο δεύτερο σετ με εμφανή σημάδια κούρασης γίνανε λάθη
από πλευράς κυπριακής ομάδας αλλά βρισκόντουσαν κοντά στο σκορ 14-17. Σε εκείνο το σημείο ανέβασε την
απόδοσή της η Γερμανική ομάδα και πήρε το σετ με 21-16 και τον αγώνα με 2-0.
Η κυπριακή ομάδα τερμάτισε στην 9η θέση. Παρά το άδοξο τέλος για τα κορίτσια μας, βλέπουν μπροστά και στην

επόμενη διοργάνωση που είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω 20 χρόνων στο Τελ Αβίβ 25-31 Ιουλίου, 2011.
Στόχος η ομάδα να προκριθεί από την φάση των ομίλων με τέτοιο συντελεστή ώστε να έχουμε κανονικές κληρώσεις
στην μετέπειτα για να διεκδικήσουμε όσο το δυνατό καλύτερη θέση.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας κ. Κώστας Ταμπουρατζής δήλωσε: Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την
προσπάθεια των κοριτσιών , ξέρω ότι είναι δύσκολο να παίζουνε επί δύο μήνες τόσο καλά, και περιμένουμε τη
ερχόμενη Δευτέρα να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα για την επίτευξη των στόχων μας».

Στη φωτογραφία η Γερμανίδα Όλενμπροκ αδυνατεί να αποκρούσει παρά την εντυπωσιακή της προσπάθεια την μπάλα
σε πλασέ της Αγγελοπούλου.
16.07.2011 / 14.25

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Σε αγώνες του δευτέρου γύρου που άρχισαν στις 13.20 η Σλοβακία (Μιχαλοβίκοβα - Τσισμάροβα) μετά από δυνατή
αναμέτρηση νίκησε με 2-1 σετ (21-18, 18-21, 15-7) τη Γερμανία (Ωλενμπροκ - Λαμπουρέρ) και η Εσθονία
(Ν.Μπρατούχινα - Π.Μπρατούχινα) επεβλήθη με 2-0 σετ (21-12, 21-19) της Βουλγαρίας (Τοντόροβα - Τσολάκοβα).
Η ελληνική ομάδα (Χατζηβασιλείου - Ορφανίδου) ηττήθηκε με 2-0 σετ (21-9, 21-9) από την ομάδα της Λιθουανίας και
πήρε την 13η θέση.

16.07.2011 / 13.28

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Σε αγώνες του δευτέρου γύρου που άρχισαν στις 12.20 η Νορβηγία(Κόνγκσαβν - Αας) μετά από συγκλονιστική
αναμέτρηση επιβλήθηκε με 2-1 σετ της Ισπανίας (Σιμόν - Αντρεα). Τα σετ 23-21, 17-21, 17-15. Σε άλλο αγώνα η
Τσεχία (Μπονέροβα - Χερμάνοβα) νίκησε με 2-0 τη Ρωσία (Ράστυκους-Αλόβα). Τα σετ 22-20, 21-19.

16.07.2011 / 12.24

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Μεγάλη νίκη για τις Αγγελοπούλου - Κωνσταντίνου που επιβλήθηκαν με 2-0 της Αυστρίας (Τέφλ - Κλέπφ) και
συνεχίζουν στην διοργάνωση ελπίζοντας σε όλο και ψηλότερη θέση. Αφού συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στο πρώτο
σετ οι πρωταθλήτριές μας βρήκαν τις δυνάμεις και ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν το σετ με 2220. Με ανεβασμένη τη ψυχολογία στη συνέχεια η ομάδα μας κυριάρχησε πλήρως και επικράτησε και στο δεύτερο σετ
με χαρακτηριστική άνεση με 21-10.

16.07.2011 / 12.24

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Στην 13η θέση τερμάτισαν οι Ιορδάνους - Λεωνίδου αφού στον δεύτερό τους αγώνα γνώρισαν και πάλι την ήττα με 20 σετ (21-9, 21-7) από την ομάδα της Ρωσίας (Στεπάνοβα - Γιαρζούτκινα).
Την πρώτη της ήττα δέχθηκε η ελληνική ομάδα που αποτελείται από τις Χατζηβασιλείου και Ορφανίδου χάνοντας με
2-0 σετ από τις Βουλγάρες Τοντόροβα και Τσολάκοβα. Τα σετ 21-11 και 21-10.

Στη φωτογραφία η Βίκη Χατζηβασιλείου κάνει χειραψία με την Βουλγάρα Εβελίνα Τσολάκοβα.
16.07.2011 / 11.57

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Με ήττες ξεκίνησαν οι ομάδες μας στις πρώτες τους συναντήσεις και έτσι το έργο τους για διάκριση έγινε
δυσκολότερο. Ιορδάνους και Λεωνίδου δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και ηττήθηκαν με
2-0 σετ από τις Νορβηγίδες Κόνγκσαβν και Αας. Τα σετ 21-6 και 21-8. Πάλεψαν με τις Ρωσίδες (Ράστικους - Αλόβα) οι
Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνου ιδιαίτερα στο πρώτο σετ αλλά τελικά ηττήθηκαν με 2-0 σετ. Τα σετ 18-21 και 11-21.
Σε άλλους αγώνες του πρώτου γύρου η Τσεχία (Μπονέροβα και Χερμάνοβα) επιβλήθηκε με 2-0 σετ (21-18, 21-12) της
Αυστρίας (Τέφλ - Κλέπφ) η Εσθονία (Ν.Μπρατουχίνα - Π.Μπρατούχινα) νίκησε με 2-0 σετ την Λιθουανία
(Ντουμπάουσκεητ - Ποβιλέτυτε). Τα σετ 21-18 και 21-16, η Σλοβακία νίκησε με 2-1 σετ (21-17, 17-21, 15-08 την
Σουηδία (Ολιβέϊρα - Ταχίτ) και η Γερμανία (Ωλενμπροκ-Λαμπουρέρ) νίκησε την άλλη ομάδα της Σουηδίας (ΝίλσονΧάνσον) με 2-1 σετ (23-21, 17-21, 15-11).

Στη φωτογραφία η Αγγελοπούλου σε μια υποδοχή της στον αγώνα εναντίον της Ρωσίας.
16.07.2011 / 09.53

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Η Ισπανία (Σιμόν - Αντρεα) κέρδισε με 2-0 σετ την Ρωσία (Στεπάνοβα - Γιαρζούτκινα) και με το αποτέλεσμα αυτό
άνοιξε η αυλαία της δεύτερης ημέρας των αγώνων. Τα σετ 24-22 και 21-15.
Σήμερα θα διεξαχθούν 26 αγώνες. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η πρώτη Κυπριακή ομάδα (Λεωνίδου - Ιορδάνους) με
αντίπαλο την Νο.1 ομάδα του ταμπλώ την Νορβηγία.
Αύριο Κυριακή το πρωί θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί και στις 5.00μ.μ. θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός (ζωντανά από
το ΡΙΚ 2) και ο μεγάλος τελικός στις 6.00μ.μ. (ζωντανά από το ΡΙΚ 2)

16.07.2011 / 06.33

CEV Satellite Cyprus 2011 - Κυρίως ταμπλώ
Στις 9.00 ακριβώς αρχίζουν οι αγώνες του κυρίως ταμπλώ και πρώτες αγωνίζονται η Αντρη Ιορδάνους με την Ιωάννα
Λεωνίδου στο κεντρικό γήπεδο όπου θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Νορβηγίας που αποτελείται από τις Κόνγκσαβν
και Αας. Στις 9.50 περίπου στο ίδιο γήπεδο θα ριχθούν στην μάχη οι πρωταθλήτριές μας Αγγελοπούλου και
Κωνσταντίνου όπου θα αντιμετωπίσουν τις Ρωσίδες Ράστικους και Αλόβα (φωτο). Η Βίκη Χατζηβασιλείου που έχει για
συμπαίκτριά της την Ορφανίδου αγωνίζεται στο κεντρικό γήπεδο γύρω στις 10.40 και θα έχει για αντιπάλους τις
Βουλγάρες Τοντόροβα (περσινή προπονήτρια-παίκτρια της Ολυμπιάδας Νεάπολης) και Τσολάκοβα. Τόσο οι δύο
κυπριακές ομάδες όσο και η ελληνική στοχεύουν την νίκη και να προχωρήσουν στον θεσμό.
Υπενθυμίζεται ότι το κυρίως ταμπλώ παίζεται με το σύστημα του διπλού αποκλεισμού.

15.07.2011 / 19.00

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Στους υπόλοιπους αγώνες της προκριματικής φάσης είχαμε τα αποτελέσματα:
Η Λιθουανία (Ντουμπάουσκεητ - Ποβιλέτυτε) νίκησε με 2-0 σετ την Ολλανδία (Ντρίσεν - Μπερχάβ) και προκρίθηκε
στο κυρίως ταμπλώ. Τα σετ 22-20 και 21-19. Στο κυρίως ταμπλώ πέρασαν και η Ρωσία (Ράστικους - Αλόβα) που
νίκησε με 2-0 σετ τη Βουλγαρία (Ντίνοβα - Αγγέλοβα). Τα σετ 21-18 και 21-16. Η δεύτερη Ρωσική ομάδα (Στεπάνοβα
- Γιαρζούτκινα) νίκησε με 2-1 την δεύτερη Ολλανδική ομάδα (Σίννεμα-Βίλτενς). Τα σετ 21-16, 12-21, 15-08).Η
Αυστρία (Τέφλ - Κλέπφ) προκρίθηκε με νίκη 2-1 επί της Τσεχίας (Βόρλοβα - Σούλκοβα). Τα σετ 21-14, 14-21, 15-11.Η
Ελλάδα (Μαγκανάρη - Μεθενίτη) δεν τα κατάφεραν απέναντι στην Ισπανία (Σιμόν - Αντρεα) χάνοντας με 2-0 σετ (1721 και 18-21) και φυσικά αποκλείστηκαν.
Στον τελευταίο αγώνα της ημέρας η δεύτερη Σουηδική ομάδα (Ολιβέϊρα - Τόχιτ) νίκησε με 2-0 σετ (23-21, 21-14) την
Πολωνία (Νιέμτσκ - Σουβίνσκα).
Στις 8.30μ.μ. θα διεξαχθεί η τεχνική σύσκεψη του κυρίως ταμπλώ και θα γίνουν οι κληρώσεις των αγώνων.

15.07.2011 / 15.43

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αποτελέσματα
Στον πρώτο αγώνα της ημέρας που έληξε πριν από λίγο η Σουηδία (Νίλσον και Χάνσον) επιβλήθηκε με 2-0 σετ της
Ελβετίας (Σμιτ και Σμιτ-Φούκς) και πέρασε στο κυρίως ταμπλώ της διοργάνωσης. Τα σετ 21-14 και 21-6. Χωρίς αγώνα
στο κυρίως ταμπλώ πέρασε η ομάδα της Τσεχίας (Μπονέροβα - Χερμάνοβα).

15.07.2011 / 15.05

CEV Satellite Cyprus 2011 - Αρχισαν οι αγώνες
Στις 15.00 ακριβώς άρχισαν οι αγώνες της προκριματικής φάσης τους οποίους μπορείτε να παρακολουθείτε από την
επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας η οποία ενημερώνει συνεχώς με τελικά αποτελέσματα αλλά και
με φωτογραφίες από τους αγώνες.

15.07.2011 / 12.05

CEV Satellite Cyprus 2011 - Δημοσιογραφική διάσκεψη
Στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας της περασμένης Δευτέρας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Ocean basket η
δημοσιογραφική διάσκεψη για τη διοργάνωση СEV Satellite Cyprus 2011.
Την δημοσιογραφική διάσκεψη άνοιξε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Τάσος Κούζουπος εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια
για τα θύματα της μεγάλης τραγωδίας της περασμένης Δευτέρας. Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά την παρουσία
όλων στη διάσκεψη και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος στο γεγονός ότι το έκτο Διεθνές τουρνουά της Γεροσκήπου δεν
χρειάζεται πλέον συστάσεις κι αυτό γιατί πλέον αποτελεί θεσμό στο χάρτη του Παγκοσμίου μπητς βόλεϊ.
Καλωσόρισε τις ομάδες που θα λάβουν μέρος με την ευχή ότι θα προσφέρουν ανάλογο θέαμα που αρμόζει στη
διοργάνωση αυτή. Ευχαρίστησε τα ΜΜΕ που προβάλουν τον θεσμό, δίνοντας δύναμη για συνέχεια, και τέλος
ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς Ocean basket, ΟΠΑΠ, ΚΟΤ, CYTA, AHK, Karantokis Group-Medcon, ICE
Developers, ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, ΚΕΟ, AGETIS SUPPLEMENTS LTD, και ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ο οποίος εξέφρασε τα θερμά του
συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας που έπληξε την Κύπρο την περασμένη
Δευτέρα.
"Αυτές τις επετειακές μαύρες που περνάμε εδώ και 37 τόσα χρόνια, έρχονται να προστεθούν ακόμη πιο δύσκολες
μέρες καθώς η πρόσφατη τραγωδία αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς.
Θέλω να στείλω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους τους οικίους των ηρώων μας και εύχομαι ο Θεός να
απαλύνει τον πόνο τους και δώσει τις απαντήσεις που αναμένουν άμεσα
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης νιώθει περήφανη που συμβάλλει στην συνδιοργάνωση μιας τέτοιας μεγάλης
Ευρωπαίκής διοργάνωσης και το CEV Satellite Cyprus 2011 είναι η κορυφαία στιγμή για το άθλημα στην Κύπρο. Η
διοργάνωση αυτή έχει μπεί πλέον στον παγκόσμιο χάρτη του μπήτς βόλεϊ.
Από το 2009 και μετά η Κύπρος μπήκε σε νέα φάση στο μπήτς βόλεϊ καταγράφοντας αρκετές επιτυχίες με κατακτήσεις
χρυσών μεταλλίων σε αγώνες ΑΜΚΕ και Πανελληνίους".
Στη συνέχεια κάλεσε τους φίλους του βόλεϊ να στηρίξουν την προσπάθεια των αθλητών μας για νέες διακρίσεις ενώ
από την άλλη κολωσόρισε τις αθλήτριες των άλλων συμμετέχοντων χωρών.
Τέλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Γεροσκήπου για την πρωτοβουλία στην διοργάνωση, τους χορηγούς αλλά και την
μεγάλη βοήεια που παρέχει κάθε χρόνο η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Στη συνέχεια μίλησαν η εκπρόσωπος του ΚΟΤ κ. Κλεοπάτρα Μυλωνά, ο κ. Βασίλης Μπίλης της Ocean Basket, η Βίκη
Χατζηβασιλείου η οποία φέτος συμμετέχει στο κυρίως ταμπλώ της διοργάνωσης, η Μανωλίνα Κωνσταντίνου που μαζί
με την Μαριώτα Αγγελοπούλου αποτελούν την μεγάλη ελπίδα του Κυπριακού γυναικείου μπητς βόλεϊ για διάκριση.
Η Βίκη Χατζηβασιλείου εξέφρασε θλίψη για το τραγικό γεγονός που έπληξε την Κύπρο και από την άλλη ανέφερε ότι
αυτό που γίνεται στη τουριστική πλαζ της Γεροσκήπου να είναι το ευχάριστο γεγονός του μηνός Ιουλίου, αφού είναι
γνωστό πόσο κακός μήνας είναι ο Ιούλιος στην Κύπρο και ευχήθηκε κάθε χρόνο και καλύτερα.

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου άρχισε τις δηλώσεις της με θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της
τραγωδίας. Για τη διοργάνωση νιώθει υπέροχα που συμμετέχει για άλλη μια χρονιά και κάλεσε τον κόσμο να έρθει
στους αγώνες να στηρίξει τις Κυπριακές ομάδες. Ευχαρίστησε τον Δήμο Γεροσκήπου, την Κυπριακή Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης, τον ΚΟΑ αλλά και τους χορηγούς της Κυπριακής ομάδας ΟΠΑΠ και ΚΕΟ.Στη φωτογραφία πάνω το
δίδυμο Μαριώτα Αγγελοπούλου - Μανωλίνα Κωνσταντίνου με την ατραξιόν της διοργάνωσης γνωστή
τηλεπαρουσιάστρια της εκπομπής "Πάμε πακέττο" Βίκη Χατζηβασιλείου και τον διευθυντή της ΚΕΟ κ. Γιώργο
Ευριπιώτη. Η ΚΕΟ είναι χορηγός της Εθνικής μας ομάδας.

Η Αλεξάνδρα Μίσιακ (φωτο) CEV Supervisor της διοργάνωσης ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τον
διορισμό της στην διοργάνωση της Κύπρου και ανέφερε ότι η Κύπρος είναι το ιδανικό μέρος για τέτοιου είδους
διοργανώσεις. Θα είναι ευχάριστο οι αθλήτριες που θα συμμετάσχουν να απολαύσουν οι ίδιες τους αγώνες τους και να
μας χαρίσουν ανάλογο θέαμα. Οι εγκαταστάσεις είναι ιδανικές για μπήτς βόλεϊ και τέλος ευχήθηκε σε όλους καλή
επιτυχία. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει την πολύ καλή συνεργασία που τυγχάνει με όλους όσους ασχολούνται στη
διοργάνωση και είναι σίγουρη ότι θα στεφθεί με επιτυχία.

15.07.2011 / 06.45

CEV Satellite Cyprus 2011
Με τη συμμετοχή 25 ομάδων από 16 χώρες αρχίζει σήμερα το CEV Satellite Cyprus 2011 στη τουριστική πλαζ
Ατλαντίδα στη Γεροσκήπου. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που ο Δήμος Γεροσκήπου σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διοργανώνει αυτό το τουρνουά. Μεγάλη ατραξιόν η παρουσία της γνωστής
τηλεπαρουσιάστριας της εκπομπής "Πάμε πακέττο" Βίκης Χατζηβασιλείου η οποία θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλώ.
Βέβαια μεγάλη ελπίδα της Κύπρου για διάκριση είναι το δίδυμο Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου
που στοχεύουν να φθάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Οι αγώνες της προκριματικής φάσης αρχίζουν σήμερα στις

3.00μ.μ. ενώ νωρίτερα στις 11.00π.μ. θα διεξαχθεί η καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη. Δύο οι κυπριακές
συμμετοχές στο κυρίως ταμπλώ που αρχίζει το Σάββατο. Η δεύτερη Κυπριακή ομάδα αποτελείται από τις Αντρη
Ιορδάνους και Ιωάννα Λεωνίδου.

14.07.2011 / 09.16

Απάντηση ΚΟΠΕ στον δημοσιογράφο της "Σημερινής" κ.Αργύρη Αργυρού.
Με αισθήματα οργής και αγανάκτησης διαβάσαμε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Σημερινή» (σελ. 29) ημερομηνίας
13 Ιουλίου 2011, με τίτλο «η ΚΟΠΕ γιορτάζει την ημέρα πένθους του Ελληνισμού», με την υπογραφή του κ. Αργύρη
Αργυρού, το οποίο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα Sigmalive.com. Ένα δημοσίευμα το οποίο θεωρούμε κατάπτυστο
και υποβολιμαίο. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης δεν
έχουν δώσει το δικαίωμα σε κανένα να διαστρεβλώνει, να σπιλώνει και να διαπομπεύει, έστω κι αν γνωρίζουμε ότι
τέτοιου είδους δημοσιεύματα από τον κ. Αργυρού είναι κατευθυνόμενα και ουσιαστικά κατά παραγγελία.
Είναι προφανές ότι ο κ. Αργυρού, παρά το γεγονός ότι προσκαλείται κάθε χρόνο, δεν έχει παραστεί ποτέ σε
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας μας και ιδιαίτερα στην ετήσια τελετή βράβευσης των ομάδων που διακρίθηκαν. Αν το
έκανε, θα διαπίστωνε ιδίοις όμμασι την έγνοια και τα αγνά αισθήματα των ανθρώπων του βόλεϊ για διατήρηση
άσβεστης της φλόγας για επιστροφή στα κατεχόμενα εδάφη μας. Είχε υποχρέωση να γνωρίζει ο κ. Αργυρού ότι η
ΚΟΠΕ έχει διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα προσφυγικά μας σωματεία και τις λατρεμένες
πόλεις μας, από τις οποίες ξεσπιτωθήκαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. Τόσες πολλές είναι οι
δραστηριότητές μας στον τομέα αυτό, με –κατά γενική ομολογία- τεράστια απήχηση, που θα χρειάζονταν ολόκληρες
σελίδες της εφημερίδας σας για να τις υπενθυμίσουμε. Οι κατεχόμενοι Δήμοι Αμμοχώστου, Κερύνειας και Καραβά,
έχουν συμμετάσχει σε τόσες πολλές εκδηλώσεις της ΚΟΠΕ που πλέον δεν είναι θεωρούνται συνδιοργανωτές, αλλά
συνεργάτες μας επί πολλά χρόνια.
Είναι προφανές ότι ο κ. Αργύρης Αργυρού συνηθίζει να παρευρίσκεται σε… «πανηγύρια χαράς και γλεντιού» και τα
συγχύζει με τις εκδηλώσεις της ΚΟΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας δεν έχει ανάγκη από ψευδομαθήματα
πατριωτισμού και ιστορίας. Πολλοί από μας έχουμε βιώσει στο πετσί μας και τον πόνο και την καταστροφή από την
τουρκική εισβολή του ’74. Θα ήταν καλό, ο κ. Αργυρού να μάθει ότι ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ, Δαμιανός Χατζηδαμιανού
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους σοβαρά τραυματίες συμπατριώτες μας κατά την 20 η Ιουλίου 1974. Για μήνες
ολόκληρους έδωσε μάχη για να κρατηθεί τη ζωή, τα δε σημάδια και οι παρενέργειες στο σώμα του είναι ακόμη και
σήμερα εμφανή και τέτοιου είδους δημοσιεύματα, όπως αυτό του κ. Αργύρη Αργυρού, μόνο αηδία προκαλούν.
Η ΚΟΠΕ επιδιώκει την κριτική και το διαλαλεί με κάθε ευκαιρία. Είναι πασιφανές, όμως, ότι τον εν λόγω δημοσίευμα
δεν έχει καμία σχέση με την εποικοδομητική κριτική. Πρωτίστως διότι ο κ. Αργυρού είχε υποχρέωση, όπως επιβάλει ο
Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, να ενημερωθεί για το περιεχόμενο των ετήσιων βραβεύσεων της
Ομοσπονδίας. Και κατ’ επέκταση, είναι ευρέως γνωστό ότι ο κ. Αργύρης Αργυρού αρέσκεται στην επιλεκτική κριτική
και ουδέποτε άσκησε ουσιαστική κριτική, σε πιο οικεία γι’ αυτόν θέματα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει
πεδίο δόξης λαμπρόν…
Στην ΚΟΠΕ δεν κάνουμε «μνημόσυνα για τη χαμένη γη μας», όπως αναφέρει στο κατάπτυστο δημοσίευμά του ο κ.
Αργυρού. Στην ΚΟΠΕ έχουμε αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί, μεταξύ άλλων και όχημα για
αγώνα απελευθέρωσης της χαμένης γης μας. Στην ΚΟΠΕ δεν μένουμε στα λόγια, όπως στα «πανηγύρια χαράς και
γλεντιού» που συνηθίζει να παρευρίσκεται ο κ. Αργυρού.
Μια απλή απολογία, μας είναι αρκετή. Διαφορετικά, για να διαφυλάξουμε το κύρος της Ομοσπονδίας μας και των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καταγγείλουμε τον κ. Αργυρού στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην Ένωση
Συντακτών και στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου.
Προς ενημέρωση όλων, αναφέρουμε ότι η ΚΟΠΕ συνειδητά απεφάσισε την Γενική της Συνέλευση και τις ετήσιες
ηθικές βραβεύσεις της (όλες οι αγωνιστικές βραβεύσεις δόθηκαν στα γήπεδα κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων) να
διεξάγει μια απλή λιτή τελετή αυτή τη συμβολική ημέρα του Ελληνισμού ως ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης σε όσους
έδωσαν ότι πιο ιερό είχαν στο βωμό της πατρίδος και για να τιμήσουμε τους κατεχόμενους Δήμους που
ενασχολήθηκαν οι ενασχολούνται με το άθλημα που υπηρετούμε.

11.07.2011 / 09.46

Τρία στα τρία Μάστερς οι πρωταθλήτριες μας
Η επέλαση συνεχίζεται. Για τρίτο συνεχή Μάστερς στέφονται πρωταθλήτριες Ελλάδος το εκπληκτικό δίδυμο Μανωλίνα
Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου. Στον μεγάλο τελικό με αντίπαλες τις Δηλαβέρη/Νικολαίδου το σκορ έδειχνε

1-1 σετ και 4-10 εις βάρος τους στο τάϊ μπρέϊκ. Κι όμως έκαναν μια τεράστια ανατροπή και κατέκτησαν πανηγυρικά
άλλο ένα χρυσό, το τρίτο στη σειρά των Μάστερς (τόσα έγιναν φέτος) και το τέταρτο στη φετινή σαιζόν (κατέκτησαν
και τους ΑΜΚΕ στο Λίχτεσταϊν) πιστοποιόντας τις φετινές τους δυνατότητες και δίνοντας παράλληλα μια μεγάλη
δυναμική της Κύπρου στο επικείμενο Σάτελλαίτ που αρχίζει την Παρασκευή στη τουριστική πλαζ της Γεροσκήπου. Οι
πρωταθλήτριές μας ξεκινούν από το κυρίως ταμπλώ με πολλές φιλοδοξίες για μια μεγάλη διάκριση. Η επιτυχία των
κοριτσιών μας είναι τεράστια αν αναλογιστούμε τα τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις προπονήσεις τους
αφού είναι γνωστά τα προβλήματα των γηπέδων.
Για να φθάσουν στη νέα τους επιτυχία οι Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου έφεραν κατά σειρά τα ακόλουθα
αποτελέσματα: Βροντάκη/Σμπυράκη 2-0 σετ (21-15, 21-15), στη συνέχεια τις Παπαδάκη/Φωτεινού 2-0 σετ (21-12,
21-17), στον ημιτελικό τις Μεντρίγκα/Παπαγεωργίου 2-1 σετ (08-21, 21-13, 15-11) και στον τελικό τις
Νικολαϊδου/Δηλαβέρη 2-1 σετ (21-19, 14-21, 16-14).
Πανευτυχής είναι αναμφίβολα ο Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Κώστας Ταμπουρατζής και τις πρωταθλήτριες μας να
δηλώνουν ότι αυτή η νίκη στον τελικό ήταν η πιο γλυκιά αφού βρεθήκανε με την πλάτη στον τοίχο και πίσω στο σκορ
ενώ τώρα στοχεύουν να ολοκληρώσουν ένα μεγάλο όνειρο που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση και των 5 Μάστερς.
Απομένουν άλλα δύο και η προσπάθεια τους θα είναι δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη.

Στη φωτογραφία οι πρωταθλήτριες μας με το έπαθλο που κέρδισαν και φυσικά το ττίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας
του τρίτου Μάστερς που έγινε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

11.07.2011 / 09.36

Μιχαήλ/Αγαθοκλέους και Λεωνίδου/Παρλά οι νικητές
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθει το σαββατοκυρίακο 9-10 Ιουλιου το πρώτο τουρνουά μπιτς βόλεϊ στη
κατηγορία εφήβων και νεανίδων για το 2011 στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό. Έλαβαν μέρος 8 ομάδες
νεανίδων και 11 ομάδες εφήβων προσφέροντας πλούσιο θέαμα και δείχνοντας ότι το μπιτς βόλεϊ ταιριάζει στην
κυπριακή κουλτούρα.

Νικητές αναδείχτηκαν στους έφηβους οι Παναγιώτης Μιχαήλ/Μινος Αγαθοκλέους που κέρδισαν στον τελικό τους
Θανάση Πρωτοψάλτη/Ανδρεα Σπύρου 21-18 και στις νεανίδες οι Ιωάννα Λεωνίδου/Ανθή Παρλά που κέρδισαν στο
τελικό τις Ραφαέλα Οικονομιδου/Αννα Ταλιαδώρου 21-12. Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν πλούσια δώρα
ανυπομονώντας για το επόμενο τουρνουά…Την Κυριακή ακλούθησε μεικτό τουρνουά και στον τελικό οι Ιωάννα
Λεωνίδου/Χρυσοστόμου Γιώργος κέρδισαν τους Στυλιανού Νικολέτα/Μινος Αγαθοκλέους με 21-13.Το επόμενο
τουρνουά για έφηβους και νεανίδες θα είναι 23-24/7 στον ιστιοπλοϊκό Λεμεσού και αναμένεται μεγαλύτερη
συμμετοχή.
Στη φωτογραφία όλες οι ομάδες εφήβων και νεανίδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

5.07.2011 / 10.31

Εκπληκτικές οι πρωταθλήτριες μας
Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου και η Μαριώτα Αγγελοπούλου συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και κατακτούν συνεχώς χρυσά
μετάλλια. Το περασμένο Σαββατοκυρίακο κατέκτησαν για δεύτερη φορά το Ελληνικό Μάστερς δείχνοντας τις μεγάλες
τους δυνατότητες. Οι πρωταθλήτριες μας άρχισαν με ήττα το τουρνουά αλλά στη συνέχεια σημείωναν μόνο νίκες
ξεπερνώντας τό ένα δύσκολο εμπόδιο μετά το άλλο και στον μεγάλο τελικό επιβλήθηκαν των Αθηνά Δηλαβέρη και
Κατερίνα Νικολάίδου με 2-0 σετ (21-18, 21-17). Μανωλίνα και Μαριώτα πανηγύρισαν με την ψυχή τους την νέα
κατάκτηση πρωταθλήματος , δηλώνουν ευτιχισμένες και στοχεύουν σε νέες διακρίσεις στις διοργανώσεις που θα
λάβουν μέρος.

05.07.2011 / 10.31

Κλήρωση λαχείου
Η κλήρωση του λαχείου για την ενίσχυση των πετοσφαιρικών μας σωματείων στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 κατά τη διάρκεια των ετήσιων βραβεύσεων της Ομοσπονδίας στο
Ολυμπιακό Μέγαρο.

27.06.2011 / 09.51

Κύπελλα Ευρώπης - Κληρώσεις
Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 25 Ιουνίου, 2011 στο Λουξεμβούργο, έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οι
κληρώσεις των Κυπέλλων Ευρώπης. Ισχύει και φέτος ο κανονισμός του χρυσού σετ.
Αναλυτικά:
Στους άνδρες και στο CEV Cup η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις Αμμοχώστου κληρώθηκε αντίπαλος της Γερμανικής
Μπερλίν. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί 18-19 ή 20 Οκτωβρίου, 2011 στη Γερμανία και ο επαναληπτικός στις 25-26 ή
27 Οκτωβρίου 2011. Σε περίπτωση πρόκρισης τότε ο επόμενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής της συνάντησης
Ισντανμπούλ ΒΒΣΚ (Τουρκίας) - Ουνικάχα Αλμέρια (Ισπανίας). Στην αντίθετη περίπτωση η Ανόρθωσις συμμετέχει
στο CEV Challenge Cup στους 32.
Στο CEV Challenge Cup η κυπελλούχος Energy Standard Νέα Σαλαμίνα κληρώθηκε αντίπαλος της Βουλγαρικής
Γκάμπροβο. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Λεμεσό 13-14 ή 15 Δεκεμβρίου και ο επαναληπτικός στις 20-21 ή 22
Δεκεμβρίου στη Βουλγαρία.
Η δευτεραθλήτρια Pokka AE Καραβά κληρώθηκε αντίπαλος της Αυστριακής Βιέννα. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην
Αυστρία 13-14 ή 15 Δεκεμβρίου και ο επαναληπτικός στις 20-21 ή 22 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό.
Στις γυναίκες και στο CEV Cup η πρωταθλήτρια ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού κληρώθηκε αντίπαλος της τουρκικής

Γαλατάσαράϊ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 29-30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου 2011 και ο επαναληπτικός στη
Κύπρο στις 6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011. Σε περίπτωση πρόκρισης τότε ο επόμενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής της
συνάντησης Νέβεν Σάναν Χάϊφας (Ισραήλ) - Αστερίξ Κιέλντρεχτ (Βελγίου). Στην αντίθετη περίπτωση ο Απόλλων
Λεμεσού συμμετέχει στο CEV Challenge Cup στους 32.
Στο CEV Challenge Cup η κυπελλούχος Tranbunker da Noi ΑΕΛ Λεμεσού κληρώθηκε αντίπαλος της Ρωσικής Ομιτσκα.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Ρωσία στις 29-30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου 2011 και ο επαναληπτικός στη Κύπρο στις
6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011.
Η δευτεραθλήτρια Aruji Ανόρθωσις Αμμοχώστου κληρώθηκε αντίπαλος της Μπακί Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Ο
πρώτος αγώνας θα γίνει στο Μπακού στις 29-30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου 2011 και ο επαναληπτικός στη Κύπρο στις
6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011.

21.06.2011 / 09.12

Beach volley στη Λακατάμια
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με το Δήμο Λακατάμιας θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε
όσα παιδιά επιθυμούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους στο μπήτς βόλεϊ, ανακοινώνει την έναρξη προπονητικού
προγράμματος για παιδιά (ηλικίες 10-18 χρόνων) στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια (παραπλεύρως του
ΘΟΙ) το τριήμερο 1-2-3 Ιουλίου, 2011.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων θα διεξάγονται αγώνες απίδειξης από Κύπριους και ξένους πρωταθλητές, ενώ το
πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση βασικού επιπέδου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, διαλέξεις με θέματα
διατροφής, ψυχολογίας, αντι ντόπινγκ, πρώτων βοηθειών, σπουδαστικής ανέλιξης και ολυμπιακής παιδείας ενώ θα
διεξαχθεί και τουρνουά με βραβεύσεις και διπλώματα συμμετοχής. Ολοι όσοι συμμετάσχουν θα πάρουν καπελάκια,
μπλουζάκια και διάφορα διαφημιστικά.
Υπεύθυνοι του προγράμματος το τμήμα μπήτς βόλεϊ της Ομοσπονδίας με υπεύθυνους προπονητές τους Μανώλη
Ρουμελιώτη, Κώστα Ταμπουρατζή, Κώστα Καρπαθάκη, Δημήτρη Λέτσιεφ, Επαρχιακοί προπονητές - συνεργάτες της
Ομοσπονδίας.
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:
στα τηλέφωνα: 22-364081 και 99621748
στα e mail: athina.kyriacou@lakatamia.org.cy , info@cyprusbeachvolley.com .
Το πρόγραμμα:
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011
09:00-13:00 Αναπτυξιακά προγράμματα μπήτς βόλεϊ
17:00-20:00 Αναπτυξιακά προγράμματα μπήτς βόλεϊ
Σάββατο 2 Ιουλίου 2011
09:00-13:00 Αναπτυξιακά προγράμματα μπήτς βόλεϊ
17:00-20:00 Αγώνες επίδειξης μπήτς βόλεϊ από πρωταθλητές
Κυριακή 3 Ιουλίου 2011
09:00-13:00 Αναπτυξιακά προγράμματα μπήτς βόλεϊ
17:00-20:00 Αγώνες επίδειξης μπήτς βόλεϊ από πρωταθλητές
Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Τέως Υπουργού Παιδείας κ. Άκη Κλεάνθους

19.06.2011 / 21.23

Χρυσές και στην Αίγινα
Μετά το χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ οι Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαρίοτα Αγγελοπούλου κατέκτησαν το χρυσό
μετάλλιο στο πρώτο Μάστερς της Ελλάδας που έγινε στην Αίγινα. Τα κορίτσια μας έγραψαν ιστορία στην Αγία Μαρίνα
της Αίγινας. Προκρίθηκαν αρχικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά τον θρίαμβό τους με 2-0 σετ (23-21 και 21-19)
επί των Φένια Παπαγεωργίου/Γκάμπι Μέντρικα. Στον μεγάλο τελικό Κωνσταντίνου και Αγγελοπούλου νίκησαν με
χαρακτηριστική άνεση τις Παπαδάκη/Φωτεινού 2-0 σετ (21-16, 21-18) και έγιναν έτσι η πρώτη Κυπριακή ομάδα που
κατακτά την πρώτη θέση στην 18χρονη ιστορία των Πανελληνίων πρωταθλημάτων.
Διακύμανση του σκορ στον τελικό:
1o σετ: 2-2, 2-4, 4-5, 6-5, 7-6, 10-7, 12-7, 13-9, 13-11, 14-11, 15-12, 17-14, 18-14, 21-16.
2ο σετ: 1-1, 1-2, 2-5, 4-7, 5-7, 5-8, 7-8, 9-10, 9-11, 10-12, 12-15, 15-16, 17-17, 18-17, 21-18.

Οι πρωταθλήτριες μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου
14.06.2011 / 10.23

CEV Satellite Cyprus 2011
Στο διεθνές τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Πάφο από 14-17 Ιουλίου 2011 δηλώθηκαν τρείς κυπριακές ομάδες.
Αυτές είναι Μανωλίνα Κωνσταντίνου/Μαριότα Αγγελοπούλου, Αντρεα Χαραλάμπους/Ελενα Μοσφιλιώτη και Αντρη
Ιορδάνους/Ιωάννα Λεωνίδου.
Σημειώνεται επίσης ότι θα συμμετάσχει επίσημα για πρώτη φορά και η Βίκη Χατζηβασιλείου πασίγνωστη
τηλεπαρουσιάστρια της εκπομπής "Πάμε Πακέττο" η οποία δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση και θα έχει
συμπαίκτρια της την Ορφανίδου. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 29 ομάδες από 16 χώρες ενώ ο αριθμός
αναμένεται να αυξηθεί αφού σήμερα είναι η τελευταία μέρα δηλώσεων συμμετοχών.

04.06.2011 / 22.48

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - Δεύτερη θέση και οι γυναίκες

Στον τελευταίο και καθοριστικό αγώνα της διοργάνωσης η Εθνική μας ομάδα των γυναικών ηττήθηκε με 3-2 από το
Σαν Μαρίνο και περιορίστηκε στην δεύτερη θέση. Το Σαν Μαρίνο πήρε την πρώτη. Η Εθνική μας ομάδα σε σχέση με
την ομάδα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πριν από ένα μήνα στο Λουξεμβούργο παρουσιάστηκε στους ΑΜΚΕ
ενισχυμένη με την Ρωσσίδα παίκτρια της Ανόρθωσης Αναστασία Τσέρναγια και έδειχνε ικανή για το χρυσό μετάλλιο.
Ενισχυμένες ήταν και οι ομάδες του Λουξεμβούργου αλλά και του Σαν Μαρίνο. Στον τελευταίο αγώνα έγινε ένα μεγάλο
ματς και οι διεθνείς μας παίκτριες είχαν διάθεση για μια νέα νίκη. Το πρώτο σετ κατέκτησε η Κύπρος που μπήκε πολύ
δυνατά στον αγώνα κερδίζοντας το με 25-18. Στο δεύτερο σετ το Σαν Μαρίνο πήρε στροφές και πήρε το σετ με 2522. Το τρίτο σετ αποδείκτηκε και το πλέον καθοριστικό της συνάντησης αφού οι δύο ομάδες έδειχναν ισοδύναμες.
Τελικά επικράτησε το Σαν Μαρίνο με 25-23. Η Κύπρος προ του φάσματος της ήττας έκανε την αντεπίθεση και πήρε το
τέταρτο σετ με 25-21. Στο τάϊ μπρεϊκ η αγωνία κράτησε ως το τέλος και τα κορίτσια μας δεν μπόρεσαν τελικά να
χαμογελάσουν αφού το σετ πήγε στο Σαν Μαρίνο με 15-13 και μαζί τους πήγε και το χρυσό μετάλλιο.

04.06.2011 / 14.59

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - Το πάθημα έγινε μάθημα και χρυσό στο μπήτς βόλεϊ
Στον μεγάλο τελικό των γυναικών η ήττα από το Λίχτεσταϊν φαίνεται να επέδρασε πολύ θετικά στις παίκτριες μας

Μανωλίνα και Μαριότα και στον τελικό που τελείωσε πριν από λίγο νίκησαν το Λίχτεσταϊν μετά από εκπληκτική
εμφάνιση με 2-0 σετ σε 37 λεπτά. Τα σετ 21-16 και 21-10. Ετσι οι πρωταθλήτριές μας διατήρησαν τα κεκτημένα
προσφέροντας στην Κύπρο άλλο ένα χρυσό μετάλλιο.
Αντίθετα η ομάδα των ανδρών νίκησε την Ισλανδία με 2-0 σετ (21-19 και 21-5), μια νίκη χωρίς αντίκρισμα αφού η
Ανδόρρα επικράτησε του Μονακό με 2-0 και πήρε την πρώτη θέση με διαφορά στους πόντους (+27). Στην τελική
βαθμολογία Ανδόρρα και Κύπρος ισοβ'άθμησαν με 6 βαθμούς στην πρώτη θέση και 6-2 σετ αλλά στους πόντους
καλύτερη ήταν η Ανδόρρα (164-118) έναντι (160-139) της Κύπρου.

.

04 06.2011 / 14.59

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - Δεύτερη θέση οι άνδρες
Στη σάλα η Εθνική ανδρών επικράτησε δύσκολα του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Τα
σετ 25-22, 25-23, 25-23. Το Μαυροβούνιο πήρε το χρυσό μετάλλιο αφού δεν είχε αντίπαλο στον όμιλο. Μόνο η
Κύπρος πρόβαλε σθεναρή αντίσταση.
Στις γυναίκες απομένει ο αγώνας της Κύπρου με το Σαν Μαρίνο που θα κρίνει και την πρώτη θέση.

03.06.2011 / 21.09

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - Τελικό στο μπήτς βόλεϊ γυναικών
Στο μπήτς βόλεϊ στην κατηγορία γυναικών η Μαριότα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου πέτυχαν μεγάλη νίκη
με 2-1 σετ επί του Λουξεμβούργου στον ημιτελικό και πέρασαν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης όπου θα
αντιμετωπίσουν το Λίχτεσταϊν. Η ομάδα μας είχε ηττηθεί στους προκριματικούς αγώνες και τώρα είναι μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία να πάρουν την ρεβάνς και συνάμα να διατηρήσουν τον τίτλο που κατέχουν από το 2009. Ο μεγάλος
τελικός αρχίζει στις 1.00μ.μ.

Αντίθετα οι ομάδα των ανδρών ηττήθηκε με 2-0 σετ από την ομάδα του Λίχτεσταϊν. Μια οδυνηρή ήττα που έφερε την
ομάδα μας στη δεύτερη θέση. Τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική αφού ισοβαθμούμε με Ανδόρρα και
Μονακό. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ισλανδία αλλά το Μονακό θα παίξε με την Ανδόρρα.
Στη Βαθμολογία 1. Ανδόρρα 4 βαθμούς, 4-2 σετ και 122-91 πόντους, 2. Κύπρος 4 βαθμούς, 4-2 σετ και 118-115
πόντους, 3. Μονακό 4 βαθμούς, 4-3 σετ και 138-128 πόντους.
03.06.2011 / 21.09

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 2 νέες νίκες στη σάλα
Στις γυναίκες η Εθνική μας ομάδα καθάρισε με 3-0 σετ (25-10, 25-21, 25-21) και την Ισλανδία συνεχίζοντας την
αήττητη τη πορεία της.Ολα κρίνονται στον αυριανό αγώνα με το Σαν Μαρίνο.
Η Εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε με 3-0 σετ (25-17, 25-16, 25-11) το Σαν Μαρίνο και βρίσκονται στην δεύτερη
θέση. Πρώτο ήταν το πανίσχυρο Μαυροβούνιο. Η Κύπρος πρέπει απαραίτητα να κερδίσει το Λουξεμβούργο για να
παραμείνει δεύτερη.

02.06.2011 / 22.19

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 1 Νίκη και πρόκριση στο μπήτς βόλεϊ
Στο μπήτς βόλεϊ στην κατηγορία γυναικών Μαριότα Αγγελοπούλου και Μανωλίνα Κωνσταντίνου πέτυχαν την νίκη που
ήθελα με 2-0 επί της Ισλανίας και πήραν την πρόκριση ια την ημιτελική φάση. Τα σετ 21-17, 21-12.
02.06.2011 / 22.19

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 2 νέες νίκες στη σάλα
Στις γυναίκες η Εθνική μας ομάδα καθάρισε με 3-0 σετ (25-11, 25-13, 25-13) το Λιχτεσταιν και συνεχίζει αήττητη τη
πορεία της.
Η Εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε με 3-0 σετ (25-19, 25-16, 25-21) την μαχητική Ισλανδία

01.06.2011 / 22.11

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 1 Νίκη στο μπήτς βόλεϊ
Στο μπήτς βόλεϊ στην κατηγορία ανδρών οι διεθνείς μας Αποστόλου και Ευσταθίου ζευγάρωσαν τις νίκες τους
κερδίζοντας το Μονακό με 2-0 σετ (21-17, 2-18). Ρεπό είχαν τα κορίτσια μας.
01.06.2011 / 22.11

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 2 νίκες στη σάλα
Απόλυτα πετυχημένη ήταν η δεύτερη μέρα των αγώνων για τις Εθνικές μας ομάδες τόσο των ανδρών όσο και των
γυναικών. Στις γυναίκες η Εθνική μας ομάδα θριάμβευσε με 3-0 σετ (25-20, 25-18, 25-20) επί του Λουξεμβούργο
κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα για το χρυσό μετάλλιο από τον πρώτο αγώνα. Την Εθνική μας ομάδα ενίσχυσε και η

Ρωσσίδα παίκτρια της Ανόρθωσης Αναστασία Τσέρναγια.
Η Εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε με χαρακτηριστική άνεση την Ανδόρρα με 3-0 σετ (25-17, 25-11, 25-15.

31.05.2011 / 10.09

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - 1 Νίκη και 1 Ηττα στο μπήτς βόλεϊ
Στο μπήτς βόλεϊ στην κατηγορία ανδρών οι διεθνείς μας Αποστόλου και Ευσταθίου άρχισαν χθές με νίκη 2-0 (21-18,
21-19) επί της Ανδόρρας. Αντίθετα στην κατηγορία γυναικών οι Κωνσταντίνου και Αγγελοπούλου ηττήθηκαν με 2-1
(23-21,19-21, 16-18) σετ από την ομάδα του Λίχτεσταϊν.
31.05.2011 / 10.09

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011 - Ηττα για την Εθνική Ανδρών
Ο χθεσινός πρώτος αγώνας της Εθνικής μας ομάδας των ανδρών συνοδεύτηκε με ήττα από το πανίσχυρο
Μαυροβούνιο με 3-1 σετ. Το Μαυροβούνιο συμμετέχει για πρώτη φορά στους ΑΜΚΕ, ενώ συγκαταλέγεται στις
καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

29.05.2011 / 18.13

AMKE - Λίχτεσταϊν 2011
Οι Εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών τόσο στη σάλα όσο και στο μπήτς βόλεϊ αναχωρούν στις 6.15μ.μ. με
ναυλωμένη πτήση για την Ζυρίχη. Τρείς ώρες θα κρατήσει το ταξίδι και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς την
Αυστρία όπου και θα καταλύσουν. Αναμένεται η αποστολή της οποίας αρχηγός είναι ο Β΄Αντιπρόεδρος της ΚΟΠΕ
κ.Χάρης Καράγιας να φθάσει στον προορισμό της γύρω στις 1.00π.μ. Στην αποστολή ταξιδεύει επίσης και ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού ο οποίος είναι και ο ταμίας της ΚΟΕ.
Αύριο Δευτέρα 31 Μαίου, 2011 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των αγώνων στο Ρέϊνπαρκ στάντιον
το οποίο είναι χωρητικότητας 6.127 θέσεων. Οι Εθνικές μας ομάδες έφυγαν πανέτοιμες να επαναλάβουν την μεγάλη
επιτυχία που πέτυχαν το 2009 στην Κύπρο κατακτώντας όλα τα χρυσά μετάλλια.
Στους αγώνες και στην κατηγορία των ανδρών στη σάλα συμμετέχει για πρώτη φορά και το Μαυροβούνιο, το οποίο
πάει με πλήρης ομάδα.

21.05.2011 / 22.57

Ελλάδα - Κύπρος 3-1
Η Εθνική μας ηττήθηκε και στο δεύτερο φιλικό από την αντίστοιχη της Ελλάδας με 3-1 σετ (21-25, 25-21, 21-25, 2225)
Η Ελληνική ομάδα, παίζοντας κατά διαστήματα καλό βόλεϊ πήρε το πρώτο σετ 21-25. Στο δεύτερο σετ η Εθνική μας
ομάδα κατάφερε να το πάρει 25-21 φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1.
Στο τρίτο σετ η Ελληνική ομάδα το πήρε με το ίδιο σκορ που τελείωσαν τα άλλα δυο, 25-21 παίρνοντας και το
προβάδισμα στο σκορ. Στο τέταρτο σετ, οι διεθνείς μας ξεκίνησαν δυνατά και είχαν συνεχώς το προβάδισμα μέχρι το
15-14 αλλά στη συνέχεια η Ελληνική ομάδα κατάφερε και πήρε το σετ 25-22 και τη νίκη με 3-1.
EΛΛΑΔΑ (Αλέκος Λεώνης): Ρουμελιώτης 19, Μαρούλης 3, Μαντέκας 7, Σαρικεϊσογλου 15, Χατζηλιάδης 6, Πετρέας
15, λίμπερο Στεφάνου, ( Πελεκούδας 7, Σουλτανόπουλος 3, Φιλίποφ 3).
ΚΥΠΡΟΣ (Κώστας Δεληκώστας): Οικονομίδης 1, Κνέζεβιτς 22, Γεωργίου 7, Χατζηφιλίπου 8, Αλεξίου 10, Δημητρίου
3, λίμπερο Παπαχριστοδούλου , (Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος 10 , Τσαγγαρίδης).

21.05.2011 / 09.25

Ελλάδα - Κύπρος 3-0
Στο πρώτο της φιλικό παιγνίδι στην Αθήνα με αντίπαλο την Εθνική ανδρών Ελλάδος η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε με
3-0 σετ. (19-25, 15-25, 23-25) Στη συνέχεια παίχθηκε άλλο ένα σετ το οποίο και πάλι κέρδισε η Εθνική Ελλάδος.
Σήμερα στις 6.00μ.μ. θα διεξαχθεί το δεύτερο φιλικό παιγνίδι. Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας επιστρέφει στην
Κύπρο αύριο.
EΛΛΑΔΑ (Αλέκος Λεώνης): Ρουμελιώτης 18, Φράγκος 13, Μαντέκας 8, Πετρέας 7, Πελεκούδας 4, Φιλίποφ
/λίμπερο Στεφάνου(1), λίμπερο Παπαδημητρίου(2), Σαρικείσογλου, Χατζηλιάδης 1, Κουρνέτας 1.
ΚΥΠΡΟΣ (Κώστας Δεληκώστας): Οικονομίδης, Κνέζεβιτς 13, Γεωργίου 11, Χατζηφιλίπου 4, Αλεξίου 6, Δημητρίου 5
λίμπερο Παπαχριστοδούλου , (Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος 1 , Τσαγγαρίδης).

19.05.2011

/ 10.38

Στα
γραφεία
της CEV
Με την ευκαιρία της συμμετοχής της Εθνικής Κύπρου γυναικών στο Λουξεμβούργο ο Τεχνικός Σύμβουλος της
Ομοσπονδίας Γιώργος Στεφανίδης, ο Μάνατζερ των Εθνικών μας ομάδων Γιώργος Δωρίτης και ο διεθνής διαιτητής κ.
Γιαννάκης Σοφοκλέους επισκέφθηκαν τα γραφεία της Ευρωπαίκής Συνομοσπονδίας (CEV) τη Δευτέρα 16 Μαίου 2011
και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με το προσωπικό της CEV τρέχοντα θέματα. Στη φωτογραφία
διακρίνονται από αριστερά οι Ντένις Πάσιγκ, Γιαννάκης Σοφοκλέους, Κριστίνα Νιεμίνεν, Ιζαμπέλ Λακάβ, Γιώργος
Στεφανίδης, Κριστόφ Τουρόφσκι. Την φωτογραφία έβγαλε ο Γιώργος Δωρίτης.

19.05.2011

/ 10.38

Στην
Αθήνα
η
Εθνική
Ανδρών
για
φιλικά
παιγνίδια
Η Εθνική ομάδα των ανδρών αναχωρεί τα ξημερώματα για την Αθήνα όπου θα δώσει 2 φιλικούς αγώνες στα πλαίσια της
προετοιμασίας της για τους ΑΜΚΕ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης πρότεινε στην αντίστοιχη Ελληνική τη
διεξαγωγή φιλικών παιγνιδιών με την Εθνική ανδρών Ελλάδος στην Κύπρο και αντί αυτού η Ελληνική Ομοσπονδία
προσκάλεσε την Κυπριακή να διεξαχθούν τα φιλικά παιγνίδια στην Ελλάδα με απότερο σκοπό να διεξαχθούν μελλοντικά
και φιλικοί αγώνες στην Κύπρο.Στην αποστολή συμμετέχουν 12 πετοσφαιριστές, ο προπονητής της ομάδας κ.Κώστας
Δεληκώστας, ο βοηθός του κ.Κώστας Παναγίδης και ο γυμναστής της ομάδας κ. Γιάννης Γιαπάνης. Η Εθνική Κύπρου θα
δώσει δύο φιλικά παιγνίδια με την Εθνική Ελλάδος ανδρών αύριο Παρασκευή στις 7.00μ.μ. και το Σάββατο και στις
6.00μ.μ. Η αποστολή επιστρέφει την Κυριακή το πρωί και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της την ερχόμενη
εβδομάδα.

19.05.2011

/ 10.38

Ηττα
στις
λεπτομέρειες
στην
Πράγα
Η Εθνική μας ομάδα Ευσταθίου / Αποστόλου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην Πράγα. Αντίπαλοι της βρέθηκαν οι
Ελβετοι Γκαμπαθούλερ/Σναίντερ (7) ενώ την ίδια ώρα η Κυπριακή ομάδα μπήκε Νο.58 στο ταμπλώ των προκριματικών.
Στο α΄σετ η Ελβετική ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού με κύριο στοιχείο την πίεση στο σερβίς (21-12).
Τα πράγματα αντιστράφηκαν στο β’σετ όπου η Κυπριακή ομάδα ήταν μπροστά καθόλη την διάρκεια με πολύ καλή
τακτίκη και σταθερή αλλαγή και είχε 2 σετ μπολ αλλά το σετ κατέληξε στην αντίπαλη ομάδα με 2 αβίαστα λάθη στο
φιλέ και άσσο (27-25).
Ο Δημήτρης Αποστόλου δήλωσε : ‘Ο αρχικός μας προγραμματισμός περιελάμβανε το τουρνουά της Πράγας και είμαι
χαρούμενος που καταφέραμε να έρθουμε έστω και τη ύστατη στιγμή καθώς προέκυψαν ακυρώσεις απο ομάδες με
υψηλότερη βαθμολογία. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε βαθμούς για την χώρα μας και με υπομονή θα κερδίσουμε αυτά
που μας αναλογούν. ’

Ο Κώνσταντίνος Ευσταθίου τόνισε : ‘Κάθε αρχή και δύσκολη. Νίωθουμε καθημερινά οτι βελτιωνόμαστε και παίζουμε
καλύτερα. Είμαστε τυχεροι που καταφέραμε να παίξουμε σε αυτά τα τουρνουά και μας βοήθησαν να δέσουμε ως ομάδα
και να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη αλλά και εμπιστοσύνη για το παιχνίδι μας. Όμως, παραμένουμε συγκεντρωμένοι
στους άμεσους στόχους μας και όλη η προσοχή μας είναι στραμένη στα παιχνίδια των ΑΜΚΕ.’
Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει φιλικές αναμετρήσεις την Πέμπτη και Παρασκευή με άλλες ομάδες.
Στα άλλα παιχνίδια, οι γνώριμες μας, Ελληνικές ομάδες, Ξενάκης/Μπιλλήρης (27) κέρδισαν τους Πολωνούς
Στερνελ/Γοτασικ (38) και αντιμετωπίζουν στον επόμενο γύρο τους Ελβετούς Λάτσιγκα/Γουεινγκαρτ (6). Αντίθετα, οι
Κοτσιλιάνος/Ζουπάνης και Μούρτζιος/Νιώπας ήττήθαν απο Ολλανδούς και Καναδούς αντίστοιχα.

17.05.2011

/ 11.12

Επιστροφή
της Εθνικής γυναικών
Σήμερα τα ξημερώματα επέστρεψε η πρωταθλήτρια ομάδα μικρών κρατών Ευρώπης της Εθνικής γυναικών με το τρόπαιο
στις αποσκευές της. Η Εθνική μας ομάδα των γυναικών όπως και των ανδρών κατάφεραν να κερδίσουν την πρώτη θέση
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα μικρών κρατών Ευρώπης. Τώρα συνεχίζεται η προετοιμασία για την κατάκτηση των
χρυσών
μεταλλίων
και
στους
ΑΜΚΕ
που
αρχίζουν
στις
30
Μαίου
στο
Λίχτεσταιν.
Λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας από το Μόναχο ο αρχηγός της αποστολής Ταμίας της ΚΟΠΕ κ.Φίλιππος Ορφανός
συγχάρηκε τις παίκτριες, το προπονητικό τιμ αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που βοήθησαν τα μέγιστα στην
υλοποίηση
του
στόχου.
Ο αρχηγός της αποστολής της πρωταθλήτριας ομάδας γυναικών κ.Φίλιππος Ορφανός (ταμίας ΚΟΠΕ) δήλωσε:
"Συγχαρητήρια στις πετοσφαιρίστριες και στην τεχνική ηγεσία για την επιτυχία που είχαν , την κατάκτηση του χρυσού
μεταλλίου στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, θερμές ευχαριστίες για την συνεργασία και άψογη συμπεριφορά που
επέδειξαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Συγχαρητήρια επίσης στην στατιστικολόγο της ομάδας κ.Ζιανέτ Τζωρτζή
Σωκράτους, στον φυσιοθεραπευτή Αυγουστίνο Θεοδώρου και τους κ.κ. Γεώργιο Δωρίτη και Γεώργιο Στεφανίδη για την
βοήθεια που πρόσφεραν για την υλοποίηση του στόχου της ομάδας που δεν ήταν άλλος από την κατάκτηση του χρυσού
μεταλλίου. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους ΑΜΚΕ".

Ολόκληρη η αποστολή της Κύπρου έξω από το πανέμορφο αθλητικό κέντρο Κόκε στο Λουξεμβούργο
15.05.2011 / 23.11

Η πρωταθλήτρια μικρών κρατών Ευρώπης γυναικών 2011 Εθνική ομάδα της Κύπρου

Απονεμήθηκε πριν από λίγο το τρόπαιο στην πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου.
Παρά τη ριζική ανανέωση που έχει γίνει, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, παραμένει ισχυρή στο χώρο των
μικρών κρατών Ευρώπης. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τη
κατηγορίας των μικρών κρατών που έγινε στο Λουξεμβούργο, είναι η καλύτερη απόδειξη. Κέρδισαν το Σαν Μαρίνο και
το Λίχτενσταϊν με 3-0 σετ και για την πρώτη θέση, ήθελαν ένα μόνο σετ με αντίπαλο το Λουξεμβούργο. Το πήραν με
συνοπτικές διαδικασίες κι έτσι η ήττα στο φινάλε με 3-2 από τη διοργανώτρια χώρα ήταν ανώδυνη.
Τα κορίτσια του Μανώλη Ρουμελιώτη επιβεβαίωσαν τις μεγάλες τους δυνατότητες και θα συμμετάσχουν στους
14ους ΑΜΚΕ που θα γίνουν στο Λίχτενσταϊν (30 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2011) με ανεβασμένη το ηθικό. Εξασφαλίζοντας την
πρώτη θέση και την πρόκριση, στη νέα περίοδο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, στους
προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012 – 13 με πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους. Την πρώτη θέση, στην
αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε στην Ανδόρα, είχε κατακτήσει και η εθνική μας ομάδα των ανδρών.
Οι παίκτριες που ακολούθησαν την αποστολή στο Λουξεμβούργο είναι οι ακόλουθες: Άντρη Ιορδάνους, Δέσποινα
Κωνσταντίνου (ΑΕΛ) Τάνια Τιμόχοβα, Σοφία Μανίταρου (Απόλλων) Ελένη Μιχαήλ (ΘΟΪ Αυγόρου) Παναγιώτα Κούτα,
Χριστίνα Δαυϊδ (Ανόρθωση), Πετρούλα Αλεξάνδρου, Φωτεινή Χρυσάνθου (Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων), Άντρεα
Χαραλάμπους, Χρύσω Βούβακου, Έλενα Μοσφιλιώτη (ΑΕΚ Κίτιον).
Το εξαιρετικό κλίμα ήταν ένα από τα κύρια συστατικά της επιτυχίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Γεγονός
που διαπιστώνεται μέσα από τις δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών της αποστολής στο Λουξεμβούργο, όπου δεν
έλειψαν και οι ατομικές διακρίσεις των διεθνών παικτριών μας, μέσα από τη στατιστική των αγώνων. Πολυτιμότερη
παίκτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Άντρη Ιορδάνους, καλύτερη πασαδόρος η Τάνια Τιμόχοβα, καλύτερη μπλοκέρ
η Σοφία Μανίταρου και καλύτερη λίμπερο η Ελένη Μοσφιλιώτη.
«Σίγουρα το να κερδίζεις το χρυσό μετάλλιο είναι ακόμα μία επιτυχία για την εθνική ομάδα. Μετράει ιδιαίτερα το γεγονός
ότι κάποια κορίτσια δεν είχαν τόσα πολλά παιγνίδια κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και σίγουρα αυτό είναι
μειονέκτημα, αλλά βοήθησαν τα μέγιστα και δικαιολόγησαν απόλυτα την κλήση τους. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά
μας να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι στην
επόμενη διοργάνωση, που είναι οι ΑΜΚΕ στο Λιχτεστάϊν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Μανώλης Ρουμελιώτης.
Δηλώσεις
Ελένη
Μιχαήλ
Η
αρχηγός
"Είμαι στην ομάδα για 11 χρόνια και ακόμα νιώθω την ίδια φλόγα να συμμετέχω σε διοργανώσεις τέτοιου επιπέδου και
σίγουρα επιθυμία μου θα είναι να συμμετάσχω με την Εθνική ομάδα σε μεγαλύτερη διοργάνωση. Εχω κάνει αρκετές
θυσίες όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω την οικογενειά μου για την ανοχή και υπομονή που έχουν
αφιερώνοντας τους αυτό το χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους προπονητές μου για την εμπιστοσύνη που μου
έδειξαν στο πρόσωπό μου και εγώ με τη σειρά θέλω να πιστεύω ότι τους έχω δικαιώσει".

Τατιάνα
Τιμόχοβα
Καλύτερη
πασαδόρος
της
διοργάνωσης
"Νιώθω ευτυχισμένη που κερδίσαμε άλλο ένα τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση, ακόμα πιο πολύ με χαροποιεί το γεγονός
ότι βραβεύτηκα ως η καλύτερη πασαδόρος, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολύ καλής προετοιμασίας με τον καινούργιο
μας προπονητή ο οποίος μας έδωσε στην ομάδα νέες ιδέες, μάθαμε πολλά από αυτόν, παίξαμε πολύ διαφορετικά από
άλλες χρονιές κάτι που πετύχαμε σε αυτή τη διοργάνωση και ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη συνέχεια τόσο
στους ΑΜΚΕ αλλά και σε μεγαλύτερη διοργάνωση"

Δέσποινα
Κωνσταντίνου Πασαδόρος
"Εχουμε μια καινούργια ομάδα αποτελούμενη από έμπειρες και νεαρές παίκτριες, πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας παρά
το γεγονός ότι δεν είχαμε πολλές εμπειρίες σαν ομάδα, καταφέραμε με σκληρή δουλειά να κερδίσουμε το χρυσό
μετάλλιο, μια επιτυχία που μας δίνει δύναμη να υλοποιήσουμε και τον επόμενο μας στόχο που δεν είναι άλλος από το
χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ."

Παναγιώτα
Κούτα
ελπίδα
για
το
μέλλον
"Νιώθω περήφανη που βρίσκομαι στην Εθνική ομάδα, ευχαριστώ τους προπονητές μου για την απεριόριστη βοήθεια
που μου έδωσαν και με τη σειρά μου θέλω να πιστεύω ότι τους έχω δικαιώσει και εύχομαι αυτό να έχει συνέχεια. Είναι
μεγάλη τιμή για μένα που εκπροσωπώ την πατρίδα και αυτό συνοδεύτηκε με ένα χρυσό μετάλλιο. Εχουμε μπροστά μας
ακόμα μία διοργάνωση και θα προσπαθήσουμε να την κερδίσουμε".

Πετρούλα
Αλεξάνδρου
η
μεγάλη
επιστροφή
στην
Εθνική
"Είχα αρκετά χρόνια να συμμετάσχω σε ένα διεθνές τουρνουά με την Εθνική μας ομάδα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη
που συνοδεύτηκε με μία ακόμα επιτυχία. Εχουμε ακόμα μία διοργάνωση μπροστά μας, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή
δουλειά για να πετύχουμε το στόχο μας και στη διοργάνωση και στους ΑΜΚΕ".

Φωτεινή
Χρυσάνθου
νέα
στην
ομάδα
"Συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της Β΄Κατηγορίας δεν περίμενα την κλήση μου στην Εθνική ομάδα και αισθάνθηκα
έκπληξη με την κλήση μου. Παρόλο το άγχος μου όλο το διάστημα μέχρι και σήμερα της προετοιμασίας σιγά σιγά νιώθω
μέλος αυτής της Εθνικής ομάδας και κάθε μέρα προσπαθώ να δώσω το καλύτερό μου πρόσωπο δικαιώνοντας τους
προπονητές μου αλλά και τις προσωπικές μου φιλοδοξίες".

Χριστιάνα
Δαυίδ
νέα
στην
ομάδα
αλλά
και
η
μικρότερη
σε
ηλικία
"Είμαι χαρούμενη που συμμετείχα για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα αν και μικρή σε ηλικία προσπάθησα να δώσω τον

καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα μου. Η πρώτη μου συμμετοχή συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου κάτι που με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξη για το μέλλον".

Σοφία
Μανίταρου
Καλύτερη
μπλοκέρ
της
διοργάνωσης
"Μετά από ένα 20ήμερο σκληρής και επίμονης δουλειάς καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση για τους προκριματικούς
του Ευρωπαίκού πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε τους προπονητές μας για την βοήθεια και την εμπιστοσύνη που μας
έδειξαν και ελπίζουμε αυτή η επιτυχία να συνεχιστεί και στους ΑΜΚΕ. Θα δώσουμε το 100% των δυνάμεων μας να
επιτύχουμε τους στόχους μας που δεν είναι άλλος από το χρυσό μετάλλιο".

Χρύσω
Βούβακου
ο
μπαλαντέρ
"Ήταν ένα τουρνουά στο οποίο η ομάδα παιγνίδι με παιγνίδι έβρισκε το ρυθμό της και είχε καλύτερη απόδοση. Ο στόχος
επετεύχθη με την πρώτη θέση και τη πρόκριση στο Ευρωπαίκό πρωτάθλημα (προκριματική φάση). Γυρίζουμε πίσω με
όρεξη για δουλειά και σκληρή προπόνηση για να επιτύχουμε τους επόμενους στόχους".

Αντρεα
Χαραλάμπους
το
βαρύ
πυροβολικό
"Καταφέραμε και πήραμε πρόκριση για μια ακόμα φορά με τη βοήθεια του προπονητικού τιμ και της Διοίκησης και
προσδοκούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω συμμετέχοντας σε μεγαλύτερη διοργάνωση. Παίξαμε καλά, αλλά
χρειαζόμαστε ακόμα βελτίωση σε κάποιους τομείς γιατί θέτουμε ψηλά τον πήχυ"

Ελένη
Μοσφιλιώτη
Καλύτερη
λίμπερο
της
διοργάνωσης
"Η πρώτη θέση μας άξιζε. Η ήττα στον τελευταίο αγώνα δεν μας πτοεί, αντιθέτως μας είναι η πηγή άντλησης δύναμης
για τους αγώνες που ακολουθούν, ελπίζοντας να συμμετάσχουμε σε μεγαλύτερη διοργάνωση. Αγωνίστηκα σε μία θέση
καινούργια για μένα. Με χαροποιεί το γεγονός ότι με εμπιστεύτηκε ο προπονητής μας και μου δόθηκε η ευκαιρία να
δοκιμάσω μια καινούργια πρόκληση"

Αντρη
Ιορδάνους
Πολυτιμότερη
παίκτρια
της
διοργάνωσης
"Εχουμε φτιάξει μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή ο οποίος μας έχει βοηθήσει σε όλους τους τομείς (τεχνικά τακτικά αλλά και στην ψυχολογία) παρόλο που δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε κατάλληλη προετοιμασία - χωρίς φιλικά
παιγνίδια, εντούτοις η ομάδα μας μαζί με όλο το προπονητικό τιμ κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση και να
προκριθεί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο οποίο ευελπιστούμε να συμμετάσχουμε. Είμαι πολύ χαρούμε που πέρα από
την πρώτη θέση πήρα τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον προπονητή μου"
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Kύπρος - Λουξεμβούργο 2-3 (25-14, 25-19, 25-27, 18-25, 10-15) - Πρωταθλήτρια η Κύπρος!!!
Παρά την ήττα με 3-2 η Κύπρος στέφθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια μικρών κρατών Ευρώπης μέσα στο Λουξεμβούργο.
Η ομάδα μας έκανε σπουδαία εμφάνιση ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ και καθήλωσε τον αντίπαλο της. Ομως το
Λουξεμβούργο κατάφερε και γύρισε το ματς (τολμούμε και λέμε με την βοήθεια της διαιτησίας αφού σε αρκετές
περιπτώσεις
αλλοίωναν
τις
φάσεις
περιγράφουμε
πιο
κάτω
στα
σετ).
Αρχιτέκτονας της επιτυχίας ο Ομοσπονδιακός προπονητής Μανώλης Ρουμελιώτης και ο βοηθός του Πέτρος Πατσιάς,
έκαναν μεγάλη ανανέωση στην ομάδα και έφερε άμεσο αποτέλεσμα.
Κύπρος (Ρουμελιώτης): Τιμόχοβα 5π, Μιχαήλ 12π, Μανίταρου 16π, Χαραλάμπους 19π, Αλεξάνδρου 6π, Ιορδάνους 13π
, λίμπερο 1 Μοσφιλιώτη, λίμπερο 2 Δαυϊδ (Κωνσταντίνου 1π, Κούτα 3π, Βούβακου 1π)
Λουξεμβούργο (Γκορμπατσέφ): Μπρούερ, Φρις Ι., Μαας, Χόφμανν, Μπραας, Ελουάρντι, λίμπερο Φρις (Γουέλτς, Κλέρφ
, Εμέρινγκερ)
Μανώλης Ρουμελιώτης: "Σίγουρα το να κερδίζεις το χρυσό μετάλλιο είναι ακόμα μία επιτυχία για την Εθνική ομάδα.
Μετράει ιδιαίτερα κατά τη δική μου γνώμη το γεγονός ότι κάποια κορίτσια δεν είχαν τόσα πολλά παιγνίδια κατά τη
διάρκεια του πρωταθλήματος και σίγουρα αυτό είναι μειονέκτημα αλλά βοήθησαν τα μέγιστα και δικαιολόγησαν απόλυτα
την κλήση τους στην Εθνική ομάδα. Για δύο σετ παίξαμε πάρα πολύ καλά ακολουθώντας πιστά την τακτική που είχαμε
σχεδιάσει και σίγουρα ήταν τα καλύτερά μας σετ σε αυτή τη διοργάνωση. Το να κρατάς τη συγκέντρωση για μεγάλο
διάστημα και ειδικά σε ένα παιγνίδι των 5 σετ είναι κάτι το δύσκολο και δυστυχώς τα περισσότερα κορίτσια δεν έχουν
συνηθίσει σε τέτοιες συνθήκες. Εχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας να δουλέψουμε στο συγκεκριμένο τομέα και να
βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι στην επόμενη διοργάνωση που
είναι οι ΑΜΚΕ στο Λιχτεστάϊν (30 Μαίου - 4 Ιουνίου 2011)".

Καλύτερη
πασαδόρος
η
Τάνια
Τιμόχοβα(φωτογραφία
την
ώρα
Καλύτερη
μπλοκέρ
η
Σοφία
Καλύτερη
λίμπερο
η
Ελένη
Πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης η Αντρη Ιορδάνους (φωτογραφία)

της

απονομής)
Μανίταρου
Μοσφιλιώτη

Στη βαθμολογία: 1. Κύπρος 3 αγώνες 7 βαθμοί και 8-3 σετ, 2. Σαν Μαρίνο 3 αγώνες 6 βαθμοί και 6-5 σετ, 3.
Λουξεμβούργο 3 αγώνες 5 βαθμοί και 7-5 σετ, 4. Λίχτεσταϊν 3 αγώνες 0 βαθμοί και 1-9 σετ.

Αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο στην πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου πέρα από το τρόπαιο
Πέμπτο σετ: 0-3, 6-8, 7-11, 10-11, 10-15
0-1 νικήτρια στην διπλή μονομαχία η Μαας με την Μανίταρου, 0-2 μπλοκ των Μαας και Φρις Ι στην Μιχαήλ, 0-3 με
επίθεση της Φρις Ι. και τάϊμ άουτ η Κύπρος
1-3 με μπλοκ άουτ της Χαραλάμπους, 2-3 με επίθεση της Χαραλάμπους, 2-4 με επίθεση πρώτου χρόνου της
Μαας, 2-5 με επίθεση στο φιλέ της Χαραλάμπους, 2-6 με πλασέ της Μπραας, 3-6 με επίθεση σε πρώτο χρόνο της
Μανίταρου, 3-7 με επίθεση της Μπραας, 4-7 με μπλοκ άουτ της Χαραλάμπους, 5-7 με λάθος της Φρις Ι. στο
φιλέ, 6-7 με επίθεση της Αλεξάνδρου και τάϊμάουτ το Λουξεμβούργο
6-8 με επίθεση της Χόφμανν, 6-9 με επίθεση της Μπραας, 7-9 με επίθεση της Χαραλάμπους, 7-10 με επίθεση της
Μπραας, 7-11 άσσος της Μπραας και τάϊμ άουτ η Κύπρος.
8-11 με λάθος πέρασμα της Φρις Ι. έξω από την αντέννα, 9-11 με επίθεση της Μιχαήλ, 10-11 μονό μπλοκ
της Τιμόχοβα πάνω στην Φρις Ι και τάϊμ άουτ το Λουξεμβούργο
10-12 σε επίθεση μπλοκ άουτ της Μιχαήλ δόθηκε φιλέ, 10-13 με επίθεση της Μαας, 10-14 με επίθεση της Φρις Ι., 1015 με μπλοκ άουτ της Εμέρινγκερ.
Τέταρτο

σετ:

7-8,

12-16,

15-21,

18-25

1-0 με άσσο της Τιμόχοβα, 1-1 με μπλοκ άουτ της Φρις Ι., 1-2 δεν μπόρεσε να βγάλει η Κύπρος άμυνα και να
επαναφέρει η Μοσφιλιώτη, 1-3 νέο ομαδικό λάθος, 2-3 με πλασέ της Μιχαήλ, 3-3 με άουτ επίθεση της Μαας, 43 με διπλή μπαλιά της Μπρούερ, 4-4 με επίθεση της Χόφμανν, 4-5 μπλοκ άουτ της Χοφμανν (πολύ άουτ η επίθεση
της), 5-5 με σερβίς άουτ της Μαας, 6-5 με επίθεση στην ευθεία της Χαραλάμπους, 6-6 με αποτελεσματική
επίθεση της Ιορδάνους (έδωσαν πιαστό), 6-7 με άουτ επίθεση της Αλεξάνδρου, 7-7 με επίθεση της Χαραλάμπους, 78 με πλασέ της Αλλιάουμ , δεν μπόρεσε η Μοσφιλιώτη
7-9 με επίθεση της Φρις Ι. μετά από φάση διαρκείας, 7-10 κακή υπόδειξη φιλέ στην Ιορδάνους, και τάϊμ άουτ η
Κύπρος,
8-10 με επίθεση της Ιορδάνους, 8-11 με επίθεση της Αλλιάουμ, 8-12 δεν μπόρεσε να περάσει την τρίτη μπάλα η
Μιχαήλ, 8-13 με μπλοκ άουτ της Φρις Ι., 9-13 με επίθεση της Ιορδάνους, 10-13 με επίθεση της Μανίταρου,
11-13 με μπλοκ της Μανίταορυ-Τιμόχοβα σε επίθεση της Φρις Ι., 12-13 με επιθεση της Μιχαήλ και τάίμ το
Λούξεμβούργο

12-14 σε μπλοκ άουτ επίθεση της Φρις Ι (τίποτα οι επόπτες καθαρά άουτ η μπάλα), 12-15 σε επίθεση της Μαας, 12-16
σε επίθεση της Μαας,
13-16 με πλασέ της Τιμόχοβα, 13-17 με πλασέ της Φρις Ι., κακή εκτίμηση από Τιμόχοβα, 13-18 με επίθεση πάλι
από την Μαας, 14-18 με επίθεση της Μιχαήλ, 15-18 με επίθεση πρώτου χρόνου από Κούτα, 15-19 με
επίθεση από την Μπραας, 15-20 με λάθος της Κούτα επίθεση πάνω στο φιλέ, 15-21 ασυνεννοησία της ομάδας, 15-22
με επίθεση της Μπραας, 16-22 με επίθεση της Χαραλάμπους, 17-22 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 17-23 με
πλασέ της Χόφμανν, 17-24 με επίθεση της Χοφμανν και ασυνεννοησία στην άμυνα, 18-24 με επίθεση της
Χαραλάμπους, 18-25 με πιαστή πάσα της Κωνσταντίνου
Τρίτο

σετ:

3-8,

12-16,

16-21,

25-27

0-1 με μπλοκ των Φρις Ι. και Μας στην Μιχαήλ, 1-1 με λάθος άμυνα της Μπραας, 1-2 με πλασέ της Φρις Ι., 1-3 σε
επίθεση πρωτου χρόνου της Μαας, 2-3 με σερβίς πολύ άουτ της Φρις Ι., 2-4 με επίθεση πρώτου χρόνου της Μαας,
2-5 με άσσο της Μαας, 2-6 με πλασέ της Χόφμανν, 2-7 με νέο άσσο της Μαας, 3-7 με πλασέ της Ιορδάνους, 3-8 με
επίθεση της Φρις Ι.
4-8 με επίθεση πρώτου χρόνου σε μέτρο της Ιορδάνους, 4-9 με διπλό μπλοκ των Αλλιάουμ και Εμερινγκερ σε
επίθεση της Μιχαήλ, 4-10 με διπλή πάσα της Τιμόχοβα και τάϊμάουτ η Κύπρος
5-10 με εκπληκτική επίθεση της Ιορδάνους κάρφωσε με δύναμη την μπάλα χωρίς αντίπαλο, 6-10
παράβαση κάτω από το φιλέ, 7-10 σε πιαστή επίθεση της Αλλιάουμ, 8-10 σε επίθεση πάνω στο φιλέ της
Φρις Ι., 8-11 σε επίθεση της Φρις Ι. 9-11 με μπλοκ αουτ της Μιχαήλ, 10-11 με νικήτρια στη διεκδίκηση στο
φιλέ την Μιχαήλ, 10-12 με μπλοκ άουτ της Φρις Ι., 10-13 με ατομικό μπλοκ της Μαας στην Μανίταρου, 11-13 με
φιλέ της Χόφμανν, 11-14 με επίθεση της Μαας, 12-14 με μπλοκ άουτ της Χαραλάμπους, 12-15 με μπλοκ άουτ της
Χόφμανν, 12-16 με άσσο της Μαας
13-16 με διπλή μπαλιά της Αλλιάουμ, 13-17 με διπλή μπαλιά της Κωνσταντίνου, 13-18 με άσσο της Χόφμανν και
τάϊμ άουτ η Κύπρος
14-18 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 15-18 με επίθεση της Ιορδάνους σε λάθος υποδοχή των
αντιπάλων, 15-19 σε επίθεση της Φρις Ι και λάθος άμυνα της Αλεξάνδρου, 15-20 σε μπλοκ των Φρις Ι και Αλλιάουμ
στην Βούβακου, 16-20 σερβίς στο φιλέ της Μπραας, 16-21 με άουτ σερβίς της Κούτα που μόλις μπήκε στο
ματς, 17-21 με επίθεση της Μανίταρου (λίμπερο είχε μπει για πρώτη φορά η Δαυιδ, 18-21 με μπλοκ της
Κωνσταντίνου σε επίθεση της Φρις Ι., 19-21 με την Βούβακου και τάϊμ άουτ το Λουξεμβούργο
20-21 με ασυνεννοησία των αντιπάλων, 21-21 με μπλοκ άουτ της Μιχαήλ, 21-22 με όμορφο πέρασμα στη
γωνία πίσω από το μπλοκ της Εμέρινγκερ δεν μπόρεσε η Δαυϊδ να βγάλει την μπάλα, 21-23 με μπλοκ των Φρις Ι., και
Μαας στην Μιχαήλ, 22-23 με πλασέ σε πρώτο χρόνο της Μανίταρου, 22-24 με επίθεση της Χόφμανν, 23-24 με
σερβίς στο φιλέ της Φρις Ι., 24-24 με επίθεση και πόντος-χρυσάφι της Κούτα και τάϊμ άουτ το
Λουξεμβούργο
24-25 με πολύ άουτ σερβις της Μανίταρου, 25-25 με πλασέ της Κούτα, 25-26 με επίθεση από τη θέση 6 της Φρις
Ι., 25-27 με πανομοιότυπη επίθεση της Φρις Ι.

Δεύτερο

σετ:

8-7,

16-14,

21-15,

25-19

1-0 λάθος της Εμμερινγκερ, 2-0 με μπλοκ της Μανίταρου σε προσπάθεια για πλασέ της Χόφμαν, 3-0 με
άσσο σερβίς της Τιμόχοβα, 4-0 με νέο άσσο της Τιμόχοβα, 4-1 με άουτ επίθεση της Μιχαήλ, 4-2 με επίθεση από
τη θέση 6 της Φρις Ι., 5-2 με επίθεση πρώτου χρόνου της Μανίταρου, 6-2 με λάθος συνεννόηση των
παικτριών του Λουξεμβούργου, 7-2 με μπλοκ των Μανίταορυ και Χαραλάμπους σε επίθεση της Μπραας, 73 με πλασέ της Χόφμανν, 7-4 με άσσο της Μας,7-5 με καρφί της Χαραλάμπους πάνω στην αντένα, 7-6 με νέο καρφί
στο φιλέ αυτή τη φορά από την Αλεξάνδρου, 7-7 σε επίθεση πρώτου χρόνου από την Μανίταρου χωρίς μπλοκ, (έδωσε
φιλέ στη Μανίταρου), 8-7 με επίθεση της Χαραλάμπους
9-7 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 10-7 με επίθεση πρώτου χρόνου της Ιορδάνους, 10-8 με επίθεση της
Χόφμανν, 10-9 άουτ η επίθεση της Μπραας, φιλέ έδωσε ο διαιτητής, 10-10 σε μπλοκ της Μπραας στην
Χαραλάμπους, 11-10 με επίθεση πρώτου χρόνου της Ιορδάνους, 11-11 σε πλασέ με άνεση της Χόφμανν, 12-11
με επίθεση της Χαραλάμπους, 12-12 με επίθεση της Ελουάρντι από το κέντρο, 13-12 με πλασέ της Ιορδανους
στη μονομαχία που είχε πάνω στο φιλέ, 13-13 σε άουτ επίθεση της Φρις Ι (μέσα έδειξαν), 14-13 άουτ το σερβίς
της Ελουάρντι, 15-13 με επίθεση της Μανίταρου, 15-14 με μπλοκ των Χόφμανν και Μας σε επίθεση της
Χαραλάμπους, 16-14 άουτ το σερβίς της Γουέλτς
16-15 με μπλοκ της Μας σε λάθος άμυνα της Τιμόχοβα, 17-15 με καρφί στην ευθεία της Χαραλάμπους, 18-15
σε άουτ επίθεση της Αλλιάουμ και τάϊμ άουτ το Λουξεμβούργο
19-15 σε επίθεση πρώτου χρόνου της Ιορδάνους στο μέτρο και χωρίς μπλοκ, 20-15 με άσσο της
Μανίταρου και νέο τάϊμ άουτ το Λουξεμβούργο
21-15 με επίθεση της Χαραλάμπους, 21-16 άουτ το σερβίς της Μανίταρου, 22-16 με επίθεση πρώτου χρόνου
της Ιορδάνους, 22-17 άουτ το σερβίς της Χαραλάμπους, 22-18 με καρφί της Χαραλάμπους πάνω στο φιλέ, 23-18
με επίθεση της Αλεξάνδρου, 23-19 με μπλοκ άουτ της Φρις Ι., 24-19 με επίθεση της Μιχαήλ και παράβαση
στο φιλέ από το μπλοκ του Λουξεμβούργου, 25-19 με 4 μπαλιές του Λουξεμβούργου

Η Εθνική μας ομάδα όπως παρατάχθηκε στον αγώνα με το Λουξεμβούργο
Πρώτο σετ: 8-2, 16-5, 21-11, 25-14
1-0 με πλασέ της Μανίταρου, 2-0 με λάθος της Μας, 2-1 με πλασέ της Φρις Ι., 3-1 άουτ το σερβίς της Φρις
Ι., 4-1 άσσος της Μανίταρου, 5-1 με καρφί της Αλεξάνδρου βρήκε στο πρόσωπο την λίμπερο Φρις Σ. και
τάϊμ άουτ το Λουξεμβούργο
6-1 με άσσο της Μανίταρου, 6-2 με επίθεση της Χόφμαν, 7-2 με μπλοκ των Χαραλάμπους και Ιορδάνους
στην επίθεση της Μας, 8-2 επίθεση στο φιλέ της Χοφμαν.
9-2 με άουτ επίθεση της Χόφμαν, 9-3 με επίθεση πρώτου χρόνου από την Ελουάρντι, 10-3 με σερβίς στο φιλέ
της Χόφμαν, 11-3 με επίθεση ακριβώς στην γωνία της θέσης 5 από την Μιχαήλ, 12-3 άουτ επίθεση της
Ελουάρντι, 13-3 λάθος τη Ελουάρντι, 14-3 με διπλό μπλοκ Ιορδάνους και Μιχαήλ στην επίθεση της
Μπρας, 14-4 με επίθεση της Κλέρφ, 15-4 με πλασέ από την πίσω ζώνη της Χαραλάμπους, 15-5 με διπλό μπλοκ
των Ελουάρντι και Κλερφ στην επίθεση της Μιχαήλ, 16-5 με πλασέ της Μανίταρου.
16-6 με επίθεση μπλοκ άουτ της Φρις Ι. 17-6 με άουτ σερβίς της Κλερφ, 17-7 με επίθεση της Φρις Ι., 18-7 με
επίθεση πρώτου χρόνου της Μανίταρου, 18-8 με επίθεση της Μας πίσω από πασαδόρο, 19-8 και άουτ σερβίς
της Μας και τάίμ άουτ το Λουξεμβούργο
20-8 σε λάθος υποδοχή του αντιπάλου και καρφί της Ιορδάνους, 20-9 σε επίθεση της Μπραας, 20-10 άουτ η
επίθεση της Ιορδάνους, 21-10 με πανομοιότυπη επίθεση της Ιορδάνους πίσω από Τιμόχοβα και στην
ευθεία, 21-11 με πλασέ-καρφί της Μιχαήλ άουτ, 22-11 με επίθεση της Μιχαήλ (πρώτη λάθος υπόδειξη από επόπτες),
22-12 με επίθεση της Φρις Ι, 23-12 με επίθεση πρώτου χρόνου από Μανίταρου, 22-13 άουτ επίθεση της
Μιχαήλ, 24-13 με επίθεση της Μανίταρου, 24-14 με πλασέ της Εμέρινγκερ, 25-14 με άουτ σέρβις της
Μπραας και 1-0 σετ η Κύπρος και πρώτη θέση

Νωρίτερα το μεσημέρι Ομοσπονδιακός μας προπονητής ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια όλο το παιγνίδι του
Λουξεμβούργου στις παίκτριες, οι οποίες είδαν και σε βίντεο σημαντικά πλάνα τα οποία θα τις βοηθήσουν στο σημερινό
παιγνίδι που θα κρίνει και τον τίτλο των μικρών κρατών Ευρώπης. Ακολούθησε γεύμα από όπου και το παρακάτω
στιγμιότυπο και στη συνέχεια οι παίκτριες ξεκουράστηκαν.
Η Κύπρος (Μανώλης Ρουμελιώτης): 2. Μανίταρου, 3. Δαυϊδ, 5. Τιμόχοβα, 6. Κωνσταντίνου, 7. Κούτα, 8.
Βούβακου, 9. Χαραλάμπους, 11. Μοσφιλιώτη, 13. Ιορδάνους, 15. Χρυσάνθου, 16. Μιχαήλ, 17. Αλεξάνδρου
Το Λουξεμβούργο (Αντρέϊ Γκορμπατσέφ): 2. Φρις Σ., 3. Χοφμαν, 4. Γουέλτς, 5. Κλέρφ, 7. Μας, 9. Λόρντογκ, 10.
Φρις Ι., 11. Εμέρινγκερ, 13. Μπρούερ, 14. Μπράας, 15. Αλλίαουμ, 18. Ελουάρντι

15.05.2011

/ 14.53

Σαν
Μαρίνο
Λίχτεσταϊν
3-1
(21-25,
25-20,
25-15,
25-23)
Στο πρώτο παιγνίδι της τρίτης αγωνιστικής ημέρας το Σαν Μαρίνο νίκησε με 3-1 σετ το Λίχτεσταϊν και ανέβηκε στη
δεύυερη θέση με 6 βαθμούς.
14.05.2011

/

21.44

Λουξεμβούργο
Σαν
Μαρίνο
1-3
(25-23,
23-25,
20-25,
33-35)
Μεγάλη
νίκη
Στο δεύτερο αγώνα της ημέρας Λουξεμβούργο και Σαν Μαρίνο αναμετρήθηκαν σε ένα ενδιαφέρον αγώνα. Μεγάλο ματς
έγινε, αφού το Σαν Μαρίνο αντιστάθηκε γερά και παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ με 25-23 εντούτοις στη
συνέχεια απέδωσε πολύ καλύτερα και ισοφάρισε τα σετ σε 1-1 κερδίζοντας το με 25-23. Ετσι αναμένεται με ενδιαφέρον
η συνέχεια. Μια συνέχεια που αποφέρει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στο Σαν Μαρίνο με 2-1 σετ (25-20) και το ματς
γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον ... και όντως το Σαν Μαρίνο επικρατεί με 3-1 σετ αφού στο τέταρτο σετ το κερδίζει με
τον πλέον δραματικό τρόπο με 35-33 σε 40 λεπτά και δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση πρώτη θέση.
Η Κύπρος χρειάζεται 1 σετ για να κατακτήσει την πρώτη θέση.
Στη βαθμολογία: 1. Κύπρος 2 αγώνες 6 βαθμοί και 6-0 σετ, 2. Λουξεμβούργο 2 αγώνες 3 βαθμοί και 4-3 σετ, 3. Σαν
Μαρίνο 2 αγώνες 3 βαθμοί και 3-4 σετ, 4. Λίχτεσταϊν 2 αγώνες 0 βαθμοί και 0-6 σετ.
14.05.2011

/ 18.24

Λίχτεσταιν
Kύπρος
0-3 (17-25,
21-25,
23-25)
Δύσκολη και αγχώδης η νίκη της Εθνικής μας ομάδας επί του ΛίχτεσταΊν με 3-0 σετ αλλά τέλος καλό όλα καλά και η
πίεση στο Λουξεμβούργο και πάλι αυξήθηκε αφού αντιμετωπίζει σε λίγο το Σαν Μαρίνο. Ομως ανεξαρτήτως
αποτελέσματος το μεγάλο παιγνίδι θα διεξαχθεί αύριο στις 4.30μ.μ. Η Κύπρος αντιμετωπίζει το Λουξεμβούργο και
χρειάζεται μόνο νίκη για να κερδίσει την πρώτη θέση. Η Εθνική μας ομάδα βρήκε τις δυνάμεις κέρδιζε τα σετ με
χαρακτηριστική άνεση (εκτός από το τρίτο) παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω στο σκορ.
Τα
σετ
25-17
σε
23
λεπτά,
25-21
σε
25
λεπτά
και
25-23
σε
30
λεπτά.
Κυριώτερα
στατιστικά
στοιχεία:
Στην
υποδοχή
59%
είχε
η
Μιχαήλ,
60%
η
Αλεξάνδρου,
και
56%
η
Μοσφιλιώτη.
Τον κύριο όγκο των επιθέσεων είχαν οι Χαραλάμπους με 27 επιθέσεις και 30% επιτυχία, Μιχαήλ 24 και 46% και
Αλεξάνδρου 9 και 56%.
Πετρούλα Αλεξάνδρου: «Η ομάδα σήμερα ήταν πιο δεμένη, δείχναμε κάποια χαλάρωση σε ορισμένα σημεία του αγώνα,
αλλά με τη βοήθεια του προπονητή μας , βρήκαμε την αυτοπεποίθηση μας , μπήκαμε μπροστά στο σκορ και κερδίζαμε
με αυτό τον τρόπο τα σετ. Η νίκη μας ήταν σχετικά εύκολη, είχαμε κάποιο άγχος αλλά αυτό ξεπεράστηκε σε καθοριστικά
σημεία και φθάσαμε στη νίκη. Αύριο έχουμε ένα δύσκολο παιγνίδι, θα πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη
αυτοσυγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος και να ακολουθήσουμε πιστά τις εντολές του προπονητή μας ώστε να
φέρουμε
θετικό
αποτέλεσμα
και
να
κερδίσουμε
εμείς
την
πρώτη
θέση».

Ρουμελιώτης και Πατσιάς καταστρώνουν τα σχέδια τους για νίκη επί του Λίχτεσταϊν
Συνθέσεις:
Λίχτεσταϊν (Ντίρκ Γκρόςς) Μπούσιελ, Μάρξερ Μπ, Σμακ, Μαλντονάτο, Μπεκ, Σάντεγκ, λίμπερο Ρούεγκ (Μάρξερ Μ.,
Χάσλερ)
Κύπρος (Μανώλης Ρουμελιώτης): Τιμόχοβα 2π, Μιχαήλ 11π, Μανίταρου 8π, Χαραλάμπους 13π, Αλεξάνδρου 8π,
Ιορδάνους 3π, λίμπερο Μοσφιλιώτη (Κωνσταντίνου, Κούτα 4π, Βούβακου 4π, Χρυσάνθου)

Η Εθνική μας ομάδα όπως παρατάχθηκε εναντίον του Λίχτεσταϊν
Τρίτο
σετ:
8-7,
15-16,
21-20,
23-25
1-0 με μπλοκ των Μάρξερ Μπ και Σμακ, 1-1 άουτ το σερβίς της Μπούσιελ, 2-1 με μπλοκ άουτ της Μαλντονάτο, 22 με υποδοχή της Μιχαήλ και παραπλάνηση της Τιμόχοβα, 3-2 με μπλοκ άουτ της Μαλντονάτο, 4-2 ασυνεννοησία
της Τιμόχοβα και Κούτα, 4-3 σερβίς στο φιλέ της Σμακ, 4-4 σε πρώτο χρόνο επίθεση της Κούτα μετά από
ωραία άμυνα της Αλεξανδρου, 4-5 με μπλοκ των Κούτα και Τιμόχοβα, 5-5 με διπλή μπάλα της Τιμόχοβα, 6-5

με λάθος της Χαραλάμπους πάτησε την επιθετική γραμμή, 6-6 με πλασέ της Κούτα, 7-6 με μπλοκ των Σάντεγκ και
Μπεκ στην επίθεση της Μιχαήλ, 7-7 ασυνεννοησία των Σάντεγκ και Μάρξερ Μπ., 8-7 με καρφί στην ευθεία της
Μπούσιελ.
8-8 με μπλοκ άουτ της Μιχαήλ, 9-8 με επίθεση ανάμεσα στο μπλοκ της Μπούσιελ, 10-8 με επίθεση της
Μαλντονάτο, 11-8 με άουτ επίθεση της Χαραλάμπους ενώ προηγουμένως η Μπούσιελ έβγαλε εκπληκτική άμυνα, τάϊμ
άουτ η Κύπρος
11-9 με επίθεση της Μιχαήλ, 11-10 με διπλό μπλοκ της Χαραλάμπους και Μανίταρου, 11-11 με διπλό
μπλοκ των Μανίταρου και Αλεξάνδρου ενώ προηγήθκε εκπληκτική άμυνα της Μιχαήλ, 12-11 με διπλό
μπλοκ των Μαλντονάτο και Μπεκ, 12-12 με επίθεση πρώτου χρόνου από την Μανίταρου, 12-13 σε άουτ
επίθεση της Σμακ, 13-13 με επίθεση στην ευθεία της Σμακ, 13-14 με επίθεση-πλασέ της Βούβακου, 14-14 με
επίθεση άουτ της Βούβακου, 14-15 με επίθεση-πλασέ της Βούβακου, 15-15 με δεύτερη επίθεση της
Μπούσιελ, 15-16 με σερβίς στο φιλέ της Μπεκ.
16-16 με πλασέ στον κενό χώρο της Μπούσιελ, 17-16 με επίθεση πάνω στο φιλέ της Μιχαήλ, 17-17 με επίθεση
μπλοκ άουτ της Μιχαήλ, 17-18 με επίθεση στο φιλέ της Μπούσιελ, 17-19 άσσος της Τιμόχοβα και ταιμ
άουτ το Λίχτεσταϊν
18-19 με διπλή μπαλιά της Μανίταρου, 19-19 σε επίθεση στο φιλέ της Μιχαήλ και τάϊμ άουτ η Κύπρος
19-20 σε μπλοκ άουτ επίθεση της Χαραλάμπους, 20-20 σε επίθεση ακριβώς στη γωνία από την Μαλντονάτο, 2120 με επίθεση της Μαλντονάτο, 21-21 σε πιαστή μπαλιά της Μπεκ, 22-21 σε φιλέ της Κούτα, 22-22 σε σερβίς
στο φιλέ της Χάσλερ, 22-23 σε καθοριστικό μπλοκ των Κούτα και Τιμόχοβα και ταιμ άουτ του Λίχτεσταιν
22-24 σε πλασέ της Βούβακου και διαδοχικά λάθη του Λίχτεσταιν, 23-24 σε άουτ επίθεση της Βούβακου, 2325 σε άουτ επίθεση της Μπούσιελ και νίκη της Κύπρου με 3-0 σετ

Ξεκούραση των παικτριών μας μετά τη νέα νίκη που πέτυχαν
Δεύτερο
σετ
5-8,
16-14,
21-18,
21-25
0-1 σε λάθος επίθεση της Μάρξερ Μπ., 0-2 με επίθεση της Μιχαήλ, 0-3 με μπλοκ της Χαραλάμπους και
Μανίταρου, 0-4με πλασέ της Μανίταρου σε λάθος υποδοχή του αντιπάλου, 0-5 με επίθεση της Μιχαήλ και
τάϊμ άουτ το Λίχτεσταϊν,

1-5 με επίθεση της Μαλντονάτο, 2-5 με επίθεση πλασέ της Σμακ, 2-6 άουτ το σερβίς της Μαρξερ Μπ., 3-6 αφού
δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν την μπάλα η παίκτριες της Κύπρου, 4-6 σε επίθεση της Σμακ, κακή αμυντική
τοποθέτηση, 4-7 σε λάθος σερβίς της Σμακ, 4-8 με επίθεση της Χαραλάμπους
5-8 διπλό μπλοκ των Μαλνονάτο και Μπεκ σε επίθεση της Μπεκ, 5-9 σε επίθεση πρώτου χρόνου της Ιορδανους,
5-10 με μπλοκ των Τιμόχοβα και Ιορδάνους πάνω στη Μπούσιελ, 6-10 δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα η
Χαραλάμπους, 7-10 με πλασέ της Σμακ, 8-10 σε μπλοκ αουτ επίθεση της Μπούσιελ, 9-10 με άσσο της Μπεκ, 10-10 με
αουτ επίθεση της Χαραλάμπους, 10-11 με επίθεση μπλοκ άουτ της Αλεξανδρου, 11-11 με επίθεση μπλοκ άουτ
της Μπούσιελ, 12-11 με μπλοκ των Μπούσιελ και Μάρξερ Μπ, 12-12 με επίθεση της Μιχαήλ, 13-12 με λάθος της
Μιχαήλ πέρασε κάτω από το φιλέ, 14-12 με νέο λάθος της Μιχαήλ επίθεση στο φιλέ και ταϊμ άουτ η Κύπρος,
14-13 σερβίς στο φιλέ η Μπούσιελ, 15-13 με μπλοκ των Μάρξερ Μπ. Και Σμακ στο πλασέ της Μιχαήλ, 15-14 φιλέ
έπιασε η Μαλντονάτο, 16-14 σε πιαστή δεύτερη μπάλα της Κωνσταντίνου
16-15 με επιτυχημενο πλασέ πίσω από το μπλοκ της Χαραλάμπους, 17-15 με πλασέ της Σάντεγκ, 18-15 με
επίθεση της Μπούσιελ, 19-15 ασυννενοησία Κωνσταντίνου – Ιορδανους και ταιμ άουτ η Κύπρος
20-15 με ατομικό μπλοκ της Μπούσιελ στην επίθεση της Χαραλάμπους, 20-16 τέσσερις μπάλες έπιαξε το
Λίχτεσταιν, 20-17 με άσσο της Χαραλάμπους και ταιμ άουτ το Λίχτεσταιν,
20-18 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 21-18 με άουτ επίθεση της Ιορδάνους, 21-19 με επίθεση της
Χαραλάμπους, 21-20 με φιλέ στην επίθεση της η Μπούσιελ, 21-21 με καρί πρώτου χρόνου της
Ιορδάνους σε μια φάση διαρκείας – την καλύτερη του αγώνα ως τώρα, 21-22 σε επίθεση της Μιχαήλ
στην ευθεία, 21-23 με πλασέ της Χαραλάμπους, 21-24 με ασσο της Αλεξάνδρου, 21-25 με άσσο της
Αλεξάνδρου με τη βοήθεια του φιλέ και η Κύπρος μπροστά με 2-0 σετ.

Οι δύο αρχηγοί των ομάδων Μιχαήλ (Κύπρος) και Σάντεγκ (Λίχτεσταϊν) και η καθιερωμένη κλήρωση
Πρώτο
σετ:
8-7,
11-16,
0-1 με επίθεση σε πρώτο χρόνο της Μανίταρου, 1-1 λάθος σέρβις στο φιλέ από τη Μιχαήλ, 1-2 με μπλοκ των
Αλεξάνδρου και Μανίταρου, 2-2 με λάθος μπαλιά δεύτερη της Μανίταρου, 3-2 με επίθεση της Μαλντονάτο, 3-3 με
καρφί πρώτου χρόνου από Ιορδάνους, 3-4 με άσσο της Χαραλάμπους, 4-4 με λάθος σερβίς της Χαραλάμπους
στο φιλέ. 4-5 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 5-5 άουτ η επίθεση της Μιχαήλ, 5-6 με επίθεση της Χαραλάμπους
από την πίσω ζώνη, 6-6 με πλασέ-καρφί της Μπούσιελ, 6-7 με λάθος της Μάρξερ Μπ., 7-7 με πέρασμα ανάμεσα
στο μπλοκ της Σμακ, 8-7 σε άουτ επίθεση της Μιχαήλ

8-8 με μπλοκ των Μανίταρου και Μιχαήλ, 8-9 σε επίθεση της Χαραλάμπους και λάθος άμυνα των
αντιπάλων, 8-10 με έξυπνο πέρασμα στην ευθεία από την Αλεξάνδρου, 9-10 ασυννενοησία των Μοσφιλιώτη
και Χαραλάμπους, 9-11 σε επίθεση πρώτου χρόνου από την Μανίταρου, 9-12 με άσσο της Μανίταρου και
τάϊμ άουτ το Λίχτεσταιν
9-13 λάθος επίθεση στο φιλέ της Μαλντονάτο, 9-14 άουτ η επίθεση της Μπούσιελ και νέο ταιμ άουτ το
Λίχτεσταιν
10-14 δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμυνα στο πλασέ της Σμακ, 10-15 ωραίο πέρασμα της μπαλας από την
Χαραλάμπους, 11-15 λάθος σερβίς στο φιλέ της Χαραλάμπους, 11-16 από λάθος σερβίς άουτ της Μαλντονάτο
11-17 σε άουτ επίθεση της Μπούσιελ, 12-17 με μπλοκ άουτ επίθεση της Μπούσιελ, 12-18 με επιτυχημένη
επίθεση της Μιχαήλ από δύσκολη θέση, 13-18 με επίθεση της Σμακ, 14-18 σε λάθος επίθεση της
Χρυσάνθου, 15-18 σε διπλό μπλοκ πάνω στην Μιχαήλ, και τάϊμ άουτ η Κύπρος.
15-19 σε επίθεση της Μιχαήλ στην ευθεία, 16-19 σε άουτ επίθεση της Μιχαήλ, 16-20 λάθος σερβίς στο φιλέ
από την Χάσλερ, 16-21 σε μπλοκ των Μανίταρου, Αλεξάνδρου, 16-22 με επίθεση της Αλεξάνδρου, 17-22
με επίθεση της Μάρξερ Μπ. 17-23 με πλασέ-καρφί της Μιχαήλ από τη θέση 6, 17-24 λάθος δεύτερη μπάλα
από την Μπεκ, 17-25 με πιαστό πλασέ της Μαλντονάτο.

14.05.2011 / 10.30

Πανέτοιμη η ομάδα μας για νέα επιτυχία
Ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής μας ομάδας μετά την πρώτη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής μας 3-0
σετ επί του Σαν Μαρίνο. Η συνέχεια σήμερα ακούει στο όνομα Λίχτεσταϊν το οποίο χθές υπέκυψε πολύ εύκολα στο
γηπεδούχο Λουξεμβούργο. Οι διεθνείς μας παίκτριες προπονήθηκαν πριν από μία ώρα περίπου και δηλώνουν
πανέτοιμες για μια νέα καθαρή επικράτηση και να αυξήσουν έτσι την πίεση στην ομάδα του Λουξεμβούργου το οποίο
λίγο αργότερα θα αντιμετωπίσει το Σαν Μαρίνο.
Στην προπόνηση η ομάδα έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα σέρβις και υποδοχή καθώς και στην τακτική που θα
ακολουθήσει η ομάδα μας, προσαρμοσμένη πάνω στο τρόπο παιγνιδιού του αντιπάλου.

Η Κύπρος (Μανώλης Ρουμελιώτης): 2. Μανίταρου, 3. Δαυϊδ, 5. Τιμόχοβα, 6. Κωνσταντίνου, 7. Κούτα, 8.
Βούβακου, 9. Χαραλάμπους, 11. Μοσφιλιώτη, 13. Ιορδάνους, 15. Χρυσάνθου, 16. Μιχαήλ, 17. Αλεξάνδρου
Το Λίχτεσταϊν (Ντίρκ Γκρόςς): 1. Σάντεγκ, 2. Ρουέγκ, 3. Μάρξερ Μπάρμπαρα, 5. Μάρξερ Μόνικα, 9. Μπούσιελ,11.
Μπέκ, 13. Μαλντονάτο, 16. Σμακ, 18. Χάσλερ

Στη φωτογραφία η ομάδα μας παρατεταγμένη στο γήπεδο στην ανάκρουση του Εθνικού μας Υμνου
13.05.2011 / 22.37

Λίχτεσταιν - Λουξεμβούργο 0-3 (18-25, 11-25, 15-25)
Διεξάγεται αυτή τη στιγμή το δεύτερο ματς της ημέρας ανάμεσα στο Λίχτεσταϊν και στο Λουξεμβούργο. Ανώτερη
ομάδα το Λουξεμβούργο προηγήθηκε με 2-0 σετ 25-18 στο πρώτο και πολύ άνετα στο δεύτερο με 25-11. Στο τρίτο
σετ το Λίχτεσταϊν πρόβαλε αντίσταση αλλά το Λουξεμβούργο επικράτησε με 25-15 και τον αγώνα με 3-0 σετ.
Ετσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 1. Λουξεμβούργο 3 βαθμούς και 3-0 σετ, 2. Κύπρος 3 βαθμούς και
3-0 σετ, 3. Σαν Μαρίνο 0 βαθμούς και 0-3 σετ, 4. Λίχτεσταϊν 0 βαθμούς και 0-3 σετ.
Δεύτερος διαιτητής της συνάντησης ο διεθνής μας Γιαννάκης Σοφοκλέους.
Το αγώνα παρακολούθησε φυσικά όλο το τεχνικό τημ της ομάδας και οι παίκτριες μας (φωτογραφία)

13.05.2011
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Κύπρος
Σαν
Μαρίνο
3-0
(25-17,
25-23,
25-16)
Με σπουδαία και καθαρή νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των γυναικών κερδίζοντας με 3-0 σετ την
ομάδα του Σαν Μαρίνο. Τα σετ 25-17 σε 22 λεπτά, 25-23 σε 25 λεπτά και 25-16 σε 23 λεπτά.
Κυριώτερα
στατιστικά
στοιχεία:
Στην υποδοχή η λίμπερο της ομάδας Μοσφιλιώτη είχε 71%, η Μιχαήλ 84%, η Βούβακου 83% και η Αλεξάνδρου με
75%.
Τον κύριο όγκο των επιθέσεων πήραν οι Χαραλάμπους με 25 επιθέσεις και 40% επιτυχία, Μιχαήλ 22 και 45% και
Ιορδάνους
16
και
62%.
Θετική
η
Μανίταρου
με
9
και
78%.
Συνθέσεις:
Κύπρος (Μανώλης Ρουμιελιώτης): Μανίταρου 10π, Τιμόχοβα 1π, Χαραλάμπους 14π, Ιορδάνους 12π, Μιχαήλ 12π,
Αλεξάνδρου
3π,
λίμπερο
Μοσφιλιώτη
(Κωνσταντίνου
1π,
Κούτα1π,
Βούβακου
5π)
Σαν Μαρίνο (Λουϊτσι Μορόλλι): Γκιάρντι, Μπατσιότσι, Παρέντι Ε., Παρέντι Κ., Μοντιρόνι, Μουτσιόλι, λίμπερο Μάτσα
Μ., (Μπαρντούτσι, Μάτσα Φ.)
Μανώλης Ρουμελιώτης :"Ξεκινήσαμε με νίκη τη διοργάνωση και είναι θετικό το γεγονός ότι παίξαμε αρκετά καλά
παρόλο που δεν κάναμε φιλικά παιγνίδια. Σίγουρα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις αλλά δεν δώσαμε τη δυνατότητα
στους αντιπάλους μας και παίζοντας οργανωμένα κάναμε λίγα λάθη που είναι σημαντικό για την πορεία σε ένα τέτοια
τουρνουά. Επίσης στα συν της ομάδος στο δεύτερο και τρίτο σετ ενώ είμαστε πίσω στο σκορ καταφέραμε και
ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη συγκεκριμένη στιγμή του παιγνιδιού ανατρέποντας τη διαφορά
και φέρνοντας το παιγνίδι στο δικό μας ρυθμό. Αύριο θα είμαστε ακόμα πιο βελτιωμένοι ευελπιστόντας για τη νίκη
εναντίον του Λίχτεσταϊν".

Η ομάδα μας όπως παρατάχθηκε στον αγώνα με το Σαν Μαρίνο
Τρίτο
σετ:
3-8,
16-13,
21-16,
25-16
0-1 με επίθεση σε πρώτο χρόνο πίσω από τον πασαδόρο της Μουτσιόλι, 1-1 με επίθεση της Χαραλάμπους, 1-2 σε
επίθεση μπλοκ άουτ της Παρέντι Ε., 1-3 σε νέα επίθεση , πάλι μπλοκ άουτ της Παρέντι Ε., 2-3 σε επίθεση πρώτου
χρόνου της Μανίταρου, 2-4 σε επίθεση μπλοκ άουτ της Μάτσα Φ., 2-5 σε μπλοκ των Μάτσα Φ και Γκιαρντι, 2-6 σε
διπλή πάσα της Ιορδάνους, 3-6 σε μπλοκ άουτ επίθεση της Βούβακου η οποία ξεκίνησε το σετ, 3-7 σε επίθεση
πάνω
στο
φιλέ
της
Χαραλάμπους,
3-8
σε
μονό
μπλοκ
στην
επιθεση
της
Ιορδάνους
4-8 με επίθεση της Βούβακου, 4-9 σε υπέρβαση της Τιμόχοβα στο φιλέ, 5-9 σε επίθεση πάνω στο φιλέ από
δύσκολη θέση της Μπατσιότσι, 6-9 σε επίθεση της Μιχαήλ (η μπάλα είχε κτυπήσει στην αντένα δεν το είδε
η επόπτης γραμμών), 7-9 σε επίθεση πρώτου χρόνου και μπλοκ άουτ της Μανίταρου, 8-9 σε επίθεση της
Χαραλάμπους, και
τάϊμ
αουτ
το
Σαν
Μαρίνο
9-9 με επίθεση της Μιχαήλ, 10-9 σε επίθεση της Μανίταρου, 11-9 με επίθεση της Μιχαήλ, 11-10 με επίθεση
της Μουτσιόλι, 12-10 με επίθεση της Μανίταρου, 12-11 με επίθεση της Μουτσιόλι, 13-11 με επίθεση της
Χαραλάμπους και λάθος συνεννόηση στην άμυνα του Σαν Μαρίνο, 13-12 με επίθεση στο φιλέ από τη θέση

6 της Μιχαήλ, 14-12 με επίθεση της Χαραλάμπους, 15-12 με μπλοκ της Βούβακου και Ιορδάνους, 15-13 με
επίθεση
της
Γκιάρντι, 16-13
με
δυνατή
επίθεση
της
Χαραλάμπους
17-13 σε άουτ επίθεση της Παρέντι Κ., 17-14 με πλασέ της Παρέντι Κ., 17-15 δυνατό σερβίς της Γκιάρντι
υποχρέωσε σε λάθος τις παίκτριες της Κύπρου, 18-15 σε εκπληκτική πίσω πάσα πρώτου χρόνου της Τιμόχοβα
και επίθεση της Ιορδάνους, 18-16 σε άουτ σερβίς της Βούβακου. 19-16 σε επίθεση της Ιορδάνους, 20-16 με
άσσο
της
Ιορδάνους,
21-16
με
επίθεση
της
Μιχαήλ,
22-16 σε λάθος επίθεση της Μοντιρόνι πάνω στο φιλέ, 23-16 με μπλοκ των Κούτα και Κωνσταντίνου, 2416 σε νέο μπλοκ με τις ίδιες παίκτριες 25-16 σε σερβίς που υποχρέωσε σε λάθος την ομάδα του Σαν
Μαρίνο και νίκη της Κύπρου με 3-0 σετ.

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας κ.Ρουμελιώτης δίνει εντολές σε ένα τάϊμ άουτ.
Δεύτερο
σετ:
8-6,
16-13,
21-20,
25-23
1-0 με σερβίς της Μπατσιότσι στο φιλέ, 2-0 με άσσο της Μιχαήλ, 3-0 σε λάθος της Παρέντι Ε. πάνω στο
φιλέ, 4-0 με μπλοκ των Μανίταρου Χαραλάμπους σε επίθεση της Παρέντι Ε., 5-0 με ατομικό μπλοκ της
Αλεξάνδρου και
τάϊμ
άουτ
το
Σαν
Μαρίνο
5-1 με σεβίς άουτ της Μιχαήλ (πολύ άουτ), 6-1 με νέο λάθος στο σερβίς από το Σαν Μαρίνο, 6-2 με επίθεση της
Παρέντι Ε., 6-3 με μπλοκ των Γκιάρντι/Μάτσα σε επίθεση της Αλεξάνδρου, 6-4 σε λάθος της Τιμόχοβα , δεν πρόλαβε
την μπάλα πάνω στο φιλέ, 6-5 σε επίθεση της Παρέντι Ε. και τάϊμ άουτ η Κύπρος
6-6 σε φιλέ της Ιορδάνους όταν έκανε επίθεση, 7-6 αυτή τη φορά η Ιορδανους είχε επιτυχία, 8-6 σε άουτ
επίθεση της Παρέντι, 8-7 σε λάθος επίθεση της Αλεξάνδρου, 8-8 με λάθος άμυνα της Κύπρου, 8-9 με πλασέ της
Χαραλάμπους πάνω στο φιλέ, 9-9 με σερβίς στο φιλέ από το Σαν Μαρίνο, 9-10 σε μπλοκ άουτ Γκιάρντι, 9-11 σε
πρώτο χρόνο επίθεση της Μουτσιόλι, 10-11 σε άουτ σερβίς της Γκιάρντι, 10-12 σε λάθος άμυνα της Χαραλάμπους
από επίθεση της Παρέντι Ε., 10-13 σε διπλή λάθος πάσα της Χαραλάμπους, και τάϊμ άουτ η Κύπρος
11-13 σε επίθεση πρώτου χρόνου της Μανίταρου, 12-13 σε μπλοκ της Μανίταρου και Μιχαήλ, 13-13 σε
επίθεση πρώτου χρόνου της Μανίταρου, 14-13 με επίθεση της Μιχαήλ, 15-13 με επίθεση της
Χαραλάμπους,
16-13
σε
επίθεση
της
Χαραλάμπους
17-13 με μπλοκ των Μανίταρου και Χαραλάμπους, 17-14 σε σερβίς άουτ της Τιμόχοβα, 18-14 σε μπλοκ άουτ
επίθεση της Μιχαήλ, 19-14 σε νέο μπλοκ των Μανίταρου και Χαραλάμπους, 19-15 με επίθεση της Παρέντι, 1916 δεν πέρασε την μπάλα η Μοσφιλιώτη, 19-17 σε μονό μπλοκ της Παρέντι πάνω στην Χαραλάμπους, 20-17 με
επίθεση σε πρώτο χρόνο της Μανίταρου, 20-18 λάθος της Αλεξάνδρου πάνω στο φιλέ, κακός υπολογισμός της
μπάλας, 20-19 με μπλοκ άουτ επίθεση της Παρέντι Ε., 20-20 με επίθεση της Παρέντι Ε., 21-20 με επίθεση πρώτου
χρόνου της Ιορδάνους, 21-21 με επίθεση μπλοκ άουτ της Παρέντι Ε., 22-21 με πλασέ στον κενό χώρο της Τιμόχοβα,
22-22 με επίθεση της Μάτσα Φ., 23-22 σε επίθεση άουτ από τη πίσω ζώνη της Παρέντι Ε., 23-23 σε πλασε στο κενό
χώρο από την Μπατσιότσι, 24-23 σε άουτ σερβίς της Μάτσα Φ., 25-23 με επίθεση της Μιχαήλ και 2-0 σετ η
Κύπρος.

Ο στατιστικολόγος της Εθνικής μας ομάδας Ζιανέτ Τζιωρτζή Σωκράτους και ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΟΠΕ Γιώργος
Στεφανίδης επί το έργον
Πρώτο
σετ:
8-6,
16-11,
21-13,
25-17
0-1 με επίθεση της Μπαρντούτσι, 1-1 με επίθεση της Χαραλάμπους, 1-2 με φιλέ από την Χαραλάμπους, 1-3 με απλό
πέρασμα από την Μπαρντούτσι, 1-4 με δυνατό καρφί της Μπαρντούτσι, 2-4 με επίθεση σε πρώτο χρόνο της
Μανίταρου, 3-4 άσσος της Μανίταρου, 3-5 με μπλοκ άουτ της Παρέντι, 4-5 με φιλέ από τις παίκτριες του Σαν
Μαρίνο, 5-5 με επίθεση της Ιορδάνους σε πρώτο χρόνο, 6-5 άσσος της Χαραλάμπους με τη βοήθεια του
φιλέ, 7-5 νέος άσσος της Χαραλάμπους, 7-6 με πιαστή δεύτερη μπάλα της Χαραλάμπους, 8-6 με πλασέ της
Τιμόχοβα
8-7 με μπλοκ των παικτριών του Σαν Μαρίνο Μοντιρόνι/Μουτσιόλι, 9-7 με δυνατό καρφίς σε πρώτο χρόνο από
Ιορδάνους, 10-7 με μπλοκ των Μιχαήλ/Μανίταρου, 10-8 με καρφί πάνω στο φιλέ από Μιχαήλ, 10-9 με μπλοκ
των Μοντιρόνι/Μπαρντούτσι, 11-9 με λάθος των παικτριών του Σαν Μαρίνο πάνω στο φιλέ, 12-9 με καρφί πολύ
άουτ της Παρέντι Ε., 13-9 με καρφί μπλοκ άουτ της Χαραλάμπους, και τάϊμ άουτ Σαν Μαρίνο
13-10 με καρφί της Παρέντι Ε., 14-10 με σερβίς στο φιλέ από την Μπατσιότσι, 15-10 με διπλή μπαλιά από την
πασαδόρο Μοντιρόνι, 15-11 με μπλοκ άουτ της Παρέντι Ε. 16-11 με καρφί της Χαραλάμπους
17-11 σε ομαδικό λάθος στην άμυνα των παικτριών του Σαν Μαρίνο από επίθεση της Ιορδάνους, 18-11 σε
επίθεση χωρίς αντίπαλο της Ιορδάνους, 18-12 σε άουτ επίθεση της Αλεξάνδρου, 19-12 σε λάθος της λίμπερο
του Σαν Μαρίνο, Μάτσα Μ., 19-13 σε λάθος της Χαραλάμπους μετά από μεγάλο ράλλυ, 20-13 με πλασέ στον κενό
χώρο
της
Αλεξάνδρου,
21-13
σε
άουτ
επίθεση
της
Μπατσιότσι
22-13 σε επίθεση της Βούβακου, 22-14 με επίθεση σε πρώτο χρόνο πίσω από τον πασαδόρο της Μοντιρόνι, 22-15
με άσσο της Μουτσιόλι, 23-15 με επίθεση από δύσκολη γωνία της Μιχαήλ, 23-16 με επίθεση της Μπατσιότσι και
λάθος άμυνα της Κύπρου, 24-16 με διαγώνια επίθεση της Βούβακου, 24-17 με επίθεση σε πρώτο χρόνο της
Γκιάρντι, 25-17 με επίθεση της Μιχαήλ και 1-0 σετ για την Κύπρο.
Οι ομάδες πριν από τον αγώνα
Κύπρος: (Μανώλης Ρουμελιώτης): 2. Μανίταρου, 3. Δαυϊδ, 5. Τομόχοβα, 6. Κωνσταντίνου, 7. Κούτα, 8 Βούβακου, 9.
Χαραλάμπους, 11. Μοσφιλιώτη, 13. Ιορδάνους, 15. Χρυσάνθου, 16. Μιχαήλ, 17. Αλεξάνδρου
Σαν Μαρίνο (Λουϊτζι Μορόλλι): 2. Γκιάρντι, 3. Μπαρτνούτσι, 4. Μπατσιότσι, 5. Μπροντζέττι, 6. Μάτσα Φεντερίκα, 7.
Παρέντι Ελ., 9. Παρέντι Κιάρα, 11. Μάτσα Μαρτίνα, 14. Μοντιρόνι, 16. Μουτσιόλι.

Η κερκίδα μας
13.05.2011
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Τελική
φάση
Μικρών
Κρατών
Ευρώπης
Επίσημο
πρόγραμμα
αγώνων
Λίγο πριν την έναρξη των αγώνων η διοργανώτρια Ομοσπονδία του Λουξεμβούργου κυκλοφόρησε το επίσημο
πρόγραμμα της διοργάνωσης το οποίο φαίνεται πιο κάτω με την ομάδα της Κύπρου να είναι δίπλα από τον χαιρετισμό
του Προέδρου της Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας κ. Αντρέ Μέγιερ.

13.05.2011 / 10.29

Πανέτοιμη η Εθνική γυναικών
Η Εθνική μας ομάδα παρά το χθεσινό κουραστικό ταξίδι μέσω Μονάχου, έκανε δύο ώρες μετά την άφιξή της στο
Λουξεμβούργο προπόνηση στο πανέμορφο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες. Η κούραση ήταν εμφανής και αυτό
το δήλωσαν εξάλλου και οι ίδιες οι παίκτριες.
Τώρα το πρωϊ η Εθνική μας ομάδα κάνει μια δεύτερη προπόνηση (φωτογραφία) και δηλώνει πανέτοιμη για τον πρώτο
αγώνα του προγράμματος εναντίον του Σαν Μαρίνο. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.00μ.μ. ώρα Κύπρου.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Τεχνική σύσκεψη που έγινε ψες το σύστημα βαθμολόγησης θα είναι αυτό που εφαρμόστηκε και
στη τελική φάση των ανδρών στην Ανδόρρα. Δηλαδή οι νίκες 3-0 και 3-1 βαθμολογούνται με 3 βαθμούς ο νικητής και
0 ο ηττημένος και για νίκη με 3-2 ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς και 1 ο ηττήμένος.
Η Τάνια Τομόχοβα δήλωσε: "Κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία και στην ομάδα μπήκαν νεαρές παίκτριες. Θα δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε τον στόχο μας που δεν άλλος από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και στη
συνέχεια να ετοιμαστούμε για τους ΑΜΚΕ. Καθοριστικό είναι το πρώτο μας ματς με το Σαν Μαρίνο και θα δείξουμε την
πρέπουσα σοβαρότητα και να αρχίσουμε θετικά τη διοργάνωση"
13.05.2011
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Εφθασε
χθές
στο
Λουξεμβούργο
η Εθνική
γυναικών
Ήρθε η σειρά της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών να διεκδικήσει μια θέση στους προκριματικούς του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της νέας περιόδου (2012-13). Στο Λουξεμβούργο, από την Παρασκευή 13 Μαΐου μέχρι την
Κυριακή 15 Μαΐου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Κατηγορίας Μικρών Κρατών που θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο, με στόχο μία εκ των δύο πρώτων
θέσεων στην τελική βαθμολογία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (19:00) το
Σαν Μαρίνο, το Σάββατο (17:00) το Λίχτενσταϊν και την Κυριακή (16:30) το Λουξεμβούργο. Στο πρόγραμμα της εθνικής
γυναικών είναι και οι 14οι ΑΜΚΕ που θα αρχίσουν στα τέλη Μαΐου στο Λίχτενσταϊν.
Στην προκριματική φάση που έγινε τον Ιούνιο του 2010, η εθνική μας είχε κερδίσει την Σκωτία με 3-0, το Λίχτενσταϊν
με 3-0 και τα Νησιά Φαρόε με 3-0. Ωστόσο, στην τελική φάση, ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πιο ψηλός λόγω
δυναμικότητας των αντιπάλων, αλλά και λόγω της ριζικής ανανέωσης που επιχείρησε ο Μανώλης Ρουμελιώτης. Ο
ομοσπονδιακός μας τεχνικός βάζει σε νέες βάσεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γι’ αυτό και στις επιλογές
περιλαμβάνονται πολλές νεαρές παίκτριες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν δίστασε να καλέσει στην προεθνική μικρά
κορίτσια 16-17 χρόνων, ακόμη και ταλαντούχες πετοσφαιρίστριες από τη Β’ Κατηγορία. Στη φωτογραφία κάτω η Εθνική
μας γυναικών με τη νέα εμφάνιση της Ερρέα.

«Έχουμε μπροστά μας δύο διοργανώσεις στις οποίες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να
πετύχουμε τους στόχους μας. Έγινε μια ανανέωση στην εθνική ομάδα και εκτός από τους καθαρά αγωνιστικούς στόχους
θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε την εμπειρία των παλαιοτέρων με τον ενθουσιασμό των νεότερων αθλητριών.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, όπου η κάθε μία αθλήτρια να δίνει τον καλύτερό της εαυτό ανεβάζοντας
την απόδοσή της, έτσι ώστε να ανέβει η συνολική απόδοση της ομάδας», δήλωσε ο Μανώλη Ρουμελιώτης.
Η αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ελένη Μιχαήλ, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη: «Οι νέες παίκτριες στην ομάδα θεωρώ
ότι είναι μια καλή κίνηση για το μέλλον του κυπριακού βόλεϊ. Στην εθνική γυναικών, πάντα στόχος είναι η πρώτη θέση
τόσο στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού της κατηγορίας όσο και στους ΑΜΚΕ. Κάνουμε νέα αρχή, με νέο προπονητή
και όλα δείχνουν ότι θα πάμε καλά και θα πετύχουμε».
Οι παίκτριες που ακολούθησαν την αποστολή στο Λουξεμβούργο είναι οι ακόλουθες: Άντρη Ιορδάνους, Δέσποινα
Κωνσταντίνου (ΑΕΛ) Τάνια Τιμόχοβα, Σοφία Μανίταρου (Απόλλων) Ελένη Μιχαήλ (ΘΟΪ Αυγόρου) Παναγιώτα Κούτα,
Χριστίνα Δαυϊδ (Ανόρθωση), Πετρούλα Αλεξάνδρου, Φωτεινή Χρυσάνθου (Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων), Άντρεα
Χαραλάμπους, Χρύσω Βούβακου, Έλενα Μοσφιλιώτη (ΑΕΚ Κίτιον).
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Ολοκληρώθηκε
η
Προετοιμασία
της
Εθνικής
γυναικών
Ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή η τελευταία προπόνηση της Εθνικής γυναικών και συνάμα και η προετοιμασία της εν
όψει της τελικής φάσης των αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης που θα γίνει το διάστημα 13-15 Μαϊου στο Λουξεμβούργο.
Ο προπονητής της Εθνικής κ. Μανώλης Ρουμελιώτης θα πάρει στην αποστολή για το Λουξεμβούργο τις ακόλουθες 12
παίκτριες:
Αντρης Ιορδάνους, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Τάνια Τιμόχοβα, Σοφία Μανίταρου, Ελένη Μιχαήλ, Παναγιώτα Κούτα,
Χριστίνα Δαυϊδ, Πετρούλα Αλεξάνδρου, Φωτεινή Χρυσάνθου, Αντρεα Χαραλάμπους, Χρύσω Βούβακου, Ελενα
Μοσφιλιώτη.
Η Εθνική μας ομάδα αναχωρεί ξημερώματα Πέμπτης (03.10π.μ.) για το Λουξεμβούργο.

10.05.2011
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Προετοιμασία
Εθνικών
ομάδων
μπήτς
βόλεϊ
Συνεχίζονται οι προπονήσεις των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών μπιτς βόλεϊ στα γήπεδα στον Ιστιοπλοϊκό
Λεμεσού.
Οι γυναικεία μας ομάδα Κωνσταντίνου/Αγγελοπούλου μετά την πρώτη περίοδο προσαρμογής, θα ξεκινήσει σε εντατικούς
ρυθμούς προετοιμασίας καθώς ξεπερνιούνται τα όποια προβλήματα μικροτραυματισμών. Σχετικά με την προετοιμασία
για την φετινή σεζόν η πρωταθλήτρια μας Μαριώτα Αγγελοπούλου δήλωσε : "Θα δουλέψουμε σκληρά στο λίγο χρόνο
που μας διατίθεται έως και τους ΑΜΚΕ. Λόγω των υποχρεώσεων με τις ομάδες μας και κάποια μικροπροβλήματα που
αντιμετωπίζουμε προσπαθούμε να επανέλθουμε αγωνιστικά και ευελπιστούμε η αρχή των υποχρεώσεων μας να στεφτεί
με επιτυχία και να έχουμε ένα υγιές καλοκαίρι". Ενώ, η συμπαίκτρια της Μανωλίνα Κωνσταντίνου πρόσθεσε :
"Αναμένουμε με ανυπομονησία την αρχή και της φετινής περιόδου στο μπιτς βόλεϊ με όρεξη για πολύ δουλεία. Κάθε
χρόνο
κάνουμε
και
ένα
βήμα
παραπάνω
και
με
υπομονή
όλα
θα
πάνε
καλά".
Οι Ευσταθίου/Αποστόλου μετά την επιστροφή τους από την Κίνα, μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης χωρίς
να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα, με επόμενο σταθμό τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στα τέλη Μάιου.

09.05.2011
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Ενθαρρυντικά
μηνύματα
από
τους
διεθνείς
μας
Θετικότατο και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το πρώτο τεστ της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών που συμμετείχε
στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Κατηγορία Μικρών Κρατών), στην Ανδόρα. Η κατάκτηση της
πρώτης θέσης και το εισιτήριο για τους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012 – 13, όπου μας
αναμένουν πανίσχυρες ομάδες της γηραιάς ηπείρου, ικανοποίησε τους πάντες στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος. Ταυτόχρονα ανεβάζει στα ύψη το ηθικό των διεθνών μας ενόψει των 14 ων ΑΜΚΕ που θα αρχίσουν στα
τέλη Μαΐου 2011 στο Λίχτενσταϊν.
Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Κώστας Δεληκώστας είχε στη διάθεσή του ένα κράμα έμπειρων, αλλά και πολλών νεαρών
πετοσφαιριστών που αποτελούν το νέο αίμα του κυπριακού βόλεϊ και σε μεγάλο βαθμό έμεινε ικανοποιημένος από την
προσπάθειά τους. Σίγουρα κάποιοι τομείς θέλουν βελτίωση, αλλά υπάρχει χρόνος και το σημαντικότερο, υπάρχει όρεξη
για δουλειά από όλους. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του κορυφαίου «κεντρικού μπλοκέρ» της διοργάνωσης, Άγγελου
Αλεξίου: «Έχουμε αρχίσει μια νέα προσπάθεια, με πολλά νέα παιδιά και τα πρώτα συμπεράσματα είναι θετικά. Ο νέος
προπονητής μας, επιμένει σε σκληρή δουλειά σε πιο επαγγελματικά πρότυπα κι αυτό είναι προς όφελος όλων μας. Αυτό
που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και να έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μέχρι που
μπορούμε να φτάσουμε. Η μεγάλη πρόκληση είναι να ανέβουμε επίπεδο και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας».

Στην Ανδόρα, η εθνική μας πέτυχε τέσσερις νίκες. Κατέθεσε ψυχή στον αγώνα με το Λουξεμβούργο που έκρινε την
πρωτιά κερδίζοντας με 3-2 σετ (25-23, 19-25, 25-20, 16-25, 15-08), ενώ είχε «απώλειες» ενός σετ κόντρα στους
διοργανωτές όταν κέρδισε με 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19). Σημείωσε επίσης δύο νίκες με «καθαρό» σκόρ (3-0 σετ)
επί της Σκωτίας (25-21, 25-16, 25-22), και της Ισλανδίας (25-20, 26-24, 25-13).
Δεν έλειψαν όμως και οι ατομικές επιτυχίες. «Πολυτιμότερος» και κορυφαίος επιθετικός της διοργάνωσης αναδείχθηκε
ο Βλάντο Κνέζεβιτς που αγωνίστηκε στη θέση του «διαγώνιου», ενώ καλύτερος «κεντρικός μπλοκέρ» ο Άγγελος Αλεξίου.
Ο Κώστας Δεληκώστας έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διεθνείς μας, οι οποίοι ήταν οι ακόλουθοι: Νίκος Κολάς
(αρχηγός), Γιώργος Πλατρίτης, Χρίστος Παπαδόπουλος, Αντώνης Τσαγγαρίδης, Γαβριήλ Γεωργίου, Γιάννης
Χατζηφιλίππου, Βλάντο Κνέζεβιτς, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Άγγελος Αλεξίου, Άνθιμος Οικονομίδης, Βασίλης
Δημητρίου, Μαρίνος Παπαχριστοδούλου. Αρχηγός αποστολής ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ κ.
Μάκης Σωκράτους και team manager ο Γιώργος Δωρίτης. Συμμετείχαν επίσης ο βοηθός προπονητής Κώστας Παναγίδης,
ο φυσιοθεραπευτής Διογένης Ευρυπιώτης, ο γυμναστής Γιάννης Γιαπάνης και η Ζανέτ Τζιωρτζή που είχε την ευθύνη της
στατιστικής υπηρεσίας.
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Πρώτη και καλύτερη η Εθνική Ανδρών
Με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών θριάμβευσε στην τελική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (κατηγορία Μικρών Κρατών). Ο στόχος της πρόκρισης στην προκριματική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012-13 υλοποιήθηκε με τρεις σερί νίκες την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ την
Κυριακή 8 Μαΐου, στον πιο δύσκολο αγώνα της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε του
Λουξεμβούργου με 3-2 σετ (25-23, 19-25, 25-20, 16-25, 15-08) και κατέκτησε την πρώτη θέση.
Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός, αφού η ομάδα του Κώστα Δεληκώστα ήθελε δύο τουλάχιστον σετ για να αναδειχθεί
πρωταθλήτρια. Έφτασε στη νίκη με τη συμμετοχή όλων των διεθνών πετοσφαιριστών μας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να
γίνει στα εξαιρετικά ποσοστά του Γιώργου Πλατρίτη στην υποδοχή (93%) που μπήκε στο παιχνίδι στο τρίτο σετ και
βοήθησε τα μέγιστα. Εξαιρετικός ήταν επίσης ο Άγγελος Αλεξίου με 13 κερδισμένους πόντους, με πέντε μπλοκ, 7/12
επιθέσεις κι έναν άσσο. Πρώτος σκόρερ της ομάδας μας ήταν ο Γαβριήλ Γεωργίου με 16 πόντους.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός χρησιμοποίησε ως αρχική εξάδα τους Οικονομίδη (2 πόντοι), Αλεξίου (13), Παπαδόπουλο
(4), Γεωργίου (16), Κολά (10), Κνέζεβιτς (13) και λίμπερο τον Παπαχριστοδούλου (66% υποδοχή). Ως αλλαγή έπαιξαν
οι Πλατρίτης (7 πόντοι, 93% υποδοχή), Τσαγγαρίδης, Χατζηφιλίππου (9), Παπαϊωάννου, Δημητρίου (2).
Η εθνική μας κέρδισε το Σάββατο την Σκωτία με 3-0 (25-21, 25-16, 25-22), εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της περιόδου 2012-13! Ανώτερη στα δύο πρώτα σετ δεν άφησε κανένα περιθώριο
αντίδρασης στη Σκωτία. Στο τρίτο σετ, οι αντίπαλοί μας είχαν συνεχώς το προβάδισμα ακόμη και πέντε πόντους διαφορά
(16-11). Ωστόσο, η αντίδραση των διεθνών μας ήταν αποτελεσματική και αφού ισοφάρισαν σε 21-21, πήραν το σετ με
25-22. Κόντρα στην Σκωτία αγωνίστηκαν οι ακόλουθοι: Κολάς 9π, Γεωργίου 14π, Κνέζεβιτς 9π, Αλεξίου 12π, Οικονομίδης
5π, Δημητρίου, λίμπερο Παπαχριστοδούλου (Παπαδόπουλος 9π, Πλατρίτης).

Με αντίπαλο την Ανδόρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19). Αν
και βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ, πήρε στροφές, ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα, πήρε την «καθαρή» νίκη και
αποσπάστηκε στη βαθμολογία. Ο Κώστας Δεληκώστας χρησιμοποίησε τους ακόλουθους: Κολάς 12π, Γεωργίου 7π,
Κνέζεβιτς 22π, Αλεξίου 13π, Οικονομίδης 4π, Δημητρίου 5π, λίμπερο Παπαχριστοδούλου (Χατζηφιλίππου 6π,

Τσαγγαρίδης 1π, Πλατρίτης). Υπενθυμίζουμε ότι στον αγώνα της πρεμιέρας η εθνική μας ομάδα νίκησε την Ισλανδία με
3-0 (25-20, 26-24, 25-13).
Η εθνική μας συγκέντρωσε 11 βαθμούς με συντελεστή σετ 12-3, ενώ για τη δεύτερη θέση μονομάχησαν την Κυριακή
το βράδυ το Λουξεμβούργο (5 βαθμοί) και η Ανδόρα (6 βαθμοί).
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Τελική Φάση Παμπαίδων - Τελικός για θέσεις 1-2
Εθνικός Λατσιών - Ανόρθωσις 0-2 (19-25, 19-25)
O πρωτοποριακός Σχεδιασμός που αφορά στην ανάπτυξη του βόλεϊ συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο με τη διεξαγωγή
της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Παμαπίδων. Είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις διοργανώσεις με τεράστια
επιτυχία. Η αναβάθμιση των σχεδιασμών της ΚΟΠΕ στα τμήματα υποδομής με την εισαγωγή του θεσμού
«Final sixteen», είναι ένα γιγαντιαίο εγχείρημα για τα δεδομένα της Κύπρου που δεν είχε επαναληφθεί ποτέ στο
παρελθόν και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Οι 14 ομάδες που συμμετείχαν στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Παμπαίδων, συγκεντρώθηκαν στη Λεμεσό, για
ένα διήμερο έδωσαν τους αγώνες τους σε πέντε διαφορετικά γήπεδα, ενώ με διάφορες άλλες εκδηλώσεις
ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στο βόλεϊ και στον αθλητισμό γενικότερα.
Πρωταθλήτρια Παμπαίδων αναδείχθηκε η Ανόρθωση που κέρδισε στον τελικό τον Εθνικό Λατσιών με 2-0 (25-19, 2519). Για την ομάδα της Αμμοχώστου, η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής επιβεβαιώθηκε για άλλη
μια φορά. Την ομάδα των Παμπαίδων της «Κυρίας» προπονεί ο Σπύρος Πρωτοψάλτης. Με τη σειρά του, ο Εθνικός
Λατσιών κέρδισε το θαυμασμό όλων, αφού αν και ομάδα χωρίς μεγάλες εμπειρίες στην ανδρική κατηγορία,
διαπιστώθηκε ότι ο τεχνικός της ομάδας, Νεόφυτος Νεοφύτου, επιτελεί αξιόλογο έργο στις Ακαδημίες.
Διακύμανση σκορ στο πρώτο σετ: 2-0, 2-2, 4-2, 5-3, 6-5, 7-6, 8-8, 8-10, 10-11, 11-11, 11-14, 12-15, 13-15, 13-23,
14-24, 19-24, 19-25.
Διακύμανση του σκορ στο δεύτερο σετ: 3-1, 3-3, 4-5, 5-9, 6-10, 8-13, 13-13, 14-17, 16-17, 17-18, 17-20, 19-22, 1925
Εθνικός Λατσιών (Νεόφυτος Νεοφύτου):Νεοφύτου, Πουζούκης, Μιχαήλ, Αχιλλέως, Δημητριάδης, Τσαγγαρίδης,
λίμπερο Γεωργίου
Ανόρθωσις (Σπύρος Πρωτοψάλτης): Αγαθοκλέους, Δημητρίου, Παύλου, Φλωτη, Ζορπής, Χριστίδης, λίμπερο Παρλάς

Η ομάδα του Εθνικού Λατσιών

Η ομάδα της Ανόρθωσης
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Τελική Φάση Παμπαίδων - Τελικός για θέσεις 3-4
Φοίνικας Πύλας - Παφιακός 0-2 (22-25, 16-25)
Στις 4.30 άρχισε ο τελικός για τις θέσεις 3 και 4. Στο πρώτο σετ και οι δύο ομάδες διεκδίκησαν με πείσμα την
κατάκτηση του πρώτου σετ. Το σκορ είχε φθάσει στο 22-22 και στο σημείο αυτό οι παίκτες του Παφιακού πιο
αποτελεσματικοί κατάφεραν να επικρατήσουν με 25-22 και να προηγηθούν έτσι στο σκορ.
Στο δεύτερο σετ η υπεροχή του Παφιακού ήταν εμφανής. Πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ και έφθασε
άνετα στην επικράτηση του σετ με 25-16 κερδίζοντας τον αγώνα με 2-0 σετ και τη΄τρίτη θέση στο πρωτάθλημα.

Φοίνικας Πύλας (Δημήτρης Χατζηδημητρίου):Φωτίου, Ερωτοκρίτου, Σάββα, Ττοφή, Πραστίτης, Κωνσταντινίδης,
Παναγή, (Γιάλλουρος)
Παφιακός (Αννινος Γιαννακού):Τίλλευ, Οψιμος, Χ΄Χριστοδούλου, Ππάνγκος, Κόκκινος, Κούτα, λίμπερο Παναγίδης.

Η ομάδα του Φοίνικα Πύλας

Η ομάδα του Παφιακού
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Κύπρος - Λουξεμβούργο 3-2 (25-23, 19-25, 25-20, 16-25, 15-08) Πρωταθλήτρια η Κύπρος!!!
Διακύμανση του σκορ στο πρώτο σετ: 7-8, 14-16, 25-23 σε 27 λεπτά.
Διακύμανση του σκορ στο δεύτερο σετ: 6-8, 10-16, 16-21, 19-25 σε 24 λεπτά.

Διακύμανση του σκορ στο τρίτο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 25-20 σε 23 λεπτά
Διακύμανση του σκορ στο τέταρτο σετ: 6-8, 15-21, 16-25 σε 21 λεπτά
Διακύμανση του σκορ στο πέμπτο σετ: 8-4, 15-8 σε 10 λεπτά
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Τελική Φάση Παμπαίδων - Αποτελέσματα δεύτερης ημέρας
Θέσεις 1-4 - Γήπεδο Απόλλων
09:30 Φοίνικας Πύλας - Εθνικός Λατσιών 0-2 (16-25, 17-25)
10:30 Παφιακός - Ανόρθωσις 0-2 (23-25, 23-25)
16:30 Φοίνικας Πύλας - Παφιακός 0-0 (00-00, 00-00) Τελικός για θέσεις 3-4
18:00 Εθνικός Λατσιών - Ανόρθωσις 0-0 (00-00, 00-00) Τελικός για θέσεις 1-2
Θέσεις 5-8 - Γήπεδο ΑΕΛ
09:00 Ολυμπιάδα Ν. - Νέα Σαλαμίνα 2-0 (25-15, 25-23)
10:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Διόνυσος 2-0 (25-11, 25-10)
Θέσεις 5-8 Γήπεδο Απόλλων
11:30 Νέα Σαλαμίνα - Διόνυσος 2-1 (18-25, 25-22, 15-08) Τελικός για θέσεις 7-8
12:30 Ολυμπιάδα Ν. - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-1 (21-25, 25-20, 15-11) Τελικός για θέσεις 5-6
Θέσεις 9-12 - Γυμνάσιο Επισκοπής
09:00 Ολυμπιάδα Φρ. - Γκράμμαρ 2-0 (25-14, 25-21)
10:00 ΑΕ Καραβά - Αναγέννηση 0-2 (18-25, 17-25)
11:00 Γκράμμαρ - ΑΕ Καραβά 1-2 (27-25, 23-25, 08-15) Τελικός για θέσεις 11-12
12:00 Ολυμπιάδα Φρ. - Αναγέννηση 2-0 (25-14, 25-16) Τελικός για θέσεις 9-10
07.05.2011 / 21.48

Τελική Φάση Παμπαίδων - Τεχνική Σύσκεψη
Διεξήχθη στις 8.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Επισκοπιάνα παρουσία όλων των συμμετέχοντων σωματείων η Τεχνική
σύσκεψη όπου έγιναν και οι κληρωσεις της ημιτελικής φάση για τις θέσεις 1-4, 5-8 και 9-12 του πρωταθλήματος
παμπαίδων. Ολόκληρο το πρόγραμμα βρίσκεται στις Εκδηλώσεις.
Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.π.μ. ενώ οι ημιτελικοί αγώνες για τον τίτλο θα αρχίσουν στις 9.30π.μ. Συγκεκριμένα στο
γήπεδο του Απόλλωνα θα αναμετρηθούν Φοίνικας - Εθνικός Λατσιών και Παφιακός - Ανόρθωσις. Δύο αγώνες με
τεράστιο ενδιαφέρον για μια θέση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο και αναμένεται να αρχίσει στις
6.00μ.μ.
Στη φωτογραφία κάτω ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Στεφανίδης διεξάγει τις κληρώσεις

07.05.2011 / 19.16

Kύπρος - Σκωτία 3-0 (25-21, 25-16, 25-22) Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα της περιόδου 2012-13!!!
Πρώτο σετ διακύμανση του σκορ: 8-7, 16-11, 21-14, 25-20 σε 22 λεπτά
Δεύτερο σετ διακύμανση του σκορ: 8-7, 16-13, 21-13, 25-16 σε 22 λεπτά
Τρίτο σετ διακύμανση του σκορ: 4-8, 11-16, 20-21, 25-22 σε 26 λεπτά
Θριαμβευτική η νίκη της Εθνικής μας επί της Σκωτίας και με τρία τρίποντα αποσπάσθηκε στη βαθμολογία κατά 5
πόντους από το δεύτερο Λουξεμβούργο και είναι πολύ κοντά πλέον στην κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος μικρών κρατών Ευρώπης.
Ανώτερη η Εθνική μας στα δύο πρώτα σετ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Σκωτία και με συνοπτικές
διαδικασίες πήρε τα δύο πρώτα σετ εύκολα με 25-20 και 25-16.
Στο τρίτο σετ η Σκωτία είχε συνεχώς το προβάδισμα και όταν το σκορ είχε φθάσει 16-11 υπέρ τους η Εθνική έβαλε
μπρος και ψαλίδιζε συνεχώς τη διαφορά φθάνοντας αισίως στην ισοφάριση σε 21-21. Στο σημείο αυτό μέτρησε η
εμπειρία των διεθνών μας και καθήλωσαν τους Σκωτσέζους στο 25-22 παίρνοντας συνάμα μια μεγάλη και καθαρή νίκη
με 3-0 σετ.
Επαιξαν οι : Κολάς 9π, Γεωργίου 14π, Κνέζεβιτς 9π, Αλεξίου 12π, Οικονομίδης 5π, Δημητρίου, λίμπερο
Παπαχριστοδούλου (Παπαδόπουλος 9π, Πλατρίτης)
Σημαντικά στατιστικά στοιχεία είχαμε στην υποδοχή από τους Γεωργίου 62%, Κολά 64% Παπαχριστοδούλου 83%.
Τον κύριο όγκο των επιθέσεων είχαν κυρίως οι Κνέζεβιτς με 23 επιθέσεις και 35% επιτυχία, Γεωργίου με 20 και 65%
επιτυχία, Κολάς 17 και 41% και Αλεξίου 11 και 70%.
Στον άλλο αγώνα του προγράμματος η Ανδόρρα νίκησε την Ισλανδία με 3-2 σετ.
Στη βαθμολογία: 1. Κύπρος 3 αγώνες, 9 βαθμούς και 9-1 σετ, 2. Ανδόρρα 3 αγώνες, 6 βαθμούς και 7-3 σετ, 3.
Λουξεμβούργο 2 αγώνες, 4 βαθμούς και 6-4 σετ, 4. Σκωτία 3 αγώνες, 1 βαθμός και 2-6 σετ, 5. Ισλανδία 3 αγώνες, 1
βαθμός και 2-9 σετ.

07.05.2011 / 18.48

Τελική Φάση Παμπαίδων - Αποτελέσματα πρώτης ημέρας
Ε΄Ομιλος - Λύκειο Αγίου Ιωάννη
09:00 Ανόρθωσις - Γκράμμαρ 2-0 (25-07, 25-06)
10:00 Ολυμπιάδα Ν. - Ολυμπιάδα Φρ. 2-1 (19-25, 25-12, 15-08)
11:00 Γκράμμαρ - Ολυμπιάδα Φρ. 0-2 (20-25, 20-25)
12:00 Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν. 2-0 (25-12, 25-14)
17:00 Ολυμπιάδα Ν. - Γκράμμαρ 2-0 (25-07, 25-09)
18:00 Ολυμπιάδα Φρ. - Ανόρθωσις 0-2(11-25, 19-25)
Στ΄Ομιλος - Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου
10:00 Παφιακός - Αναγέννηση 2-0 (25-11, 25-17)
11:00 Παφιακός - Νέα Σαλαμίνα 2-0 (25-17, 25-16)
12:00 Νέα Σαλαμίνα - Αναγέννηση 2-0 (25-17, 25-19)
Ζ΄Ομιλος - Λύκειο Πολεμιδιών
09:00 Διόνυσος - ΑΕ Καραβά 2-0 (25-22, 25-14)
10:00 Φοίνικας - Διόνυσος 2-0 (25-21, 25-08)
11:00 ΑΕ Καραβά - Φοίνικας 0-2 (15-25, 15-25)
Η΄Ομιλος - Γυμνάσιο Επισκοπής
12:00 Εθνικός Λατσιών - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-0 (25-21, 25-15)
07.05.2011 / 13.48

Kύπρος - Ανδόρρα 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19)
Πρώτο σετ διακύμανση του σκορ: 8-7, 12-16, 20-21, 23-25 σε 27 λεπτά
Δεύτερο σετ διακύμανση του σκορ: 8-4, 16-12, 21-12, 25-14 σε 21 λεπτά
Τρίτο σετ διακύμανση του σκορ: 8-6, 16-13, 21-16, 25-19 σε 24 λεπτά
Τέταρτο σετ διακύμανση του σκορ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-19 σε 24 λεπτά

Η Εθνική μας ομάδα βρεθηκε να χάνει με 1-0 σετ, πήρε στροφές και ανέτρεψε όλα τα εις βάρος της δεδομένα και
νίκησε στο πιο καθοριστικό ματς την Ανδόρρα με 3-1 και απεσπάσθηκε στην βαθμολογία. Η ομάδα μας στο πρώτο σετ
ξεκίνησε καλά αλλά ήταν η Ανδρόρρα που ξέφυγε με 16-12. Η Εθνική μας μείωσε σε 20-21, πέρασε μπροστά με 23-22
αλλά τελικά έχασε το σετ με 25-23 σε 27 λεπτά.
Στο δεύτερο σετ επέβαλε το ρυθμό της από την αρχή του σετ και έδειξε τη δύναμή της. Κέρδεσε το σετ με 25-14 σε
21 λεπτά. Στο τρίτο σετ η Ανδόρρα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και η Κύπρος μετά το 16-12 ανέβασε την απόδοσή
της και έφθασε στην επικράτηση με 25-19 σε 24 λεπτά.
Στο τέταρτο σετ είχαμε την ίδια εικόνα αλλά η Ανδόρρα πάλευε με όλες τις δυνάμεις αλλά η δειθνείς μας είχαν
σταθερότητα και αποτελεσματικότητα και έφθασε στην κατάκτηση και του τέταρτου σετ με 25-19 σε 24 λεπτά και
πήραν μια μεγάλη νίκη με 3-1.
Επαιξαν οι : Κολάς 12π, Γεωργίου 7π, Κνέζεβιτς 22π, Αλεξίου 13π, Οικονομίδης 4π, Δημητρίου 5π, λίμπερο
Παπαχριστοδούλου (Χατζηφιλίππου 6π, Τσαγγαρίδης 1π, Πλατρίτης)
Σημαντικά στατιστικά στοιχεία είχαμε στην υποδοχή από τους Γεωργίου 43%, Κολά 63% Παπαχριστοδούλου 60% και
Χατζηφιλίππου 50%.
Τον κύριο όγκο των επιθέσεων είχαν κυρίως οι Κνέζεβιτς με 33 επιθέσεις και 52% επιτυχία, Γεωργίου με 9 και 56%
επιτυχία, Χατζηφιλίππου 12 και 42%, Κολάς 26 και 35% και Αλεξίου 10 και 40%.
Στον άλλο αγώνα του προγράμματος το Λουξεμβούργο νίκησε την Ισλανδία με 3-2 σετ.
Στη βαθμολογία: 1. Κύπρος 2 αγώνες, 6 βαθμούς και 6-1 σετ, 2. Λουξεμβούργο 2 αγώνες, 4 βαθμούς και 6-4 σετ, 3.
Ανδόρρα 2 αγώνες, 3 βαθμούς και 4-3 σετ, 4. Σκωτία 2 αγώνες, 1 βαθμός και 2-3 σετ, 5. Ισλανδία 2 αγώνες, 1 βαθμός
και 2-6 σετ.

07.05.2011 / 11.35

Πανέτοιμη η Εθνική μας ομάδα κόντρα στην διοργανώτρια Ανδόρρα
Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα της Εθνικής οι διεθνείς μας συγκεντρώνουν όλη τους την προσοχή στο καθοριστικό
σημερινό παιγνίδι με την Ανδόρρα το οποίο θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Η Ανδόρρα στον πρώτο της αγώνα νίκησε
σχετικά εύκολα τη Σκωτία με 3-0 σετ και ισοβαθμεί στην κορυφή μαζί με την Εθνική μας ομάδα.
Ο μάνατζερ της ομάδας μας κ.Γιώργος Δωρίτης ανέφερε ότι η ομάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και ότι οι
παίκτες μας σήμερα έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα με δύο αγώνες και ότι αν παίξουν με τις πραγματικές τους
δυνατότητες δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Στη φωτογραφία ο μάνατζερ Γιώργος Δωρίτης αριστερά και ο αρχηγός
της αποστολής Μάκης Σωκράτους δεξιά οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους στην κερκίδα στο ματς κατά της Ισλανδίας.
Το ίδιο θα πράξουν και σήμερα.

06.05.2011 / 21.05

Τελική Φάση Παμπαίδων (Ενημέρωση 2ζ)
Ενημέρωση 2ζ για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ.
Εχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στις Εκδηλώσεις.Σε κάθε αγώνα η κάθε ομάδα θα πληρώνει
τη διαιτησία εξ ημισίας δηλαδή 51 ευρώ.

06.05.2011 / 21.02

Κύπρος - Ισλανδία 3-0
Στο πρώτο σετ η Εθνική μας άργησε να βρει τον ρυθμό της αλλά μετά το δεύτερο τεχνικό ταϊμ άουτ η ομάδα μας
ξέφυγε στο σκορ με 22-17 και έφθασε στην επικράτηση με 25-20. Η διακύμασνη του σκορ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-20.
Στο δεύτερο σετ η Εθνική έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία στάδια του σετ όπου πήρε προβάδισμα με 23-20.Η
Ισλανδία αντέδρασε και ισοφάρισε σε 23-23 αλλά η ομάδα μας σε καμία περίπτωση δεν άφησε την πρωτοπορία στο
σκορ και επικράτησε με 26-24.Η διακύμανση του σκορ: 7-8, 16-14, 21-16. Στο τρίτο σετ η ομάδα μας είχε ρυθμό και
αποτελεσματικότητα και έφθασε πολύ εύκολα στην τελική επικράτηση με 25-13. Η διακύμανση του σκορ: 8-5, 16-11,
21-13, 25-13.
Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους: Οικονομίδη 1π, Κολά 11π, Κνέζεβιτς 11π, Παπαδόπουλος 5π, Γεωργίου 15π,
Αλεξίου 9π, λίμπερο: Παπαχριστοδούλου (Παπαϊωάννου 1π, Πλατρίτης 1π, Δημητρίου 4π).
Σημαντικά στατιστικά στοιχεία είχαμε στην υποδοχή από τους Γεωργίου 75%, Κολά 71% και Παπαχριστοδούλου 70%.
Τον κύριο όγκο των επιθέσεων είχαν κυρίως οι Γεωργίου με 22 επιθέσεις και 59% επιτυχία, Κνέζεβιτς 19 και 26%,
Κολάς 12 και 50% και Αλεξίου 8 και 88%.

06.05.2011 / 19.26

Η Εθνική ανδρών 3-0 νίκησε την Ισλανδία
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των ανδρών. Νίκησε πριν από λίγο την Ισλανδία με 3-0
και πήρε κεφάλι στη βαθμολογία. Τα σετ 25-20 σε 23 λεπτά, 26-24 σε 25 λεπτά και 25-13 σε 21 λεπτά.
Στον αγώνα πού έγινε το πρωϊ το Λουξεμβούργο νίκησε με 3-2 την Σκωτία. Ετσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως
ακολούθως: 1. Κύπρος 3 βαθμοί 3-0 σετ, 2. Λουξεμβούργο 2 βαθμοί 3-2 σετ, 3. Σκωτία 1 βαθμός 2-3 σετ, 4. Ανδόρρα
0 βαθμοί 0-0 σετ, 5. Ισλανδία 0 βαθμοί 0-3 σετ.
Υπολείπεται ένας ακόμα αγώνας Ανδρόρρα - Σκωτία για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας.
Περισσότερα για τον αγώνα της Εθνικής μας σε λίγο...

06.05.2011 / 09.18

Σε ετοιμότητα η Εθνική ανδρών
Αργά το απόγευμα στις 5.μ.μ έφθασε στην Ανδόρρα η Εθνική μας ομάδα των ανδρών (ταξίδευε από τις 3 το πρωϊ) και
στις 7μ.μ έκανε την πρώτη της προπόνηση. Οι παίκτες παρά την κούραση του ταξιδιού έδειξαν μεγάλη διάθεση.

Στις 11.00μ.μ. πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη. Τονίστηκε στη σύσκεψη ότι η τελική φάση θα διεξαχθεί με το νέο
σύστημα βαθμολόγησης. Δηλ οι νίκες 3-0 και 3-1 θα βαθμολογούνται με 3 βαθμούς ο νικητής και 0 ο ηττημένος και η
νίκη με 3-2 θα παίρνει 2 βαθμούς ο νικητής και 1 ο ηττημένος. Ο καιρός στην Ανδόρρα είναι βροχερός.
Αυτή τη στιγμή η ομάδα προπονείται στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας με την Ισλανία στις 6.00μ.μ. ώρα
Κύπρου. Ο πασσαδόρος της Εθνικής μας Ανθιμος Οικονομίδης θα κάνει στη συνέχεια ατομική προπόνηση. Η ομάδα δεν
αντιμετωπίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα.
Ο αρχηγός της αποστολής κ. Μάκης Σωκράτους (γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ αλλά και της Εθνικής
Κύπρου) δήλωσε ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη, δυνατή και αισιόδοξη για την τελική επικράτηση και κατάκτηση της
πρώτης θέσης. Είπε επίσης για τον νέο τρόπο βαθμολόγησης ότι αναμένεται με ενδιαφέρον να τον δούμε στην πράξη.
Τέλος ανέφερε ότι η Εθνική μας στοχεύει σε καθαρές νίκες σε όλα τα ματς, έχει γίνει ανανέωση στην ομάδα και οι
αγώνες αυτοί είναι επίσης ένα μεγάλο τέστ προετοιμασίας για τους ΑΜΚΕ που θα γίνουν στο τέλος του μήνα στο
Λίχτεσταϊν.
Ο προπονητής της ομάδας κ. Κώστας Δεληκώστας αρκέστηκε να πει ότι όλοι οι παίκτες είναι πανέτοιμοι και θα
αρχίσουν να μιλάνε στο γήπεδο.

05.05.2011 / 08.05

Στην Ανδόρρα η Εθνική ανδρών
Νωρίς τα ξημερώματα αναχώρησε η Εθνική μας ομάδα ανδρών με στόχο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους
αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Η αποστολή της Εθνική μας είναι 20μελής της οποία αρχηγός είναι ο Βοηθός Ταμίας
της ΚΟΠΕ κ. Μάκης Σωκράτους.
Στην Ανδόρα θα έχουμε τις πρώτες ευρωπαϊκές εξετάσεις της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών. Το
αντιπροσωπευτικό μας συμμετέχει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κατηγορίας Μικρών Κρατών
Ευρώπης που θα αρχίσει την Παρασκευή 6 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί δύο μέρες αργότερα. Θα αντιμετωπίσει τις
αντίστοιχες εθνικές ομάδες του Λουξεμβούργου, της Ισλανδίας, της Σκοτίας και της γηπεδούχου Ανδόρας, με στόχο
μία εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγεί σε προκριματικό όμιλο για την περίοδο 2012-13, ανάμεσα σε πανίσχυρους
αντιπάλους. Η διοργάνωση είναι επίσης ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των 14 ων ΑΜΚΕ που θα διεξαχθούν στο Λίχτενσταϊν
στο τέλος του μήνα.
Η εθνική μας ομάδα θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της, την Παρασκευή 6 Μαΐου (18:00 ώρα Κύπρου), με αντίπαλο την
Ισλανδία. Το Σάββατο 7 Μαΐου θα αντιμετωπίσει αρχικά (στις 12 το μεσημέρι) την Ανδόρα, και ακολούθως (18:00) την
Σκοτία. Θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της, την Κυριακή 8 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι με αντίπαλο το
Λουξεμβούργο.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Κώστας Δεληκώστας έκανε τις επιλογές του κι έχει στη διάθεσή του ένα κράμα έμπειρων,
αλλά και πολλών νεαρών πετοσφαιριστών που αποτελούν το νέο αίμα του κυπριακού βόλεϊ. Ανάμεσά τους και ο πρώην
πετοσφαιριστής
του
Παφιακού,
Χρίστος
Παπαδόπουλος,
που
αγωνίζεται
στην
Ελλάδα.
Οι πετοσφαιριστές που ακολούθησαν την αποστολή στην Ανδόρα είναι οι ακόλουθοι: Νίκος Κολάς (αρχηγός), Γιώργος
Πλατρίτης, Χρίστος Παπαδόπουλος, Αντώνης Τσαγγαρίδης, Γαβριήλ Γεωργίου, Γιάννης Χατζηφιλίππου, Βλάντο
Κνέζεβιτς, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Άγγελος Αλεξίου, Άνθιμος Οικονομίδης, Βασίλης Δημητρίου, Μαρίνος
Παπαχριστοδούλου. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο βοηθός προπονητής Κώστας Παναγίδης, ο φυσιοθεραπευτής
Διογένης Ευρυπιώτης, ο γυμναστής Γιάννης Γιαπάνης και η Ζανέτ Τζιωρτζή που θα έχει την ευθύνη της στατιστικής
υπηρεσίας. Αρχηγός αποστολής είναι ο βοηθός ταμίας της ΚΟΠΕ κ. Μάκης Σωκράτους και team manager ο Γιώργος
Δωρίτης.

Προετοιμάζεται
η
Εθνική
Γυναικών
Η εθνική μας ομάδα των γυναικών συνεχίζει την προετοιμασία της για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
(κατηγορία Μικρών Κρατών) που θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο από τις 13 μέχρι τις 15 Μαΐου (με αντιπάλους το Σαν
Μαρίνο, το Λίχτενσταϊν και το Λουξεμβούργο) και τους 14ους ΑΜΚΕ στο στο Λίχτενσταϊν.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Μανώλης Ρουμελιώτης επιχειρεί ριζική ανανέωση και στις προπονήσεις συμμετέχουν
αρκετές νεαρές παίκτριες, ως ακολούθως: Τάνια Σίσκου, Ιωάννα Λεωνίδου, Σοφία Μανιταρου, Ευτυχία Ηράκλη
(Απόλλων), Παναγιώτα Κούτα, Αλεξία Ανδρέου, Χριστιάνα Δαυίδ (Ανόρθωση), Δέσποινα Κωνσταντίνου, Άντρη
Ιορδάνους (ΑΕΛ), Χρύσω Βούβακου, Άντρεα Χαραλάμπους, Έλενα Μοσφιλιώτη (ΑΕΚ Λάρνακας), Ελένη Μιχαήλ (ΘΟΙ
Αυγόρου), Άννα Ταλιαδώρου (Πανιδαλιακός), Πετρούλα Αλεξάνδρου, Φωτεινή Χρυσάνθου (Μαραθώνας), Μαριλένα
Δημητρίου, Ελεάνα Πέτρου (Παφιακός).
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Μπήτς βόλέϊ - Σαγκάη Οπεν
Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε στον αʼ προκριματικό γύρο η Εθνική μας ομάδα ανδρών Αποστόλου/Ευσταθίου. Το
παιχνίδι διεξήχθη υπό βροχή στο κεντρικό γήπεδο της εγκατάστασης, χωρητικότητας 3.000 θέσεων στις 05.30 ώρα
Κύπρου και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το www.laola1.tv .
Μουδιασμένο ήταν το ξεκίνημα στο αʼ σετ με τους Κινέζους να διατηρούν το προβάδισμα καθόλη την διάρκεια του σετ
(8-6, 12-9,16-12, 21-16) με πίεση στο σέρβις και υψηλό ποσοστό στην κόντρα μπάλα.
Στο βʼ σετ η Κυπριακή ομάδα έλεγχε τον ρυθμό και ήταν μπροστά (7-7, 11-10, 15-13, 18-15) με αρκετά καλή αλλαγή
και αντεπίθεση. Στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού έγινε η ανατροπή για τους πιο έμπειρους αντιπάλους και το σετ
έληξε 19-21.

Ο προπονητής Κώστας Ταμπουρατζής δήλωσε : "Το πρόσημο είναι θετικό από την παρουσία μας εδώ καθώς εκτός από
το σημερινό παιχνίδι, έχουμε την δυνατότητα της καθημερινής τριβής με επαγγελματικές ομάδες και έχουμε σκοπό να
το εξαντλήσουμε έως και την Πέμπτη. Σίγουρά είχαμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε το σημερινό ματς αλλά μας
κόστισε η έλλειψη αγωνιστικών παραστάσεων".
Μετά τις φιλικές αναμετρήσεις και προπονήσεις με Γερμανία, Ελλάδα και Αγγλία, αύριο ακολουθεί διπλή προπόνηση
που περιλαμβάνει βάρη και κοινή προπόνηση με 2 ακόμα ομάδες, στον χώρο του τουρνουά. Το καμπ θα συνεχιστεί με
ομάδες που σταδιακά αποκλείονται της συνέχειας της διοργάνωσης έως και την Πέμπτη το βράδυ που είναι
προγραμματισμένη η επιστροφή.

Ευσταθίου (υποδοχή 66% / 43% άριστες, επίθεση 58% τελειωμένες, 41% αποτελεσματικότητα,1 μπλοκ,1 άμυνα,1
άσσος)
Αποστόλου (υποδοχή 71% / 52% άριστες, επίθεση 54% τελειωμένες ,45% αποτελεσματικότητα,9 άμυνες)
03.05.2011 / 10.48

Μπήτς βόλέϊ - Ηττα και αποκλεισμός στη Σαγκάη
Την ήττα αλλά και συνάμα τον αποκλεισμό από το Οπεν της Σανγκάης γνώρισαν οι Δημήτρης Αποστόλου και
Κωνσταντίνος Ευσταθίου οι οποίοι βρίσκονταν στην 38η θέση του ταμπλώ της προκριματικής φάσης. Ηττήθηκαν στον
πρώτο προκριματικό γύρο από τους Κινέζους Λίου Γιόνγκ και Ζ.Φ. Γιάνγκ (Νο.27 στη προκριματική φάση) με 2-0 σετ
(21-16 και 21-19) σε 39 λεπτά.
Οι διεθνείς μας που πάλεψαν το ματς , μπορούσαν να ήταν αυτοί οι νικητές, θα παραμείνουν στη Σαγκάη μέχρι το
τέλος της διοργάνωσης όπου θα συνεχίσουν με προπονήσεις και φιλικά παιγνίδια.

Στη συνέχεια οι Κινέζοι ηττήθηκαν από τους Ελβετούς Γκαμπατούλερ και Σνάϊντερ Νο.6 στην κατάταξη της
προκριματικής φάσης με 2-0 σετ (21-13 και 21-09) σε 29 λεπτά.
Μεγάλο παιγνίδι έγινε ανάμεσα στις γνωστές μας ομάδες από το περσινό Σάτελαϊτ της Γεροσκήπου Ελλάδας - Ξενάκης
και Μπιλίρης (συμπαίκτης του Αποστόλου στους αγώνες του Πανελληνίου πρωταθλήματος) που τοποθετήθηκαν στο
νο.19 - και Τουρκίας (Σελτζούκ Σεκερτζί και Βολκάν Γκέκτεπε νο.14) όπου οι Τούρκοι κατάφεραν να νικήσουν με 2-1
σετ (21-19, 14-21, 10-15) σε 45 λεπτά.

02.05.2011 / 12.12

Μπήτς βόλέϊ - Στη Σαγκάη οι Αποστόλου-Ευσταθίου για συμμετοχή σε ΟΠΕΝ
Η Εθνική ομάδα beach volleyball ανδρών, Αποστόλου Δ. - Ευσταθίου Κ. για την πρώτη τους αποστολή για φέτος στην
Σαγκάη της Κίνας, συνοδευόμενη από τον ομοσπονδιακό προπονητή κ.Κώστα Ταμπουρατζή.
Ηδη η ομάδα έκανε τρείς προπονήσεις και αρκετά φιλικά παιγνίδια ενώ σε λίγο θα διεξαχθεί η Τεχνική Σύσκεψη για να
ξέρει η ομάδα μας τους αντιπάλους της.
Στην πρώτη επαφή με μπάλα επί Κινεζικού εδάφους,η ομάδα πραγματοποίησε κοινή προπόνηση με την
Γερμανική ομάδα Erdmann/Matysik (20), που αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλώ της διοργάνωσης.
Η νεοσύστατη ομάδα στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τους αγώνες μικρων κρατών Ευρώπης, θα δοκιμάσει τις
δυνάμεις της κόντρα στις κορυφαίες ομάδες του αθλήματος. Η διοργάνωση ειναι FIVB OPEN και η
συμμετοχή Κυπριακής ομάδας σε τουρνουά παγκοσμιου επιπεδου θα γίνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της χώρας
μας.
Η πρώτη φορά ήταν το 2008 με τη συμμετοχή των Γιώργου Πλατρίτη και Πάρη Χριστοφή στα FIVB OPEN της
Βαρκελώνης και του Ζάγκρεμπ. Μάλιστα στο Ζάγκρεμπ οι Πλατρίτης/Χριοστοφή σημείωσαν και μία νίκη με 2-0 σετ επί
της Εσθονίας.

Η Κυπριακή ομάδα θα συμμετέχει στον α' προκριματικό γύρο. Ο Δημήτρης Αποστόλου δήλωσε σχετικά με την
συμμετοχή τους στην διοργάνωση : "Ειμαστε στην 4η βδομαδα της προετοιμασίας μας και 1 μηνα πριν τον πρώτο
στόχο της σεζόν. Χρειαζόμαστε παραστάσεις υψηλού επιπέδου και αυτό το τουρνουά αλλά και οι προπονήσεις εκεί θα
μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε και να αποκτήσουμε αγωνιστικό ρυθμό.
Ο Κώστας Ευσταθιου στάθηκε στην "μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται στις προπονήσεις και ευχαρίστησε
τους χορηγούς της ομάδας Pokka coffee, Papa Jones, Λουξ και Famous sports καθώς και την Κ.Ο.ΠΕ που είναι αρωγός
στην δύσκολη προσπάθεια μας".
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Τελική Φάση Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Παίδων - Ο Τελικός
Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 0-2 (18-25, 19-25)
Η Ανόρθωσις στέφθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια στην κατηγορία των παίδων. πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση
και νίκησε με 2-0 σετ την Νέα Σαλαμίνα. Τον μεγάλο τελικό παρακολούθησαν πέραν των 1000 φιλάθλων στη κλειστή
αίθουσα της ΑΕΛ στη Λεμεσό.
Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες άρχισαν νευρικά αλλά η Ανόρθωσις εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη των παικτών της Νέας
Σαλαμίνας και πέρασε μπροστά στο σκορ με 6-3. Η Νέα Σαλαμίνα έφερε το παιγνίδι στα ίσα 9-9 αλλά από εκείνο το
σημείο και μετά μέτρησε η αποτελεσματικότητα του Θανάση Πρωτοψάλτη και το σκορ ανέβηκε στο 16-12 υπέρ της
Ανόρθωσης. Στήριγμα στον Πρωτοψάλτη ο Γιώργος Μοσχοβάκης που έκανε μεγάλο παιγνίδι και η διαφορά ανέβηκε με
τη δική του συμβολή στο 23-17. Το σετ τελείωσε με 25-18 χάρις σε δύο πετυχημένες προσπάθειες του Πρωτοψάλτη.
Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωσις ξεκίνησε δυνατά και έκανε μια διαφορά 5 πόντων (6-1) την οποία συντηρούσε μέχρι το
9-4. Η Νέα Σαλαμίνα χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες των Καρσερά και Μιχαήλ έφεραν το σκορ αρκετές φορές στην
διαφορά των 2 πόντων (9-11, 12-14, 14-16 και 15-17). Ομως η Ανόρθωσις με κύριο μοχλό των προσπαθειών της τον
Μοσχοβάκη και με συμπαραστάτες τον αποτελεσματικό (δυνατές επιθέσεις) Πρωτοψάλτη και τον πασαδόρο Μίνο
Αγαθοκλέους ξέφυγε αρχικά με 19-15 και στη συνέχεια 22-16 για να τελειώσει το σετ ο πασαδόρος της Ανόρθωσης,
Αγαθοκλέους με έξυπνο πέρασμα στον κενό χώρο και να αρχίσει ένας έντονος πανηγυρισμός των παικτών της Αλεξίας
Ροτσίδου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ νικητές και ηττημένοι στο τέλος καταχειροκροτήθηκαν.
Αριστη η διαιτησία των Σοφοκλέους - Αγαθοκλέους. Για τον Αγαθοκλέους αυτό ήταν και το τελευταίο του παιγνίδι ως
διαιτητής.

Μετά το τέλος του αγώνα έγιναν οι απονομές από τον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ κ.Χατζηδαμιανού, τον Β΄Αντιπρόεδρο της
ΚΟΠΕ κ.Καράγια, τον εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομίας κ.Κατσουνωτό και το μέλος της ΚΟΠΕ κα.Κοζάκου, των
τροπαίων στις πρωταθλήτριες και δευτεραθλήτριες ομάδες (Παγκορασίδων και Παίδων) δύο ακόμα πολύ πετυχημένων
διοργανώσεων σε ένα μαραθώνιο 85 αγώνων σε 9 γήπεδα στη Λεμεσό.
Διακύμασνη του σκορ στο πρώτο σετ: 0-1, 1-2, 2-3, 2-5, 3-6, 6-6, 7-7, 9-9, 9-13, 11-14, 12-15, 13-20, 15-22, 18-23,
18-25
Διακύμανση του σκορ στο δεύτερο σετ: 0-1, 1-1, 1-6, 2-8, 4-8, 6-9, 6-11, 9-14, 12-15, 13-16, 15-17, 15-19, 16-22,
19-25
Νέα Σαλαμίνα (Παναγιώτης Χαραλάμπους):Μιχαήλ(8π), Αγαπίου(1π), Κωνσταντίνου(2π), Καρσεράς(4π),
Καλαφάτης(1,5π), Σαπάχ(1,5π), λίμπερο Δημητρίου
Ανόρθωσις (Αλεξία Ροτσίδου): Μοσχοβάκης(11,5π), Παύλου(5π), Αγαθοκλέους(3π), Πρωτοψάλτης(12,5π),
Δημητρίου(2,5π), Αγγελή(3,5π), λίμπερο Παρλάς

Στη φωτογραφία οι αρχηγοί των ομάδων Πρωτοψάλτης (7) της Ανόρθωσης και Σαπάχ (8) της Σαλαμίνας μαζί με τους
διαιτητές και επόπτες του τελικού. Από αριστερά: Ανδρέας Αρτεμίου, Γιώργος Αγαθοκλέους, Γιαννάκης Σοφοκλέους και
Μέμνων Αντώρκας.

Η ομάδα της Ανόρθωσης

Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας

Ομορφες παρουσίες από την κερκίδα της Ανόρθωσης
30.04.2011 / 18.07

Τελική Φάση Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Παγκορασίδων - Ο τελικός
Αρης Πολεμίου - Απόλλων 0-2 (13-25, 19-25)

Διακύμασνη του σκορ στο πρώτο σετ: 3-0, 3-3, 5-3, 5-6, 5-10, 6-13, 7-14, 8-17, 10-19, 11-22, 13-25.
Διακύμανση του σκορ στο δεύτερο σετ: 1-0, 2-1, 5-2, 5-4, 9-5, 9-14, 11-15, 13-16, 15-18, 16-21, 17-22, 19-22, 1925.
Ο τελικός ξεκίνησε με τον Αρη Πολεμίου να αιφνιδιάζει στο ξεκίνημα τον Απόλλωνα προηγούμενος με 3-0. Γρήγορα
όμως οι παίκτριες των παικτών του Απόλλωνα ισοφάρισαν τον αγώνα και επέβαλαν τον διό τους ρυθμό ενώ ο Αρης
προσπαθούσε με φιλότιμες προσπάθειες να είναι κοντά στο σκορ. Η υπεροχή του Απόλλωνα ήταν εμφανής και με
συνοπτικές διαδικασίες επιβλήθηκε του αντιπάλου της με 25-13 στο πρώτο σετ.
Στο δεύτερο σετ ο Αρης Πολεμίου ξεκίνησε και πάλι δυνατά και κρατούσε συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ. Μάλιστα
κατάφερε να προηγηθεί με 4 πόντους διαφορά. Μέχρι εκεί όμως αφού ο Απόλλωνας μη θέλοντας να οδηγηθεί ο
τελικός στο ται μπρεϊκ, επέβαλε και πάλι το ρυθμό του όπως στο πρώτο σετ. Αφού ισοφάρισε σε 9-9, ξ'εφυγε στη
συνέχεια με 14-9 και δεν άφησε σε καμία περίπτωση τον Αρη να τον απειλήσει. Ο Αρης πάλευε το ματς μέχρι το τέλος
με φιλότιμες προσπάθειες. Ο Απόλλωνας έφθασε στην επικράτηση και αυτού του σετ με 25-19 και φυσικά στην
κατάκτηση του πρωταθλήματος παγκορασίδων ολοκληρώνοντας έτσι μια πολύ πετυχημένη χρονιά στα αναπτυξιακά
πρωταθλήματα. Ο Απόλλωνας δύο εβδομάδες νωρίτερα στέφθηκε πρωταθλητής στις κορασίδες ενώ πήρε τη δεύτερη
θέση στις νεάνιδες.
Αριστη η διαιτησία των Παπαγεωργίου - Δανιήλ.

Αρης Πολεμίου(Γιώργος Χαραλάμπους): Χ΄Χριστοδούλου, Αντωνίου, Παππά, Ρ.Κουππή, Θεολόγου, Μ.Κουππή, λίμπερο
Χαραλάμπους, (Πεγειώτη, Μάρκου)
Απόλλων (Ηλίας Μιχαηλίδης): Σάββα, Βρυωνίδου, Ηράκλη, Καράγια, Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντίνου, λίμπερο
Ανδρέου (Μυλωνά, Βιράρτη)

Οι διαιτητές και επόπτες του τελικού. Από αριστερά: Κυριάκος Κογιώνης, καθήμενη η γραμματεία Μαίριλυν
Χαραλάμπους, Ανδρέας Δανιάλ, Νατάσα Σιαπάνη, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Ο Αρης Πολεμίου

Ο Απόλλων

30.04.2011 / 15.05

Τελική Φάση Παίδων (Αποτελέσματα 2ης ημέρας)
Θέσεις 1-4 (Γήπεδο Θεμιστόκλειο)
10:00 Εθνικός Λατσιών - Νέα Σαλαμίνα 0-2 (18-25, 06-25)
11:00 Ανόρθωσις - ΑΕ Καραβά 2-0 (25-23, 25-17)
12:00 Εθνικός Λατσιών - ΑΕ Καραβά 1-2 (25-21, 19-25, 11-15) θέσεις 3-4
Θέσεις 5-8 (Γήπεδο Λυκείου Αγίου Ιωάννη)
09:00 Διόνυσος - Ε.Ν.Παραλιμνίου 0-2 (23-25, 19-25)
10:00 Φοίνικας Πύλας - Αναγέννηση Δερύνειας 1-2 (14-25, 29-27, 13-15)
11:00 Διόνυσος - Φοίνικας Πύλας 2-1 (26-28, 25-13, 15-08) θέσεις 7-8
12:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Αναγέννηση Δερύνειας 1-2 (21-25, 26-24, 12-15) θέσεις 5-6
Θέσεις 9-13 (Γήπεδο Ζακακίου)
09:00 Αρης Λεμεσού - Παφιακός 0-2 (00-25, 00-25)
10:00 Ολυμπιάδα Φρενάρους - Γκράμμαρ 2-0 (25-11, 25-09) θέσεις 12-13
11.00 Παφιακός - Ολυμπιάδα Νεάπολης 1-2 (26-24, 19-25, 17-19) θέσεις 9-10
30.04.2011 / 14.19

Τελική Φάση Παγκορασίδων (Αποτελέσματα)
Θέσεις 1-4 (Γήπεδο γυμνασίου Αγίου Νεοφύτου)
10:00 Αρης Πολεμίου - ΑΕΚ Κίτιον 2-1 (24-26, 25-23, 15-04)
11:00 Ολυμπιάδα Νεάπολης - Απόλλων 0-2 (15-25, 08-25)
12:00 ΑΕΚ Κίτιον - Ολυμπιάδα Νεάπολης 2-1 (18-25, 25-19, 15-13) θέσεις 3-4
Θέσεις 5-8 (Γήπεδο Λύκειο Πολεμιδιών)
09:00 Πανιδαλιακός - Παφιακός 0-2 (18-25, 19-25)
10:00 Ανόρθωσις - ΑΕΛ 1-2 (25-20, 08-25, 06-15)
11:00 Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις 1-2 (21-25, 25-23, 06-15) θέσεις 7-8
12:00 Παφιακός - ΑΕΛ 0-2 (13-25, 24-26) θέσεις 5-6
Θέσεις 9-12 (Γήπεδο Γυμνασίου Επισκοπής)
09:00 Ν.Ο.Αμμοχώστου - Μαραθώνας 2-0 (25-18, 25-17)
10:00 ΑΠΕΝ - Γκράμμαρ 0-2 (18-25, 20-25)

11:00 Μαραθώνας - ΑΠΕΝ 0-2 (24-26, 22-25) θέσεις 11-12
12:00 Ν.Ο.Αμμοχώστου - Γκράμμαρ 2-0 (25-12, 25-19) θέσεις 9-10
Θέσεις 13-18 (Γήπεδα Απόλλων και ΑΕΛ)
09:00 Ν.Ο.Λακατάμιας - ΘΟΙ Αυγόρου 2-1 (26-24, 23-25, 15-04) γήπεδο ΑΕΛ
09:00 Κίμωνας - Αναγέννηση 0-2 (06-25, 12-25) γήπεδο Απόλλων
10:00 ΘΟΙ Αυγόρου - Κίμωνας 2-0 (25-16, 25-09) γήπεδο Απόλλων θέσεις 17-18
11:00 Αναγέννηση Δερύνειας - Εθνικός Λατσιών 2-1 (24-26, 25-17, 17-15) γήπεδο ΑΕΛ
11:00 Ν.Ο.Λακατάμιας - Ροτσίδης Μάμμαρι 0-2 (15-25, 18-25) γήπεδο Απόλλων
12:00 Εθνικός Λατσιών - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-1 (23-25, 25-22, 15-13) γήπεδο ΑΕΛ θέσεις 15-16
12:00 Αναγέννηση Δερύνειας - Ροτσίδης Μ. 2-0 (25-18, 25-20) γήπεδο Απόλλων θέσεις 13-14
30.04.2011 / 23.21

Τελική Φάση Παίδων - Παγκορασίδων
Πραγματοποιήθηκε στις 9.30μ.μ. η Τεχνική Σύσκεψη και οι κληρώσεις για τους ημιτελικούς αγώνες όλων των φάσεων
της κατηγορίας Παίδων και Παγκορασίδων. Ολόκληρο το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής βρίσκεται
στις Εκδηλώσεις.
30.04.2011 / 18.33

Τελική Φάση Παίδων (Αποτελέσματα)
Ε΄Ομιλος - Θεμιστόκλειο
10:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ανόρθωσις 0-2 (17-25, 20-25)
ΣΤ΄Ομιλος - Γυμνάσιο Αγίου Νεογύτου
09:00 Διόνυσος - Ολυμπιάδα Φρ. 2-0 (25-21, 25-18)
10:00 Νέα Σαλαμίνα - Ολυμπιάδα Ν 2-0 (25-14, 25-23)
11:00 Ολυμπιάδα Φρ. - Ολυμπιάδα Ν. 0-2 (19-25, 23-25)
12:00 Διόνυσος - Νέα Σαλαμίνα 1-2 (25-20, 19-25, 11-15)
16:30 Νέα Σαλαμίνα - Ολυμπιάδα Φρ. 2-0 (25-16, 25-18)
17:30 Ολυμπιάδα Ν. - Διόνυσος 1-2 (25-23, 15-25, 11-15)
Ζ΄Ομιλος - Λύκειο Πολεμιδιών
09:00 Παφιακός - ΑΕ Καραβά 0-2 (16-25, 15-25)
10:30 Φοίνικας - Παφιακός 2-0 (25-12, 25-16)
12:00 ΑΕ Καραβά - Φοίνικας 2-0 (25-23, 25-18)
Η Ομιλος - Λύκειο Αγίου Ιωάννη
09:00 Αρης Λεμεσού - Γκράμμαρ 2-0 (25-19, 28-26)
10:00 Εθνικός Λατσιών - Αρης Λεμεσού 2-0 (25-09, 25-12)
11:00 Αναγέννηση - Γκράμμαρ 2-0 (25-15, 25-11)
12:00 Εθνικός Λατσιών - Αναγέννηση 2-0 (25-20, 25-21)
16:30 Γκράμμαρ - Εθνικός Λατσιών 0-2 (11-25, 12-25)
17:30 Αναγέννηση - Αρης Λεμεσού 2-0 (25-19, 25-17)
30.04.2011 / 20.03

Τελική Φάση Παγκορασίδων (Αποτελέσματα)
Ε΄Ομιλος - Γήπεδο ΑΕΛ και το απόγευμα γήπεδο Λυκείου Πολεμιδιών
10:00 Ολυμπιάδα Ν. - Ν.Ο.Αμμοχώστου 2-1 (25-21, 20-25, 15-12)
11:00 ΑΕΛ - Αναγέννηση 2-0 (25-21, 25-20)
12:00 Ν.Ο.Αμμοχώστου - Αναγένννηση 2-0 (25-19, 25-22)
16:30 Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΛ 2-0 (25-20, 25-20)
17:30 ΑΕΛ - Ν.Ο.Αμμοχώστου 2-1 (25-21, 20-25, 15-13)
18:30 Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (25-22, 19-25, 08-15)
Στ΄Ομιλος - Γήπεδο Αγίου Αθανασίου
10:00 Αρης Πολεμίου - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-10, 25-13)
11:00 ΑΠΕΝ -Ανόρθωσις 1-2 (25-13, 11-25, 13-15)
12:00 ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΠΕΝ 0-2 (22-25, 14-25)
16:30 Αρης Πολεμίου - Ανόρθωσις 2-0 (25-19, 25-14)

17:30 Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-03, 25-21)
18:30 ΑΠΕΝ - Αρης Πολεμίου 0-2 (17-25, 14-25)
Ζ΄Ομιλος - Γήπεδο Επισκοπής
10:00 ΑΕΚ Κίτιον - Μαραθώνας 2-0 (25-21, 25-20)
11:00 Παφιακός - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-11, 25-08)
12:00 Μαραθώνας - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-19, 25-14)
16:30 ΑΕΚ Κίτιον - Παφιακός 2-1 (21-25, 25-14, 20-18)
17:30 Παφιακός - Μαραθώνας 2-0 (25-17, 25-13)
18:30 Εθνικός Λατσιών - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (11-25, 13-25)
Η΄Ομιλος - Γήπεδο Ζακακίου
10:00 Απόλλων - Ροτσίδης 2-0 (25-07, 25-09)
11:00 Πανιδαλιακός - Γκράμμαρ 2-0 (27-25, 25-13)
12:00 Γκράμμαρ - Ροτσίδης 2-0 (25-18, 25-13)
16:30 Απόλλων - Πανιδαλιακός 2-0 (25-18, 25-19)
17:30 Πανιδαλιακός - Ροτσίδης 2-1 (18-25, 25-16, 15-07)
18:30 Γκράμμαρ - Απόλλων 0-2 (05-25, 05-25)
27.04.2011 / 13.28

Τελική Φάση Παίδων (Ενημέρωση 2στ) και Παγκορασίδων (Ενημέρωση 2ε)
Ενημέρωση 2στ για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα ΠΑΙΔΩΝ.
Εχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στις Εκδηλώσεις.
Το Σάββατο 30 Απριλίου 2011 όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 9.00 ακριβώς.
Ενημέρωση 2ε για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. Εχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα το
οποίο βρίσκεται στις Εκδηλώσεις.
Το Σάββατο 30 Απριλίου 2011 όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 10.00 ακριβώς.
Σε κάθε αγώνα η κάθε ομάδα θα πληρώνει τη διαιτησία εξ ημισίας δηλαδή 51 ευρώ.
27.04.2011 / 14.26

Ξεκίνημα για τις Εθνικές Ομάδες
Από την περασμένη εβδομάδα άρχισαν επίσημα την προετοιμασία τους οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Η
ομάδα των ανδρών προπονείται υπό την επίβλεψη του Ομιοσπονδιακού προπονητή κ.Κώστα Δεληκώστα στη κλειστή
αίθουσα Απόλλωνα καθημερινώς 7-9μ.μ.. Η ομάδα των γυναικών προπονείται υπό την επίβλεψη του Ομοσπονδιακού
προπονητή κ.Μανώλη Ρουμελιώτη στη κλειστή Θεμιστόκλειο καθημερινώς 6.30-8.30μ.μ. Οι προπονήσεις είναι ανοικτές
για όλους τους προπονητές των ομάδων.
Οι Εθνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα εντείνουν την προετοιμασία τους μιας και στις 5-9 Μαιου 2011 η Εθνική
Ανδρών συμμετέχει στην τελική φάση μικρών κρατών Ευρώπης στην Ανδόρρα. Η Εθνική γυναικών 12-16 Μαιου
συμμετέχει στην τελική φάση μικρών κρατών Ευρώπης στο Λουξεμβούργο. Και οι δύο ομάδες στοχεύουν την πρώτη
θέση.
Στη συνέχεια θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους ενόψει ΑΜΚΕ 2011 που θα γίνουν στις 30 Μαιου - 4 Ιουνίου, 2011
στο Λίχτεσταιν.

24.04.2011 / 10.20

KAΛΟ ΠΑΣΧΑ
17.04.2011 / 19.27

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Κορασίδων, Θέσεις 1-4.
Τελικός για θέσεις 3-4 Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 0-2 (23-25, 15-25)
Τελικός για θέσεις 1-2 Απόλλων - Ν.Ο.Αμμοχώστου 2-0 (25-13, 25-19)
Στις 6.40μ.μ. ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της κατηγορίας κορασίδων μεταξύ των ομάδων Απόλλων Λεμεσού και
Ναυτικού Ομίλου Αμοχώστου. Δυνατά ξεκίνησε ο Απόλλωνας και με δύο άσσους της Κωνσταντίνου προηγήθηκε με 20. Ο Απόλλωνας συνέχισε στον ίδιος ρυθμό και πήρε ένα καθαρό προβάδισμα με 7-1. Σταδιακή η αντίδραση του
Ναυτικού ομίλου Αμμοχώστου και μείωσε σε 7-5. Ομως δύο λάθη των παικτριών του Ναυτικού έφεραν και πάλι το
Απόλλωνα να έχει το μεγάλο προβάδισμα με 11-5. Το παιγνίδι σιγά σιγά έγινε ισοδύναμο με τον Ναυτικό όμιλο να
προσπαθεί να είναι πάντα κοντά στο σκορ αλλά ο Απόλλωνας συντηρούσε τη διαφορά των +6 πόντων (14-8). Η πίεση
που εξάσκησαν οι παίκτριες του Απόλλωνα έφεραν αποτέλεσμα αφού υποχρέωνα σε εύκολο λάθος τους αντιπάλους
τους με αποτέλεσμα το σκορ να ανέβει στο 20-11. Ο Απόλλωνας με συνοπτικές διαδικασίες πήρε το πρώτο σετ με 2513 σε 20 λεπτά.

Δυνατά ξεκίνησαν οι δύο ομάδες και πήγαινα πόντο με πόντο με τον Απόλλωνα να έχει ελαφρύ προβάδισμα με 6-5.
Ενα προβάδισμα που διεύρυνε σε 15-9 παρά το γεγονός ότι οι παίκτριες του Ναυτικού Αμμοχώστου κάνουν μια μεγάλη
προσπάθεια για να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Ο Απόλλωνας συνέχισε στην ίδια σοβαρότητα και συνεχώς
ανέβαζε τη διαφορά στο σκορ (18-11, 20-12). Μια τελευταία προσπάθεια του ΝΟΑ μείωσε σε 20-14 και 22-16. Ομως ο
Απόλλωνας φρόντιζε πάντα δια μέσω της καλύτερης του παίκτριας Ιωάννας Λεωνίδου να κερδίζει σημαντικούς
πόντους και να οδηγεί την ομάδα της με αποτέλεσμα να κατακτήσει και το δεύτερο σετ με 25-19 και να πάρει τη νίκη
με 2-0 σετ και τον τίτλο της πρωταθλήτριας κορασίδων για την περίοδο 2010-2011.
Απόλλων (Ηλίας Μιχαηλίδης): Ηράκλη, Κωνσταντοπούλου, Πατσιά, Κωνσταντίνου, Λεωνίδου, Α.Κωνσταντίνου ,
λίμπερο Καραμανίδη (Χ΄Γεωργίου)
Ν.Ο.Αμμοχώστου (Γιάννης Γιαπάνης): Κουμπαρή, Κοντού Ε., Πασχάλη, Κοντού Α., Σπύρου, Παρλά, λίμπερο
Σοφοκλέους (Χαραλάμπους, Λάμπρου, Κάίζερ)
Διακύμανση του σκορ:
1ο σετ: 4-0, 4-1, 7-1, 7-5, 11-5, 12-6, 15-8, 17-9, 20-11, 25-13.
2ο σετ: 1-0, 2-1, 2-3, 4-3, 5-4, 8-5, 10-6, 13-9, 17-11, 20-14, 22-16, 24-19,

Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου

Η ομάδα κορασίδων του Απόλλωνα
Αρχισε στις 5.00μ.μ. ακριβώς ο τελικός για τις θέσεις 3-4 μεταξύ των ομάδων Αρη Πολεμίου και ΑΕΛ. Στους
ημιτελικούς αγώνες που προηγήθηκαν το πρωί οι δύο ομάδες είχαν ηττηθεί από τον Απόλλωνα και Ναυτικό Ομιλο
Αμμοχώστου με 2-0 και 2-1 αντίστοιχα. Στη φωτογραφία κάτω οι δύο αρχηγοί των ομάδων πριν από την έναρξη του
αγώνα. Η ΑΕΛ ήταν η νικήτρια του αγώνα με 2-0 σετ και πήρε την τρίτη θέση. Στο πρώτο σετ αφού προηγήθηκε με
17-10, ο Αρης Πολεμίου αντέδρασε και πίεσε την ΑΕΛ μέχρι το τέλος. Η ΑΕΛ άντεξε την πίεση και πήρε τελικά το σετ
με 25-23. Στο δεύτερο σετ η ΑΕΛ προηγείτο συνεχώς και δεν άφησε σε καμία περίπτωση τον Αρη να την απειλήσει.
Ετσι κέρδισε και το δεύτερο σετ με 25-15, τον αγώνα με 2-0 κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα.
Αρης Πολ.(Γιώργος Χαραλάμπους): Ρ.Κουππή, Μ.Κουππή, Χαραλάμπους, Χριστοδούλου, Πολυβίου, Χρ.Κουππή,
λίμπερο Χαραλάμπους, (Παππά, Θεολόγου, Μάρκου)

ΑΕΛ (Χρυστάλλα Καραγιάννη): Παιδονόμου, Τόμιτς, Κατσουνωτού, Ντβόρακ, Μιχαηλίδου, Κωνσταντίνου, λίμπερο
Χαραλάμπους (Λαμπριανού)

Η ομάδα της ΑΕΛ

Η ομάδα του Αρη Πολεμίου
17.04.2011 / 12.06

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Κορασίδων, Δεύτερη μέρα
Αποτελέσματα:
Θέσεις 1-4 (Θεμιστόκλειο)
Ημιτελικός Απόλλων - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-22, 25-16)
Ημιτελικός Ν.Ο.Αμμοχώστου - ΑΕΛ 2-1 (15-25, 25-15, 15-12)
Θέσεις 5-8 (Λύκειο Πολεμιδιών)
Παφιακός - Ολυμπιάδα Ν. 2-1 (25-20, 21-25, 15-13)
Ανόρθωσις - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (15-25, 15-25)
Τελικός για θέσεις 7-8 Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις 1-2 (27-25, 18-25, 13-15)
Τελικός για θέσεις 5-6 Παφιακός - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (25-27, 15-25)
Θέσεις 9-12 (Λύκειο Αγίου Ιωάννη)
ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΠΕΝ 2-1 (19-25, 27-25, 15-6)
Γκράμμαρ - Μαραθώνας 0-2 (11-25, 22-25)
Τελικός για θέσεις 11-12 ΑΠΕΝ - Γκράμμαρ 1-2 (22-25, 25-23, 09-15)
Τελικός για θέσεις 9-10 ΘΟΙ Αυγόρου - Μαραθώνας 2-0 (25-15, 25-21)
Θέσεις 13-17 (Απόλλωνα και ΑΕΛ)
Ροτσίδης - Πανιδαλιακός 0-2 (19-25, 11-25) Ο Ροτσίδης τερμάτισε στη 17η θέση
Ν.Ο.Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών 0-2 (09-25, 19-25)
Πανιδαλιακός - Αναγέννηση 1-2 (17-25, 25-19, 06-15)
Τελικός για θέσεις 15-16 Ν.Ο.Λακατάμιας - Πανιδαλιακός 2-0 (25-16, 25-23)
Τελικός για θέσεις 13-14 Εθνικός Λατσιών - Αναγέννηση 2-1 (11-25, 25-20, 15-13)

16.04.2011 / 23.53

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Κορασίδων, ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Αποτελέσματα:
Ε΄Ομιλος (Λύκειο Αγίου Ιωάννη)
Ανόρθωσις - ΑΕΛ 1-2 (25-22, 16-25, 05-15)
ΑΕΛ - Γκράμμαρ 2-1 (15-25, 25-11, 15-06)
Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις 0-2 (10-25, 20-25)

Στ΄Ομιλος Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Ολυμπιάδα Ν. 2-0 (25-21, 25-09)
Ολυμπιάδα Νεάπολης - Αναγέννηση 2-0 (25-19, 25-17)
ΑΠΕΝ - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-2 (15-25, 10-25)
Ζ΄Ομιλος Γυμνάσιο Ζακακίου
ΑΕΚ Κίτιον - Αρης Πολεμίου 1-2 (25-17, 21-25, 11-15)
Αρης Πολεμίου - Μαραθώνας 2-0 (27-25, 25-11)
Εθνικός Λατσιών - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (18-25, 10-25)
Η Ομιλος Λύκειο Πολεμιδιών
Απόλλων - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-10, 25-09)
ΘΟΙ Αυγόρου - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-0 (25-10, 25-21)
Παφιακός - Απόλλων 0-2 (13-25, 16-25)
Το αυριανό πρόγραμμα αγώνων έχει αναρτηθεί στις εκδηλώσεις και οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.00μ.μ. Πλήρης
ενημέρωση θα υπάρξει μετά το τέλος του τελικού κυπέλλου γυναικών. Επίσης θα δοθεί λεπτομερές ενημέρωση σε όλα
τα σωματεία στα ξενοδοχεία που διαμένουν.
16.04.2011 / 13.08

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Κορασίδων, Λεμεσός 16-17 Απριλίου 2011
Αποτελέσματα:
Ε΄Ομιλος (Λύκειο Αγίου Ιωάννη)
Ανόρθωσις - Γκράμμαρ 2-0 (25-09, 25-08)
ΑΕΛ - Πανιδαλιακός 2-1 (25-16, 20-25, 15-07)
Γκράμμαρ - Πανιδαλιακός 2-0 (25-17, 25-23)
Στ΄Ομιλος Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Αναγέννηση 2-0 (25-12, 25-18)
Ολυμπιάδα Νεάπολης - ΑΠΕΝ 2-1 (25-09, 25-27, 15-05)
Αναγέννηση - ΑΠΕΝ 0-2 (23-25, 18-25)
Ζ΄Ομιλος Γυμνάσιο Ζακακίου
ΑΕΚ Κίτιον - Μαραθώνας 2-1 (19-25, 25-22, 15-07)
Αρης Πολεμίου - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-07, 25-21)
Μαραθώνας - Εθνικός Λατσιών 2-0 (28-26, 25-15)
Η Ομιλος Λύκειο Πολεμιδιών
Απόλλων - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-0 (25-12, 25-07)
ΘΟΙ Αυγόρου - Παφιακός 1-2 (23-25, 25-19, 09-15)
Ν.Ο.Λακατάμιας - Παφιακός 0-2 (09-25, 11-25)

16.04.2011 / 22.50

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-Τελικός
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Η TRB DA NOI AEΛ
Η TRB Da Noi ΑΕΛ κατέκτησε το 28ο κύπελλο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2006 κερδίζοντας δίκαια στον τελικό
τον πρωταθλητή Απόλλωνα με 3-1 σετ. MVP του τελικού η εκπληκτική Μαρίνα Λαβρούκ, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι
από την κυπελλούχο ομάδα όλες οι παίκτριες είχαν εξαιρετική απόδοση.

Αποτέλεσμα:
TRB Da Noi ΑΕΛ-Απόλλων 3-1 (22-25, 25-08, 25-18, 25-14)
Συνθέσεις:
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Μ., Πέρεζ, Ρουξαντόγιου, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο (Παύλου)
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Ιωαννίδου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
(Παπαϊωάννου, Λεωνίδου, Στάροβλαχ)
Ο αγώνας αναλυτικά:

1ο σετ:
Από την αρχή του σετ ο Απόλλωνας πήρε προβάδισμα το οποίο κατάφερε να διατηρήσει μέχρι το τέλος κερδίζοντας το
σετ με 25-22 χάρη κυρίως στα ψηλά ποσοστά της ομάδας στην επίθεση αφού είχε 16/27 επιτυχημένες επιθέσεις και
λιγότερα λάθη από την ΑΕΛ ειδικά στα τελικά στάδια του σετ.
2ο σετ:
Στο δεύτερο σετ η TRB Da Noi AEΛ μπήκε πολύ πιο αποφασιστικά από τον Απόλλωνα και επιβλήθηκε σε όλους τους
τομείς του αντιπάλου της. Στα μέσα του σετ η διαφορά έφτασε στο +10 (17-7) ενώ στη συνέχεια χάρη στο
αποτελεσματικό σερβίς της Μανωλίνας Κωνσταντίνου η διαφορά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο και το σετ κατέληξε
στην TRB Da Noi ΑΕΛ με το επιβλητικό 25-8. Χαρακτηριστικό του σετ τα πολύ ψηλά ποσοστά στην επίθεση από την
ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου με 14/18 επιθέσεις έναντι 7/19 του Απόλλωνα.
3ο σετ:
Το τρίτο σετ βρήκε την TRB Da Noi ΑΕΛ να συνεχίζει απ΄εκεί που έμεινε και να παίρνει σταδιακά σημαντικό
προβάδισμα στο σετ με 8-3 και 16-10, ενώ έφτασε στο 24-15 και μια ανάσα από την κατάκτηση του σετ έχοντας
λιγότερα λάθη από της αντίπαλό της. Ο Απόλλωνας το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 24-18 προτού η πρώτη
σκόρερ της ΑΕΛ Μαρίνα Λαβρούκ κάνει με επίθεση στην ευθεία το 25-18 δίνοντας έτσι προβάδισμα με 2-1 σετ στην
ομάδα της.
4ο σετ:
Η TRB Da Noi ΑΕΛ με την ψυχολογία στα ύψη ήταν και πάλι καλύτερη στο γήπεδο και με όλες τις παίκτριές της να
αποδίδουν εξαιρετικά, πήρε προβάδισμα τριών πόντων στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ με 8-5 και με οκτώ στη συνέχεια
φτάνοντας στο 16-8 χάρη σε ένα ακόμα πόντο της Λαβρούκ. Η διαφορά αυξανόταν όσο περνούσε ο χρόνος και το
σκορ έφτασε στο 22-13 με το 13ο μπλοκ της ομάδας του Αντώνη Κωνσταντίνου. Η TRB Da Noi ΑΕΛ κατέκτησε τελικά
το σετ με 25-14 παίρνοντας έτσι το 28ο κύπελλο της ιστορίας της, όσα και τα πρωταθλήματα που έχει στην πλούσια
συλλογή της.
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ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Η Νέα Σαλαμίνας κατέκτησε το 8ο κύπελλο στην ιστορία της και πρώτο μετά το 2003 κερδίζοντας στον τελικό την
Ανόρθωση με 3-1 σετ. Η ομάδα του Μάρκο Κλοκ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δίκαια
κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα της Ανόρθωσης. Ο τίτλος αυτός ήταν ο 22ος στην ιστορία
της Σαλαμίνας, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς της να πανηγυρίσουν ένα τίτλο μετά από αρκετό καιρό
στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα. MVP του τελικού ο εκπληκτικός Εσθονός διαγώνιος των
«ερυθρόλευκων» της Αμμοχώστου Έιβορ Ζουράβλιεφ, ό οποίος ήταν ο ηγέτης της ομάδας του με άξιους
συμπαραστάτες όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αφού δεν υστέρησε κανείς σε απόδοση.
Τελικό αποτέλεσμα:
Ανόρθωσις-Νέα Σαλαμίνα 1-3 (28-30, 21-25, 26-24, 09-25)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Γεωργίου, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Χριστοφή, Γεωργίου)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Ιωαννίδης,Χατζηφιλίππου, Ζηκάκης, Χρυσοστόμου Π.)
Η εξέλιξη του αγώνα:
1ο σετ:
Σ΄ένα εκπληκτικό πρώτο σετ (ίσως το πιο ποιοτικό της χρονιάς) με εντυπωσιακές επιθέσεις, σερβίς, άμυνες και
εναλλαγές στο σκορ, η Νέα Σαλαμίνα πιο ψύχραιμη στους κρίσιμους πόντους κατάφερε να κερδίσει με 30-28 κάνοντας
το 1-0 στα σετ. Στα πρώτα στάδια του σετ οι δύο ομάδες πίεσαν στο σερβίς με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πολύ οι
υποδοχείς των δύο ομάδων. Ο Μάρτιν αρχικά βοήθησε με τα σερβίς την ομάδα του να φτάσει στο 7-4 «χαλώντας»
τρεις υποδοχές, ενώ στη συνέχεια ο Ζουράβλιεφ με δύο άσσους έφερε το ματς στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 7-7. Το
πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ βρήκε την Ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 8-7 μετά από χαμένο σερβίς του Εσθονού
διαγώνιου της Σαλαμίνας. Στα μέσα του σετ και ενώ το σκορ ήταν 13-15 για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Ζουράβλιεφ
στραμπούληξε το πόδι του κατά την προσγείωσή του μετά από μπλοκ και αποχώρησε προσωρινά με τον Ιωαννίδη να
παίρνει τη θέση του. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την είσοδο του Ζουράβλιεφ και το ανέβασμα του Κούτουριτς πήραν
διαφορά τριών πόντων με 18-21 και 20-23 φτάνοντας κοντά στην κατάκτηση του σετ. Η Ανόρθωση όμως με τη
βοήθεια του εξαιρετικού σερβίς του Οικονομίδη έκανε ένα σερί 4-0 φτάνοντας πρώτη στο σετ-πόιντ μετά από επίθεση

του Τσάβες από τη θέση δύο. Ο Ζουράβλιεφ ισοφάρισε σε 24-24 και ο Μιχαήλ έδωσε νέο σετ-πόιντ στην «Κυρία». Ο
Ζουράβλιεφ ισοφάρισε και πάλι σε 25-25 αλλά η Ανόρθωση πήρε και πάλι σετ-πόιντ στην κόντρα παρά την εκπληκτική
άμυνα του Χρίστου. Ο Κούτουριτς ισοφάρισε και πάλι και στη συνέχεια ο Μπόικοβιτς έκανε το 27-26 για τη Σαλαμίνα.
Μετά από λάθη εκατέρωθεν η Σαλαμίνα έφτασε στο 29-28 και πήρε το εκπληκτικό σετ στην τρίτη ευκαιρία της με 3028 χάρη σε μπλοκ του Κούτουριτς.
2ο σετ:
Η εξέλιξη του πρώτου σετ επέδρασε θετικά για τη Σαλαμίνα η οποία χάρη στον ασταμάτητο Ζουράβλιεφ έφτασε στο
8-4 αρχικά και 16-9 στη συνέχεια.Στο ενδιάμεσο (13-9) τραυματίστηκε ο Οικονομίδης σε προσπάθειά του για μπλοκ,
αλλά ευτυχώς για την «Κυρία» μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Η Ανόρθωση έκανε την αντεπίθεσή της μειώνοντας
στον πόντο στο 21-22 αλλά ο Ζουράβλιεφ έκανε το 21-23, ενώ ένα μπλοκ των «ερυθρόλευκων» και μια επίθεση του
Εσθονού διαγώνιου και πάλι έφερε το 21-25 και το 2-0 σετ για τη Νέα Σαλαμίνα.
* Προσωρινή διακοπή λόγω ρίψης κροτίδων στον αγωνιστικό χώρο και συστάσεις από τους διαιτητές
3ο σετ:
Στο τρίτο σετ η Ανόρθωση μπήκε πιο αποφασιστικά και με τρεις άσσους του Μάρτιν πήρε από την αρχή προβάδισμα
με 4-0. Η διαφορά αυξήθηκε στους πέντε πόντους (8-3) χάρη σε επίθεση του Γεωργίου, ο οποίος ξεκίνησε στην
αρχική εξάδα του τρίτου σετ. Η Ανόρθωση συνέχισε στον ίδιο ρυθμό φτάνοντας στο 16-10 με το δεύτερο τεχνικό τάιμ
άουτ και στο20-11 στη συνέχεια. Ενώ όλα έδειχνα μια εύκολη επικράτηση των «κυανόλευκων» της Αμμοχώστου στο
τρίτο σετ, η Νέα Σαλαμίνα με ένα επι μέρους σκορ 12-3 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 22-22 δίνοντας δραματικό φινάλε
στο σετ. Η Ανόρθωση κατάφερε να πάρει δύο σερί πόντους φτάνοντας στο 24-22 αλλά έχασε και τις δύο ευκαιρίες
που είχε να πάρει το σετ, αφού ο Ζουράβλιεφ μείωσε σε 23-24 και ο Ιωάννου με μπλοκ έκανε το 24-24. Η Ανόρθωση
κατάφερε τελικά να μειώσει, παίρνοντας το τρίτο σετ με 26-24 χάρη σε επίθεση του Τσάβες και το λάθος του
Ζουράβλιεφ, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε.

4ο σετ:
Στο 4ο σετ η Νέα Σαλαμίνα πήρε από την αρχή σημαντικό προβάδισμα με 7-3 όταν μετά από ρίψη κροτίδας από την
κερκίδα της Ανόρθωσης δόθηκε τελευταία προειδοποίηση από τους διαιτητές για οριστική διακοπή του αγώνα. Με την
επανέναρξη του αγώνα, η Σαλαμίνα ήταν αυτή που συνέχισε πιο αποφασιστικά διευρύνοντας συνεχώς τη διαφορά
(16-5, 22-7) και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου κάνοντας το 3-1 με το επιβλητικό 25-9 στο
τέταρτο σετ.
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Το τρόπαιο του Κυπελλούχου Κύπρου θα διεκδικήσουν, την Παρασκευή 15 Απριλίου, στο Γήπεδο του Απόλλωνα στη
Λεμεσό, η Ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα. Ο τελικός του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών θα αρχίσει στις
8:00μ.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ2. Για λόγους ασφαλείας δόθηκαν 500 εισιτήρια σε
κάθε ομάδα, όπως επίσης και προσκλήσεις για τις Ακαδημίες τους.
«Άλλη μια πετοσφαιρική περίοδος φτάνει στο τέλος της. Με τα λάθη μας, με τις παραλείψεις μας, αλλά με άοκνη
προσπάθεια και πραγματική έγνοια για την ανάπτυξη και την πρόοδο του βόλεϊ. Οι τελικοί του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α’
Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής περιόδου, αλλά είμαστε έτοιμοι να
πιάσουμε δουλειά για την επόμενη. Συνεχίζοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση των Σχεδιασμών μας. Ας μην ξεχνάμε,
ότι είμαστε η μοναδική ίσως Ομοσπονδία με πλήρη δραστηριότητα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις
διοργανώσεις του Μπιτς Βόλεϊ, που και φέτος θα είναι αναβαθμισμένες. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη άλλη μια μεγάλη
διοργάνωση, ένα πραγματικό επίτευγμα για το κυπριακό βόλεϊ. Την τελική φάση των Τμημάτων Ανάπτυξης της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαιρίσης, το θεσμό του «Final sixteen». Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ένα μοναχικό
δρόμο, με μοναδικό γνώμονά μας τον αθλητή και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Κάθε Σαββατοκύριακο μαζεύονται σε
ξενοδοχεία στη Λεμεσό, οι καλύτερες 16 ομάδες όλων των κατηγοριών (εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων,
παμπαίδων, παγκορασίδων) και για ένα διήμερο δίνουν τους αγώνες τους σε πέντε διαφορετικά γήπεδα, με πρώτιστο
μέλημά μας, όχι την ανάδειξη του πρωταθλητή, αλλά την ευγενική άμιλλα. Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε κατηγορία
έχουμε 300 περίπου άτομα κάθε Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό, μιλάμε για εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά, που
ασχολούνται με το βόλεϊ και καταδεικνύουν το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται στις υποδομές», ανέφερε στην ομιλία
του, σε συνέντευξη Τύπου που έγινε την Πέμπτη 14 Απριλίου, ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, όπως ανέφερε είναι ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι η «μεγάλη γιορτή» του αθλήματός
μας, ο τελικός του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών Α’ Κατηγορίας, δίνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν το
χαρακτηρισμό: «Αρχίζοντας από τον αγώνα τον ανδρών, αύριο στις 8:00μ.μ., θα επιδιώξουμε να διοργανώσουμε μια
εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο στους θεατές που θα βρεθούν στο Γήπεδο του Απόλλωνα, όσο και στους
τηλεθεατές που θα τον παρακολουθήσουν από την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. Έχουμε τη συμμετοχή δύο εκ των
κορυφαίων ομάδων του κυπριακού βόλεϊ, τις ομάδες της Αμμοχώστου, την Ανόρθωση και τη Νέα Σαλαμίνα. Δύο
συλλόγους που τους ενώνουν πάρα πολλά και δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό που να τους χωρίζει. Ένας αθλητικός
αγώνας σον οποίο μπορούμε ταυτόχρονα να τιμήσουμε την Αμμόχωστο και τις κατεχόμενες περιοχές μας.
Και για τους δύο αγώνες, τον τελικό Ανδρών και Γυναικών που θα γίνει το Σάββατο 16 Απριλίου στο «Θεμιστόκλειο»
(9:00μ.μ.) απευθύνουμε έκκληση αθλητοπρέπειας και καλούμε τους οπαδούς των σωματείων μας να αποφύγουν τις
ακρότητες και να απολαύσουν το θέαμα που προβλέπεται εξαιρετικό. Εύχομαι καλή επιτυχία στις διαγωνιζόμενες
ομάδες, και εκ μέρους της οικογένειας του κυπριακού βόλεϊ, εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες στους χορηγούς που
μας στηρίζουν. Με την ελπίδα, την ευχή και τη βεβαιότητα, ότι στους τελικούς δεν θα υπάρχουν νικητές και
ηττημένοι…».
Με φάρο την Αμμόχωστο
Αναφορές στην κατεχόμενη πόλη τους και έκκληση για κόσμια συμπεριφορά, περιλάμβαναν οι τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των ομάδων του τελικού. Εκ μέρους της Νέας Σαλαμίνας, ο πρόεδρος του Τμήματος, κ. Σίμος Ιωάννου
τόνισε πως αν η ομάδα του κερδίσει θα πανηγυρίσει, αν χάσει θα χειροκροτήσει τον νικητή. «Μετά από έξι χρόνια
είμαστε στον τελικό του κυπέλλου. Κατακτήσαμε τον τελευταίο τίτλο το 2003. Ένας τελικός είναι πάντα ανοικτός. Η
Ανόρθωση είναι φαβορί, όμως εμείς θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη και να κατακτήσουμε το κύπελλο. Αυτός ο τελικός
είναι αγώνας της Αμμοχώστου. Πόθος όλων μας η επιστροφή στην σκλαβωμένη πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω την
Ανόρθωση, τον Απόλωνα και την ΑΕΛ που μας παραχώρησαν το γήπεδό τους για προπονήσεις και πετύχουμε τους
στόχους μας, και η ομάδα μας των εφήβων αναδείχθηκε πρωταθλήτρια», ανέφερε ο κ. Ιωάννου
Ο γενικός αρχηγός της Ανόρθωσης, κ. Μάκης Κοντός κάλεσε τους οπαδούς και των δύο ομάδων να επιδείξουν
αθλητοπρέπεια: «Θέλουμε να γίνει ένας αγώνας στα πλαίσια της αθλητοπρέπειας, όπως αρμόζει στα δύο σωματεία.
Εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά και του χρόνου να αγωνιστούμε στην Αμμόχωστο. Η συμμετοχή σε έναν τέτοιο
τελικό είναι μεγάλη τιμή, ίσως μεγαλύτερη και από κατάκτηση πρωταθλήματος».
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Κύπελλο
ΟΠΑΠ
Α΄Κατηγορίας
Γυναικών
2010-2011-Ημιτελική
Φάση
(2ος αγώνας)
Στον
τελικό TRB Da Νoi AEΛ και
Απόλλωνας
TRB Da Νoi AEΛ και Απόλλωνας επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και πήραν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της
16ης Απριλίου. Η μεγάλη «μάχη» έγινε στο ΑΤΙ όπου η γηπεδούχος Αruji Ανόρθωση έφτασε κοντά στην ισοφάριση του
σκορ του πρώτου αγώνα παίρνοντας τα δύο πρώτα σετ με 25-20 και 25-23, αλλά η TRB Da Νoi AEΛ κατάφερε να πάρει
το καθοριστικό σετ στη συνέχεια το οποίο της εξασφάλισε την πρόκριση χάρη στο υπέρ της 3-0 του πρώτου αγώνα. Η

γηπεδούχος ομάδα πήρε το 4ο σετ με 25-23 και τη νίκη γοήτρου με 3-1 σετ, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να της
δώσει
την
πρόκριση.
Ο Απόλλωνας, όπως αναμενόταν πήρε δεύτερη νίκη με 3-0 απέναντι στην Ολυμπιάδα Ν., η οποία του εξασφάλισε την
παρουσία στον τελικό και την ευκαιρία να διεκδικήσει το νταμπλ μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Αποτελέσματα:
Aruji Ανόρθωση-TRB Da Νoi AEΛ 3-1 (25-20, 25-23, 18-25,
Απόλλων-Ολυμπιάδα

25-23)
Ν. 3-0 (25-16, 25-08, 25-18)

Συνθέσεις:
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Ντούμτσεβα, Ριαλά, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Μ., Πέρεζ, Ρουξαντόγιου, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο (Κουδουνά)
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Ιωαννίδου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο (Παπαϊωάννου,
Στάροβλαχ,
Λεωνίδου)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Χαραλάμπους Μ., Στυλιανού, Κωνσταντίνου Ε., Κονσταντίνοβα, Μπρατουχίνα,
Μακλάσκι
Κύπελλο
ΟΠΑΠ
Β'
Κατηγορίας
Ανδρών
2010-11-Τελικός
Κυπελλούχος
η
Ολυμπιάδα
Φρενάρους
Η Ολυμπιάδα Φρενάρους κατέκτησε το Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011 κερδίζοντας στον τελικό την
αξιόμαχη ομάδα του Άρη Λεμεσού με 3-1 σετ. Η ομάδα του Φρενάρους πήρε προβάδισμα με 2-0 σετ παίρνοντας εύκολα
το πρώτο με 25-19 και δύσκολα το δεύτερο με 25-23, ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Άρη ανέκαμψε παίρνοντας το
τρίτο σετ με 25-19. Η αντεπίθεση της ομάδας της Λεμεσού δεν είχε συνέχεια με αποτέλεσμα η Ολυμπιάδα Φρ. να
κατακτήσει
το
τέταρτο
σετ
με
25-20
και
μαζί
τη
νίκη
με
3-1
σετ.
Τελικό
Άρης Λεμεσού-Ολυμπιάδα Φρ. 1-3 (19-25, 23-25, 25-19, 20-25)

αποτέλεσμα:

12.04.2011 / 18.35

Κύπελλο ΟΠΑΠ Β' Κατηγορίας Ανδρών 2010-11-Τελικός
Διεξάγεται απόψε ο τελικός του κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011 μεταξύ του Άρη Λεμεσού και της
Ολυμπιάδας Φρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Κίτιον» και θα αρχίσει στις 8:00μμ.

11.04.2011 / 16.35

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (2ος αγώνας)
Διεξάγονται την Τρίτη 12 Απριλίου οι επαναληπτικοί αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Γυναικών, οι οποίοι θα αναδείξουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 16ης Απριλίου. Τα αποτελέσματα των πρώτων
αγώνων δίνουν σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης στις ομάδες της Λεμεσού με τον Απόλλωνα να υποδέχεται την
Ολυμπιάδα στον επαναληπτικό της εκτός έδρας νίκης των πρωταθλητών με 0-3 (11-25, 13-25, 16-25) και όλα
δείχνουν ότι, εκτός απροόπτου, η ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ θα είναι η μία από τις φιναλίστ του τελικού.
Μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό έχει αποκτήσει και η TRB Da Νoi AEΛ μετά την εντός έδρας νίκη της
στο ντέρμπι του πρώτου αγώνα της ημιτελικής φάσης απέναντι στην Aruji Ανόρθωση με 3-0 (25-22, 26-24, 25-19). Η
ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου χρειάζεται ένα σετ για να προκριθεί στον τελικό, ενώ σε περίπτωση που η «Κυρία»
πάρει τη νίκη με το ίδιο σκορ 3-0, τότε θα υπολογιστεί η διαφορά μεταξύ των κερδισμένων/απωλεσθέντων πόντων.
Αναλυτικά τι ισχύει σε περίπτωση που έχουμε το ίδιο αλλά αντίθετο αποτέλεσμα στους δύο αγώνες σύμφωνα με το
καταστατικό της ΚΟΠΕ:
Σε περίπτωση που έχουμε το ίδιο αλλά αντίθετο αποτέλεσμα στους δύο αγώνες ( π.χ. 3 – 0 και 0 – 3 ) τότε στον
επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αποκτηθέντων και απολεσθέντων
πόντων.
Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι η ίδια τότε στον επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με τον μεγαλύτερο
λόγο στο κλάσμα που θα έχει σαν αριθμητή τους αποκτηθέντες και παρονομαστή τους απολεσθέντες πόντους.
Σε περίπτωση που οι δύο λόγοι του κλάσματος είναι ίδιοι θα διεξάγεται επαναληπτικός (τρίτος) αγώνας σε ουδέτερη
έδρα σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.

10.04.2011 / 19.25

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, δεύτερη μέρα ΤΕΛΙΚΟΣ για θέσεις 1-2
18.30 Ανόρθωσις - Απόλλων 2-0 (27-25, 25-21)
1ο σετ: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 8-7, 9-9, 9-13,11-14 , 15-14, 17-15, 19-16, 21-17, 23-20, 23-2, 25-24, 25-25, 27-25
2ο σετ: 0-1, 1-2, 3-4, 4-4, 6-5, 7-9, 9-10, 10-10, 12-12, 14-12, 15-13, 17-15, 18-16, 19-17, 22-18, 23-19, 23-21, 2421, 25-21
Ξεκίνημα του τελικού παρουσία 500 και πλέον φιλάθλων, με σερβίς από πλευράς Απόλλωνα και ο πρώτος πόντος
σημειώθηκε από επίθεση της Σάρα Στάροβλαχ. Νευρικά ξεκίνησαν οι δύο ομάδες αλλά ένα ελαφρύ προβάδισμα στο
σκορ (4-2 και 6-4) απέκτησε ο Απόλλωνας εκμεταλλευόμενος κάποια λάθη στην Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου
ξεπέρασε το αρχικό μούδιασμα που είχε και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 8-7 και 9-8. Αμεση ήταν η
αντίδραση του Απόλλωνα ο οποίος βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς και ξέφυγε στο σκορ με 13-9. Η Ανόρθωση
άρχισε να πιέζει τον Απολλωνα και με άσσο της Ξένιας Αποστολίδου έφερε και πάλι το παιγνίδι στα ίσα με 14-14. Ενα
μπλοκ σε πλασέ της Στεφάνου από την Ανδρέου η Ανόρθωση πέρασε μπροστά με 15-14. Με άσσο της Ανδρέου το
σκορ ανέβηκε στο 17-15 για την Ανόρθωση. Δύο νέοι πόντοι από επιθέσεις των Ζάρκοβιτς και Αγγελοπούλου η
Ανόρθωση ανέβασε τη διαφορά στο +3 (19-16). Η Ανόρθωση συνέχισε να διατηρεί τη διαφορά με 22-19 και 23-20.
Προ του φάσματος της απώλειας του σετ και σε μια ύστατη του προσπάθεια ο Απόλλωνας έφθασε στην ισοφάριση σε
23-23. Το σετ έγινε δραματικό 24-24. Μια μονομαχία στο φιλέ κερδήθηκε από την Ανδρέου και η Ανόρθωση πέρασε
μπροστά με 25-24.Επίθεση της Ζάρκουβιτς δόθηκε άουτ και ο Απόλλωνας ισοφάρισε σε 25-25. Πιο ψύχραιμη η
Ανόρθωση στην τελική προσπάθεια πήρε το σετ με μια έξυπνη επίθεση της Αγγελοπούλου στον κενό χώρο. (27-25) σε
28 λεπτά.
Στο δεύτερο σετ ο Απόλλωνας ξεκίνησε καλύτερα και πήρε ένα προβάδισμα δύο πόντων (3-1). Γρήγορα όμως η
Ανόρθωση ισοφάρισε σε 3-3 και πέρασε μπροστά με 4-3 από λάθος επίθεσης του Απόλλωνα. Η συνέχεια εξελίχθηκε σε
ντέρμπυ αφού οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο με τον Απόλλωνα να περνά και πάλι μπροστά στο σκορ με 9-8,
10-9.Ακολούθησε μια σειρά από ισοπαλίες 10-10 και 12-12 για να περάσει και πάλι μπροστά με 14-12 και 15-13 η
Ανόρθωση. Οι δύο ομάδες τα έδιναν όλα στις τελικές τους προσπάθειες αλλά η Ανόρθωση συντηρούσε πάντα τη
διαφορά στο σκορ (18-16). Φοβερές οι προσπάθειες όλων των παικτριών και αγωνία ανέβηκε στο κατακόρυφο. Η
διαφορά όμως για την Ανόρθωση παρέμενε στο +2 (19-17), Η διαφορά ανέβηκε στο +4 (22-18 και 23-19). Υστατη
προσπάθεια του Απόλλωνα να σώσει το σετ μειώνοντας σε 23-21. Καρφί της Αγγελοπούλου έκανε το 24-21. Η ίδια
παίκτρια τελείωσε το ματς με δική της επίθεση 25 -21 σε 27 λεπτά και έδωσε έτσι την μεγάλη νίκη με 2-0 σετ και η
Ανόρθωσις Αμμκοχώστου στέφθηκε πρωταθλήτρια Κύπρου για το 2011.
Ανόρθωσις (Α.Ευθυμίου): Χριστοφορίδου, Ρ.Οικονομίδου, Αποστολίδου, Ανδρέου, Ζάρκοβιτς, Αγγελοπούλου, λίμπερο
Δαυίδ.
Απόλλων (Β.Σοκόλοβα): Λεωνίδου, Στάροβλαχ, Χ΄Γεωργίου, Ηράκλη, Στεφάνου, Λυσσάνδρου, λίμπερο Καραμανίδου.

Φωτογραφία της κεκρίδας με τους φίλους του βόλει αλλά και των δύο ομάδων.

Στη φωτογραφία οι δύο αρχηγοί των ομάδων κάνουν χειραψία πριν από τον αγώνα.

Η ομάδα της Ανόρθωσης

Η ομάδα του Απόλλωνα
10.04.2011 / 17.52

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, δεύτερη μέρα ΤΕΛΙΚΟΣ για θέσεις 3-4
17.00 ΑΕΛ - Μαραθώνας 2-0 (25-17, 25-14)
Πολύ καλό ξεκίνημα για την ΑΕΛ πήρε νωρίς το προβάδισμα με 4-0. Αντέδρασε η ομάδα του Μαραθώνα και κατάφερε
να γυρίσει το σκορ υπέρ του σε 8-7. Η συνέχεια του αγώνα φέρνει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί πόντο με πόντο
με ελαφρύ πάντα προβάδισμα της ΑΕΛ 15-14. Η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη του Μαραθώνα και ξέφυγε στη
συνέχεια με τρείς πόντους διαφορά (18-15 και 20-17). Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και η διαφορά ανέβηκε στους 6
πόντους (23-17) για να φθάσει στην επικράτηση με 25-17 σε 22 λεπτά.
Πόντο πόντο ξεκίνησαν το δεύτερο σετ οι δύο ομάδες με τον Μαραθώνα να έχει ελαφρύ προβάδισμα με 5-4. Η ΑΕΛ
ανέβασε λίγο την απόδοσή της βελτιώνοντας την άμυνά της και κατάφερε να προηγηθεί με 8-6. Αντέδρασε ο
Μαραθώνας και με πολύ καλό σερβίς υποχρέωσε την ΑΕΛ σε λάθη και έφερε το ματς στα ίσα 9-9 και 11-11, Η ΑΕΛ
έκανε δύο επιτυχημένες επιθέσεις και πέρασε μπροστά με 13-11, όμως ο Μαραθώνας δεν το έβαλε κάτω και έφερε το
παιγνίδι σε νέα ισοπαλία 13-13. Με ένα άσσο από σέρβις η ΑΕΛ πήρε εκ νέου προβάδισμα με 15-13 αναγκάζοντας την
προπονήτρια του Μαραθώνα να πάρει τάϊμ άουτ. Η ΑΕΛ όμως συνέχισε και με τρείς νέους άσσους μεγάλωσε την
διαφορά σε 18-13. Στο σημείο αυτό τραυματίστηκε η Παιδονόμου Ραφαέλλα της ΑΕΛ και αποχώρησε. Ομως αυτό δεν
πτόησε τις παίκτριες της ΑΕΛ και αύξησαν την διαφορά στο σκορ σε 22-13 και 24-14 πλησιάζοντας όλοένα στην
κατάκτηση του σετ και της νίκης. Το τελικό 25-14 σε 27 λεπτά σημειώθηκε από επίθεση και έτσι η ΑΕΛ με την νίκη της
αυτή τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος.
1ο σετ: 4-0, 4-2, 6-2, 6-5, 7-9, 10-9,, 11-10, 14-13, 15-14, 18-15, 23-17, 25-17.
2ο σετ: 1-0, 2-2, 3-4, 4-5, 6-6, 8-6, 9-9, 11-9, 11-11, 13-11, 13-13, 18-13, 21-13, 25-14

Στη φωτογραφία οι δύο αρχηγοί των ομάδων κάνουν χειραψία πριν από τον αγώνα.
Μαραθώνας (Σταυρινίδου Σ.): Σκάγια, Ιωάννου, Παπαγιάννη, Χρυσάνθου, Μασώνου, Χαραλάμπους, λίμπερο Χ΄Βασίλη
(Νικολάου)
ΑΕΛ (Παπακυριακού Σ.): Κατσουνωτού, Σίρτζιν, Τόμιτς, Κωνσταντίνου Ρεν., Παιδονόμου, Κωνσταντίνου Στ., λίμπερο
Ρουσσή (Λαμπρινού)

Η ΑΕΛ

Ο Μαραθώνας
Στις φωτογραφίες οι ομάδες της ΑΕΛ και του Μαραθώνα
10.04.2011 / 15.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, δεύτερη μέρα ΤΕΛΙΚΟΣ
Αποτελέσματα
17.00 Μαραθώνας - ΑΕΛ 0-0 (00-00, 00-00) για θέσεις 3-4
18.00 Ανόρθωσις - Απόλλων 0-0 (00-00, 00-00) για θέσεις 1-2 ΤΕΛΙΚΟΣ
10.04.2011 / 15.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, δεύτερη μέρα ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Αποτελέσματα:
Θέσεις 1-4 (Θεμιστόκλειο)
10.00 Ανόρθωσις - Μαραθώνας 2-0 (25-15, 25-15)
11.00 ΑΕΛ - Απόλλων 0-2 (16-25, 16-25)
Θέσεις 5-8 (ΑΕΛ)
9.00 Αναγέννηση - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (13-25, 18-25)
10.00 Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-2 (19-25, 23-25)
11.00 Αναγέννηση - Παφιακός 0-2 (22-25, 15-25) για θέσεις 7-8
12.00 ΑΕΚ Κίτιον - Ν.Ο.Αμμοχώστου 2-1 (22-25, 25-21, 15-10) για θέσεις 5-6
Θέσεις 9-12 (Αγίου Νεοφύτου)
9.00 Αρης Πολεμίου - Εθνικός Λατσιών 2-1 (25-17, 22-25, 15-10)
10.00 ΑΠΕΝ - ΘΟΙ Αυγόρου 1-2 (28-30, 25-15, 09-15)
11.00 Εθνικός Λατσιών - ΑΠΕΝ 2-1 (27-25, 19-25, 15-10) για θέσεις 11-12
12.00 Αρης Πολεμίου - ΘΟΙ Αυγόρου 2-1 (25-18, 17-25, 15-10) για θέσεις 9-10
Θέσεις 13-16 (Επισκοπής)
9.00 Ολυμπιάδα Ν. - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-1 (14-25, 25-18, 15-12)
10.00 Πανιδαλιακός - Γκράμμαρ 2-0 (25-16, 25-08)
11.00 Ν.Ο.Λακατάμιας - Γκράμμαρ 0-2 (15-25, 19-25) για τις θέσεις 15-16
12.00 Ολυμπιάδα Ν. - Πανιδαλιακός 0-2 (18-25, 22-25) για τις θέσεις 13-14
09.04.2011 / 21.55

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, Τεχνική Σύσκεψη
Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Επισκοπιάνα στο οποίο διαμένουν οι ομάδες των νεανίδων η Τεχνική Σύσκεψη για
τους αγώνες της δεύτερης ημέρας που θα διεξαχθούν με το σύστημα νοκ-αουτ. Η όλη ενημέρωση βρίσκεται στις
Εκδηλώσεις. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας νεανίδων θα
διεκδικήσουν επί ίσοις όροις όπως αποδεικνύεται η διοργάνωση 4 ομάδες και αυτές είναι η κάτοχος του τίτλου για το
2010, ομάδα της ΑΕΛ, ο Απόλλωνας, η Ανόρθωσις και ο Μαραθώνας.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση για τις θέσεις 1-4 είναι:
Στις 10.00 θα αναμετρηθούν Ανόρθωσις - Μαραθώνας και στις
11.00 θα αναμετρηθούν ΑΕΛ - Απόλλων.
Στις 17.00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός για τις θέσεις 3-4 ενώ ο τελικός αναμένεται να ξεκινήσει στις 18.00. Και οι 4
αγώνες θα διεξαχθούν στο Θεμιστόκλειο.

Στη φωτογραφίες στιγμιότυπα από την Τεχνική Σύσκεψη κατά τη διάρκεια των κληρώσεων.

09.04.2011 / 20.45

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, πρώτη μέρα - απόγευμα

Αποτελέσματα:
Ε΄Ομιλος
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Απόλλων 0-2 (22-25, 15-25)
Απόλλων - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-0 (25-12, 25-06)
ΘΟΙ Αυγόρου - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-2 (20-25, 18-25)
Στ΄Ομιλος
Ανόρθωσις - Παφιακός 2-0 (25-23, 28-26)
Παφιακός - Πανιδαλιακός 1-2 (07-25, 26-24, 05-15)
ΑΠΕΝ - Ανόρθωσις 0-2 (10-25, 12-25)
Ζ΄Ομιλος
Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (25-19, 18-25, 15-17)
Ολυμπιάδα - Μαραθώνας 0-2 (08-25, 21-25)
Αρης Πολεμίου - Αναγέννηση 1-2 (15-25, 25-21, 10-15)
Η Ομιλος
ΑΕΛ - ΑΕΚ Κίτιον 2-0 (25-22, 25-21)
ΑΕΚ Κίτιον - Γκράμμαρ 2-0 (25-09, 00-00)
Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 0-2 (16-25, 09-25)

09.04.2011 / 13.54

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων - Ανάπαυση
Μετά το πέρας των πρωϊνών αγώνων (πραγματικός μαραθώνιος οι αγώνες στο γυμνάσιο της Εκάλης) όλες οι ομάδες
κατέλυσαν στο ξενοδοχείο Επισκοπιάνα στη Λεμεσό για γεύμα και ξεκούραση.

Στο ξενοδοχείο υπάρχει πολύ καλή οργάνωση Στις 4.00μ.μ. επαναρχίζουν οι αγώνες των ομίλων. Στις 9.00μ.μ. θα
διεξαχθεί Τεχνική Σύσκεψη και οι κληρώσεις των αγώνων νοκ άουτ.

Στις φωτογραφίες πάνω οι ομάδες της ΑΕΛ και της ΑΕΚ Κίτιον γευματίζουν.

09.04.2011 / 13.54

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, Λεμεσός 9-10 Απριλίου 2011
Αποτελέσματα:
Ε΄Ομιλος
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Ν.Ο.Λακατάμιας 2-0 (25-08, 25-23)
Απόλλων - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-10, 26-24)
Ν.Ο.Λακατάμιας - ΘΟΙ Αυγόρου 0-2 (20-25, 12-25)
Στ΄Ομιλος
Ανόρθωσις - Πανιδαλιακός 2-0 (25-10, 25-09)
Παφιακός - ΑΠΕΝ 2-0 (25-16, 25-20)
Πανιδαλιακός - ΑΠΕΝ 0-2 (17-25, 21-25)
Ζ΄Ομιλος
Αναγέννηση - Μαραθώνας 2-1 (24-26, 25-23, 15-11)
Ολυμπιάδα - Αρης Πολεμίου 1-2 (26-24, 21-25, 15-17)
Μαραθώνας - Αρης Πολεμίου 2-1 (25-12, 16-25, 15-5)
Η Ομιλος
ΑΕΛ - Γκράμμαρ 2-0 (25-13, 25-09)
ΑΕΚ Κίτιον - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-22, 25-10)
Γκράμμαρ - Εθνικός Λατσιών 0-2 (19-25, 17-25)
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Νεανίδων - Τελική φάση - Πρώτη μέρα
Διεξήχθηκαν μέχρι στιγμής 9 αγώνες σε 4 γήπεδα. Συμμετέχουν 16 ομάδες ομάδες οι οποίες είχουν καταρτιστεί σε 4
ομίλους σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.
Ολοι οι αγώνες αναλυτικά:
Ο Ε΄όμιλος άρχισε με τον αγώνα των Ναυτικών Ομίλων, Ν.Ο.Αμμοχώστου - Ν.Ο.Λακατάμιας. Νικητής ο Ναυτικός της
Αμμοχώστου με 2-0. Τα σετ 25-08 και 25-23.
Ν.Ο.Αμμοχώστου (Μ.Γκρύμπαν): Κάϊζερ, Σπύρου Ν., Κοντού Ε., Αριστείδου, Κουμπαρή, Παρλά, λίμπερο Σοφοκλέους
(Πασχάλη, Χαραλάμπους, Σπύρου)
Ν.Ο.Λακατάμιας (Χ.Γιακουμή): Δουμαράπη, Ανδρέου, Αγγελή, Μιτσόχογλου, Κυριάκου, Ζαχαρίου (Ξενοφώντος)
Στον δεύτερο αγώνα ο Απόλλωνας επιβλήθηκε του ΘΟΙ Αυγόρου με 2-0 σετ και ξεκίνησε θετικά τη διοργάνωση. Πήρε
το πρώτο σετ με ευκολία 25-10 αλλά στο δεύτερο συνάντησηε πολλές δυσκολίες και επικράτησε με 26-24.

Απόλλων (Β.Σοκόλοβα) : Χ΄Γεωργίου, Πατσιά, Κωνσταντίνου, Στυλιανού, Στεφάνου, Ηράκλη, λίμπερο Σάββα
(Σ.Στάροβλαχ, Καραμάνου)
ΘΟΙ Αυγόρου (Λ.Νοβάκοφ): Κούτα, Μακρή, Ιωάννου, Κοττορή, Βαρδάκη, Χριστοφόρου
Στο Ζ΄Ομιλο η Αναγέννηση Δερύνειας μετά από ένα συγκλονιστικό και δραματικό αγώνα κατάφερε να επιβληθεί του
Μαραθώνα με 2-1 και να κάνει ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα για την πρόκριση. Το πρώτο σετ πήρε ο Μαραθώνας με
26-24 για να ισοφαρίσει η Αναγέννηση με 25-23. Στο τάϊ μπρέϊκ η Αναγέννηση πιο εύστοχη επικράτησε με 15-11 και
πήρε τη νίκη με 2-1. Το ματς διήρκησε 64 λεπτά.
Αναγέννηση (Δ.Στέκας): Λουκά, Αντωνίου Κατ, Ευσταθίου, Αντωνίου Κ., Λόγρη, Μάρκου, λίμπερο Γιωργαλλή,
(Κωσταρή)
Μαραθώνας (Σ.Σταυρινίδου): Χαραλάμπους, Παπαγιάννη, Ιωάννου, Σκάγια, Χρυσάνθου, Μασώνου, λίμπερο
Χ΄Βασίλη (Νικολάου)
Στον Η΄όμιλο η ΑΕΛ επικράτησε εύκολα του Γκράμμαρ με 2-0 σετ. Το πρώτο το κέρδισε με 25-13 και το δεύτερο με
25-09 με συνολική διάρκεια 37 λεπτά.
ΑΕΛ (Σ.Παπακυριακού): Κατσουνωτού, Σίρτζιν, Τόμιτς, Κωνσταντίνου Ρεν., Παιδονόμου, Κωνσταντίνου Στ., λίμπερο
Ρουσσή (Κωνσταντίνου Ι., Μιχαηλίδου Στ.)
Γκράμμαρ (Γ.Χατζηδαμιανού): Σύννου, Αγαπίου, Βέλεφ, Χ΄Θεοδοσίου, Πιτσιλλίδου, Γεωργίου Α., (Γεωργίου,
Χρυσοστόμου, Ταλιώτη, Τούμπη, Γεωργίου Ε.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κατηγορίας Νεανίδων, Λεμεσός 9-10 Απριλίου 2011
Αρχίζει σήμερα στις 10.00π.μ. η τελική φάση του πρωταθλήματος Νεανίδων στη Λεμεσό. Συμμετέχουν 16 ομάδες οι
οποίες έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους ως ακολούθως:
Ε΄όμιλος (γήπεδο Αγ.Νεοφύτου): Ν.Ο.Αμμοχώστου, Απόλλων, Ν.Ο.Λακατάμιας, ΘΟΙ Αυγόρου
Στ΄όμιλος (γήπεδο Πολεμιδιών): Ανόρθωσις, Παφιακός, ΑΠΕΝ, Πανιδαλιακός
Ζ΄όμιλος (γήπεδο Εκάλης και μετά Επισκοπης): Αναγέννηση, Μαραθώνας, Αρης Πολ, Ολυμπιάδα Ν.,
Η΄όμιλος (γήπεδο Αγ.Ιωάννη): ΑΕΛ, ΑΕΚ Κίτιον, Εθνικός Λατσιών, Γκράμμαρ
Σήμερα θα διεξαχθούν συνολικά 24 αγώνες. Στις 9.00μ.μ. θα γίνει Τεχνική σύσκεψη των ομάδων με την Ομοσπονδία
για την φάση των νοκ αγώνων της Κυριακής. Το αυριανό πρόγραμμα αρχίζει στις 9.00π.μ. και ο μεγάλος τελικός
αναμένεται να αρχίσει στις 6.00μ.μ. σε γήπεδο που θα ορίσει σήμερα η Ομοσπονδία.
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Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (2ος αγώνας)
«Βαρωσιώτικη» υπόθεση ο τελικός κυπέλλου
Την πρόκριση στον τελικό κέρδισαν Ανόρθωσις και Νέα Σαλαμίνα μετά τους επαναληπτικούς αγώνες της ημιτελικής
φάσης. Η Ανόρθωσις πήρε το πρώτο σετ στη Δερύνεια εξασφαλίζοντας από νωρίς την πρόκριση, αφού στο πρώτο
παιχνίδι είχε κερδίσει με 3-0, ενώ η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Παφιακό με 3-0 παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση
για τον τελικό έχοντας δύο νίκες απέναντι στην ομάδα της Πάφου. Από τους «ερυθρόλευκους» δεν υστέρησε κανένας,
ενώ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Ζουράβλιεφ και Κούτουριτς.
Αποτελέσματα:
Νέα Σαλαμίνα- Chloe's Παφιακός 3-0 (25-15, 25-22, 25-14)
Αναγέννηση Δ.-Ανόρθωσις 2-3 (16-25, 25-17, 18-25, 25-21, 10-15)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Ττοφίας, Γουϊτον,Αχιλλέως Παναγιώτου-Λίμπερο
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Γεωργίου, Πλατρίτης-Λίμπερο
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΝικολάουΛίμπερο
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Κτωρίδης, Σαββίδης, Ιγνατίου)
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Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (2ος αγώνας)
Διεξάγονται την Παρασκευή 8 Απριλίου οι επαναληπτικοί ημιτελικοί αγώνες του κυπέλλου ανδρών από τους οποίους θα
προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 15ης Απριλίου. Η Αναγέννηση Δερύνειας φιλοξενεί την πρωταθλήτρια
Ανόρθωση η οποία πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό μετά τη νίκη της με 3-0 σετ στον πρώτο
αγώνα.
Στο δεύτερο ημιτελικό, η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει στο «Θεμιστόκλειο» τον Chloe’s Παφιακό έχοντας πάρει

προβάδισμα πρόκρισης μετά την εκτός έδρας νίκη της στο «Αφροδίτη» με 2-3 σετ.
Οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.
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Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (1ος αγώνας)
Σοβαρό προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
απέκτησαν TRB Da Νoi AEΛ και Απόλλων, μετά τις νίκες τους με 3-0 απέναντι σε Aruji Ανόρθωση και Ολυμπιάδα Ν.
αντίστοιχα. Ο δεύτερος αγώνας της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Απριλίου και ο μεγάλος τελικός
μεταξύ των ομάδων που θα προκριθούν είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Απριλίου στο «Θεμιστόκλειο».
Αποτελέσματα:
TRB Da Noi ΑΕΛ- Aruji Ανόρθωση 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)
Ολυμπιάδα Ν.- Απόλλων 0-3 (11-25, 13-25, 16-25)
Συνθέσεις:
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Μ., Πέρεζ, Ρουξαντόγιου, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο (Κουδουνά)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, ΑγγελοπούλουΛίμπερο, Δαυϊδ - Λίμπερο, (Σταύρου)
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Ιωαννίδου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
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Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (1ος αγώνας)
Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών ολοκληρώθηκαν με την
Ανόρθωση να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό μετά τη νίκη της με 3-0 σετ απέναντι στην
Αναγέννηση Δερύνειας. Το μεγάλο ντέρμπι στο «Αφροδίτη» κατέληξε σε νίκη της Νέας Σαλαμίνας με 2-3 σετ με τους
«ερυθρόλευκους» να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης αφού με νίκη στην έδρα τους την ερχόμενη Παρασκευή
«σφραγίζουν» το εισιτήριο για τον τελικό. Παρά την ήττα, ο Παφιακός θα τα δώσει όλα για τη νίκη στο δεύτερο
αγώνα της Παρασκευής, η οποία πιθανόν να του δώσει και την πρόκριση για τον τελικό, λαμβανομένου υπόψη ότι
πήρε δύο σετ με αρκετή διαφορά στους πόντους. Το σίγουρο είναι πως όλα είναι ανοιχτά για το δεύτερο ημιτελικό στο
«Θεμιστόκλειο».
Αποτελέσματα:
Ανόρθωσις-Αναγέννηση 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)
Chloe’s Παφιακός-Νέα Σαλαμίνα 2-3 (24-26, 25-17, 22-25, 25-19, 15-17)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, Πλατρίτης-Λίμπερο
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Χρυσοστόμου, Γουϊτον,Αχιλλέως Ζάνης-Λίμπερο
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Σαββίδης, Κτωρίδης)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Χατζηφιλίππου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Αδάμου, Ζηκάκης)
Τι ισχύει σε περίπτωση που στους μεταξύ των ομάδων αγώνες έχουμε από μία νίκη για κάθε ομάδα:
Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΚΟΠΕ, σε περίπτωση που στους μεταξύ των ομάδων αγώνες έχουμε από μία νίκη για
κάθε ομάδα, στον επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αποκτηθέντων και
απολεσθέντων σετ.
Σε περίπτωση που έχουμε το ίδιο αλλά αντίθετο αποτέλεσμα στους δύο αγώνες ( π.χ. 3 – 0 και 0 – 3 ) τότε στον
επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αποκτηθέντων και απολεσθέντων
πόντων.
Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι η ίδια τότε στον επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με τον μεγαλύτερο
λόγο στο κλάσμα που θα έχει σαν αριθμητή τους αποκτηθέντες και παρονομαστή τους απολεσθέντες πόντους.
Σε περίπτωση που οι δύο λόγοι του κλάσματος είναι ίδιοι θα διεξάγεται επαναληπτικός (τρίτος) αγώνας σε ουδέτερη
έδρα σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.
Ο τελικός αγώνας θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Απόλλωνα στις 15 Απριλίου 2011.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση - Δεύτερη μέρα - Τελικός
Η Νέα Σαλαμίνα στέφθηκε πρωταθλήτρια Κύπρου στην κατηγορία των εφήβων νικώντας στην κλειστή αίθουσα του
Απόλλωνα την Ανόρθωση με 2-1 σετ. Ο τελικός ήταν συγκλονιστικός και τον παρακολούθησαν 800 και πλέον θεατές.

Το πρώτο σετ κατέκτησε η Νέα Σαλαμίνα με 25-21. Η διακύμανση του σκορ στο πρώτο σετ ήταν: 2-2, 7-2, 9-4, 9-7,
10-7, 12-8, 12-11, 15-11, 16-13, 19-14, 22-16, 22-19, 24-19, 25-21. Στο δεύτερο σετ η Νέα Σαλαμίνα έδειχνε ότι θα
έφθανε σε άνετη επικράτηση πλην όμως η δυναμική αντίδραση της Ανόρθωσης ανέτρεψε όλα τα δεδομένα και το σετ
έκοβε ανάσες. Μέσα σε έντονες εκδηλώσεις των φιλάθλων και των δύο ομάδων η αγωνία κορυφώθηκε στα ύψη και το
σετ κέρδισε τελικά η Ανόρθωσις με 26-24 δίνοντας τεράστιο ενδιαφέρον στον τελικό. Η διακύμανση του σκορ στο
δεύτερο σετ ήταν: 2-2, 8-2, 9-4, 11-5, 13-6, 14-8, 16-9, 17-10, 17-12, 18-15, 20-16, 20-18, 22-20, 23-21, 23-22, 2422, 24-26.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα. Η διακύμανση στο σκορ ήταν εναλασσόμενη. Η Ανόρθωσις βρέθηκε να
προηγείται με 11-9 και εκεί τιμωρήθηκε παίκτης της με κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και η εικόνα του σετ άλλαξε, Η
Νέα Σαλαμίνα πήρε κεφάλι στο σκορ και κατάφερε να κερδίσει το σετ με 15-13 και να πάρει την μεγάλη νίκη με 2-1
σετ και να στεφθεί πρωταθλήτρια Κύπρου στην κατηγορία εφήβων για την περίοδο 2010-11.
Νέα Σαλαμίνα (Πανάος Χαραλάμπους): Ζηκάκης, Π.Χρυσοστόμου, Στ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης, Γιαννουρής,
Βαρνάβα, λίμπερο Πατσαλίδης, (Χρίστου)
Ανόρθωσις (Αλεξία Ροτσίδου): Σαββίδης, Μοσχοβάκης, Παναγιωτίδης, ΧΆθανασίου, Πρωτοψάλτης, Χ΄Βασίλης,

λίμπερο Παρλάς (Χριστίδης, Αγαθοκλέους)
Στις φωτογραφίες πάνω οι ομάδες της Νέας Σαλαμίνας και Ανόρθωσις όπως παρατάχθηκαν στον τελικό και κάτω ο
Πρόεδρος της Κυπριακή Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ.Δαμιανός Χατζηδαμιανού μόλις έχει παραδώσει το Κύπελλο του
πρωταθλητή στον αρχηγό της Νέας Σαλαμίνας Αντώνη Βαρνάβα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απονεμήθηκαν σε όλες τις ομάδες που έδωσαν το παρών τους στον τελικό της διοργάνωσης
αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση - Δεύτερη μέρα - θέσεις 1-4
Τεράστιο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το γκρούπ των αγώνων της ημιτελικής φάσης. Στον πρώτο ημιτελικό τέθηκαν
αντιμέτωπες οι ομάδες του Διόνυσου Στρουμπίου και Νέας Σαλαμίνας. Στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ παιζόταν
πόντο με πόντο αλλά στη συνέχεια ξέφυγε στο σκορ η Σαλαμίνα και κατάφερε να κερδίσει το σετ με 25-22. Στο
δεύτερο σετ παρατηρήθηκε η ίδια εικόνα και η Νέα Σαλαμίνα που έδειχνε να είναι ανώτερη σαν ομάδα επικράτησε και
σε αυτό το σετ με 25-18 παίρνοντας τη νίκη με 2-0 σετ και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος.
Διόνυσος (Δ.Βαμβατσούλης): Μάτσας, Χαραλαμπίδης, Γιαννακού, Μιλόσεβιτς, Βενιζέλου, Μικελλίδης, (Λεάντρου,
Φιλίππου).
Νέα Σαλαμίνα (Π.Χαραλάμπους): Π.Χρυσοστόμου, Στ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης, Γιαννουρής, Βαρνάβα, Ζηκάκης,
λίμπερο Πατσαλίδης (Α.Χρυσοστόμου)
Στον δεύτερο ημιτελικό τέιθηκαν αντιμέτωπες οι ομάδες της Ανόρθωσις και της Ολυμπιάδας Νεάπολης. Συναρπαστικό
το πρώτο σετ μέχρι το τέλος και με πιο αποτελεσματική την Ανόρθωση στα τελικά στάδια του σετ, επικράτησε με 2522. Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωση πήρε από την αρχή το προβάδισμα και επικράτησε πολύ εύκολα στη συνέχεια με 2514 και πήρε την νίκη - πρόκριση με 2-0 σετ.
Ανόρθωσις (Α.Ροτσίδου): Μοσχοβάκης, Παναγιωτίδης, ΧΆθανασίου, Πρωτοψάλτης, Χ΄Βασίλης, Σαββίδης, λίμπερο
Παρλάς (Σοφοκλέους, Αγαθοκλέους, Παύλου, Χριστίδης)
Ολυμπιάδα Ν. (Κ.Φαούτας): Πέτρου, Λοϊζου, Αντωνίου, Χαραλάμπους, Γιάννου, Αβερκίου, λίμπερο Ευριπίδου
(ΧΈυαγγέλου, Πελεκάνος, Νεοκλέους).
Το απόγευμα στη κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα διεξήχθη ο τελικός για τις θέσεις 13-14. Ο Φοίνικας Πύλας νίκησε με
2-0 το Γκράμμαρ και πήρε την 13η θέση. Τα σετ 25-3 και 25-11.
Φοίνικας (Γ.Δημητρίου): Γεωργίου, Πατσιάς, Καρμίρης, Γεωργίου, Παναγόπουλος, Αθανάσοφ (Παπαρίδης).
Γκράμμαρ (Δ.Δημητρίου): Μιχαήλ, Ζαχαρία, Τηλεμάχου, Σωτήρη, Νικολάου, Μαρκουλλής, λίμπερο Κωνσταντίνου
(Χαραλάμπους, Κυριάκου).
Στον τελικό για τις θέσεις 3-4 μετά από ένα ενδιαφέρον παιγνίδι ο Διόνυσος Στρουμπίου κατάφερε να λυγίσει την
αντίσταση της Ολυμπιάδας και να νικήσει με 2-1 σετ. Το πρώτο σετ κέρδισε η Ολυμπιάδα με 25-23. Ο Διόνυσος
κατάφερε να ισοφαρίσει κερδίζοντας το σετ με 25-22 και στο τρίτο σετ επιβλήθηκε με 17-15 και πήρε τη νίκη με 2-1
σετ.
Διόνυσος (Δ.Βαμβατσούλης): Μάτσας, Χαραλαμπίδης, Γιαννακού, Λεάντρου, Βενιζέλου, Μικελλίδης, (Μιλόσεβιτς).

Ολυμπιάδα Ν (Κ.Φαούτας): Πέτρου, Λοϊζου, Αντωνίου, Χαραλάμπους, Γιάννου, Αβερκίου, λίμπερο Ευριπίδου
(ΧΈυαγγέλου)

04.04.2011 / 10.20

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση - Δεύτερη μέρα
Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η τελική φάση της κατηγορίας των εφήβων την Κυριακή 5 Απριλίου, 2011. Οι
αγώνες άρχισαν στις 9.00 το πρωϊ με τους τελικούς αγώνες για τις θέσεις 9-12 και 5-8. Λίγο αργότερα διεξήχθησαν οι
ημιτελικοί για τις θέσεις 1-4.
Για τις θέσεις 9-12 ο Αρης Λεμεσού ηττήθηκε από την ΑΕ Καραβά με 2-0 σετ. Η ΑΕ Καραβά ήταν καλύτερη και νίκησε
εύκολα. Τα σετ 25-18 και 25-15.
Αρης Λεμεσού(Μ.Κοντός): Α.Ανδρέου, Σαββίδης, Αντάμι, Λάκας, Παπαρτγυρού, Κ.Ανδρέου (Αντώρκας).
ΑΕ Καραβά(Μ.Φελλάς): Προδρόμου, Σμιρνόφ, Σάββα, Σπύρου, Γεωργίου, Κουσιούμης, λίμπερο Χριστοφίδης,
(Χρυσοστόμου, Φελλάς, Σωτηρίου)
Στον άλλο ημιτελικό αγώνα ο Εθνικός Λατσιών νίκησε δύσκολα την Ομόνοια με 2-0 σετ. Και τα δύο σετ τελείωσαν με
25-20.
Εθνικός (Ν.Νεοφύτου): Κουππής, Χασανάγκιτς, Δημητριάδης, Βορκάς, Κ.Πουζούκης, Μουττωτός, λίμπερο Δημητρίου
(Νεοφύτου)
Ομόνοια (Δ.Σάββα): Χατζηθωμάς, Σπύρου, Γιαννιός, Σπανός, Πιλλακούρης, Ξενοφώντος (Τοπολίνσκι).
Στον τελικό για τις θέσεις 11-12 η Ομόνοια νίκησε τον Αρη Λεμεσού με 2-0 σετ και πήρε την 11η θέση στο
πρωτάθλημα. Τα σετ 25-17 και 25-13.
Ομόνοια(Δ.Σάββα): Χατζηθωμάς, Σπύρου, Χριστοδούλου, Πιλλακούρης, Ξενοφώντος, Τοπολίνσκι (Σάββα, Μηλιώτης).
Αρης Λεμεσού(Μ.Κοντός): Α.Ανδρέου, Σαββίδης, Αντάμι, Λάκας, Παπαργυρού, Κ.Ανδρέου (Αντώρκας).
Στον τελικό για τις θέσεις 9-10 η ΑΕ Καραβά νίκησε μετά από δραματικό αγώνα , ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ, τον
Εθνικό Λατσιών με 2-0 και τερμάτισε στην 9η θέση. Τα σετ 25-19 και 29-27.
ΑΕ Καραβά(Μ.Φελλάς): Σάββα, Σωτηρίου, Σμιρνόφ, Κουσιούμης, Σπύρου, Γεωργίου, λίμπερο Χριστοφίδης
(Προδρόμου)
Εθνικός Λ.(Ν.Νεοφύτου): Μουττωτός, Κουππής, Μίντζου, Δημητριάδης, Βορκάς, Κ.Πουζούκης, (Νεοφύτου,
Δ.Πουζούκης, Τσαγγαρίδης)
Για τις θέσεις 5-8 στον πρώτο ημιτελικό η Αναγέννηση Δερύνειας νίκησε την Ε.Ν.Παραλιμνίου με 2-0. Τα σετ 25-16 και
25-22.
Αναγέννηση (Α.Παναγιώτου): Θωμά, Παναγίδης, Τοφιάς, Καραγιάννης, Χρυσοστόμου, Συμεού, λίμπερο Βαρνάβα
(Στίγγας, Βάρτας)
Ε.Ν.Π. (Ζ.Λούκοβιτς): Χαραλάμπους, Χ΄Κωνσταντή, Καράς, Σάρδαλος, Κωνσατντίνου, Ελευθερίου, λίμπερο Κυριάκου
(Χ΄Ζαχαρία).
Στον άλλο αγώνα η Ολυμπιάδα Φρενάρου μετά από μια δυνατή αναμέτρηση νίκησε τον Παφιακό με 2-1 σετ.
Προηγήθηκε ο Παφιακός στα σετ παίρνοντας το πρώτο με 25-18. Ισοφάρισε η Ολυμπιάδα με 25-20 και στο τρίτο σετ
πιο αποτελεσματική η Ολυμπιάδα κέρδισε με 17-15 και τον αγώνα με 2-1.
Ολυμπιάδα Φρ.(Θ.Μάρκου): Α.Παπέττας, Ο.Παπέττας, Χ'Λούκας, Γεωργίου, Βονιάτης, Παύλου, λίμπερο Χρίστου
(Ιωάννου)
Παφιακός (Α.Γιαννακού): Ιακώβου, Μιχαλάτος, Ανθής, Κομοδρόμος, Ιγναντίου, Μιχαηλίδης, λίμπερο Κούμουτσος
(Παπαδόπουλος).
Στον τελικό για τις θέσεις 7-8 ο Παφιακός νίκησε την Ε.Ν.Παραλιμνίου με 2-0 σετ και πήρε την έβδομη θέση. Τα σετ
25-20, 25-20.
Παφιακός (Α.Γιαννακού): Μιχαλάτος, Χ΄Χριστοδούλου, Ανθής, Κομοδρόμος, Κούτα, Παπαδόπουλος, λίμπερο
Κούμουτσος.
Ε.Ν.Π. (Ζ.Λούκοβιτς): Χ΄Ζαχαρία, Χαραλάμπους, Χ΄Κωνσταντή, Καράς,Κωνσατντίνου, Ελευθερίου, λίμπερο Κυριάκου
(Σάρδαλος).
Στον τελικό για τις θέσεις 5-6 η Αναγέννηση Δερύνειας νίκησε την Ολυμπιάδα Φρενάρους με 2-0 σετ. Στο πρώτο σετ η
Αναγέννηση επιβλήθηκε άνετα με 25-12. Στο δεύτερο σετ όμως η Ολυμπιάδα Φρενάρους πρόβαλε αντίσταση αλλά η
Αναγέννηση παρά το 20-23 εις βάρος της κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να κερδίσει το σετ με 26-24 και τον
αγώνα με 2-0 σετ και μαζί και την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη.

04.04.2011 / 09.10

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση - Τεχνική Σύσκεψη
Μετά το πέρας των αγώνων της πρώτης ημέρας η οργανωτική επιτροπή κάλεσε σε τεχνική σύσκεψη όλες τις
διαγωνιζόμενες ομάδες όπου πραγματοποιήθηκαν και οι κληρώσεις των αγώνων νοκ άουτ της δεύτερης ημέρας. Στη
τεχνική σύσκεψη παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ομοσποδνίας κ.Χατζηδαμιανού, ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Χάρης Καράγιας, ο
Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννος Προκοπίου, ο Τεχνικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Στεφανίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαιτησίας κ. Γιώργος Δωρίτης, και ο Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Κώστας Δεληκώστας. Νωρίτερα, Πρόεδρος και
Γενικός Γραμματέας υπόγραψαν όλα τα διπλώματα (φωτο) των συμμετέχοντων αθλητών και ενημερώθηκαν για την
εξέλιξη της διοργάνωσης.

Στη τεχνική σύσκεψη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλα τα σωματεία για τη συμμετοχή τους και ότι όλοι
οι αθλητές είναι νικητές. Επίσης τόνισε ότι η διοργάνωση είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον Ομοσπονδιακό
προπονητή να τους δεί αγωνιζόμενους και ότι όλοι οι αθλητές θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις.
Η κλήρωση έγινε στη συνέχεια για τις θέσεις 5-8 και 9-12 ενώ με ενδιαφέρον έγινε η κλήρωση για τις θέσεις 1-4.
Πρώτος κλήρος έπεσε στην ομάδα του Διόνυσου και έγινε ζευγάρι με την Νέα Σαλαμίνα. Το άλλο ζευγάρι που
προέκυψε ήταν Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Νεάπολης. Η οργανωτική επιτροπή δια του Τεχνικού Συμβούλου της
Ομοσπονδίας επεξήγησε με κάθε λεπτομέρεια το όλο πρόγραμμα.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την κλήρωση των ομάδων για την τελική φάση.

04.04.2011 / 08.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση - Πρώτη μέρα
Διεξήχθηκαν συνολικά 18 αγώνες σε 4 γήπεδα. Συμμετείχαν 14 ομάδες ομάδες οι οποίες είχαν καταρτιστεί σε 4
ομίλους σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Στον Ε΄Ομιλο συμμετείχαν οι ομάδες Διόνυσος, Ολυμπιάδα Φρ. και Αρης Λεμεσού.
Στον Στ΄Ομιλο συμμετείχαν οι ομάδες Ολυμπιάδα Ν., Παφιακός, Φοίνικας και ΑΕ Καραβά.
Στον Ζ΄Ομιλο συμμετείχαν οι ομάδες Ν.Σαλαμίνα, Ομόνοια, Γκράμμαρ, Ε.Ν.Παραλιμνίου.
Στον Η΄Ομιλο συμμετείχαν οι ομάδες Αναγέννηση, Ανόρθωσις και Εθνικός Λατσιών.
Ολοι οι αγώνες αναλυτικά:
Ο Ε΄όμιλος άρχισε με τον αγώνα Ολυμπιάδα Φρ. - Αρης Λεμεσού ο οποίος ήταν δραματικός. Το πρώτο σετ κέρδισε η
Ολυμπιάδα Φρ. με 26-24 για να ισοφαρίσει ο Αρης σε 1-1 κερδίζοντας το σετ με 25-19. Στο τρίτο σετ η Ολυμπιάδα
πήρε μια διαφορά στην αρχή με 8-3 και παρά την αντεπίθεση του Αρη κέρδισε το σετ με 15-12 και τον αγώνα με 2-1.
Ολυμπιάδα Φρ. (Θ.Μάρκου) Α.Παπέττας, Ο.Παπέττας, Χ'Λούκας, Γεωργίου, Βονιάτης, Παύλου, λίμπερο Χρίστου
(Παπανικόλας)
Αρης Λεμεσού. (Μ.Κοντός) Α.Ανδρέου, Σαββίδης, Πελεκάνος, Λάκας, Σπυριδάκης, Παπαργυρού, λίμπερο Κ.Ανδρέου
(Αντάμι)
Στη συνέχεια ο Διόνυσος νίκησε με 2-0 σετ την Ολυμπιάδα Φρενάρους και έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για
πρόκριση στους τελικούς για τις θέσεις 1-4. Στο πρώτο σετ ο Διόνυσος κέρδισε με 25-22 και στο δεύτερο επικράτησε
ευκολότερα με 25-18.
Διόνυσος: (Δ.Βαμβατσούλης) Μάτσας, Χαραλαμπίδης, Γιαννακού, Μιλόσεβιτς, Βενιζέλου, Μικελλίδης.
Ολυμπιάδα Φρ:(Θ.Μάρκου) Α.Παπέττας, Ο.Παπέττας, Χ'Λούκας, Γεωργίου, Βονιάτης, Παύλου, λίμπερο Χρίστου
(Παπανικόλας, Ιωάννου)
Στον τελευταίο αγώνα του ομίλου ο Διόνυσος κέρδισε με 2-0 σετ τον μαχητικό Αρη Λεμεσού και πήρε την πρώτη θέση
στον όμιλο. Κέρδισε το πρώτο σετ με 25-20 και το δεύτερο με 25-21
Διόνυσος: (Δ.Βαμβατσούλης) Μάτσας, Χαραλαμπίδης, Γιαννακού, Μιλόσεβιτς, Βενιζέλου, Μικελλίδης (Λεάντρου,
Φιλίππου, Θεοφίλου)
Αρης Λεμεσού:(Μ.Κοντός) Α.Ανδρέου, Σαββίδης, Πελεκάνος, Λάκας, Σπυριδάκης, Παπαργυρού, λίμπερο Κ.Ανδρέου.

Στη φωτογραφία η ομάδα του Διόνυσου Στρουμπίου. Ορθιοι από αριστερά: Δ.Βαμβατσούλης (Προπονητής),
Μιλόσεβιτς, Λεάντρου, Θεοφίλου, Μάτσας, Γιαννακού, Παπακώστας (βοηθός προπονητής). Καθήμενοι από αριστερά:
Χαραλαμπίδης, Βενιζέλου, Μικελλίδης, Φιλίππου.
Ο Στ΄όμιλος άρχισε με τον αγώνα Ολυμπιάδας Νεάπολης - ΑΕ Καραβά με νικήτρια την πρώτη με 2-0 σετ. Στο πρώτο
σετ η Ολυμπιάδα επικράτησε σχετικά εύκολα με 25-17. Στο δεύτερο σετ η ΑΕ Καραβά είχε ένα σταθερό προβάδισμα
και έφθασε να προηγείται με 15-5. Αντέδρασε η Ολυμπιάδα και κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να ισοφαρίσει σε
18-18 και στη συνέχεια να κερδίσει το σετ με 25-20 και τον αγώνα με 2-0.
Ολυμπιάδα Ν. (Κ.Φαούτας): Πέτρου, Λοϊζου, Νεοκλέους, Χαραλάμπους, Γιάννου, Αβερκίου, λίμπερο Ευριπίδου
(ΧΈυαγγέλου, Αντωνίου)
ΑΕ Καραβά (Μ.Φελλάς): Κουσιούμης, Στυλιανού, Σμιρνόφ, Σάββα, Σπύρου, Γεωργίου, λίμπερο Χριστοφίδης
(Χρυσοστόμου, Προδρόμου, Σωτηρίου).
Ο Παφιακός με αντίπαλο τον Φοίνικα αφού πήρε κάπως δύσκολα το πρώτο σετ με 25-19, επικράτησε άνετα στο
δεύτερο σετ με 25-13 και πήρε καθαρή νίκη με 2-0.
Παφιακός (Α.Γιαννακού): Ιακώβου, Μιχαλάτος, Ανθής, Κομοδρόμος, Παπαδόπουλος, Μιχαηλίδης, λίμπερο

Χ'Χριστοδούλου (Ιγναντίου, Κούτα)
Φοίνικας (Δ.Χ"Δημητρίου): Πραστίτης, Π.Γεωργίου, Καρμίρης, Γρηγορίου, Πατσιάς, Κίτρου, λίμπερο Αθανάσοφ
(Παναγόπουλος, Παπαρίδης, Γ.Γεωργίου)
Η ΑΕ Καραβά κατάφερε στο τέλος να λυγίσει την αντίσταση του Φοίνικα και να πάρει μια σημαντική νίκη με 2-0 σετ.
Πήρε το πρώτο σετ με 25-18 και στο δεύτερο επιβλήθηκε με 25-23 σε ένα σετ που είχε διάρκεια 27 λεπτά.
ΑΕ Καραβά (Μ.Φελλάς): Κουσιούμης, Στυλιανού, Σμιρνόφ, Σάββα, Σπύρου, Γεωργίου, λίμπερο Χριστοφίδης
(Προδρόμου).
Φοίνικας (Δ.Χ'΄Δημητρίου):Πραστίτης, Π.Γεωργίου, Καρμίρης, Γρηγορίου, Πατσιάς, Κίτρου, λίμπερο Αθανάσοφ
(Παναγόπουλος, Παπαρίδης, Γ.Γεωργίου).
Στο καθοριστικό ματς του ομίλου η Ολυμπιάδα Νεάπολης νίκησε δύσκολα τον Παφιακό με 2-0 και έκανε ένα μεγάλο
βήμα για την πρόκρισή της στους τελικούς της διοργάνωσης. Στο πρώτο σετ η Ολυμπιάδα επικράτησε με 25-22 σε 20
λεπτά και στο δεύτερο σετ με 25-23 σε 25 λεπτά.
Ολυμπιάδα(Κ.Φαούτας) Πέτρου, Λοίζου, Αντωνίου, Χαραλάμπους, Γιάννου, Αβερκίου, λίμπερο Ευριπίδου,
(ΧΈυαγγέλου)
Παφιακός (Α.Γιαννακού): Ιακώβου, Μιχαλάτος, Ανθής, Κομοδρόμος, Παπαδόπουλος, Μιχαηλίδης, λίμπερο
Χ΄Χριστοδούλου (Ιγναντίου, Κούτα).
Δραματικό ήταν το επόμενο παιγνίδι του προγράμματος με τελικό νικητή τον Παφιακό με 2-1 σετ επί της ΑΕ Καραβά.
Στο πρώτο σετ η ΑΕ Καραβά επικράτησε εύκολα με 25-14. Στο δεύτερο σετ ο Παφιακός κατάφερε να ισοφαρίσει
κερδίζοντας με 25-23 και στο τάϊ μπρέϊκ επικράτησε με 15-12 και πήρε τη νίκη.
ΑΕ Καραβά (Μ.Φελλάς): Γεωργίου, Κουσιούμης, Στυλιανού, Σμιρνόφ, Σάββα, Σπύρου, λίμπερο Χριστοφίδης
(Προδρόμου, Σωτηρίου)
Παφιακός (Α.Γιαννακού): Ιακώβου, Μιχαλάτος, Ανθής, Κομοδρόμος, Ιγναντίου, Μιχαηλίδης, λίμπερο Κούμουτσος
(Παπαδόπουλος, Κούτα, Χ΄Χριστοδούλου)
Στον τελευταίο αγώνα του ομίλου η Ολυμπιάδα Νεάπολης ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της με άλλη μια νίκη με 2-0 επί
του Φοίνικα και τερμάτισε πρώτη στο όμιλό της. Το πρώτο σετ το κέρδισε με 25-15 και το δεύτερο με 25-20.
Ολυμπιάδα Ν. (Κ.Φαούτας): Πέτρου, Πελεκάνος, Αντωνίου, Χαραλάμπους, Γιάννου, Αβερκίου, λίμπερο Ευριπίδου
(ΧΈυαγγέλου, Βενιζέλος, Νεοκλέους)
Φοίνικας (Γ.Δημητρίου): Π.Γεωργίου, Καρμίρης, Πραστίτης, Πατσιάς, Κίτρου, Γρηγορίου, λίμπερο Αθανάσοφ
(Παναγόπουλος, Παπαρίδης)

Στη φωτογραφία η ομάδα της Ολυμπιάδας Νεάπολης. Ορθιοι από αριστερά: Κ.Φαούτας (προπονητής), Λοϊζου,
Γιάννου, Ευριπίδου, Νεοκλέους, Αβερκίου, Αντωνίου, Χαραλάμπους (βοηθός προπονητής). Καθήμενοι από αριστερά:
Πέτρου, Χαραλάμπους, Χ'Ευαγγέλου, Βενιζέλος, Πελεκάνος.
Στο Ζ΄Ομιλο η Νέα Σαλαμίνα ήταν το φαβορί για την πρόκριση και την κέρδισε εύκολα. Στον πρώτο αγώνα του ομίλου
η Νέα Σαλαμίνα επιβλήθηκε της Ε.Ν.Παραλιμνίου με 2-0 σετ. Εύκολη η επικράτηση των ερυθρολεύκων και στα δύο
σετ που έληξαν με 25-18 και 25-16.
Ν.Σαλαμίνα (Π.Χαραλάμπους): Ζηκάκης, Π.Χρυσοστόμου, Στ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης, Γιαννουρής, Βαρνάβα,
λίμπερο Πατσαλίδης (Α.Χρυσοστόμου, Μιχαήλ, Χρίστου)
Ε.Ν.Παραλιμνίου (Ζ.Λούκοβιτς) Σάρδαλος, Χ΄Κωνσταντή, Καράς, Χαραλάμπους, Κωνσταντίνου, Ελευθερίου, λίμπερο
Κυριάκου (Χ΄Ζαχαρίας)

Η Ομόνοια πολύ εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο του Γκράμμαρ. Στο πρώτο σετ η Ομόνοια νίκησε με 25-6 και στο
δεύτερο ολοκλήρωσε την πρώτη της νίκη κερδίζοντας το σετ με 25-15.
Ομόνοια (Δ.Σάββα): Χριστοδούλου, Σάββα, Μηλιώτης, Γιαννιός, Ξενοφώντος, Τοπολίνσκι (Σάββα, Χατζηθωμάς)
Γκράμμαρ (Δ.Δημητρίου): Μιχαήλ, Χουσεϊν, Τηλεμάχου, Μαρκουλλής, Σωτήρη, Ζαχαρία, λίμπερο Κωνσταντίνου
(Χαραλάμπους, Αντωνίου)
Εύκολη ήταν και η επικράτηση της Ε.Ν.Παραλιμνίου επί του Γκράμμαρ με 2-0 σετ. Και τα δύο σετ τελείωσαν με 25-5.
Ε.Ν.Παραλιμνίου (Ζ.Λούκοβιτς) Σάρδαλος, Χ΄Κωνσταντή, Καράς, Χ΄Ζαχαρίας, Κωνσταντίνου, Ελευθερίου, λίμπερο
Κυριάκου (Χαραλάμπους)
Γκράμμαρ (Δ.Δημητρίου): Μιχαήλ, Χουσεϊν, Τηλεμάχου, Μαρκουλλής, Σωτήρη, Ζαχαρία, λίμπερο Κωνσταντίνου
(Κυριάκου, Χαραλάμπους, Αντωνίου)
Στον καθοριστικό αγώνα για την πρωτιά του ομίλου η Νέα Σαλαμίνα επιβλήθηκε της Ομόνοιας με 2-0 σετ. Στο πρώτο
σετ η Ομόνοια αιφνιδίασε την Νέα Σαλαμίνα παίρνοντας αρχικά το προβάδισμα με 7-3 και 8-5. Ανασυντάχθηκε και
πήρε το προβάδισμα με 12-10 το οποίο συνεχώς αύξανε τη διαφορά 22-16. Υστατη προσπάθεια της Ομόνοιας έφερε
τη μείωση του σκορ σε 22-19 αλλά το σετ πήρε η Νέα Σαλαμίνα με 25-22. Στο δεύτερο σετ η Σαλαμίνα ξεκίνησε
δυνατά και δεν άφησε σε καμία περίπτωση να της ξέφύγει το σετ και το κατέκτησε με 25-19, τη νίκη με 2-0 και την
πρόκριση στην τελική φάση.
Ν.Σαλαμίνα (Π.Χαραλάμπους): Ζηκάκης, Π.Χρυσοστόμου, Στ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης, Γιαννουρής, Βαρνάβα,
λίμπερο Πατσαλίδης (Α.Χρυσοστόμου, Μιχαήλ, Σαπάχ)
Ομόνοια (Δ.Σάββα): Γιαννιός, Πιλλακούρης, Χατζηθωμάς, Σπύρου, Ξενοφώντος, Σπανός, (Τοπολίνσκι)
Το απόγευμα η Ε.Ν.Παραλιμνίου νίκησε με 2-1 σετ την Ομόνοια και εξασφάλισε την δεύτερη θέση στον όμιλο. Το
πρώτο σετ κέρδισε η Ομόνοια με 25-16. Αντέδρασε το Παραλίμνι και ισοφάρισε τον αγώνα κερδίζοντας το σετ με 2523. Ετσι στο τρίτο σετ πιο αποφασιστικό το Παραλίμνι επικράτησε με 15-12 και πήρε τη νίκη.
Ε.Ν.Παραλιμνίου (Ζ.Λούκοβιτς) Σάρδαλος, Χ΄Κωνσταντή, Καράς, Χ΄Ζαχαρίας, Κωνσταντίνου, Ελευθερίου, λίμπερο
Κυριάκου (Χαραλάμπους)
Ομόνοια (Δ.Σάββα): Γιαννός, Χατζηθωμάς, Πιλλακούρης, Ξενοφώντος, Σπανός, Σπύρου (Μηλιώτης, Τοπολίνσκυ)
Στον τελευταίο αγώνα του ομίλου η Νέα Σαλαμίνα νίκησε εύκολα το Γκράμμαρ με 2-0 σετ. Το πρώτο το πήρε με 25-8
και το δεύτερο με 25-11.
Ν.Σαλαμίνα (Π.Χαραλάμπους): Σαπάχ, Καλαφάτης, Καρσεράς, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Σοφοκλέους, λίμπερο
Πατσαλίδης (Α.Χρυσοστόμου)
Γκράμμαρ (Δ.Δημητρίου): Μιχαήλ, Χουσεϊν, Τηλεμάχου, Μαρκουλλής, Σωτήρη, Ζαχαρία, λίμπερο Κωνσταντίνου
(Χαραλάμπους)

Στη φωτογραφία η ομάδα της Νέα Σαλαμίνας: Ορθιοι από αριστερά: Π.Χαραλάμπους (προπονητής), Α.Χρυσοστόμου,
Γιαννουρής, Στ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης, Βαρνάβα, Ζηκάκης, Γ.Πατσαλίδης (βοηθός προπονητής), Κ.Φιλιππίδης
(έφορος). Καθήμενοι από αριστερά: Πατσαλίδης, Καλαφάτης, Χρίστου, Σαπάχ, Μιχαήλ.
Στον Η΄όμιλο η Ανόρθωσις ξεκίνησε νικηφόρα νικώντας καθαρά με 2-0 τον Εθνικό Λατσιών. Στο πρώτο σετ οι
κυανόλευκοι επιβλήθηκαν με 25-12 και με την ίδια ευκολία κέρδισαν και το δεύτερο με 25-13.
Ανόρθωσις (Α.Ροτσίδου): Μοσχοβάκης, Παναγιωτίδης, ΧΆθανασίου, Πρωτοψάλτης, Χ΄Βασίλης, Σαββίδης, λίμπερο
Παρλάς (Αγγελή, Χριστίδης, Αγαθοκλέους, Παύλου).

Εθνικός Λ. (Ν.Νεοφύτου): Κουππής, Νεοφύτου, Δημητριάδης, Βορκάς, Κ.Πουζούκης, Μουττωτός, λίμπερο
Τσαγγαρίδης (Δ.Πουζούκης, Μίντζου)
Στο ντέρμπυ του ομίλου Ανόρθωσις και Αναγέννηση Δερύνειας πρόσφεραν ωραίο θέαμα. Στο πρώτο σετ η Ανόρθωσις
ξεκίνησε δυνατά προηγούμενη με 4-0 και 8-4 αλλά αντέδρασε η Δερύνεια και ισοφάρισε σε 10-10 και πέρασε μπροστά
με 13-11. Στη συνέχεια το παιγνίδι έγινε δραματικό όπου οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο μέχρι το 19-18 υπέρ
της Αναγέννησης. Στο σημείο αυτό η Ανόρθωσις πέρασε μπροστά με 20-19 και οδηγούσε το σετ μέχρι το 22-21. Η
Αναγέννηση πέρασε μπροστά με 23-22 αλλά το σετ πήρε η Ανόρθωσις με 25-23 παίρνοντας και το προβάδισμα στο
σκορ με 1-0. Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωσις ξεκίνησε πολύ δυνατά και πήρε το προβάδισμα 7-2, 9-6, 12-9, 14-11, 1512 και 16-13. Η Αναγέννηση κατάφερε να ισοφαρίσει σε 16-16 και να προηγηθεί ακόμα με 19-17 και το παιγνίδι να
παίρνει και πάλι δραματικές διαστάσεις μέχρι το 21-21. Στο σημείο αυτό η Ανόρθωσις κατάφερε να ξεφύγει και να
πάρει το σετ με 25-21 και την μεγάλη νίκη - πρόκριση με 2-0 σετ.
Ανόρθωσις (Α.Ροτσίδου): Μοσχοβάκης, Παναγιωτίδης, ΧΆθανασίου, Πρωτοψάλτης, Χ΄Βασίλης, Σαββίδης, λίμπερο
Παρλάς (Χριστίδης, Αγαθοκλέους).
Αναγέννηση (Α.Παναγιώτου): Θωμά, Παπαϊωάννου, Τοφιάς, Καραγιάννης, Α.Χρυσοστόμου, Συμεού, λίμπερο
Βαρνάβα (Καλογήρου)
Στον τελευταίο αγώνα του ομίλου αλλά και της ημέρας η Αναγέννηση νίκησε δύσκολα τον Εθνικό Λατσιών με 2-0 σετ
και πήρε την δεύτερη θέση στον όμιλο. Στο πρώτο σετ η Αναγέννηση το πήρε με 25-22 και το δεύτερο με 25-23.
Αναγέννηση (Α.Παναγιώτου): Καραγιάννης, Παναγίδης, Βάρτας, Τοφιάς, Α.Χρυσοστόμου, Συμεού, λίμπερο Βαρνάβα
(Στίγγας, Καλογήρου, Παπαϊωάννου, Θωμά)
Εθνικός Λ. (Ν.Νεοφύτου): Κουππής, Αχιλλέως, Δημητριάδης, Βορκάς, Κ.Πουζούκης, Μουττωτός, λίμπερο
Τσαγγαρίδης (Νεοφύτου)

Στη φωτογραφία η ομάδα της Ανόρθωσης. Όρθιοι από αριστερά: Κ.Χαμπίδης (έφορος), ΧΆθανασίου, Πρωτοψάλτης,
Σαββίδης, Παναγιωτίδης, Χ΄Βασίλης, Μοσχοβάκης, Α.Ροτσίδου(προπονήτρια), Σ.Παρλάς(έφορος)Καθήμενοι από
αριστερά: Παύλου, Αγγελή, Αγαθοκλέους, Παρλάς, Σοφοκλέους, Χριστίδης.

03.04.2011 / 08.32

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Εφήβων - Τελική φάση
Αρχισε χθές και λήγει σήμερα το πρωτάθλημα των εφήβων. Για πρώτη φορά στα χρονικά του κυπριακού βόλεϊ
διεξάγεται η τελική φάση με την συμμετοχή 14 ομάδων σε 4 γήπεδα της Λεμεσού. Χθές έγιναν 18 αγώνες και σήμερα
άλλοι 13. Ο τελικός υπολογίζεται να αρχίσει γύρω στις 6.00μ.μ. και θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα.
Ολα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας υπάρχουν στις Εκδηλώσεις.

03.04.2011 / 07.15

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (1ος αγώνας)
Διεξάγονται τη Δευτέρα 4 Απριλίου οι δύο ημιτελικοί αγώνες του κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών. Στο
«Θεμιστόκλειο» η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις φιλοξενεί την Αναγέννηση Δερύνειας και είναι το μεγάλο φαβορί για
τη νίκη που θα της δώσει το προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό της 15ης Απριλίου. Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται να
γίνει στο «Αφροδίτη» όπου ο chloe’s Παφιακός αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Οι δύο ομάδες αναμένεται να τα
δώσουν όλα για πρόκριση στον τελικό και τη διεκδίκηση του κυπέλλου και ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας θα «δείξει»
και την ομάδα που θα πάρει το προβάδισμα για πρόκριση.
Ο 2ος αγώνας της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου.
Η ώρα έναρξης των αναμετρήσεων είναι στις 8:00μμ.
Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-Ημιτελική Φάση (1ος αγώνας)
Την Τρίτη 5 Απριλίου διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης στα πλαίσια του Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011. Το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Λεμεσό όπου
η TRB Da Noi ΑΕΛ αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης την Aruji Ανόρθωση. Μετά την κατάκτηση
του πρωταθλήματος από τον Απόλλωνα, οι δύο ομάδες θέλουν την κατάκτηση του κυπέλλου για να τελειώσουν με
τρόπαιο τη χρονιά και αναμένεται να τα δώσουν όλα για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Στον άλλο ημιτελικό αγώνα η φιλόδοξη Ολυμπιάδα Ν. υποδέχεται τον πρωταθλητή Απόλλωνα, με την ομάδα του
Ντιμίτρι Λέτσιεφ να είναι το φαβορί για πρόκριση στον τελικό.
Ο 2ος αγώνας της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Απριλίου.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

02.04.2011 / 15.15

Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Κοντός!
Ο Γιάννης Κοντός με τον τίτλο που κατέκτησε ψες με την Ανόρθωση έγινε ο νεότερος πετοσφαιριστής που κατακτά 5
συνεχόμενους τίτλους πρωταθλήματος. Ο διεθνής πετοσφαιριστής της «Κυρίας» ξεκίνησε το 1997 στις ακαδημίες της
Ανόρθωσης και αφού πέρασε με επιτυχία από όλες τις βαθμίδες των ακαδημιών της ομάδας του, έγινε βασικό στέλεχος
της ανδρικής ομάδας και σε ηλικία 24 ετών (16/4/1987) έγινε ο νεότερος αθλητής στα χρονικά της κυπριακής
πετόσφαιρας, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του πέντε συνεχόμενες χρονιές.

01.04.2011 / 23.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-20η αγωνιστική (6η Β΄Φάσης)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ!
H Aνόρθωσις Αμμοχώστου πανηγυρίζει από απόψε τον 5ο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα και 20ό στην ιστορία
της. Η ομάδα του Πέτρου Κοντού κατάφερε με ευκολία να πάρει τη νίκη με 3-0 που χρειαζόταν απέναντι στην
Ομόνοια, η οποία αγωνίστηκε με την εφηβική της ομάδα.
Τα σετ: 25-05, 25-05, 25-10
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός Γ., Τσάβες, Οικονομίδης, Μάρτιν, Ιωάννου, Μιχαήλ, Πλατρίτης (Λίμπερο)
Ομόνοια (Άγγελος Αλεξίου): Ξενοφώντος, Γιαννιός, Χριστοδούλου, Σπανός, Πηλακούρης, Χ΄Θωμάς
Αποτελέσματα:
Ανόρθωσις – Ομόνοια 3-0 (25-05, 25-05, 25-10)
Pokka AE Καραβά-Νέα Σαλαμίνα 3-0 (25-21, 25-21,25-23)
Chloe's Παφιακός-Ολυμπιάδα 3-0 (25-19, 25-13, 25-11)
Αναγέννηση - Σαν Άλλοτε Διόνυσος 3-1(27-25, 23-25, 25-23, 25-22)
*Μετά το τέλος του αγώνα Ανόρθωσις-Ομόνοια έγινε η απονομή του πρωταθλήματος, ενώ τιμήθηκε και ο Πέταρ
Ουζούνοφ για τις 5 κατακτήσεις πρωταθλήματος ως ξένος πετοσφαιριστής (2005, 2007, 2008, 2009, 2011)

31.03.2011 / 15.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-20η αγωνιστική (6η Β΄Φάσης)
Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 1η Απριλίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011 με τη
διεξαγωγή των αγώνων:
Ανόρθωσις - Ομόνοια
Pokka ΑΕ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα
Αναγέννηση - Σαν Άλλοτε Διόνυσος
Chloe's Παφιακός - Ολυμπιάδα Ν.
Η Ανόρθωση με νίκη 3-0 σετ απέναντι στην Ομόνοια (η οποία αγωνίζεται με την εφηβική της ομάδα στα πλέι οφφς)
στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Pokka AE Καραβά-Νέα Σαλαμίνα
(ΡΙΚ2, 8:00μμ).
Η απονομή του κυπέλλου για την πρωταθλήτρια ομάδα (Ανόρθωση ή Pokka ΑΕ Καραβά) θα γίνει μετά το πέρας των
αγώνων. Το κύπελλο στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ομοσπονδία για να παραδοθεί ξανά στους πρωταθλητές σε
εκδήλωση της ΚΟΠΕ που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων.

30.03.2011 / 08.21

Το ντάμπλ έκανε ο Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων
Ο Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων κατέκτησε και το Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών νικώντας στον τελικό που
έγινε στην κλειστή αίθουσα Λυκείου Ιδαλίου τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου με 3-1 σετ. Για πρώτη φορά στα χρονικά
του Κυπέλλου Β΄Κατηγορίας γυναικών δύο προσφυγικές ομάδες της Αμμοχώστου τέθηκαν αντιμέτωπες παρουσία 300
περίπου φιλάθλων και των δύο ομάδων.
Πριν την έναρξη του τελικού τιμήθηκαν από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πετοσφαίρισης και Επιτροπή Διαιτησίας της
ΚΟΠΕ οι δύο πολύ καλοί διαιτητές της συνάντησης Γιώργος Αγαθοκλέους και Αλή Αχμέτ οι οποίοι αποχωρούν από την
ενεργό δράση. Στη φωτογραφία κάτω οι δύο διαιτητές Αγαθοκλέους (αριστερά) και Αχμέτ (δεξιά) μαζί με τις αρχηγούς
των ομάδων Γιασεμίδου (13) και Αραούζου (16) πριν από την έναρξη του τελικού.

Στο πρώτο σετ ο Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου επιχείρησε να αιφνιδιάσει την πρωταθλήτρια ομάδα του Μαραθώνα και
κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με 3-0. Γρήγορα οι παίκτριες του Μαραθώνα έφεραν το παιγνίδι στα ίσα και
πέρασαν μπροστά με 7-6. Η συνέχεια ανήκε στις παίκτριες της Σούλλας Σταυρινίδου που προσπαθούσαν να
διευρύνουν την διαφορά στο σκορ αλλά συναντούσαν συνεχώς την αντίσταση των παικτριών της Μυροσλάβας
Γκρύμπαν οι οποίες προσπαθούσαν με όλες τους δυνάμεις να είναι κοντά στο σκορ. Μέχρι το 15-12 γιατί από εκεί και
πέρα μέτρησε η εμπειρία των παικτριών του Μαραθώνα κόντρα στις νεαρές και άπειρες παίκτριες του
Ν.Ο.Αμμοχώστου. Στο 18-12 τραυματίστηκε και αποχώρησε η Γιασεμίδου του Μαραθώνα αλλά αυτή η απώλεια δεν
πτόησε τον Μαραθώνα αφού η Ιωάννου που την αντικατέστησε τα πήγε περίφημα.

Ο Μαραθώνας πήρε μεγάλο προβάδισμα με 22-13 και έκλεισε το σετ στο 25-19 σε 27 λεπτά. Στο δεύτερο σετ ο
Μαραθώνας επικράτησε πλήρως έχοντας για καλύτερες παίκτριες του το επιθετικό δίδυμο Αλεξάνδρου και Χρυσάνθου
Φ. και πήρε το σετ με συνοπτικές διαδικασίες 25-13 σε 20 λεπτά. Ο Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου έπρεπε να
αντιδράσει και να δικαιολογήσει την παρουσία του στον τελικό, και έδειξε τη δύναμή του στο τρίτο σετ αφού πλέον
είχαν στενέψει τα περιθώρια. Αφού ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα στο σκορ του Μαραθώνα με 2-0 πήρε το
προβάδισμα με 3-2 και με ηγέτη και σκόρερ την Παντελίτσα Αραούζου που είχε συμπαραστάτη στην επίθεση την
Μαρία Κοντού ο Ναυτικός Ομιλος κατόρθωσε να κερδίσει με χαρακτηριστική άνεση το σετ με 25-13 σε 17 λεπτά
δίνοντας άλλη διάσταση στον τελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αραούζου πήρε 8 πόντους από επιθέσεις αλλά και 3
άσσους.

Ο Μαραθώνας στο τέταρτο σετ ξεδίπλωσε τις αρετές του, ο Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου έδειχνε κουρασμένος από
την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτριες του στο προηγούμενο σετ, και το αρχικό 3-0 υπέρ του έγινε σε
μερικά λεπτά 8-1, 12-1, 14-2, 18-3 και τελικά το σετ τελείωσε 25-9 σε 17 λεπτά. Σε αυτό το σετ και πάλι μέτρησε η

εμπειρία των παικτριών του Μαραθώνα αλλά και τα δύσκολα σερβίς της Παναγιώτας Τριφυλλή που δημιούργησε
αρκετά προβλήματα στην υποδοχή του Ν.Ο.Αμμοχώστου. Ετσι το Κύπελλο κατέκτησε ο Μαραθώνας και συνάμα το
ντάμπλ για την φετινή σαιζόν.
Μαραθώνας (Σούλλα Σταυρινίδου) Γιασεμίδου, Αλεξάνδρου, Χρυσάνθου Φ., Χρυσάνθου Χ., Σμυρίλλη, Χαραλάμπους,
λίμπερο Ορφανίδου (Ιωάννου, Τριφυλλή, Κουλέντη)
Ν.Ο.Αμμοχώστου (Μυροσλάβα Γκρύμπαν) Κωνσταντίνου, Κοντού Ε., Σπύρου Νικ., Αραούζου, Κοντού Μ., Κουμπαρή,
λίμπερο Σπύρου Νατ. λίμπερο Σοφοκλέους, (Παρλά, Αριστείδου, Κάϊζερ, Πασχάλη)
Μετά το τέλος του τελικού ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γιάννος Προκοπίου απένειμε τα Κύπελλα στις
δύο ομάδες.
Στις φωτογραφίες πάνω η κυπελλούχος ομάδα του Μαραθώνα και κάτω η φιναλίστρια ομάδα του Ναυτικού ομίλου
Αμμοχώστου.
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Πρωταθλήτρια ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους
Μεγάλο παιγνίδι διεξήχθη στη κλειστή αίθουσα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ομώνυμη ομάδα προσπάθησε με όλες
τις τες δυνάμεις να φθάσει σε άλλη μια νίκη και να οδηγήσει τον τελικό σε νέα μονομαχία αλλά η Ολυμπιάδα
Φρενάρους δεν άφησε να γίνει κάτι τέτοιο. Μετά από μια δραματική αναμέτρησε επικράτησε του Πανεπιστημίου με 32 και με σύνολο 3-1 νίκες αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Κύπρου Β΄Κατηγορίας και επανέρχεται στην
Α΄Κατηγορία. Δυνατά ξεκίνησαν οι δύο ομάδες τον αγώνα όμως το Πανεπιστήμιο έδειχνε πιο αποφασισμένο και πήρε
ένα αρχικό προβάδισμα τριών πόντων 11-8 το οποίο διατηρούσε μέχρι το 18-15. Οι δύο ομάδες στη συνέχεια ήταν
ισόπαλες 20-20, το Πανεπιστήμιο πάντοτε είχε το προβάδισμα και κατάφερε να πάρει το σετ με 26-24 σε 31 λεπτά. Η
Ολυμπιάδα αντέδρασε στο επόμενο σετ και είχε αυτή ένα εύθραυστο προβάδισμα από την αρχή 9-7, 11-9, 14-13.
Νιώθοντας τον κίνδυνο της απώλειας του σετ αφού το Πανεπιστήμιο τα έδινε πλέον όλα, εκμεταλλεύτηκε όλες τις
ευκαιρίες που είχε και ξέφυγε με 18-14 και να φθάσει στην άνετη επικράτηση του σετ με 25-21 σε 29 λεπτά. Στο τρίτο
σετ η Ολυμπιάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και σε καθοριστικό σημείο του σετ προηγείτο με 19-16. Η διαφορά αυτή
διατηρήθηκε μέχρι το 21-18 και από εκεί και πέρα έδειξε αποφασιστικότητα και πήρε το σετ με 25-19 και το
προβάδισμα με 2-1 σετ. Το Πανεπιστήμιο προ του φάσματος της ήττας αντέδρασε δυναμικά, πήρε από την αρχή το
προβάδισμα στο σκορ το οποίο έπαιρνε συνεχώς μεγάλες διαστάσεις και έφθασε με χαρακτηριστική άνεση στην
επικράτηση με 25-14 σε 20 λεπτά ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 2-2. Στο πέμπτο σετ οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα. Με
την αλλαγή του γηπέδου η Ολυμπιάδα προηγείτο με 8-7. Οι παίκτες του Νοβάκοφ διατηρούσαν συνεχώς σταθερά μια
διαφορά ενός και δύο πόντων μέχρι το 13-12. Το σετ κατέληξε στην Ολυμπιάδα με 15-12 σε 15λεπτά και φυσικά το
ροζ φύλλο αγώνα.

Μια μεγάλη νίκη με 3-2 σετ η οποία ανέδειξε την ομάδα του Φρενάρους πρωταθλήτρια Κύπρου Β΄Κατηγορίας ανδρών,
οι παίκτες της οποίας πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ετσι με απουσία μόνο ενός χρόνου η
Ολυμπιάδα επιστρέφει από την νέα περίοδο και πάλι στην Α΄Κατηγορία.

Μετά το τέλος του τελικού το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας κ.Κώστας Κωνσταντίνου απένειμε τον Κύπελλο της
πρωταθλήτριας ομάδας της Ολυμπιάδας Φρενάρους ως επίσης και το Κύπελλο της δευτεραθλήτριας ομάδας
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Πανεπιστήμιο (Αντώνης Δημητρίου): Τσουρής, Χατζηδαμιανού, Παπαδημητρίου, Παντέχης, Μιχαηλίδης, Κοσιάρης,
λίμπερο Χατζηδημητρίου (Κασινόπουλος, Απλητζιώτης, Λαμπασκής)
Ολυμπιάδα Φρ (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) Σαράντης, Κωνσταντίνου, Α.Παπέττας, Δημητρίου, Τοφή, Κατσαρής, λίμπερο
Γεωργίου (Ο.Παπέττας)
Στην φωτογραφία οι παίκτες του Λιούμπομιρ Νοβάκοφ ακούνε τις οδηγίες του προπονητή τους.
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Τελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Ολοκληρώνεται απόψε με τον τελικό κυπέλλου Β΄Κατηγορίας γυναικών η αγωνιστική περίοδος γυναικών
Β΄Κατηγορίας. Η πρωταθλήτρια ομάδα του Μαραθώνα Κάτω Βαρωσίων αντιμετωπίζει τον Ναυτικό Ομιλο Αμμοχώστου
σε ένα τελικό προσφυγιάς. Η ομάδα της Σούλλας Σταυρινίδου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα επιδιώξει
να προσθέσει και το κύπελλο και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο μια πετυχημένη σαιζόν. Από την άλλη
πλευρά, στον τελικό του κυπέλλου πρωτοεμφανίζεται ο εκπληκτικός Ναυτικός Ομιλος Αμμοχώστου ο οποίος έκανε την
μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας την δευτεραθλήτρια Αναγέννηση Δερύνειας με 2 νίκες στην ημιτελική φάση. Οι νεαρές
παίκτριες της Μυροσλάβας Γκρίμπαν θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσουν σε μια νέα
έκπληξη, δίνοντας έτσι το δικαίωμα και στην προπονήτρια της ομάδας να πανηγυρίσει τίτλο στον πρώτο της χρόνο ως
προπονήτρια. Ο τελικός θα αρχίσει στις 8.30 μ.μ. στην κλειστή αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου.
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Τελικές φάσεις Αναπτυξιακά πρωταθλήματα - Συνέντευξη Τύπου
«Ένα τεράστιο εγχείρημα, επένδυση στα όνειρα των νέων μας»
Σε άλλο ένα πρωτοποριακό Σχεδιασμό που αφορά στην ανάπτυξη του αθλήματος προχωρά η Κυπριακή Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης. Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού ανακοίνωσε την
αναβάθμιση των διοργανώσεων στα τμήματα υποδομής με την εισαγωγή του θεσμού «Final sixteen», δηλαδή τη
διεξαγωγή της τελικής φάσης σε ένα διήμερο διάρκειας έξι βδομάδων, με τη συμμετοχή των 16 καλύτερων ομάδων
κάθε ηλικιακής κατηγορίας. Ένα τεράστιο εγχείρημα ως διοργάνωση με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών όλων των
ηλικιών. Στο πλαίσιο της γενικής φιλοσοφίας της Ομοσπονδίας για αναβάθμιση και ανέλιξη του Κύπριου αθλητή και
αθλήτριας, η ΚΟΠΕ επενδύει σημαντικά στα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών και Κοριτσιών επιδεικνύοντας
εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσοχή στοχεύοντας όχι μόνο στην άθληση των παιδιών μας αλλά και στη σωστή
διαπαιδαγώγηση τους με τα αθλητικά ιδεώδη και το Τίμιο Παιχνίδι.
«Η ΚΟΠΕ είναι μια από τις ελάχιστες Ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων που διοργανώνει σε ετήσια βάση
πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων και Εφήβων, Νεανίδων με τη συμμετοχή και των
είκοσι εννέα (29) σωματείων μελών της και την ενεργό εμπλοκή χιλιάδων αθλητών και αθλητριών για περίοδο δέκα
μηνών (από τις αρχές Αυγούστου μέχρι το Μάιο της επόμενης χρονιάς κάθε αγωνιστικής περιόδου). Σε έξι συνεχόμενα
Σαββατοκύριακα αρχίζοντας από το Σαββατοκυρίακο 2 – 3 Απριλίου μέχρι και 7 – 8 Μαΐου οι δεκαέξι (16) καλύτερες
ομάδες κάθε κατηγορίας τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών (συνολικά πέρα των 200 αθλητών ανά κατηγορία) θα
μαζευτούν στη Λεμεσό όπου θα διανυχτερεύσουν και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε τέσσερα (4) διαφορετικά
γήπεδα, ενώ το απόγευμα της δεύτερης ημέρας θα διεξαχθούν οι τελικοί, στον οποίο θα παρευρεθούν όλες οι
ομάδες για να τιμηθούν και να χειροκροτηθούν οι Πρωταθλητές. Για την Ομοσπονδία, βέβαια, όλοι είναι
πρωταθλητές και για το λόγο αυτό όλοι θα τιμηθούν με αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα για τη συμμετοχή τους»,
ανέφερε ο κ. Χατζηδαμιανού που σημείωσε ότι με την ευκαιρία της παραμονής των αθλητών στα ξενοδοχεία, η
Ομοσπονδία προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η ενημέρωση σε θέματα διατροφής,
τραυματισμών, διαιτησίας και Ολυμπιακών αρχών και ιδεωδών.
Για στήριξη του πιο πάνω προγράμματος η Ομοσπονδία έχει εκδώσει ειδικούς λαχνούς τους οποίους έχει
παραχωρήσει στα σωματεία, τα έσοδα των οποίων θα κρατηθούν προς ίδιο όφελος . Σε κάθε σωματείο έχουν
παραχωρηθεί χίλιοι (1000) των € 5. για κάλυψη όλων των εξόδων τους. Η κλήρωση των πιο πάνω λαχνών θα γίνει
στις 16 Απριλίου κατά τη διάρκεια του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας που θα είναι
Τηλεοπτικός. Η ΚΟΠΕ εξέφρασε Θερμές ευχαριστίες στη P.C. SPLASH WATER LTD αντιπροσώπους του καφέ POKKA
, SNAPPLE , LUX και PAPA JOHN'S PIZZA για την ευγενή χορηγία τους. Επίσης ευχαρίστησε θερμά την ΟΠΑΠ
(ΚΥΠΡΟΥ) η οποία είναι βασικός και διαχρονικός χορηγός όλων των Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας, τις Κυπριακές
Αερογραμμές η οποία είναι η επίσημη αερομεταφορέας της Ομοσπονδίας μας καθώς και την Εταιρεία ΕRREA με
την οποία πρόσφατα έχει επέλθει σε συμφωνία δύο ετών ως ο αποκλειστικός χορηγός αθλητικού υλικού Σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΚΟΠΕ, στο νέο ενιαίο Αναπτυξιακό σχεδιασμό η Ομοσπονδία, συνειδητά, επενδύει στο όνειρο των
νεαρών μας ταλέντων δίνοντας «φτερά» στο όνειρο και την προοπτική ενασχόλησης με τον Αθλητισμό κάθε νέου και
νέας: «Ξεκινήσαμε με την επιλογή καταξιωμένων συνεργατών που έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιτυχή κατάληξη

των Αναπτυξιακών μας προγραμμάτων. Είναι οι Ομοσπονδιακοί μας προπονητές κ. κ. Κώστας Δεληκώστας και
Μανώλης Ρουμελιώτης μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες περιφερειακούς προπονητές, γυμναστές και
επιστημονική ομάδα».
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-20η αγωνιστική (6η Β΄Φάσης)
Ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να συνδυάσει με νίκη την απονομή του πρωταθλήματος μπροστά στον κόσμο του, αφού
δέχτηκε την ήττα με 2-3 από την TRB Da Noi ΑΕΛ. Αυτό βέβαια δε μειώνει καθόλου την τεράστια επιτυχία της ομάδας
του Ντιμίτρι Λέτσιεφ, η οποία κατέκτησε τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Μετά τα αποτελέσματα
της τελευταίας αγωνιστικής, Απόλλων και Aruji Ανόρθωσις έφτασαν στους 37 βαθμούς με τον Απόλλωνα να παίρνει
τον τίτλο χάρη στην καλύτερη διαφορά στα κερδισμένα/απωλεσθέντα σετ έχοντας αναλογία 55-15 έναντι 55-22
της Aruji Ανόρθωσης. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η TRB Da Noi ΑΕΛ με 34 βαθμούς και η Ολυμπιάδα στην 4η με 26
βαθμούς. Στην 5η θέση ακολουθεί η ΑΕΚ Κίτιον με 29 βαθμούς και καλύτερη διαφορά σετ από το ΘΟΙ που ακολουθεί
στην 6η θέση με τους ίδιους βαθμούς. Στην 7η θέση ακολουθεί ο Πανιδαλιακός με 25 βαθμούς και στην 8η η Κ.
Ματθαίου ΑΠΕΝ, η οποία από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία.
Αποτελέσματα:
Απόλλων - TRB Da Noi ΑΕΛ 2-3 (19-25, 19-25, 25-16, 25-20, 10-15)
Aruji Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (25-18, 25-21, 24-26, 25-22)
ΑΕΚ Κίτιον - Πανιδαλιακός 3-2 (19-25, 21-25, 25-23, 25-17, 15-13)
ΘΟΙ Αυγόρου - Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ 3-0 (25-18, 25-17, 25-20)
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Ιωαννίδου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
(Παπαιωάννου, Στάροβλαχ)
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Μ., Πέρεζ, Ρουξαντόγιου, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο (Παύλου)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Ντούμτσιεβα, Ριαλά, ΑγγελοπούλουΛίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Ψηλογένη, Καραγιάννη, Κονσταντίνοβα, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι,
Ηρακλέους-Λίμπερο
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Ντινόβα, Αδάμου
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Ε.Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα

29.03.2011 / 18.08

Δεύτερος τελικός πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών
Διεξάγεται αύριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο δεύτερος τελικός των πλεϊ οφφς για την ανάδειξη του πρωταθλητή
Β΄Κατηγορίας ανδρών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ολυμπιάδα Φρενάρους. Η ομάδα της Ολυμπιάδας
προηγείται στις νίκες με 2-1 και χρειάζεται άλλη μία για να στεφθεί πρωταθλήτρια και να ανέλθει και πάλι στην
Α΄Κατηγορία. Από την άλλη το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα επιδιώξει να ισοφαρίσει τις νίκες και να οδηγήσει τον τελικό
στο τελευταίο του ματς την ερχόμενη εβδομάδα στο Φρέναρος. O τελικός θα αρχίσει στις 7.00μ.μ.

29.03.2011 / 17.55

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ εφήβων Τελική φάση 2-3 Απριλίου 2011 - Ενημέρωση 2α
Η τελική φάση του Παγκυπρίου πρωταθλήματος εφήβων θα διεξαχθεί στις 2-3 Απριλίου 2011 στη Λεμεσό. Θα
χρησιμοποιηθούν 5 γήπεδα και θα αγωνιστούν περί τους 168 αθλητές, 14 ομάδων. Εχει ήδη αποσταλεί στα
διαγωνιζόμενα σωματεία η Ενημέρωση 2α, η οποία βρίσκεται στο κεφάλαιο Εκδηλώσεις. Ολόκληρο το αγωνιστικό
πρόγραμμα όλων των διοργανώσεων θα αναλυθεί στην αυριανή συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας που θα διεξαχθεί
στο Ολυμπιακό μέγαρο στις 11.30μ.μ.

28.03.2011 / 20.35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και η ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) σας προσκαλούν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη

30 Μαρτίου 2011 στις 11.30π.μ. στην Αίθουσα
«Cyta – Eυ αγωνίζεσθαι» στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ με θέμα τις Τελικές Φάσεις των Πρωταθλημάτων Ανάπτυξης της
Κ.Ο.ΠΕ.

28.03.2011 / 20.25

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-20η αγωνιστική (6η Β΄Φάσης)
Ολοκληρώνεται την Τρίτη 29 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή της 20 ης και
τελευταίας αγωνιστικής . Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι:
Απόλλων - TRB Da Noi ΑΕΛ
Aruji Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν.
ΑΕΚ Κίτιον - Πανιδαλιακός
ΘΟΙ Αυγόρου - Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ
Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
2010-201 μετά την εκτός έδρας νίκη του απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης την προηγούμενη αγωνιστική. Η
απονομή του κυπέλλου για την πρωταθλήτρια ομάδα του Απόλλωνα θα γίνει στον εντός έδρας αγώνα της Τρίτης 29
Μαρτίου απέναντι στην Da Noi ΑΕΛ. Το κύπελλο στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ομοσπονδία για να παραδοθεί ξανά
στους πρωταθλητές σε εκδήλωση της ΚΟΠΕ που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων.
Από την προηγούμενη αγωνιστική οριστικοποιήθηκε επίσης ότι η K. Ματθαίου ΑΠΕΝ υποβαθμίζεται στη Β΄ Κατηγορία
μετά την εντός έδρας ήττα που δέχτηκε από την ΑΕΚ Κίτιον.
Τελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Διεξάγεται την Τετάρτη 30 Μαρτίου ο τελικός κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών ανάμεσα στο Μαραθώνα και
το Ν.Ο.Αμμοχώστου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Γήπεδο Ιδαλίου και θα αρχίσει στις 8:00μμ.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών
Συνεχίζεται την Τετάρτη 30 Μαρτίου η τελική φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών με τον
αγώνα Πανεπιστήμιο-Ολυμπιάδα Φρ. Η ομάδα της Ολυμπιάδας Φρ. προηγείται με 2-1 στις νίκες.

25.03.2011 / 22.20

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-19η αγωνιστική (5η Β΄Φάσης)
Αγκαλιά με τον 5ο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα και 20ό στην ιστορία της βρίσκεται η Ανόρθωσις Αμμοχώστου
μετά τη νίκη της απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα με 3-0 σετ. Η ομάδα του Πέτρου Κοντού χρειάζεται πλέον τη νίκη με 3-0
σετ απέναντι στην Ομόνοια (η οποία αγωνίζεται με την εφηβική της ομάδα στα πλέι οφφς) στην τελευταία αγωνιστική
για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Pokka AE Καραβά-Νέα
Σαλαμίνα.
Αναλυτικά:
Ανόρθωσις - Νέα Σαλαμίνα 3-0 (25-15, 25-12, 25-18)
Στα αρχικά στάδια του πρώτου σετ η Σαλαμίνα προηγήθηκε με 2-4 αλλά απ’ εκεί και πέρα η Ανόρθωση επικράτησε
κατά κράτος της συμπολίτισσάς της και αφού πήρε προβάδισμα με 8-5 και 16-7, πήρε το σετ με 25-15 κάνοντας το 10.
Στο 2ο σετ, η Ανόρθωση μπήκε από την αρχή δυνατά και με κορυφαίο τον Μάρτιν (αλλά χωρίς να υστερήσει κανένας
παίκτης της «Κυρίας») έφτασε με άσσο του Καναδού ακραίου στο 8-3 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ. Η διαφορά
διευρύνθηκε στη συνέχεια και με πόντο του Μιχαήλ ο δείχτης του σκορ έφτασε στο 16-9. Με άσσο του Οικονομίδη
στη συνέχεια έγινε το 20-9 και με ένα πλασέ του Μάρτιν το 23-12 προτού τελειώσει το 2ο σετ με 25-12 για την
Ανόρθωση.
Στο 3ο σετ η Νέα Σαλαμίνα εμφανίστηκε βελτιωμένη στα αρχικά στάδια του σετ με την Ανόρθωση να προηγείται με 86 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ.Με πόντο του Ζουράβλιεφ έγινε το 8-7 και με λάθος των γηπεδούχων το 8-8. Οι
φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 8-9 και 9-10, αλλά η Ανόρθωση πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 12-11 και ο
Αργεντίνος διαγώνιος Τσάβες έδωσε προβάδισμα δύο πόντων στην ομάδα του κάνοντας το 13-11. Τη σκυτάλη πήρε
στη συνέχεια ο Μάρτιν ο οποίος με άσσο έκανε το 16-12 δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ο Γιάννης
Κοντός με ωραίο πλασέ έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στην ομάδα του κάνοντας το 20-15 και ο Μάρτιν με δύο
πόντους έκανε αρχικά το 23-16 και στη συνέχεια το 24-17. Ο Άνθιμος Οικονομίδης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα,
αφού με ωραίο πλασέ έκανε το 25-18 και το 3-0 για την Ανόρθωση, μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς από χίλιους και
πλέον οπαδούς της «Κυρίας», οι οποίοι δημιούργησαν μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο και έσπρωξαν τους παίκτες
της ομάδας τους προς τη μεγάλη νίκη.
Τα άλλα αποτελέσματα:
Ομόνοια – Pokka ΑΕ Καραβά 0-3 (08-25, 06-25, 09-25)

Chloe’s Παφιακός – Σαν Άλλοτε Διόνυσος 3-0 (25-20, 25-19, 25-16)
Ολυμπιάδα Ν. - Αναγέννηση Δ. 1-3 (17-25, 23-25, 25-23, 12-25)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Ιωάννου)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Χατζηφιλίππου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Ζηκάκης, Ιωαννίδης, Νικολάου-Λίμπερο)
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Παμπακάς, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Αποστόλου, ΜιχαήλΛίμπερο (Ζαχαρία, Σπύρου)
Ομόνοια (Aγγελος Αλεξίου): Θωμάς, Παπαγεωργίου, Σπύρου, Πηλακούρης, Γιαννιός, Σπανού
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Κτωρίδης, Ανθής, Ιγνατίου)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Αχιλλέως, Κανναβιάς)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Αναστασιάδης, Χαραλάμπους, Αντωνιάδης, Φιλιππίδης, Πέτρου, Φράγκου
(Χομαγιούν, Λοίζου)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Καραγιάννης, Tτοφίας, Γουϊτον, Ζάνης (Παναγίδης,
Χρυσοστόμου, Συμεού)
25.03.2011 / 06.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-19η αγωνιστική (5η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 25 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών με τη διεξαγωγή των
αναμετρήσεων:
Ανόρθωσις - Νέα Σαλαμίνα (ΡΙΚ2)
Ομόνοια – Pokka ΑΕ Καραβά
Chloe’s Παφιακός – Σαν Άλλοτε Διόνυσος
Ολυμπιάδα Ν. - Αναγέννηση Δ.
Το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στο γκρουπ για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας και ιδιαίτερα στο
βαρωσιώτικο ντέρμπι Ανόρθωσις-Νέα Σαλαμίνα στο «Θεμιστόκλειο». Η γηπεδούχος Ανόρθωση επιδιώκει «καθαρή»
νίκη με 3-0 σετ έτσι ώστε να διατηρήσει τη διαφορά του ενός σετ που την κρατά στην πρωτοπορία της βαθμολογίας
(33βαθμοί, 47-16 σετ) και να «αγκαλιάσει» τον τίτλο.
Η Pokka ΑΕ Καραβά (33βαθμοί, 46-16 σετ) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ομόνοια και είναι το φαβορί για τη νίκη
χωρίς απώλεια σετ έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τυχόν ήττα ή απώλεια σετ της «Κυρίας» και να πάρει προβάδισμα
τίτλου μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8 ξεχωρίζει το ντέρμπι της Πάφου ανάμεσα σε Chloe’s Παφιακό και Σαν Άλλοτε
Διόνυσο, ενώ την ίδια ώρα η Ολυμπιάδα Νεάπολης, φιλοξενεί την Αναγέννηση Δερύνειας.
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.

24.03.2011 / 11.57

Μεγάλη νίκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στον πρώτο τελικό των πλέϊ οφφς το Πανεπιστήμιο Κύπρου έσπασε την έδρα της Ολυμπιάδας Φρενάρους κερδίζοντας
τον πρώτο τελικό για ανάδειξη της πρωταθλήτριας Β΄Κατηγορίας ανδρών νικώντας με 3-1 σετ. Ετσι θα δοθεί συνέχεια
στην έδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά με την Ολυμπιάδα Φρενάρους να προγηγείται στις νίκες με 2-1 και να έχει
το πλεονέκτημα έδρας.
Στο Φρέναρος παρουσία 200 και πλέον φιλάθλων διεξήχθη ένα πολύ καλό παιγνίδι. Η Ολυμπιάδα Φρενάρους
αιφνιδιάστηκε στην αρχή του αγώνα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1. Αντέδρασαν γρήγορα οι παίκτες του
Λιούμπομιρ Νοβάκοβ και αφού πέρασαν μπροστά με 5-4, ξέφυγαν 8-6 και 14-9 χάρις στις θετικές ενέργειες των
παικτών της. Η διαφορά εκτοξεύθηκε στο 19-12, 23-14 και το σετ τελείωσε εύκολα για τους γηπεδούχους με 25-15.

Μέχρι εκεί όμως αφού οι παίκτες του Αντώνη Δημητρίου αντέδρασαν και πήραν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα
στο δεύτερο σετ, υποχρεώνοντας τους παίκτες της Ολυμπιάδας σε λάθη. Το Πανεπιστήμιο προηγήθηκε αρχικά με 10-5
και στη συνέχεια ανέβασε το σκορ στο 17-11, 21-13 για να κλείσει το σετ με 25-18 ισοφαρίζοντας τον αγώνα.
Μεγάλη μάχη διεξήχθη στο τρίτο σετ όπου οι δύο ομάδες έδειξαν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο με αποτέλεσμα
το σετ να κυλά πόντο με πόντο. Η Ολυμπιάδα κατάφερε να πάρει ένα αρχικό προβάδισμα με 8-6 το οποίο και διεύρυνε
μέχρι το 14-9. Τρία απανωτά λάθη των παικτών της έφεραν την μείωση του σκορ από το Πανεπιστήμιο σε 14-12 αλλά
και πάλι η Ολυμπιάδα ξέφυγε με 18-14 και 21-17. Σε εκείνο το σημείο οι παίκτες του Πανεπιστημίου ήταν πολύ
αποτελεσματικοί και με ένα σερί 8-2 πήραν το σετ με 25-23 και το προβάδισμα στο σκορ με 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ η Ολυμπιάδα Φρενάρους νιώθοντας πλέον την μεγάλη πίεση από την ομάδα του Πανεπιστημίου,
ξεκίνησε δυνατά το σετ έχοντας όμως ελαφρύ προβάδισμα στο σκορ με 8-6. Κάποια λάθη παικτών του Πανεπιστημίου
έδωσαν το δικαίωμα στην Ολυμπιάδα να ξεφύγει με 14-8 και 16-12. Στο σημείο αυτό οι παίκτες του Πανεπιστημίου
Κύπρου έκαναν και πάλι την αντεπίθεσή τους μειώνοντας σε 16-15. Το ματς πήρε δραματική μορφή και οι δύο ομάδες
βρέθηκαν ισόπαλες στο σκορ με 20-20. Τότε μία επίθεση και ένα μπλοκ από πλευράς Πανεπιστημίου έφεραν το σκορ
στο 22-20 υπέρ τους αλλά η Ολυμπιάδα σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει τη βραδιά έφερε ξανά το σετ στο 23-23.
Πέρασε δε και μπροστά με 24-23 αλλά στον αμέσως επόμενο πόντο έχασε σερβίς και στη συνέχεια μια επίθεση άουτ
με αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου να τελειώσει το σετ με επίθεση του Σταύρου Μιχαηλίδη (πρώην πρωταθλητή
κολύμβησης) να δίνει τέλος στο σετ και στον αγώνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να πανηγυρίζει μια πολύ μεγάλη
εκτός έδρας νίκη και να μπαίνει με αξιώσεις πλέον στην μάχη για την άνοδο στην Α΄Κατηγορία.
Τα σετ: 25-19, 18-25, 23-25, 24-26.
Ολυμπιάδα Φρ. (Λ.Νοβάκοφ): Κατσαρής, Κωνσταντίνου, Σαράντης, Α.Τοφής, Δημητρίου, Παπέττας, λίμπερο Γεωργίου
(Ο.Παπέττας)
Πανεπιστήμιο: (Α.Δημητρίου): Τσουρής, Χατζηδαμιανού, Παπαδημητρίου, Παντέχης, Μιχαηλίδης, Κασσινόπουλος,
λίμπερο Χατζηδημητρίου, (Κοσιάρης, Λαμπασκής).
Στη πρώτη φωτογραφία οι παίκτες του Πανεπιστημίου Κύπρου πανηγυρίζουν την μεγάλη νίκη τους ενώ ο προπονητής
του Πανεπιστημίου Κύπροιυ Αντώνης Δημητρίου σπεύδει να κάνει χειραψία με τον αντίπαλό του προπονητή
κ.Λιούμπομιρ Νοβάκοφ ο οποίος διακρίνεται στην κάτω φωτογραφία να δίνει οδηγίες στους παίκτες του σε τάϊμ άουτ.

23.03.2011 / 15.57

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Ανδρών- 1ος τελικός Πλέι οφφς
Συνεχίζονται απόψε τα πλέι οφφς του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών. Αναλυτικά οι αγώνες:
Ολυμπιάδα Φρενάρους - Πανεπιστήμιο Κύπρου θέσεις 1-2 (2-0 νίκες)
Ε.Ν.Παραλιμνίου - Φοίνικας Πύλας θέσεις 3-4 (μονός αγώνας)
Σε περίπτωση νίκης της Ολυμπιάδας Φρενάρους μετά τον αγώνα θα γίνει η απονομή των κυπέλλων για την
πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος. Τα κύπελλα στη συνέχεια θα επιστραφούν στην
Ομοσπονδία για να παραδοθούν ξανά στις ομάδες σε εκδήλωση της ΚΟΠΕ που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των
πρωταθλημάτων.

23.03.2011 / 11.38

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2010-2011
Μεγάλο παιγνίδι διεξήχθη ψες στη κλειστή αίθουσα Βεργίνας όπου ο Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων στέφθηκε
πρωταθλητής Β΄Κατηγορίας Γυναικών και από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Α΄Κατηγορία. Ο Μαραθώνας μετά
από πολύ καλή εμφάνιση νίκησε με 3-1 σετ την εξίσου πολύ καλή ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας η οποία στάθηκε
ως ένας άξιος αντίπαλος του Μαραθώνα. Στο πρώτο σετ ο Μαραθώνας από την αρχή έδειξε τις προθέσεις του,
γνωρίζοντας την μεγάλη ανατροπή που έκανε η Αναγέννηση Δερύνειας (απέκλεισε με 3-2 τον Παφιακό). Ο
Μαραθώνας έχοντας για καλύτερες παίκτριες του τις Πετρούλλα Αλεξάνδρου και Φωτεινή Χρυσάνθου πήρε νωρίς το
προβάδισμα 5-0 και 10-3. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό 12-6 και 16-10 για να ολοκληρώσει με άνεση το πρώτο σετ με 2513. Χαρακτηριστικό του σετ οι 6 άσσοι που κέρδισαν από σέρβις οι παίκτριες του Μαραθώνα.

Στο δεύτερο σετ αντέδρασε η Αναγέννηση Δερύνειας και μετέτρεψε τον τελικό σε πραγματικό ντέρμπου. Σπουδαίες
φάσεις πάνω στο φιλέ, πολλές άμυνες και οι δύο ομάδες επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στον τελικό. Ο Μαραθώνας
προηγήθηκε αρχικά με 6-3 αλλά στη συνέχεια οι παίκτριες της Σούλλας Σταυρινίδου έκαναν αρκετά λάθη. Τα
εκμεταλλεύτηκαν τα κορίτσια του Δημήτρη Στέκα και πέρασαν μπροστά στο σκορ με 8-6. Η Αναγέννηση στη συνέχεια
με καλύτερες τις Οικονόμου (έκανε εκπληκτικό σέρβις) και Αντωνίου ξέφυγε με 11-7 και στη συνέχεια με την
συμπαράσταση από τις Φραντζέσκου και Ευσταθίου κρατούσε την πρωτοπορία στο σκορ (16-15). Η Αναγέννηση
ξέφυγε στη συνέχεια με 19-16 και 23-21 για να κερδίσει το σετ με 25-23 ισοφαρίζοντας το ματς σε 1-1 σετ.

Η ίδια εικόνα και στο τρίτο σετ όπου ο Μαραθώνας πήρε προβάδισμα με 6-3, 8-5, 12-8, 16-12. Η Αναγέννηση
προσπάθησε να κάνει αντεπίθεση αλλά έκανε ευκολότερα το λάθος με αποτέλεσμα να συντηρείται η διαφορά των 4
πόντων και το σετ να τελειώσει υπέρ του Μαραθώνα με 25-18. Στο τέταρτο σετ ο Μαραθώνας ξεκίνησε δυνατά και
προηγήθηκε με 8-5 και 12-8. Υστατη προσπάθεια της Αναγέννησης που έφερε το σετ στα ίσα 14-14. Από εκεί και πέρα

ένα μπλοκ και μια επίθεση της Σμυρίλλη έφεραν το σκορ στο 16-14 υπέρ του Μαραθώνα και στη συνέχεια αύξανε τη
διαφορά υποχρεώνοντας και σε λάθη τις παίκτριες της Αναγέννησης. Το σετ έληξε με 25-18 υπέρ του Μαραθώνα που
του χάρισε την νίκη με 3-1 σετ αλλά και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Κύπρου στη Β΄Κατηγορία γυναικών.
Μετά το τέλος του τελικού έγιναν οι απονομές των κυπέλλων και μεταλλίων στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια
ομάδα κάτι που καθιερώνει από φέτος η Ομοσπονδία. Ετσι οι παίκτριες χάρηκαν πιο πολύ την επιτυχία τους.

Στις φωτογραφίες είναι οι ομάδες της Αναγέννησης και του Μαραθώνα καθώς και στιγμιότυπο από την απονομή.

22.03.2011 / 20.55

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-19η αγωνιστική (5η Β΄Φάσης)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ!
Ο Απόλλωνας κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-201
μετά την εκτός έδρας νίκη του απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης.Η απονομή του κυπέλλου για την πρωταθλήτρια
ομάδα του πρωταθλήματος θα γίνει στην τελευταία (20ή) αγωνιστική στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του
Ντιμίτρι Λέτσιεφ απέναντι στην TRB Da Noi ΑΕΛ. Το κύπελλο στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ομοσπονδία για να
παραδοθεί ξανά στους πρωταθλητές σε εκδήλωση της ΚΟΠΕ που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των
πρωταθλημάτων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ολυμπιάδα Ν. - Απόλλων 0-3 (11-25, 10-25, 17-25)
Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ - ΑΕΚ Κίτιον 1-3 (23-25, 24-26, 25-13, 18-25)
Αruji Ανόρθωσις –TRB Da Noi ΑΕΛ 3-1 (25-18, 25-22, 16-25, 25-21)
ΘΟΙ Αυγόρου – Πανιδαλιακός 3-1 (25-19, 18-25, 25-09, 25-21)
Η K. Ματθαίου ΑΠΕΝ υποβαθμίζεται και μαθηματικά στη Β΄ Κατηγορία μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ Κίτιον.
Συνθέσεις:
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Στυλιανού, Καραγιάννη, Κονσταντίνοβα, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι,
Ηρακλέους-Λίμπερο
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Σεργίου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Ντούμτσιεβα, Ριαλά, ΑγγελοπούλουΛίμπερο
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Μ., Πέρεζ, Ρουξαντόγιου, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο (Τόμιτς, Παύλου)
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Ε.Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα

ΑΕΚ Κίτιον (Ξιούρου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη,
Χαραλάμπους Α.-Λίμπερο (Σολομωνίδου)
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Λιονταρή, Κουσκ, Μιχαήλ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου Α., Αμαλία-Λίμπερο
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών-Πλέι οφφς
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2010-2011 Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Mαραθώνας - Αναγέννηση θέσεις 1-2 (2-0 νίκες) 3-1 (25-15, 23-25, 25-18, 25-18)
Μετά τον αγώνα ακολούθησε απονομή των κυπέλλων για την πρωταθλήτρια ομάδα του
Μαραθώνα και τη δευτεραθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος Αναγέννηση από τον πρόεδρο της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανό
Χατζηδαμιανού.
Συνθέσεις:
Mαραθώνας (Σταυρινίδου): Γιασεμίδου, Αλεξάνδρου, Χρυσάνθου Χ., Κουλέντη, Χρυσάνθου Φ., Χαραλάμπους,
Ορφανίδου-Λίμπερο, Τριφυλλή, Σμιρίλλη.
Αναγέννηση Δ. (Στέκας): Πολυδώρου, Λουκά, Φραντζέσκου, Ευσταθίου, Αντωνίου, Οικονόμου, Παρπούνα-Λίμπερο,
Αντωνίου.
Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου θέσεις 3-4 (μονός αγώνας) 3-2 (25-22, 25-17, 20-25, 22-25, 15-11)
Με τη νίκη αυτή ο Παφιακός κατέκτησε την τρίτη θέση στη βαθμολογία και ο Ν.Ο.Αμμοχώστου την 4η.

22.03.2011 / 17.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών-Πλέι οφφς
Συνεχίζονται απόψε τα πλέι οφφς του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών. Αναλυτικά οι αγώνες:
Mαραθώνας - Αναγέννηση θέσεις 1-2 (2-0 νίκες)
Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου θέσεις 3-4 (μονός αγώνας)
Σε περίπτωση νίκης του Μαραθώνα μετά τον αγώνα θα γίνει η απονομή των κυπέλλων για την πρωταθλήτρια και
δευτεραθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος. Τα κύπελλα στη συνέχεια θα επιστραφούν στην Ομοσπονδία για να
παραδοθούν ξανά στις ομάδες σε εκδήλωση της ΚΟΠΕ που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων. Το
ίδιο θα γίνει και στην τελευταία (20ή) αγωνιστική των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών.

21.03.2011 / 13.53

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-Τηλεοπτικό το Ανόρθωσις-Νέα Σαλαμίνα
Ο αγώνας πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών για την 19η αγωνιστική ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που
θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011 και ώρα 8.00μ.μ. στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο, θα μεταδοθεί
ζωντανά από το ΡΙΚ 2.
Τηλεοπτικοί θα είναι και οι τελικοί κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών που θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Απριλίου 2011
αντίστοιχα.

21.03.2011 / 17.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-19η αγωνιστική (5η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Τρίτη 22 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή των
αναμετρήσεων:
Αruji Ανόρθωσις –TRB Da Noi ΑΕΛ
Ολυμπιάδα Ν. - Απόλλων
ΘΟΙ Αυγόρου - Πανιδαλιακός
Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ - ΑΕΚ Κίτιον
Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας με νίκη στην Ακρόπολη απέναντι στην Ολυμπιάδα Ν. κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο της
πρωταθλήτριας, αφού εκτός από το προβάδισμα του ενός βαθμού (34 έναντι 33 της «Κυρίας») διατηρεί ασφαλή
διαφορά και στα κερδισμένα/απωλεσθέντα σετ απέναντι στην Aruji Ανόρθωση, η οποία του δίνει προβάδισμα και σε
περίπτωση ισοβαθμίας. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει και το ντέρμπι Aruji Ανόρθωση- TRB Da Noi AEΛ με τη σειρά της
βαθμολογίας να αλλάζει πολύ δύσκολα πλέον μια και τις δύο ομάδες χωρίζει διαφορά δύο βαθμών.
Για τις θέσεις 5-8, η Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ βρίσκεται στην τελευταία θέση με δύο βαθμούς διαφορά από τον

προτελευταίο Πανιδαλιακό και οι ελπίδες της για παραμονή είναι ελάχιστες. Οι άλλες δύο ομάδες του γκρουπ, ΘΟΪ και
ΑΕΚ Κίτιον ισοβαθμούν με 25 βαθμούς και αναμένεται να δώσουν «μάχη» για την κατάληψη της 5ης θέσης. Οι δύο
ομάδες είναι τα φαβορί για τη νίκη, με το ΘΟΙ να φιλοξενεί τον Πανιδαλιακό και την ΑΕΚ να αγωνίζεται εκτός έδρας
απέναντι στην Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών-Πλέι οφφς
Την Τρίτη 22 Μαρτίου συνεχίζονται και τα πλέι οφφς του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών. Αναλυτικά
οι αγώνες:
Mαραθώνας - Αναγέννηση θέσεις 1-2 (2-0 νίκες)
Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου θέσεις 3-4 (μονός αγώνας)

19.03.2011 / 23.58

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών -Στον τελικό η Δερύνεια
Ιστορική πρόκριση για την γυναικεία πετοσφαιρική ομάδα της Αναγέννησης Δερύνειας στον τελικό των πλέϊ οφφς της
Β΄Κατηγορίας. Ψες κατέβαλε εκτός έδρας τον Παφιακό με 3-1 σετ και ολοκλήρωσε την μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας
τον Παφιακό με σύνολο 3-2 νίκες. Η Αναγέννηση Δερύνειας, μια μεγάλη ιστορική ομάδα θα διεκδικήσει την μεγάλη
ανατροπή, αρχίζοντας την ερχόμενη Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 την τελική φάση με αντίπαλο τον Μαραθώνα. Η
Αναγέννηση χάνει με 0-2 νίκες. Η Αναγέννηση Δερύνειας έχει να παίξει στην πρώτη κατηγορία γυναικών από τη
περίοδο 1988-89 όταν τερμάτισε στην 7η θέση επί συνόλου 9 ομάδων, αλλά ανέστειλε το τμήμα. Τα τελευταία χρόνια
όμως επανήλθε στην αγωνιστική δράση κάνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τεράστια άλματα ανόδου και να
τώρα που διεκδικεί την είσοδό της στην Α΄ Κατηγορία γυναικών.

18.03.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-18η αγωνιστική (4η Β΄Φάσης)
Η Pokka AE Kαραβά ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κορυφής κερδίζοντας εντός έδρας την Ανόρθωση με 3-1 σετ.
Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στους 33 βαθμούς με την Ανόρθωση να υπερτερεί κατά ένα σετ της ΑΕΚ έχοντας
συντελεστή κερδισμένων απωλεσθέντων σετ +31 (47-16) έναντι +30 (46-16)της Pokka AE Καραβά . Με μόλις δύο
αγωνιστικές να απομένουν αντιλαμβάνεται κανείς ότι η απώλεια κάθε σετ ίσως παίξει καταλυτικό ρόλο στο ποια ομάδα
θα στεφθεί πρωταθλήτρια.
Αναλυτικά ο αγώνας:
Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με την Pokka ΑΕ Καραβά να παίρνει διαφορά δύο πόντων στα
μέσα του σετ (16-14) και την Ανόρθωση να ισοφαρίζει στη συνέχεια και να παίρνει κεφάλι στο σκορ με 22-23 με
μπλοκ των Μιχαήλ-Μάρτιν. Ο Νίκος Κολάς ισοφάρισε σε 23-23 αλλά η Ανόρθωση ήταν αυτή που πήρε το πρώτο σετπόιντ στο 23-24. Ο Κολάς ισοφάρισε εκ νέου σε 24-24 και στη συνέχεια ο Μιχαήλ με πλασέ έκανε το 25-26. Ο
Αργεντίνος διαγώνιος της ΑΕΚ Πέπε Γκονζάλες έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 26-26 και το μπλοκ
των Ευσταθίου-Νατόπτα έφερε σετ-πόιντ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κέρδισαν τελικά το σετ με 28-26 έπειτα
από άουτ επίθεση του Τσάβες.
Στο 2ο σετ η γηπεδούχος ομάδα μπήκε με καλύτερη ψυχολογία παίρνοντας προβάδισμα με 8-5 στο πρώτο τεχνικό τάιμ
άουτ. Η Ανόρθωση ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή της και κατάφερε να περάσει μπροστά στο δεύτερο τεχνικό
τάιμ άουτ με 14-16. Η ΑΕΚ ισοφάρισε στη συνέχεια σε 20-20 και 23-23 με τον Πέπε Γκονζάλες αλλά ο Ουζούνοφ
έδωσε σετ-πόιντ στην «Κυρία» κάνοντας το 23-24. Ο Πέπε Γκονζαλες ισοφάρισε σε 24-24 αλλά με λάθος σερβίς και
επίθεση στη συνέχεια από τον ίδιο παίκτη, το πολύτιμο σετ κατέληξε με 24-26 στην Ανόρθωση, η οποία ισοφάρισε σε
1-1 τα σετ.
Το τρίτο σετ βρήκε την Ανόρθωση να προηγείται με 7-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ και 14-16 στο δεύτερο χάρη
στο μπλοκ του Ουζούνοφ. Με λάθη εκατέρωθεν το σκορ έγινε 15-19 και 17-20 αλλά στη συνέχεια η Pokka ΑΕ Καραβά
με αντεπίθεση διαρκείας ισοφάρισε σε 21-21 χάρη σε δύο μπλοκ των παικτών της και δύο πόντους του Πέπε. Ο
Τσάβες έκανε το 23-22, αλλά ο Γκονζάλες ισοφάρισε και πάλι σε 23-23. Ένα λάθος από τον Μάρτιν και ένα κερδισμένο
μπλοκ άουτ από τον Γκονζάλες έφεραν το 25-23 για την Pokka ΑΕ Καραβά, η οποία πήρε προβάδισμα με 2-1 στα σετ.
Στο 4ο σετ η Pokka ΑΕ Καραβά πήρε από την αρχή σημαντικό προβάδισμα στο σκορ με 8-2 και 16-8 χάρη στα ψηλά
ποσοστά της στην επίθεση και το αποτελεσματικό της μπλοκ. Το σκορ έφτασε στο 21-12 όταν άρχισε την αντεπίθεσή
της η Ανόρθωση με τη διαφορά να μειώνεται στο 23-17 αρχικά και στο 24-21 στη συνέχεια χάρη στο δυνατό σερβίς
του Μάρτιν, ο οποίος με άσσο έδωσε τον 21ο πόντο στους φιλοξενούμενους. H AEK πήρε το τάιμ άουτ και στην
επιστροφή ο Ευσταθίου πήρε τον πόντο κάνοντας το 25-21 και το 3-1 σετ για τους γηπεδούχους.
Αποτελέσματα:
Pokka ΑΕ Καραβά-Ανόρθωσις 3-1 (28-26, 24-26, 25-23, 25-21)
Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια 3-0 (25-15, 25-13, 25-11)
Αναγέννηση – Chloe’s Παφιακός 3-2 (18-25, 25-18, 17-25, 25-23, 15-12)

Σαν Άλλοτε Διόνυσος – Ολυμπιάδα 3-0 (25-06, 25-17, 25-18)
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο (Παμπακάς, Αποστόλου)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, Πλατρίτης-Λίμπερο
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ): Ζηκάκης, Χρυσοστόμου Π., Χρυσοστόμου Σ., Νικολάου, Γιαννουρής, Βαρνάβα
Ομόνοια (Aγγελος Αλεξίου): Πολυνείκης, Πηλακούρης, Λοΐζου, Χ΄Θωμά, Γιαννιός, Ξενοφώντος, Σπανιάς-Λίμπερο
(Σάββα, Αλεξίου)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να
καθοριστεί η βαθμολογική σειρά, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των νικηφόρων και απολεσθέντων
σετ στο σύνολο τους κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα απολεσθέντα σετ στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο
λόγο.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισόβαθμων σωματείων
συναντήσεων ( κατά σειρά βαθμοί, σετ, πόντοι ).
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τους αποκτηθέντες
πόντους και παρονομαστή τους απολεσθέντες στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα.Προηγείται η ομάδα που έχει τον
μεγαλύτερο λόγο.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας διεξάγεται αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.
70χρονα Ολυμπιάδας Φρενάρους
Σήμερα, η Ολυμπιάδα Φρενάρους γιόρτασε τα 70χρονά της και τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα από τον πρόεδρο
της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανό Χ'Δαμιανού.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-18η αγωνιστική (4η Β΄Φάσης)
Διεξάγεται την Παρασκευή η 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών. Των αγώνων δεσπόζει
το μεγάλο ντέρμπι Pokka ΑΕ Καραβά-Ανόρθωσις το οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά στην υπόθεση τίτλος. Η
πρωτοπόρος Ανόρθωση (32βαθμοί 46-13 σετ) με νίκη στο ντέρμπι παίρνει διαφορά δύο βαθμών με δύο αγώνες να
απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η νίκη αντιστοιχεί με ένα
ολόκληρο πρωτάθλημα για την «Κυρία». Από την άλλη, η Pokka ΑΕ Καραβά (31 βαθμοί, 43-15 σετ) με νίκη φτάνει
στη βαθμολογία την Ανόρθωση και τότε θα αρχίσουν οι υπολογισμοί με βάση τα κερδισμένα/απωλεσθέντα σετ για το
ποια ομάδα θα έχει τον πρώτο λόγο, με τις άλλες δύο ομάδες του γκρουπ (Νέα Σαλαμίνα-κυρίως και Ομόνοια) να
παίζουν το ρόλο του ρυθμιστή. Ο συναρπαστικός, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από
το ΡΙΚ2 στις 8:00μμ.
Στη σκιά του μεγάλου ντέρμπι κορυφής διεξάγονται οι αναμετρήσεις:
Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια (θέσεις 1-4)
Αναγέννηση – Chloe’s Παφιακός (θέσεις 5-8)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος – Ολυμπιάδα (θέσεις 5-8)
Ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια θα διεξαχθεί στις 6:00μμ, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες στις 8:00μμ.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-18η αγωνιστική (4η Β΄Φάσης)
Απόλλων-Aruji Ανόρθωσις 3-2 (21-25, 25-13, 25-27, 25-19, 15-04)
TRB Da Noi ΑΕΛ-Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-12, 25-14, 25-18)
ΑΕΚ Κίτιον-ΘΟΪ Αυγόρου 3-0 (27-25, 25-20, 26-24)
Πανιδαλιακός-Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ 3-1 (20-25, 25-09, 25-18, 25-22)
Απόλλων-Aruji Ανόρθωσις
Ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι χάρισαν στους φίλους της πετόσφαιρας Απόλλωνας και Aruji Ανόρθωση, το οποίο κρίθηκε
στα πέντε σετ. Το τελικό 3-2 υπέρ του Απολλωνα βρίσκει την ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ να είναι αγκαλιά με τον
τίτλο της πρωταθλήτριας. Τον καθοριστικό αγώνα παρακολούθησαν 800 και πλέον φίλοι του Απόλλωνα οι οποίοι
δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Στο πρώτο σετ ο Απόλλωνας ξεκίνησε πιο δυνατά και ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ μέχρι τα μέσα του σετ όπου
και προηγήθηκε με 16-13. Μετά το δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ, η Aruji Ανόρθωση αντέδρασε και με την Γκόρινα να
παίρνει μεγάλο βάρος των επιθέσεων κατάφερε να ισοφαρίσει σε 17-17 και να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 17-21.
Ο Απόλλωνας μείωσε σε 19-21 και 20-22 με την Ουζούνοβα να τελειώνει συνεχώς επιθέσεις για τους γηπεδούχους. Η
«Κυρία» όμως κατάφερε με την Γκόρινα και τη Νοβίκοβα να φτάσει σε σετ-πόιντ στο 21-24, το οποίο κέρδισε με άσσο
της Ιωάννου κάνοντας το 0-1 σετ.
Στο 2ο σετ η ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ πήρε προβάδισμα από την αρχή του σετ και το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ
βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 8-4. Ο Απόλλωνας διατήρησε τη διαφορά των τεσσάρων πόντων στα
μέσα του σετ (16-12) και διεύρυνε τη διαφορά στη συνέχεια φτάνοντας εύκολα στην ισοφάριση με 25-13.
Το τρίτο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 7-1, αλλά η Aruji Ανόρθωση αντέδρασε
γρήγορα μειώνοντας τη διαφορά μέχρι το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ στον ένα πόντο (8-7) ενώ αμέσως μετά ισοφάρισε
σε 8-8. Η γηπεδούχος ομάδα πήρε ξανά προβάδισμα και έφτασε πρώτη στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ με το υπέρ της
16-14. Το σκορ έγινε 17-14, αλλά η ομάδα της Ιουλίας Σάλτσεβιτς αντέδρασε εκ νέου ισοφαρίζοντας σε 19-19 με τον
Ντιμίτρι Λέτσιεφ να παίρνει τάιμ άουτ. Αυτό φάνηκε να επιδρά θετικά στην ομάδα του η οποία με δύο μπλοκ της
Γκότσιεβα έφτασε στο 24-21. Η Ανόρθωση μείωσε με πόντους των Γκόρινα και Στογιάνοβα και ισοφάρισε με επίθεση
της Νοβίκοβα σε 24-24. Η φάση της ισοφάρισης έφερε τις διαμαρτυρίες από τον προπονητή των γηπεδούχων, ο
οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα και έτσι το σκορ έγινε 24-25 για τους φιλοξενούμενους. Ο Απόλλωνας ισοφάρισε
προσωρινά σε 25-25, αλλά η Νοβίκοβα έκανε το 25-26 και ένα μπλοκ στη συνέχεια χάρισε το σετ
στην Aruji Ανόρθωση με 25-27, η οποία προηγήθηκε με 1-2 σετ.
Στο 4ο σετ η Αruji Ανόρθωση ήταν αυτή που προηγήθηκε με 0-4, αλλά ο Απόλλωνας κατάφερε να ανατρέψει νωρίς τα
εις βάρος του δεδομένα ισοφαρίζοντας σε 5-5. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ομάδα στο γήπεδο σε αυτό το σετ και σταδιακά
έχτισαν μια σημαντική διαφορά φτάνοντας στο 20-17 και το 21-18, ενώ στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά φτάνοντας
στο 25-19, κάνοντας έτσι το 2-2 και στέλνοντας το μεγάλο ματς στη ρουλέτα του τάι μπρέικ.
Στο καθοριστικό 5ο σετ, ο Απόλλωνας ήταν αυτός που επικράτησε εύκολα έχοντας την ψυχολογία με το μέρος του.
Προηγήθηκε με 4-1 και 8-2 και στη συνέχεια διεύρυνε τη διαφορά στους εννέα πόντους με 11-2 και 12-3 κερδίζοντας
τελικά με το επιβλητικό 15-4 στο τάι-μπρέικ κάνοντας το 3-2 σετ. Η Σλάφκα Ουζούνοβα είχε τρομερά κέφια στο
πέμπτο σετ και οδήγησε τον Απόλλωνα στην νίκη.
Η νίκη αυτή φέρνει τον Απόλλωνα αγκαλιά με τον τίτλο, αφού πήρε διαφορά ενός βαθμού, ενώ έχει και σημαντική
διαφορά στα σετ που τον ευνοεί σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Aruji Ανόρθωση, δύο μόλις αγωνιστικές πριν τη λήξη
του πρωταθλήματος.
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Ιωαννίδου, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο (Σεργίου)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, ΑγγελοπούλουΛίμπερο (Ζάρκοβιτς, Σταύρου)
TRB Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Μιγιάτοβιτς, Πέρεζ, Κουδουνά, Ιορδάνους,
Χαραλάμπους-Λίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Στυλιανού, Ψηλογένη, Κονσταντίνοβα, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι,
Ηρακλέους-Λίμπερο
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Λιονταρή, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α.
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Ε.Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα
ΑΕΚ Κίτιον (Ξιούρου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών- Play Offs (1ος γύρος - 3ος αγώνας)
Αναγέννηση – Παφιακός 3-0 (26-24, 25-23, 25-23)
Σπουδαία νίκη για την Αναγέννηση Δερύνειας που ισοφάρισε τις νίκες σε 2-2 με τον Παφιακό και τώρα όλα θα κριθούν
στον τελευταίο αγώνα της σειράς της ημιτελικής φάσης στην Πάφο το ερχόμενο Σάββατο. Ο νικητής παίρνει το
εισιτήριο για τον τελικό όπου περιμένει ο Μαραθώνας.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-18η αγωνιστική (4η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Τρίτη 15 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με καθοριστικούς αγώνες τόσο για
τον τίτλο όσο και για τη διαβάθμιση. Συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις της 18 ης αγωνιστικής δεσπόζει το ντέρμπι
κορυφής Απόλλων-Aruji Ανόρθωσις στη Λεμεσό, το οποίο αναμένεται να είναι καθοριστικό για το ποια ομάδα θα είναι
η φετινή πρωταθλήτρια. Η ομάδα που θα πάρει τη νίκη θα βρεθεί πολύ κοντά στον τίτλο, αφού θα πάρει διαφορά ενός

πόντου με μόλις δύο αγώνες να απομένουν στη συνέχεια για τη λήξη των πλέι οφφς. Το πέρας της 17 ης αγωνιστικής
βρήκε τις οι δύο ομάδες ισόβαθμες με 32 βαθμούς με τον πρωτοπόρο Απόλλωνα να έχει συντελεστή
κερδισμένων/απωλεσθέντων σετ +37 (47-10) και την Aruji Ανόρθωση +30 (47-17). Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν
φέτος τρεις φορές για το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα να μετρά δύο νίκες και την «Κυρία» να έχει μια νίκη.
Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δύο ομάδες πέτυχαν όλες τις μεταξύ τους νίκες εκτός έδρας. Ο Απόλλωνας κέρδισε
δύο φορές την Aruji Ανόρθωση στο ΑΤΙ με 0-3 στον πρώτο γύρο και 2-3 στα πλέι οφφς, ενώ η ομάδα της Ιουλίας
Σάλτσεβιτς επικράτησε του Απόλλωνα στη Λεμεσό με 2-3 στο δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου. Στον άλλο
αγώνα για τις θέσεις 1-4, η τρίτη στη βαθμολογία TRB Da Noi ΑΕΛ φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Ν. και είναι το φαβορί για
τη νίκη.
Μεγάλο παιχνίδι θα γίνει και στο Δάλι με τον τοπικό Πανιδαλιακό να φιλοξενεί την Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ σε ένα ματς
όπου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό βαθμό την ομάδα που θα υποβαθμιστεί. Τις δύο ομάδες χωρίζει διαφορά ενός
βαθμού (21 ο Πανιδαλιακός έναντι 20 της ουραγού ΑΠΕΝ) με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη για να
«ξενοιάσουν» οριστικά αφού θα ξεφύγουν με δύο βαθμούς διαφορά με μόνο δύο αγώνες να απομένουν. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι ομάδες θα βρεθούν ισόβαθμες στους 22 βαθμούς και όλα θα είναι ανοιχτά στους εναπομείναντες
αγώνες.
Στο δεύτερο αγώνα για τις θέσεις 5-8, η ΑΕΚ Κίτιον φιλοξενεί το ΘΟΪ Αυγόρου στη «μάχη» της 5ης θέσης. Οι
φιλοξενούμενοι προηγούνται στη βαθμολογία με 24 βαθμούς έναντι 23 της ΑΕΚ.
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.
Για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών η Αναγέννηση φιλοξενεί την ίδια μέρα τον Παφιακό στο γήπεδο
Δερύνειας. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ως γνωστόν ο Παφιακός προηγείται με 2-1 νίκες.

11.03.2011 / 22.45

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-17η αγωνιστική (3η Β΄Φάσης)
Πολύ δύσκολη αλλά τεράστιας σημασίας εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ανόρθωσις απέναντι στη μαχητική Νέα Σαλαμίνα
στο «Σπύρος Κυπριανού». Η «Κυρία» προηγήθηκε στο σκορ με 0-1 σετ, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Μάρκο Κλοκ
ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 σετ. Παρόλα αυτά η ομάδα του Πέτρου Κοντού
με τεράστια ψυχικά αποθέματα, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 σετ στέλνοντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ όπου μετά
από ένα συγκλονιστικό φινάλε και αφού προηγήθηκαν αρκετά ματς-πόιντ, κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 19-21
παίρνοντας μια εξαιρετικής σημασίας νίκη, απέναντι σ’ έναν μεγάλο αντίπαλο.
Στο καθοριστικό 5ο σετ, η Νέα Σαλαμίνα βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 12-8, αλλά μια αντεπίθεση διαρκείας των
φιλοξενούμενων με πρώτο και καλύτερο τον Καναδό ακραίο Μάρτιν και τα φαρμακερά σερβίς του, έφεραν τη μείωση
του σκορ στο 12-11. Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε πρώτη στο ματς-πόιντ αλλά δεν κατάφερε να πάρει το ματς αφού ο
Οικονομίδης ισοφάρισε με καθοριστικό μπλοκ σε 14-14. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα και το πρώτο τους ματς
πόιντ στο 15-16 και τελικά κατάφεραν να κερδίσουν με 19-21 και να κάνουν το 2-3 σετ.
Μετά τις νίκες των δύο πρωτοπόρων (η Pokka AE Kαραβά επικράτησε εύκολα νωρίτερα της Ομόνοιας με 3-0 σετ), το
ερχόμενο μεταξύ τους ντέρμπι αναμένεται να είναι καθοριστικό όσον αφορά το ποια ομάδα θα καταφέρει να κόψει
πρώτη το νήμα και να στεφθεί πρωταθλήτρια.
Στους άλλους δύο αγώνες για τις θέσεις 5-8, Παφιακός και Αναγέννηση πήραν τη νίκη απέναντι σε Σαν Άλλοτε Διόνυσο
και Ολυμπιάδα αντίστοιχα.
Αποτελέσματα:
Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 2-3 (22-25, 25-23, 25-19, 21-25, 19-21)
Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-20, 25-22, 25-08)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος –Chloe's Παφιακός 0-3 (15-25, 18-25, 14-25)
Pokka ΑΕ Καραβά – Ομόνοια 3-0 (25-09, 25-06, 25-05)
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο (Αποστόλου, Σπύρου, Παμπακάς)
Ομόνοια (Aγγελος Αλεξίου): Χ΄Θωμά, Γιαννός, Ξενοφώντος, Σπύρου, Χριστοδούλου, Σπανός, (Σάββα,
Τσαγγαρίδης, Καπνίσης, Μηλιώτης)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Χατζηφιλίππου)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Χριστοφή, Γεωργίου)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Γιάννακος)
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,

Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Ανθής, Ιγνατίου)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Tτοφίας, Γουϊτον,Αχιλλέως Ζάνης-Λίμπερο (Παναγίδης)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Αναστασιάδης, Παπαστεριανός, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φιλιππίδης,
Πέτρου (Πάρπας, Χαραλάμπους, Χομαγιούν)

10.03.2011 / 16.45

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-17η αγωνιστική (3η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Παρασκευή 11 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών με τους αγώνες:
Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις
Pokka ΑΕ Καραβά - Ομόνοια
Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν.
Σαν Άλλοτε Διόνυσος –Chloe's Παφιακός
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το βαρωσιώτικο ντέρμπι Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωσις με τους
φιλοξενούμενους να επιδιώκουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να το
πετύχει αυτό η ομάδα του Πέτρου Κοντού πρέπει να έχει απόδοση ανάλογη με αυτή του προηγούμενου αγώνα με
την Pokka ΑΕ Καραβά, αφού η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή στην έδρα της.
Η 2η στη βαθμολογία Pokka AE Καραβά είναι το φαβορί για κατάκτηση της νίκης απέναντι στην Ομόνοια, ελπίζοντας
την ίδια ώρα σε απώλειες της Ανόρθωσης στο ντέρμπι, για να την φτάσει στους 31 βαθμούς. Μετά και το πέρας της
16ης αγωνιστικής η «Κυρία» προηγείται στη βαθμολογία με 30 βαθμούς και η Pokka ΑΕ Καραβά ακολουθεί με ένα
βαθμό διαφορά στους 29 βαθμούς.
Για τις θέσεις 5-8 ξεχωρίζει το παφιακό ντέρμπι Σαν Άλλοτε Διόνυσος-Chloe’s Παφιακός, ενώ η Αναγέννηση φιλοξενεί
την Ολυμπιάδα Νεάπολης.
Ο αγώνας Pokka AE Καραβά-Ομόνοια αρχίζει στις 6:00μμ.Οι υπόλοιποι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.

09.03.2011 / 23.30

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών (Πλέϊ οφφς - ημιτελική φάση)
Με νίκες των γηπεδούχων άρχισε η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών. Η Ολυμπιάδα
Φρενάρους επικράτησε πολύ εύκολα του Φοίνικα Πύλας με 3-0 σετ και συμπλήρωσε τρείς νίκες έναντι καμιάς του
Φοίνικα. Η Ολυμπιάδα πέρασε στον τελικό του πρωταθλήματος. Στον άλλο αγώνα το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από
δραματικό αγώνα νίκησε με 3-2 σετ την Ε.Ν.Παραλιμνίου και προηγείται τώρα με 2-1 νίκες. Ο επόμενος αγώνας των
δύο ομάδων θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Παραλίμνι.

08.03.2011 / 22.30

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-17η αγωνιστική (3η Β΄Φάσης)
Με νίκες συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την κατάκτηση του τίτλου οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος
Απόλλων και Aruji Ανόρθωσις. Συγκεκριμένα, ο πρωτοπόρος Απόλλωνας επικράτησε εύκολα εντός έδρας της
Ολυμπιάδας με 3-0 σετ, ενώ η Aruji Ανόρθωσις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην TRB Da Noi ΑΕΛ με
1-3 σετ. Η «Κυρία» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να πετύχει την ανατροπή παίρνοντας τρία συνεχόμενα
σετ και φτάνοντας έτσι στη 15η νίκη της στο πρωτάθλημα. Με τις νίκες τους αυτές οι δύο ομάδες έφτασαν στους 32
βαθμούς, με τον Απόλλωνα όμως να έχει καλύτερη διαφορά στα σετ με 47-10 έναντι 47-17 της Aruji Ανόρθωσης.
Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, το ΘΟΪ επικράτησε εκτός έδρας του Πανιδαλιακού με 2-3 σετ ύστερα από ένα
αμφίρροπο αγώνα, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ Κίτιον επιβλήθηκε της Κ.Ματθαίου ΑΠΕΝ στην έδρα της με 3-1 σετ.
Έτσι, το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής μεταξύ Πανιδαλιακού και Κ. Ματθαίου ΑΠΕν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ομάδα που θα διαβαθμιστεί. Η ΑΠΕΝ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 20 βαθμούς και συντελεστή σετ 16-45,
ενώ ο Πανιδαλιακός βρίσκεται στους 21 βαθμούς με συντελεστή σετ 19-41.
Όσον αφορά τη «μάχη» της 5ης θέσης, το ΘΟΪ έφτασε τους 24 βαθμούς έναντι 23 της ΑΕΚ Κίτιον με τις δύο ομάδες
να συγκρούονται στο «Κίτιον» την ερχόμενη αγωνιστική.
Αποτελέσματα:
TRB Da Noi ΑΕΛ - Aruji Ανόρθωσις 1-3 (25-21, 21-25, 21-25, 17-25)
Απόλλων - Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-15, 25-16, 25-15)
ΑΕΚ Κίτιον – Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-16)
Πανιδαλιακός - ΘΟΪ Αυγόρου 2-3 (19-25, 25-14, 21-25, 32-30, 11-15)
Συνθέσεις:

Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Κωνσταντίνου Μ., Ιορδάνους,
Αριστείδου-Λίμπερο1, Χαραλάμπους-Λίμπερο2 (Παύλου, Σμιρνόβα, Κωνσταντίνου Ρ.)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Ιωαννίδου, Στεφάνου-Λίμπερο
(Σεργίου)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Κονσταντίνοβα, Στυλιανού, Ψηλογένη, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι,
Ηρακλέους-Λίμπερο
ΑΕΚ Κίτιον (Ξιούρου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Ε.Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ,Βαρνάβα, Χριστοφόρου, Καραπατέα
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Λιονταρή, Αθανασίου, Ταλιαδώρου Α. Κουσκ, Σταύρου, Μόρτον
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Παπαδοπούλου, Όθωνος, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών-Play-offs (1ος γύρος - 1ος αγώνας)
Mαραθώνας - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-0
Παφιακός – Αναγέννηση 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 26-24)

07.03.2011 / 18.45

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-17η αγωνιστική (3η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Τρίτη 8 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή της
17ης αγωνιστικής. Η 3η αγωνιστική της Β΄Φάσης περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι Da Noi AEΛ-Aruji Ανόρθωσις, το
οποίο δεσπόζει των αναμετρήσεων. Η «Κυρία» χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη για να παραμείνει ισόβαθμη με τον
Απόλλωνα, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία έχοντας καλύτερη αναλογία στα σετ. Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες
έχουν από 30 βαθμούς με συντελεστή σετ για τον Απόλλωνα 44-10 έναντι 44-16 της δεύτερης Aruji Ανόρθωσης.
Επιδίωξη της ομάδας της Ιουλίας Σάλτσεβιτς είναι να μη χαθούν βαθμοί μέχρι το επόμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα,
για να μπορέσει να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τον τίτλο μέχρι τέλους, κάτι που δεν αναμένεται να είναι εύκολο αφού
η Da Noi ΑΕΛ θα παλαίψει για τη νίκη που θα τις δώσει ελπίδες για τη 2η θέση.
Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης
ελπίζοντας την ίδια ώρα σε απώλειες της Aruji Ανόρθωσης στο ντέρμπι ώστε να βρεθεί πιο κοντά στην κατάκτηση του
τίτλου.
Για τις θέσεις 5-8, ΑΕΚ Κίτιον φιλοξενεί την Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ σε ένα σημαντικό αγώνα, ο οποίος μπορεί να
ξεκαθαρίσει πολλά στην υπόθεση της διαβάθμισης. Οι γηπεδούχοι με νίκη ξενοιάζουν οριστικά και «βυθίζουν»
περισσότερο τους φιλοξενούμενους, ιδιαίτερα αν τυχόν ήττα της Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ συνοδευτεί με νίκη του
Πανιδαλιακού απέναντι στο ΘΟΪ Αυγόρου. Η ομάδα του Δαλιού δε βλέπει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη απέναντι στο
ΘΟΪ αφού σε αντίθετη περίπτωση θα «παίξει» ίσως ολόλκληρη την κατηγορία στο ντέρμπι της 15 ης Μαρτίου εναντίον
της Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ.
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.

04.03.2011 / 22.30
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-16η αγωνιστική (2η Β΄Φάσης)
Η Ανόρθωση ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κορυφής κερδίζοντας την Pokka AE Καραβά με 3-0 σετ στο
«Θεμιστόκλειο» ύστερα από ένα πολύ ωραίο αγώνα με αρκετές εντυπωσιακές φάσεις. Με τη νίκη αυτή η Ανόρθωση
έφτασε τους 30 βαθμούς έναντι 29 της Pokka ΑΕ Καραβά παίρνοντας προβάδισμα στη «μάχη» του τίτλου.
Στο πρώτο σετ η Ανόρθωση κατάφερε να προηγηθεί με 8-6 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ, αλλά η Pokka ΑΕ Καραβά
πέρασε μπροστά στη συνέχεια με 10-11. Μια εκπληκτική άμυνα του Πλατρίτη και ένα λάθος των φιλοξενουμένων
στην κόντρα έφεραν ξανά το παιχνίδι στα ίσα αλλά η Pokka AEK πέρασε ξανά μπροστά με 12-14 σε μια φάση όπου η
διαμαρτυρία του Γ. Κοντού είχε ως αποτέλεσμα την κίτρινη κάρτα με το σκορ να γίνεται 12-15 και στη συνέχεια 1316. Η Pokka ΑΕΚ έφτασε να προηγείται μέχρι και τέσσερις πόντους διαφορά (15-19), αλλά η «Κυρία» με μπροστάρη
τον εκπληκτικό Καναδό ακραίο Μάρτιν κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα. Το σερβίς του Καναδού
έφερε τον τρίτο του άσσο με το σκορ να γίνεται 18-19 και με λάθος υποδοχή ήρθε η ισοφάριση στη συνέχεια με 1919. Οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο με τον Τσάβες να κάνει το 22-21 και τον Κνέζεβιτς να ισοφαρίζει με
μπλοκ ύστερα από ένα εντυπωσιακό ράλι. Ο Μάρτιν με δύο συνεχόμενους πόντους έκανε αρχικά το 23-22 και στη
συνέχεια το 24-23 δίνοντας σετ-πόιντ στην Ανόρθωση. Ο Αργεντίνος διαγώνιος της Pokka ΑΕ Καραβά Πέπε Γκονζάλες
ισοφάρισε με επίθεση από τη θέση 4, αλλά ένα μπλοκ των Μιχαήλ-Οικονομίδη έφεραν το δεύτερο σετ-πόιντ για την
ομάδα του Πέτρου Κοντού. Ο Ευσταθίου ισοφάρισε με δύσκολη επίθεση σε 25-25, αλλά και πάλι ο Μάρτιν με
εντυπωσιακή επίθεση από την πίσω ζώνη κατάφερε να αξιοποιήσει την τρίτη ευκαιρία για την ομάδα του κάνοντας το

27-25 και το 1-0 σετ για την Ανόρθωση.
Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωση συνέχισε απ’ εκεί που έμεινε και με την ψυχολογία με το μέρος της κατάφερε να πάρει
από την αρχή σημαντικό προβάδισμα με 8-4 και 16-7, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος του σετ κερδίζοντας το σετ
με 25-14.
Με το 2-0 υπέρ της η Ανόρθωση προηγήθηκε και στο τρίτο σετ με 8-5 διατηρώντας μια διαφορά ασφαλείας μέχρι το
21-18. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι το σερβίς του Γκονζάλες μείωσαν στον πόντο (21-20), αλλά η Ανόρθωση
με δύσκολη επίθεση του Γ. Κοντού πήρε προβάδισμα δύο πόντοων με 22-20. Ο Αποστόλου με δύο επιθέσεις κράτησε
την Pokka ΑΕ Καραβά κοντά στο σκορ μειώνοντας σε 23-22 και 24-23, αλλά το χαμένο σερβίς του Μοράλες έφερε το
25-23 και το 3-0 σετ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην προσπάθειά τους για
διατήρηση του τίτλου της πρωταθλήτριας.
Στους άλλους αγώνες, η Νέα Σαλαμίνα πέρασε νικηφόρα από το «Λευκόθεο» κερδίζοντας της Ομόνοια με 0-3 σετ και
με 27 βαθμούς πλησίασε στους δύο πόντους τη 2η θέση.
Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, ο Chloe’s Παφιακός επικράτησε εντός έδρας της Αναγέννησης Δερύνειας με 3-0 σετ
παίρνοντας προβάδισμα δύο βαθμών για την 5η θέση αφού με τη νίκη αυτή έφτασε στους 24 βαθμούς, έναντι 22 της
Αναγέννησης.
Στον άλλο αγώνα, η Ολυμπιάδα παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε δεν κατάφερε να πάρει την 1η νίκη της στο
πρωτάθλημα, αφού ηττήθηκε στο τάι-μπρέικ από το Διόνυσο με 2-3 σετ. Η ομάδα του Στρουμπιού με τη νίκη της
έφτασε στους 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα.
* Επόμενο τηλεοπτικό παιχνίδι από το ΡΙΚ το ντέρμπι της μεθεπόμενης αγωνιστικής Pokka AE Καραβά-Ανόρθωση.
Αποτελέσματα:
Ανόρθωσις-Pokka ΑΕ Καραβά 3-0 (27-25, 25-14, 25-23)
Ομόνοια-Νέα Σαλαμίνα 0-3 (13-25, 15-25, 19-25)
Chloe's Παφιακός - Αναγέννηση 3-0 (25-15, 25-19, 25-22)
Ολυμπιάδα Ν. - Σαν Άλλοτε Διόνυσος 2-3 (25-14, 19-25, 12-25, 25-23, 11-15)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Ουζούνοφ, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Χριστοφή)
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, Μιχαήλ-Λίμπερο
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Χ΄Θωμά, Πηλακούρης,Λοΐζου,Πολυνείκης, Σπανός, Πετρακίδης Α. (Αλεξίου, Ηρακλέους,
Πετρακίδης Σ.)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Χρυσοστόμου Π., Χ΄Φιλίππου, Κλοκ, Ιωάννου, Δημητρίου, Ζουράβλιεφ (Ζηκάκης,
Χρυσοστόμου Σ.)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης):Κατράνης, Πάρπας, Αναστασιάδης, Παπαστεριανός, Φαούτας, Αντωνιάδης
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Αχιλλέως, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Κανναβιάς, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον,Αχιλλέως Ζάνης-Λίμπερο (Παναγίδης)

03.03.2011 / 15.45

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-16η αγωνιστική (2η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Παρασκευή 4 Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών με τη διεξαγωγή τεσσάρων
αναμετρήσεων, δύο για τις θέσεις 1-4 και δύο για τις θέσεις 5-8.
Το μεγάλο ντέρμπι Ανόρθωσις-Pokka ΑΕ Καραβά δεσπόζει των αναμετρήσεων στο 1ο γκρουπ και αναμένεται να παίξει
καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη «μάχη» του τίτλου. Οι δύο μονομάχοι συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας
με 28 βαθμούς με την Ανόρθωση να αναφέρεται ως πρώτη με ένα σετ διαφορά (40-11) από την Pokka ΑΕ Καραβά
(40-12). Με γνώμονα τη δυναμικότητα των δύο ομάδων και την τωρινή ισοβαθμία, οι αγώνες μεταξύ τους αναμένεται
να είναι καθοριστικοί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την
τηλεόραση του ΡΙΚ2 στις 8:00μμ.
Στο δεύτερο παιχνίδι για τις θέσεις 1-4, η Ομόνοια φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα στο «Λευκόθεο».
Στο 2ο γκρουπ για τις θέσεις 5-8, ο Chloe’s Παφιακός υποδέχεται την Ανγέννηση Δερύνειας επιδιώκοντας τη νίκη που
θα τον φέρει πολύ κοντά στην 5η θέση. Το έργο της ομάδας του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς δεν αναμένεται να είναι εύκολο,
αφού η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να κερδίσει έστω και δύσκολα με 3-2 στην έδρα της τον Chloe’s Παφιακό
στον αγώνα του 2ου γύρου του πρωταθλήματος.
Τέλος, η Ολυμπιάδα Νεάπολης, αγωνίζεται στην έδρα της εναντίον του Σαν Άλλοτε Διόνυσου, ο οποίος είναι το φαβορί

για τη νίκη.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

02.03.2011 / 00.15

Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών-Στον τελικό η Ολυμπιάδα Φρενάρους
Η Ολυμπιάδα Φρενάρους θα είναι τελικά η αντίπαλος του Άρης Λεμεσού στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄
Κατηγορίας Ανδρών. Η Ολυμπιάδα γνώρισε την ήττα στον επαναληπτικό αγώνας της με τον Φοίνικα Πύλας με 3-2 σετ.
Με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα και έτσι η πρόκριση κρίθηκε στη διαφορά των πόντων. Η
Ολυμπιάδα Φρενάρους με συνολικό σκορ 218-211 στους πόντους πέρασε στον τελικό. Τα σετ του δεύτερου
ημιτελικού όπου ο Φοίνικας πέτυχε νίκη χωρίς αντίκρισμα ήταν: 25-19, 20-25, 24-26, 25-18, 13-15.

01.03.2011 / 22.25

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-16η αγωνιστική (2η Β΄Φάσης)
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-3 σετ πέτυχε ο Απόλλωνας απέναντι στην Aruji Ανόρθωση. Με τη νίκη αυτή η ομάδα
του Ντιμίτρι Λέτσιεφ έφτασε την αντίπαλό της στους 30 βαθμούς με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για την
κατάκτηση του τίτλου. Η «Κυρία» ήταν αυτή που προηγήθηκε με 2-0 σετ δε’ιχνοντας να είναι κοντά στη νίκη, αλλά οι
φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους στη συνέχεια κατακτώντας τρία συνεχόμενα σετ φτάνοντας έτσι στη
μεγάλη ανατροπή. Με την εξέλιξη που είχε ο αγώνας μπορούμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας «πλήρωσε» με το ίδιο
νόμισμα την Ανόρθωση, αφού στην 11η αγωνιστική, η ομάδα της Ιουλίας Σάλτσεβιτς ήταν αυτή που ενώ έχανε με 2-0
από τον Απόλλωνα, κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 2-3 σετ στη Λεμεσό. Πλέον οι δύο ομάδες ξεκινούν από την
ίδια αφετηρία, με τον Απόλλωνα να έχει ελαφρύ προβάδισμα με τις νίκες του απεναντι σε ΑΕΛ και Ανόρθωση και τη
διαφορά στα κερδισμένα και απωλεσθέντα σετ να είναι με το μέρος του.
Στο 2ο αγώνα για τις θέσεις 1-4 η Da Noi ΑΕΛ μετά από πολύ καλή εμφάνιση, επικράτησε εκτός έδρας της Ολυμπιάδας
Ν. με 0-3 σετ, φτάνοντας τους 28 βαθμούς. Αυτή ήταν η 12η νίκη της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα.
Για τις θέσεις 5-8, η Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ πέτυχε σπουδαίας σημασίας νίκη στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού
κερδίζοντας τον Πανιδαλιακό με 3-0 σετ. Με τη νίκη αυτή οι γηπεδούχοι έφτασαν στους 19 βαθμούς έναντι 20 του
Πανιδαλιακού, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους εναπομείναντες αγώνες για τη «μάχη» του υποβιβασμού.
Στον άλλο αγώνα, η ΑΕΚ Κίτιον πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-3 επί του ΘΟΪ, πλησιάζοντας την ομάδα του
Αυγόρου στον ένα βαθμό και δείχνοντας ταυτόχρονα ότι μπορεί να «παλαίψει» για την 5 η θέση της βαθμολογίας.
Αποτελέσματα:
Aruji Ανόρθωσις - Απόλλων 2-3 (25-20, 25-20, 17-25, 23-25, 10-15)
Ολυμπιάδα Ν. – Da Noi ΑΕΛ 0-3 (15-25, 15-25, 14-25)
Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ - Πανιδαλιακός 3-0 (31-29, 25-17, 25-09)
ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΕΚ Κίτιον 1-3 (21-25, 25-21, 15-25, 19-25)
Συνθέσεις:
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Σεργίου, ΣτεφάνουΛίμπερο (Παπαϊωάννου, Ιωαννίδου)
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ,Φραντζιέσκα, Χριστοφόρου, Καραπατέα (Χ΄Αντώνη)
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Λιονταρή, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α. (Ανδρέου)
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Κοττορή, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα, Χ΄Κωνσταντή-Λίμπερο
ΑΕΚ Κίτιον (Ξιούρου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Στυλιανού, Καραγιάννη, Ιωάννου, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο (Καραγιάννη, Ψηλογένη)
Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Παύλου, Ιορδάνους (Σμιρνόβα)
Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών-Ημιτελική Φάση (2ος αγώνας)
Παφιακός - Μαραθώνας 1-3 (25-16, 09-25, 22-25, 17-25)
Αναγέννηση - Ν.Ο.Αμμοχώστου 1-3 (23-25, 25-19, 22-25, 20-25)
Ο Ν.Ο.Αμμοχώστου και ο Μαραθώνας είναι οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄
Κατηγορίας Γυναικών μετά τις νέες νίκες που πέτυχαν στους δύο ημιτελικούς απέναντι σε Αναγέννηση και Παφιακό
αντίστοιχα.

01.03.2011 / 19.55

Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών-Στον τελικό ο Άρης Λεμεσού
Ο Άρης Λεμεσού είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών αφού
επικράτησε για δεύτερη φορά της Εθνικής Ενόπλων, αυτή τη φορά με 0-3 σετ (19-25, 18-25, 20-25). Στον πρώτο
αγώνα στη Λεμεσό, ο Άρης είχε επικρατήσει με 3-1 σετ (25-18, 23-25, 25-22, 25-18).
Ο δεύτερος ημιτελικός Φοίνικας - Ολυμπιάδα Φρ. θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου με τη φιλοξενούμενη ομάδα να
διατηρεί το προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό, αφού στον πρώτο αγώνα επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-3 σετ (1925, 25-15, 22-25, 33-31, 09-15).

28.02.2011 / 16.25
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-16η αγωνιστική (2η Β΄Φάσης)
Συνεχίζεται την Τρίτη 1η Μαρτίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή της
16ης αγωνιστικής. Η 2η αγωνιστική της Β΄Φάσης περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής Aruji Ανόρθωσις-Απόλλων, το οποίο
δεσπόζει των αναμετρήσεων. Η «Κυρία» με νίκη θα βρεθεί ακόμα πιο κοντά στον τίτλο αφού θα αυξήσει τη διαφορά
από την ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ στους δύο βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης των φιλοξενούμενων τότε οι δύο ομάδες
θα βρεθούν ισόβαθμες στους 30 βαθμούς και οι πιθανότητες για τον τίτλο θα είναι μοιρασμένες. Στο δεύτερο αγώνα
για το γκρουπ τίτλου, η Ολυμπιάδα φιλοξενεί την Da Noi ΑΕΛ με τους φιλοξενούμενους να είναι το μεγάλο φαβορί για
τη νίκη.
Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, η Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ φιλοξενεί τον Πανιδαλιακό παίζοντας ουσιαστικά το τελευταίο
της χαρτί για παραμονή. Με νίκη η γηπεδούχος ομάδα θα μειώσει τη διαφορά από την ομάδα του Ιδαλίου στον ένα
βαθμό, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή. Στον άλλο αγώνα το ΘΟΪ Αυγόρου φιλοξενεί την ΑΕΚ Κίτιον και
με νίκη παίρνει ουσιαστικά την 5η θέση στη βαθμολογία. Οι φιλοξενούμενοι όμως με τυχόν ήττα τους και νίκη της Κ.
Ματθαίου ΑΠΕΝ, θα βρεθούν κι αυτοί μόλις ένα βαθμό μπροστά από την τελευταία θέση μπαίνοντας σε περιπέτειες.
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.

25.02.2011 / 22.15
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-15η αγωνιστική (1η Β΄Φάσης)
Η Pokka AE Καραβά κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0 στο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής της Β΄Φάσης και έφτασε την
Ανόρθωση στους 28 βαθμούς με το ντέρμπι κορυφής της επόμενης αγωνιστικής στο «Θεμιστόκλειο» να συγκεντρώνει
τεράστιο ενδιαφέρον, αφού ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια των πλέι οφ.
Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, η Αναγέννηση πέτυχε δύσκολη αλλά σημαντική νίκη με 3-2 απέναντι στο Διόνυσο
εκτός έδρας, ενώ ο Παφιακός επικράτησε επίσης εκτός έδρας της Ολυμπιάδας Ν. με 3-0 σετ.
Αποτελέσματα:
Νέα Σαλαμίνα - Pokka ΑΕ Καραβά 0-3 (21-25, 20-25, 21-25)
Ολυμπιάδα Ν. - Chloe's Παφιακός 0-3 (13-25, 23-25, 24-26)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος - Αναγέννηση 2-3 (25-17, 19-25, 25-20, 19-25, 12-15)
Συνθέσεις:
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Χ΄Φιλίππου, Ζηκάκης)
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, Μιχαήλ-Λίμπερο
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης):Κατράνης, Φράγκου, Φιλιππίδης, Παπαστεριανός, Φαούτας, Αντωνιάδης, ΒάρδαςΛίμπερο
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Ανθής, Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Αχιλλέως, Κανναβιάς)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον,Αχιλλέως Ζάνης-Λίμπερο
Ημιτελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών-1ος αγώνας
Ν.Ο.Αμμοχώστου-Αναγέννηση 3-2 (25-13, 20-25, 25-18, 17-25, 15-12)

24.02.2011 / 21.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-15η αγωνιστική (1η Β΄Φάσης)
Ομόνοια-Ανόρθωση 0-3 (08-25, 08-25, 09-25)
Συνθέσεις:
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Πηλακούρης, Παπαγεωργίου, Σπανός, Σπύρου, Γιαννιός, Σπανιάς-Λίμπερο
(X'Θωμά Κ., Τσαγγαρίδης, Μιλιώτης, Καπνίσης)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Παπαϊωάννου, Μιχαήλ, Μάρτιν, Τσάβες, Κοντός, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Χριστοφή, Πρωτοψάλτης, Ιωάννου, Γεωργίου)

24.02.2011 / 19.00

Αρχίζει η 2η φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι η 1η αγωνιστική της 2ης φάσης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’
Κατηγορίας Ανδρών θα αρχίσει την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 με τον αγώνα Ομόνοια-Ανόρθωση και θα
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου με τις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις.
Όπως προνοεί η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος 2010 – 11, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης της 1ης φάσης οι οκτώ
ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους για την ανάδειξη του πρωταθλητή και της ομάδας που θα διαβαθμιστεί στη Β’
Κατηγορία Ανδρών. Ειδικότερα οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 – 4 στην βαθμολογική κατάταξη της 1ης
φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 1ο όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή και οι ομάδες που θα
καταλάβουν τις θέσεις 5 – 8 στην βαθμολογική κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 2ο
όμιλο για την ανάδειξη της ομάδας που θα διαβαθμιστεί στην Β’ Κατηγορία Ανδρών.
Στη 2η φάση θα γίνουν αγώνες ανά όμιλο όλοι εναντίον όλων σε δύο γύρους (αγώνες εντός και εκτός έδρας) και οι
ομάδες θα μεταφέρουν στους ομίλους τους τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στην 1η φάση (βαθμοί, σετ, πόντοι)
και η οποία θα ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση
στον 1ο όμιλο ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση στον 2ο όμιλο
διαβαθμίζεται στην Β’ Κατηγορία Ανδρών, στην οποία θα αγωνιστεί την περίοδο 2011 – 2012.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών έχει ως ακολούθως:
15η Αγωνιστική:
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011
(Θέσεις 1-4): Ομόνοια- Ανόρθωση
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011
(Θέσεις 1-4): Νέα Σαλαμίνα – Pokka ΑΕ Καραβά (ΡΙΚ2, 8:00μμ)
(Θέσεις 5-8): Ολυμπιάδα Ν. – Chloe’s Παφιακός
(Θέσεις 5-8): Σαν Άλλοτε Διόνυσος - Αναγέννηση
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ
Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας Ανδρών (θέσεις 1-4)

1.
2.
3.
4.

Ομάδα
Αγ. Ν. Η. Σετ
Β.
Ανόρθωση.................14...12...2...37-11....26
Pokka AE Καραβά.......14...12...2…37-12....26
Νέα Σαλαμίνα.............14...10...4...34-16....24
Ομόνοια…………………..14...8....6...28-22.....21

*Η Ομόνοια έχει ένα μηδενισμό (Απόφαση Δικαστικής ΚΟΠΕ 14.12.2010)
Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας Ανδρών (θέσεις 5-8)

5.
6.
7.
8.

Ομάδα
Αγ. Ν. Η. Σετ
Β.
Chloe’s Παφιακός........14...6...8....26-28.....20
Αναγέννηση................14...5..9....17-34......19
Σαν Άλλοτε Διόνυσος...14...3..11...16-35…..17
Ολυμπιάδα Ν...............14...0..14....5-42…...14
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-15η αγωνιστική (1η Β΄Φάσης)
Η Aruji Ανόρθωση και ο Απόλλωνας φαίνεται ότι θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέχρι τέλους μετά
τα αποψινά αποτελέσματα της Β΄Φάσης στο γκρουπ για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας. Συγκεκριμένα, στο
μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Απόλλωνας κέρδισε εκτός έδρας με 0-3 την Da Noi AEΛ, αφήνοντας την τρεις
βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Ταυτόχρονα, διατήρησε τη διαφορά του ενός βαθμού από την
«Κυρία», η οποία επικράτησε της Ολυμπιάδας εκτός έδρας με 1-3 σετ, δίνοντας τεράστια σημασία στο ντέρμπι
κορυφής που ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική μεταξύ των δύο πρωτοπόρων.
Στη «μάχη» της διαβάθμισης, η ΑΠΕΝ έχασε εντός έδρας από το ΘΟΪ με 2-3 σετ και σε συνδυασμό με τη νίκη του
Πανιδαλιακού επί της ΑΕΚ Κίτιον με 3-1 σετ, η διαφορά της από τις δύο ομάδες αυξήθηκε στους δύο βαθμούς,
κάνοντας πιο δύσκολο το έργο της στη συνέχεια.
Αποτελέσματα:
Ολυμπιάδα Ν. - Aruji Ανόρθωσις 1-3 (10-25, 25-22, 18-25, 20-25)
Da Noi ΑΕΛ - Απόλλων 0-3 (20-25, 20-25, 15-25)
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ - ΘΟΙ Αυγόρου 2-3 (25-23, 12-25, 19-25, 25-21, 08-15)
Πανιδαλιακός - ΑΕΚ Κίτιον 3-1
Συνθέσεις:
Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Ioρδάνους, Μ.Κωνσταντίνου,
Αριστείδου-Λίμπερο1, Χαραλάμπους-Λίμπερο2 (Παύλου)
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Σεργίου, Στεφάνου-Λίμπερο
(Ιωαννίδου)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Kονσταντίνοβα, Καραγιάννη, Ιωάννου, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι,
Ηρακλέους-Λίμπερο (Στυλιανού, Ψηλογένη)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Κούτα, Στογιάνοβα, Σταύρου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο (Βασιλείου)
20.02.2011 / 14.30

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-15η αγωνιστική (1η Β΄Φάσης)
Ξεκινά αύριο Τρίτη 22 Φεβρουαρίου η Β΄Φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή
τεσσάρων αναμετρήσεων, δύο για τις θέσεις 1-4 και δύο για τις θέσεις 5-8.
Συγκεκριμένα,για τις θέσεις 1-4, η πρωτοπόρος Αruji Ανόρθωσις αντιμετωπίζει εκτός έδρας την 4η στη βαθμολογία
Ολυμπιάδα Ν. ενώ η τρίτη στη βαθμολογία Da Noi ΑΕΛ υποδέχεται το δεύτερο Απόλλωνα. Η Aruji Ανόρθωσις, μετά τη
σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Da Noi AEΛ, θέλει να εκμεταλλευτεί τις απώλειες που θα έχει μια εκ των
συνδιεκδικητών του τίτλου στο μεταξύ τους ντέρμπι, επιδιώκοντας μόνο τη νίκη απέναντι στη μαχητική Ολυμπιάδα Ν.
Το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στη Λεμεσό όπου η ΑΕΛ θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα για να μη
χάσει από νωρίς το τρένο του τίτλου, αφού ήδη βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αruji Ανόρθωση και
ένα πίσω από τον Απόλλωνα. Τη νίκη θέλει και ο Απόλλωνας για να διατηρήσει τη διαφορά από την κορυφή στον ένα
βαθμό, εν’ όψει και του ντέρμπι κορυφής που ακολουθεί στην επόμενη αγωνιστική απέναντι στην πρωτοπόρο του
πρωταθλήματος στη Λευκωσία.
Για τις θέσεις 5-8, η ΑΠΕΝ αντιμετωπίζει το ΘΟΪ Αυγόρου με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλης σημασίας νίκη
απέναντι στον Πανιδαλιακό.Η διαφορά της ουραγού της βαθμολογίας ΑΠΕΝ έχει μειωθεί στον ένα βαθμό από τον
Πανιδαλιακό και στους δύο από την ΑΕΚ Κίτιον, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.
Στο δεύτερο παιχνίδι για τον όμιλο της διαβάθμισης ο Πανιδαλιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ Κίτιον με τις δύο ομάδες να
επιδιώκουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει μακριά από περιπέτειες, μια και η ΑΠΕΝ εμφανίζεται αποφασισμένη να
παλαίψει σκληρά για την αποφυγή της διαβάθμισης.

21.02.2011 / 12.39

Αρχίζει η 2η φάση των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι η 2η φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας
Γυναικών θα αρχίσει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011. Όπως προνοεί η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος 2010 – 11,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξη της 1ης φάσης οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους για την ανάδειξη του
πρωταθλητή και της ομάδας που θα διαβαθμιστεί στην Β’ Κατηγορία Γυναικών: «Ειδικότερα οι ομάδες που θα
καταλάβουν τις θέσεις 1 – 4 στην βαθμολογική κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 1ο
όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή και οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 – 8 στην βαθμολογική
κατάταξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος θα αγωνιστούν στον 2ο όμιλο για την ανάδειξη της ομάδας που θα
διαβαθμιστεί στην Β’ Κατηγορία Γυναικών.
Στην 2η φάση θα γίνουν αγώνες ανά όμιλο όλοι εναντίον όλων σε δύο γύρους (αγώνες εντός και εκτός έδρας) και οι
ομάδες θα μεταφέρουν στους ομίλους τους την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στην 1η φάση (βαθμοί, σετ, πόντοι)

και η οποία θα ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση
στον 1ο όμιλο ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση στον 2ο όμιλο
διαβαθμίζεται στην Β’ Κατηγορία Γυναικών στην οποία θα αγωνιστεί την περίοδο 2010 – 2011».
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Γυναικών έχει ως ακολούθως:
15η Αγωνιστική Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
(Θέσεις 1-4): Ολυμπιάδα Νεάπολης – Aruji Ανόρθωσις, Da Noi ΑΕΛ - Απόλλων
(Θέσεις 5-8): Κ Ματθαίου ΑΠΕΝ - ΘΟΙ Αυγόρου, Πανιδαλιακός - ΑΕΚ Κίτιον
Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας γυναικών (θέσεις 1-4)

1.
2.
3.
4.

Ομάδα
Αγ. Ν. Η. Σετ
Β.
Ανόρθωση.....14...13...1...39-12...27
Απόλλων........14...12...2...38-8....26
ΑΕΛ..............14...11...3...39-12...25
Ολυμπιάδα Ν..14...6.....8...21-28...20

Βαθμολογία Α΄Κατηγορίας γυναικών (θέσεις 5-8)

5.
6.
7.
8.

Ομάδα
Αγ. Ν. Η. Σετ
Β.
ΘΟΙ Αυγόρου...14...5...9....20-33...19
ΑΕΚ Κίτιον.......14...4...10...17-32...18
Πανιδαλιακός...14...3...11...14-34...17
Α.Π.Ε.Ν..........14...2...12...10-39...16
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Λύση συνεργασίας Ομόνοιας - Μορένο
Η Ομόνοια Λευκωσίας ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας της κοινή-συναινέσει (επικυρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου,
2011) με τον Κουβανό πετοσφαιριστή Αντόνιο Βίκτορ Πέρεζ Μορένο.

19.02.2011 / 22.10

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-14η αγωνιστική
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-3 πέτυχε η Aruji Ανόρθωσις απέναντι στην Da Noi ΑΕΛ κατακτώντας την 1η θέση με τη
λήξη της κανονικής περιόδου (Α΄Φάση) του πρωταθλήματος. Με τη νίκη της η «Κυρία» έφτασε στους 27 βαθμούς
έχοντας 13 νίκες και μία ήττα, αφήνοντας στη 2η θέση τον Απόλλωνα με 26 βαθμούς και στην τρίτη την Da Noi ΑΕΛ
με 25 βαθμούς, διατηρώντας το προβάδισμα στη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου, εν' όψει της Β΄Φάσης που θα
ακολουθήσει.
Το ντέρμπι Da Noi ΑΕΛ - Aruji Ανόρθωσις βρήκε τη φιλοξενούμενη oμάδα να προηγείται με 0-2 κατακτώντας και τα
δύο σετ με 21-25. Η Da Noi ΑΕΛ ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2
παίρνοντας το τρίτο σετ με 25-16 και το τέταρτο με 25-18, οδηγώντας έτσι το ματς στο τάι-μπρέικ. Εκεί,
η Aruji Ανόρθωσις έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία κατακτώντας το 5ο σετ με 11-15 και τη νίκη με 2-3 σετ.
Στα άλλα ματς ο Απόλλωνας πέρασε έυκολα από το «Κίτιον» κερδίζοντας την ΑΕΚ Κίτιον με 0-3 σετ μένοντας κοντά
στην κορυφή με ένα βαθμό διαφορά από την πρωτοπόρο Aruji Ανόρθωση και ένα πόντο μπροστά από
την Da Noi ΑΕΛ.
Στον Άγιο Αθανάσιο, η Κ. Ματθαίου ΑΠΕΝ πέτυχε μεγάλης σημασίας νίκη απέναντι στον Πανιδαλιακό αναπτερώνοντας
τις ελπίδες της για παραμονή, αφού πλέον η διαφορά της από τον Πανιδαλιακό μειώθηκε στον ένα βαθμό.
Τέλος, η Ολυμπιάδα, χωρίς την Καρλατίρας στη σύνθεσή της γνώρισε την εντός έδρας ήττα από το μαχητικό ΘΟΪ
Αυγόρου με 0-3 σετ. Οι φιλοξενούμενοι με τη νίκη αυτή πέρασαν μόνοι στην 5η θέση της βαθμολογίας.
Τελικά αποτελέσματα:
Da Noi ΑΕΛ - Aruji Ανόρθωσις 2-3 (21-25, 21-25, 25-16, 25-18, 11-15)
ΑΕΚ Κίτιον - Απόλλων 0-3 (07-25, 11-25, 19-25)
ΑΠΕΝ - Πανιδαλιακός 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-23)
Ολυμπιάδα Ν. - ΘΟΪ 0-3 (17-25, 20-25, 15-25)
Συνθέσεις:
Da Noi ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Παύλου, Μ.Κωνσταντίνου,
Αριστείδου-Λίμπερο (Ιορδάνους)

Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, ΑγγελοπούλουΛίμπερο (Σταύρου)
K. Mατθαίου ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Λιονταρή, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α. (Κόσιη)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Kονσταντίνοβα, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα,
Μακλάσκι, Ηρακλέους-Λίμπερο (Ψηλογένη, Χαραλάμπους)
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα, Παρπούνα-Λίμπερο

18.02.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-14η αγωνιστική
Μεγάλη νίκη με 3-1 σετ απέναντι στην Pokka AE Καραβά πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα στο «Σπύρος Κυπριανού» βάζοντας
«φωτιά» στο πρωτάθλημα, αφού η ήττα της Pokka ΑΕΚ σε συνδυασμό με τη νίκη της Ανόρθωσης απέναντι στην
Ολυμπιάδα φέρνει την ομάδα του Πέτρου Κοντού στην 1η θέση της βαθμολογίας με μόλις ένα σετ διαφορά από την
ομάδα του Γιούρι Φιλίποφ. Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μάρκο Κλοκ μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους δύο
βαθμούς και η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται συναρπαστική.
Νέα Σαλαμίνα-Pokka ΑΕ Καραβά 3-1
Στο 1ο σετ η Νέα Σαλαμίνα με όπλο το δυνατό της σερβίς δημιούργησε προβλήματα στην υποδοχή της Pokka
AE Καραβά και πήρε από την αρχή σημαντικό προβάδισμα στο σκορ με 8-4 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ. Η διαφορά
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στα μέσα του σετ με τον Κούτουριτς να κάνει το 16-11 με ωραία επίθεση από τη θέση έξι
και τη διαφορά να αυξάνεται στους επτά πόντους (18-11) με άσσο των «ερυθρόλευκων». Η Νέα Σαλαμίνα συνέχισε
να πιέζει στο σερβίς και σε συνδυασμό με τα ψηλά ποσοστά του Ζουράβλιεφ στην επίθεση έφτασε με πόντο του
Εσθονού στο 24-12 και στο πρώτο σετ-πόιντ. Η Pokka ΑΕ Καραβά μείωσε σε 24-16 αλλά με σερβίς στο φιλέ το πρώτο
σετ κατέληξε στη Νέα Σαλαμίνα με 25-16.
Στο 2ο σετ, οι παίκτες της Pokka AEΚ ανέβασαν την απόδοσή τους και με όπλο το δυνατό τους μπλοκ κατάφεραν να
βρεθούν μπροστά στο σκορ με 7-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ χάρη σε διπλό μπλοκ από τους Κνέζεβιτς-Μοράλες.
Οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ με τη Νέα Σαλαμίνα να παίρνει προβάδισμα με 16-14 στο δεύτερο τάιμ
άουτ. Οι ισοπαλίες διαδέχονταν η μια την άλλη μέχρι το 19-20 όπου η Pokka ΑΕ Καραβά πήρε προβάδισμα τριών
πόντων (19-22) μετά από κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Εσθονός διαγώνιος Ζουράβλιεφ για διαμαρτυρία στο 19-21. Ο
Νίκος Κολάς έδωσε το πρώτο σετ-πόιντ στην ομάδα του στο 21-24 αλλά η Νέα Σαλαμίνα μείωσε με τη βοήθεια των
δύσκολων σερβίς από το Σέρβο πασαδόρο Μπόικοβιτς σε 23-24. Ο Κολάς και πάλι όμως κατάφερε στο τρίτο σετ-πόιντ
να πάρει το μπλοκ άουτ και να δώσει το σετ στην ομάδα του με 23-25 ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 1-1.
Το τρίτο σετ βρήκε τις δύο ομάδες να βρίσκονται μέχρι τα μέσα του σετ κοντά στο σκορ, με την Pokka ΑΕ Καραβά να
φτάνει πρώτη στο δεύτερο τάιμ άουτ με 15-16 χάρη σε πόντο του Νίκου Κολά ο οποίος στα τρία πρώτα σετ είχε 9/13
επιθέσεις. Η ομάδα του Φιλίποφ προηγήθηκε με 16-18 αλλά η απάντηση των παικτών του Μάρκο Κλοκ ήταν άμεση
αφού με πόντο του Κούτουριτς και άσσο του Μπόικοβιτς ισοφάρισαν σε 18-18. Οι δύο ομάδες προχωρούσαν ποντοπόντο μέχρι το 21-20 όπου με κίτρινη στον Ευσταθίου το σκορ έγινε 22-20. Ο ίδιος παίκτης μείωσε σε 22-21, αλλά με
τη βοήθεια του δύσκολου σερβίς του Ζουράβλιεφ η Νέα Σαλαμίνα πήρε σετ-πόιντ στο 24-21. Ο Πέπε πήρε το μπλοκ
άουτ κάνοντας το 24-22, αλλά ο εντυπωσιακός Ζουράβλιεφ έκανε με καρφί από τη θέση ένα το 25-22 και το 2-1 για
τη Νέα Σαλαμίνα.
Στο 4ο σετ η Νέα Σαλαμίνα παρά την αναγκαστική αλλαγή του Κούτουριτς με τον Χ΄Φιλίππου στα αρχικά στάδια του
σετ, κατάφερε να προηγηθεί με 8-6 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ και στη συνέχεια με 14-9 αναγκάζοντας τον τεχνικό
των τυπικά «φιλοξενούμενων» να καλέσει τάιμ-άουτ. Αυτό φαίνεται να αφύπνισε τους παίκτες της Pokka ΑΕΚ οι οποίοι
μείωσαν σε 14-13 χάρη σε πόντο του Νατόπτα και τρία συνεχόμενα μπλοκ. Με επίθεση του Αδάμου έγινε το 15-13 και
ο ασταμάτητος Ζουράβλιεφ με άσσο έκανε το 16-13 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ δίνοντας και πάλι σημαντικό
προβάδισμα στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι με τον 10ο άσσο τους στον αγώνα έκαναν το 18-14 και με τον 11ο το 1814. Η διαφορά παρέμενε στα ίδια επίπεδα μέχρι τα τελικά στάδια του σετ όπου με δύο πόντους του Ζουράβλιεφ
πρώτα στο 24-16 και στη συνέχεια στο 25-17 η Νέα Σαλμίνα πήρε το σετ και τη νίκη με 3-1 σετ.
*Ο Ζουράβλιεφ τέλειωσε τον αγώνα με 18/34 επθέσεις και η Νέα Σαλαμίνα είχε 11 άσσους συνολικά στον αγώνα.
*Η Pokka ΑΕ Καραβά είχε 12 μπλοκ στον αγώνα και οι δύο καλύτεροί της επιθετικοί ήταν οι δύο ακραίοι της Κολάς
(10/14 επιθέσεις) και Νατόπτα (13/24 επιθέσεις).
Τη νίκη της Νέας Σαλαμίνα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Ανόρθωσις, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της
Ολυμπιάδας με 3-0 και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έστω και με διαφορά ενός σετ εξασφαλίζοντας έτσι
(θεωρητικά) καλύτερο πρόγραμμα για τη Β΄Φάση του πρωταθλήματος.
Στο «Λευκόθεο» η Ομόνοια αγωνιζόμενη με την εφηβική της ομάδα, γνώρισε την ήττα με 0-3 σετ από την
Αναγέννηση σε ένα παιχνίδι που ενδιέφερε βαθμολογικά μόνο τη φιλοξενούμενη ομάδα, αφού η Ομόνοια είχε
εξασφαλισμένη την 4η θέση ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Τέλος, ο Chloe’s Παφιακός επικράτησε στο τοπικό τέρμπι του Σαν Άλλοτε Διόνυσου με 3-1 σετ διατηρώντας το
προβάδισμα για την κατάκτηση της 5ης θέσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νέα Σαλαμίνα - Pokka ΑΕ Καραβά 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-17)
Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις 0-3 (08-25, 18-25, 17-25)
Ομόνοια - Αναγέννηση Δ. 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος - Chloe's Παφιακός 1-3 (29-27, 24-26, 19-25, 21-25)
Με το πέρας της κανονικής περιόδου (Α΄Φάσης), η Ανόρθωση είναι πρώτη στη βαθμολογία με 26 βαθμούς, όσους έχει
και η Pokka ΑΕ Καραβά, ενώ η Νέα Σαλαμίνα ανέβηκε στους 24β. Στην τέταρτη θέση ακολουθέι η Ομόνοια με 21β και
στην 5η ο Παφιακός με 20β, ενώ με 19β ακολουθεί στην 6η θέση η Αναγέννηση Δ. Ο Διόνυσος ακολουθεί στην 7η
θέση με 18 βαθμούς και στην 8η θέση η Ολυμπιάδα με 15β.
Συνθέσεις:
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο (Χ΄Φιλίππου)
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο (Παμπακάς, Αποστόλου)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης):Κατράνης, Αναστασιάδης, Φιλιππίδης, Βάρδας, Παπαστεριανός, Αντωνιάδης,
Βάρδας-Λίμπερο (Πέτρου, Πάρπας, Χομαγιούν)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός):Κοντός, Παπαϊωάννου, Οικονομίδης, Γεωργίου, Ουζούνοφ, Τσάβες, ΠλατρίτηςΛίμπερο
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Καρεσίου, Κτωρίδης, Ιγνατίου)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Αχιλλέως)
Ομόνοια (Γιαννάκης Χριστοφόρου): Χ'Θωμά, Πηλακούρης, Παπαγεωργίου, Σπανός, Σπύρου, Γιαννιός, ΣπανιάςΛίμπερο (Χ΄Θωμά Κ., Μιλιώτης, Σάββα)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον,Αχιλλέως ΖάνηςΛίμπερο (Καραγιάννης, Παναγίδης)
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-14η αγωνιστική
Tο Σάββατο 19 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος (Α΄Φάση) στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Γυναικών με τη διεξαγωγή της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-4 θα
αγωνιστούν μεταξύ τους στη Β΄Φάση σε δύο γύρους για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, ενώ οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8 θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για την ομάδα που θα διαβαθμιστεί.
Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με το πέρας της 13ης αγωνιστικής, οι τρεις πρώτες
ομάδες Aruji Ανόρθωσις, Da Noi ΑΕΛ και Απόλλων διατηρούν ελπίδες κατάκτησης της πρώτης θέσης στην κανονική
περίοδο ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει και το μεγάλο ντέρμπι Da Noi ΑΕΛ- Aruji Ανόρθωσις. Η Ανόρθωση με νίκη
καταλαμβάνει την 1η θέση αφού ήδη προηγείται στη βαθμολογία με 25 βαθμούς, έναντι 24 της ΑΕΛ και του
Απόλλωνα. Σε περίπτωση που η ΑΕΛ πάρει τη νίκη στο ντέρμπι, τότε πιθανότατα θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους
26 βαθμούς με τις τρεις ομάδες να διατηρούν πιθανότητες κατάληψης της πρωτιάς με βάση τα κριτήρια σε περίπτωση
ισοβαθμίας, τα οποία αναφέρονται παρακάτω.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ Κίτιον και
επιδιώκει νίκη με «καθαρό» σκορ για να διατηρήσει τις πιθανότητες κατάληψης της 1ης θέσης σε περίπτωση
ισοβαθμίας.
Στο γήπεδο Αγ. Αθανασίου, η ΑΠΕΝ θα τα δώσει όλα για τη νίκη έτσι ώστε να αναπτερώσει τις ελπίδες της για
αποφυγή της διαβάθμισης μειώνοντας τη διαφορά από τον Πανιδαλιακό στον ένα βαθμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
Πανιδαλιακός θα φτάσει στους 18 βαθμούς αφήνωντας την ΑΠΕΝ στους 15 βαθμούς οπότε και το θέμα του
υποβιβασμού θα έχει ξεκαθαρίσει.
Τέλος, στην Ακρόπολη η Ολυμπιάδα αντιμετωπίζει το ΘΟΪ Αυγόρου. Η γηπεδούχος ομάδα καταλαμβάνει ανεξαρτήτως
αποτελέσματος την 4η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι με νίκη παίρνουν πιθανότατα την 5η θέση, αφού η ΑΕΚ Κίτιον θα
έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στον Απόλλωνα.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογική σειρά, λαμβάνεται
υπόψη η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των νικηφόρων και απολεσθέντων σετ στο σύνολο τους κατά το πρωτάθλημα.
Προηγείται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα απολεσθέντα σετ στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο
λόγο.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισόβαθμων σωματείων
συναντήσεων ( κατά σειρά βαθμοί, σετ, πόντοι ).
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τους αποκτηθέντες
πόντους και παρονομαστή τους απολεσθέντες στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον
μεγαλύτερο λόγο.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας διεξάγεται αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.
Με το τέλος των Πρωταθλημάτων τίθεται σε ισχύ η αυτόματη διαβάθμιση με βάση τις πρόνοιες της αντίστοιχης
προκήρυξης.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-14η αγωνιστική
Tην Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου πέφτει η αυλαία της κανονικής περιόδου στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Ανδρών με τη διεξαγωγή της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα-Pokka ΑΕ Καραβά που θα
διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» ξεχωρίζει από τις αναμετρήσεις (ΡΙΚ2, 8:00μμ). Η Pokka ΑΕ Καραβά με νίκη
κατακτά την 1η θέση στην κανονική περίοδο και μπαίνει με πλεονέκτημα στη «μάχη» των πλέι-οφ. Για να το πετύχει
αυτό όμως πρέπει να κερδίσει την πολύ δυνατή Νέα Σαλαμίνα η οποία έδειξε ότι στη μέρα της μπορεί να αντιμετωπίσει
στα ίσα τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος Pokka AE Καραβά και Ανόρθωση. Στον αγώνα του 1ου γύρου η ΑΕΚ
κέρδισε δύσκολα τη Νέα Σαλαμίνα ως τυπικά γηπεδούχος με 3-1 σετ (25-14, 29-31, 25-23, 25-17). Σε περίπτωση
νίκης της Νέας Σαλαμίνας η 1η θέση της κανονικής περιόδου θα κριθεί στη διαφορά των κερδισμένων και
απολεσθέντων σετ ανάμεσα στις Pokka ΑΕ Καραβά και Ανόρθωση ή στα επόμενα κριτήρια ισοβαθμίας τα οποία
αναφέρονται παρακάτω με βάση την προκήρυξη του πρωταθλήματος.
Η 2η στη βαθμολογία Ανόρθωση αναμένεται να πάρει «καθαρή» νίκη απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης και να μπει
αποφασιστικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στη φάση των πλέι-οφ για τις θέσεις 1-4.
Στο «Λευκόθεο», η 4η στη βαθμολογία Ομόνοια υποδέχεται την ανεβασμένη Αναγέννηση, η οποία με τις εντός έδρας
νίκες της απέναντι σε Παφιακό και Διόνυσο πλησίασε τον Παφιακό στην 5η θέση στον ένα βαθμό.
Τέλος, ο Σαν Άλλοτε Διόνυσος και ο Παφιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο τοπικό ντέρμπι στο «Αφροδίτη». Ο
Παφιακός με νίκη θα διατηρήσει το προβάδισμα για την κατάκτηση της 5ης θέσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση,
Διόνυσος και Αναγέννηση θα διεκδικήσουν κι αυτές τις πιθανότητες τους για την κατάκτηση της 5 ης θέσης, με την
Ολυμπιάδα Ν. να έχει μείνει αρκετά πίσω για να μπορεί να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα όσον
αφορά την ομάδα που θα διαβαθμιστεί.
*Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να
καθοριστεί η βαθμολογική σειρά, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των νικηφόρων και απολεσθέντων
σετ στο σύνολο τους κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα απολεσθέντα σετ στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα. Προηγείται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο
λόγο.
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισόβαθμων σωματείων
συναντήσεων ( κατά σειρά βαθμοί, σετ, πόντοι ).
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που έχει αριθμητή τους αποκτηθέντες
πόντους και παρονομαστή τους απολεσθέντες στο σύνολο κατά το πρωτάθλημα.Προηγείται η ομάδα που έχει τον
μεγαλύτερο λόγο.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας διεξάγεται αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-13η αγωνιστική
Το ζητούμενο που ήταν οι νίκες με καθαρό σκορ 3-0 πέτυχαν οι τρεις πρωτοπόροι του
πρωταθλήματος Aruji Ανόρθωσις, Da Noi ΑΕΛ και Απόλλων απέναντι σε ΑΠΕΝ, ΘΟΙ και Ολυμπιάδα Ν. αντίστοιχα.
Έτσι, όλα θα ξεκαθαρίσουν στην 14η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος με τις τρεις ομάδες να διατηρούν
ελπίδες για την κατάκτηση της 1ης θέσης ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΑΕΛ-Ανόρθωσις. Στη βαθμολογία
προηγείται η Aruji Ανόρθωσις με 25 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΛ και Απόλλων με 24.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Πανιδαλιακός πέτυχε σημαντική νίκη με 3-1 σετ απέναντι στην ΑΕΚ Κίτιον και έφτασε
τους 16 βαθμούς, πλησιάζοντας την αντίπαλό του και το ΘΟΙ στον ένα βαθμό.
*Στον αγώνα Απόλλων-Ολυμπιάδα Ν. τραυματίστηκε στο 1ο σετ η Βουλγάρα ακραία Μόνικα Καρλατίρας της
Ολυμπιάδας και αντικαταστάθηκε.
Αποτελέσματα:
Απόλλων - Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-05, 25-17, 25-18)
Πανιδαλιακός - ΑΕΚ Κίτιον 3-1 (20-25, 25-22, 25-18, 25-22)
Aruji Ανόρθωσις - ΑΠΕΝ 3-0 (25-14, 25-16, 25-13)
ΘΟΙ Αυγόρου – Da Noi ΑΕΛ 0-3(12-25, 19-25, 18-25)
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Ιωαννίδου, Στεφάνου-Λίμπερο
(Παπαϊωάννου, Λεωνίδου)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι (Ηρακλέους,
Χαραλάμπους Μ.)
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α.
ΑΕΚ Κίτιον (Λοΐζου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Ιωάννου, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ριαλά, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα, Παπαγιάννη
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Μάρκου, Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα, Παρπούνα-Λίμπερο
ΑΕΛ (Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Παύλου, Μ.Κωνσταντίνου, ΑριστείδουΛίμπερο
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών-13η αγωνιστική
Αρης Πολ. - Παφιακός 0-3 (13-25, 20-25, 16-25)
Μαραθώνας - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-0
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-13η αγωνιστική
Διεξάγεται την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 20102011. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας Aruji Ανόρθωσις, Da Noi ΑΕΛ και Απόλλων στοχεύουν σε νέες επιτυχίες για να
διατηρήσουν τις πιθανότητες κατάκτησης της 1ης θέσης της κανονικής περιόδου. Η πρωτοπόρος Ανόρθωσις φιλοξενεί
εντός έδρας την ΑΠΕΝ και με νίκη θα πάει στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής εναντίον της ΑΕΛ με τον «αέρα»
της πρωτοπόρου. Η ΑΕΛ, μετά τη σπουδαία επιτυχία απέναντι στον Απόλλωνα, αντιμετωπίζει εκτός έδρας το ΘΟΪ
Αυγόρου και θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή. Σε τέτοια περίπτωση θα επιδιώξει τη νίκη στο εντός
έδρας ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Ανόρθωση με φόντο την πρωτιά της κανονικής περιόδου, με
την πιθανότητα της τριπλής ισοβαθμίας (Ανόρθωση, ΑΕΛ. Απόλλων) να συγκεντρώνει πλέον αρκετές πιθανότητες.
Ο Απόλλωνας μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στα ντέρμπι με Ανόρθωση και ΑΕΛ, θέλει να επιστρέψει πάση θυσία στις
επιτυχίες με αντίπαλο τη μαχητική Ολυμπιάδα Ν., έτσι ώστε να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να
κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, αφού ακολουθεί το ντέρμπι ΑΕΛ-Ανόρθωση.
Οι τρεις πρωτοπόροι θα επιδιώξουν «καθαρές» νίκες με 3-0 αφού ο λόγος των κερδισμένων/απολεσθέντων σετ ίσως
αποβεί καθοριστικός για την τελική κατάταξη των ομάδων.
Στο τέταρτο παιχνίδι της βραδιάς, ο Πανιδαλιακός υποδέχεται την ΑΕΚ Κίτιον σε ένα σημαντικό παιχνίδι ιδιαίτερα μετά
τη νίκη της ανεβασμένης ΑΠΕΝ απέναντι στην ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, η οποία έδωσε νέο ενδιαφέρον και
στη «μάχη» του υποβιβασμού.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών-13η αγωνιστική
Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου διεξάγεται επίσης η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
2010-2011 με τους ακόλουθους αγώνες:
Αρης Πολ. - Παφιακός
Μαραθώνας - Ν.Ο.Αμμοχώστου

12.02.2011 / 22.37

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-12η αγωνιστική
Η ΑΕΛ ήταν η μεγάλη νικήτρια του Λεμεσιανού ντέρμπυ. Επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 3-0 (28-26, 25-23, 25-15) και
έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο. Το ματς στο Μέλφορντ
Αρίνα ήταν για γερά νεύρα ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ. Μουδιασμένα ξεκίνησε η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας άρπαξε την
ευκαιρία έχοντας για καλύτερη του παίκτρια την Βάνια Σοκόλοβα πήρε σημαντικό προβάδισμα με 18-13. Η ΑΕΛ
κατάφερε και μείωσε σε 18-20 αλλά και πάλι ο Απόλλωνας ξέφυγε με 23-19. Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ πέρασε στην
αντεπίθεση και μείωσε σε 23-24. Ενας άσσος της Παύλου έφερε το σετ στα ίσα και η ΑΕΛ πέρασε μπροστά με 25-24,
26-25, 27-26 και τελείωσε το σετ με ένα μπλοκ της Δέσποινας και Μανωλίνας Κωνσταντίνου. Η ΑΕΛ με την κατάκτηση
του σετ πήρε ένα ψυχολογικό προβάδισμα στον αγώνα. Στο δεύτερο σετ είχαμε την ίδια εικόνα όπως και στο πρώτο
σετ. Νωρίς πήρε το προβάδισμα ο Απόλλωνας με 4-1 και διατηρούσε την διαφορά μέχρι το 19-16 υπέρ του χάρις στην
αποφασιστικότητα της Σοκόλοβα. Η ΑΕΛ μείωσε σε 20-19 αλλά και πάλι ο Απόλλωνας όπως και στο πρώτο σετ ξέφυγε
23-19. Στο σερβίς πήγε η Λαβρούκ και η ΑΕΛ δημιούργησε προβλήματα στον Απόλλωνα. Η Ρουξαντόγιου πήρε
πρωτοβουλίες και με δική της επίθεση ισοφάρισε σε 23-23. Ενας άσσος της Λαβρούκ που συνέχιζε να σερβίρει έφερε
το σετ στο 24-23 για την ΑΕΛ και μια λάθος επίθεση της Σοκόλοβα (πάτησε την επιθετική γραμμή ενώ έπαιζε στην
πίσω ζώνη) τελείωσε το σετ με 25-23 και η ΑΕΛ ανέβασε το σκορ σε 2-0 σετ, και η αποστολή του Απόλλωνα για
ανατροπή του σκορ ήταν πολύ δύσκολη και φαινόταν να μην έχει και τις δυνάμεις. Αυτό φάνηκε στο τρίτο σετ όπου η
ΑΕΛ ξακίνησε πιο δυνατά αλλά ήταν και πάλι ο Απόλλωνας που βρέθηκε προηγούμενος στο πρώτο τεχνικό τάίμ άουτ
με 8-6. Μέχρι εκεί όμως και η ΑΕΛ αφού ισοφάρισε σε 8-8 πέρασε μπροστά με 10-8 και συνεχώς αύξανε τη διαφορά
στο σκορ αφού δούλευαν σωστά τόσο η αμυντική της λειτουργία κυρίως και στη συνέχεια η επιθετική της με
αποτέλεσμα το σκορ να πάρει διαστάσεις 16-10, 19-11, 22-13 και το σετ τελείωσε με 25-15. Το τελικό σφύριγμα του
διαιτητή έφερε όλες τις παίκτριες της ΑΕΛ ένα κουβάρι μέσα στο γήπεδο να πανηγυρίζουν πολύ έξαλλα μια
καθοριστική νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και παίρνοντας ρεβάνς της ήττας του πρώτου γύρου. Τώρα τα
πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος (14η) όπου η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει στη Λεμεσό
την Ανόρθωση σε ένα ματς που θα κρίνει πολλά.
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου): Δ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Ιορδάνους, Μ.Κωνσταντίνου,
λίμπερο Αριστείδου (Παύλου)
Απόλλων (Ντιμίτρι Λέτσιεφ): Τιμόχοβα, Σοκόλοβα, Μανίταρου, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Ιωαννίδου, λίμπερο
Στεφάνου, λίμπερο 2 Παπαϊωάννου, (Σεργίου).

12.02.2011 / 20.15

Επιμόρφωση προπονητών - Επιτυχία το σεμινάριο πρoπονητικής στη Λευκωσία
Η Ομοσπονδία στα πλαίσια της επιμόρφωσης των προπονητών πετοσφαίρισης διοργάνωσε σε συνεργασία με το
ΕΣΥΑΑ το τρίτο περιφερειακό σεμινάριο στη Λευκωσία. Παρόντες ήταν οι προπονητές ομάδων ανάπτυξης της
περιφέρειας Λευκωσίας. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι οι δύο Ομοσπονδιακοί μας προπονητές κ.κ. Κώστας
Δεληκώστας και Μανώλης Ρουμελιώτης.
Ο κ. Δεληκώστας παρουσίασε τρία θέματα: Μετακινήσεις πασαδόρου, οργάνωση ομάδας σε ελεύθερη μπάλα και
μετακινήσεις στο μπλοκ.
Ο κ.Ρουμελιώτης παρουσίασε προπόνηση ομάδας έχοντας για θέματά του το ζέσταμα, την υποδοχή, την άμυνα και
την κίνηση με μπάλα ή χωρίς μπάλα. Τ
Θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα το τέταρτο περιφερειακό σεμινάριο που θα γίνει στη Λάρνακα στις 19-20 Μαρτίου
2011.

12.02.2011 / 12.15

Επιμόρφωση προπονητών
Η Ομοσπονδία στα πλαίσια της επιμόρφωσης των προπονητών πετοσφαίρισης διοργανώνει σε συνεργασία με το
ΕΣΥΑΑ το τρίτο περιφερειακό σεμινάριο σήμερα Σάββατο στις 4.00μ.μ και αφορά τους προπονητές της περιφέρειας
Λευκωσίας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη κλειστή αίθουσα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισηγητές των σεμιναρίων
είναι οι δύο Ομοσπονδιακοί μας προπονητές κ.κ. Κώστας Δεληκώστας και Μανώλης Ρουμελιώτης.

11.02.2011 / 22.17

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-13η αγωνιστική
Η Ανόρθωση ήταν η μεγάλη νικήτρια στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι αφού επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας με 3-1 σετ στο
«Θεμιστόκλειο».
Οι παίκτες του Πέτρου Κοντού μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα και με όπλο το αποτελεσματικό σερβίς τους
δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην υποδοχή της Νέας Σαλαμίνας και σταδιακά «έχτισαν» μια σημαντική

διαφορά (16-10 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ), την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος παίρνοντας το 1 ο σετ με 25-19.
Στο 2ο σετ οι παίχτες του Μάρκο Κλοκ παρουσιάστηκαν αλλαγμένοι προς το καλύτερο και βρέθηκαν μπροστά στο
σκορ με 7-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ. Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Ζουράβλεφ να ανεβαίνει αισθητά όπως και οι
υπόλοιποι συμπαίκτες του, κατάφεραν να προηγηθούν με 12-16 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ χάρη σε άσσο του
Εσθονού διαγώνιου. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 12-17 με κόντρα επίθεση από τη θέση ένα εκτοξεύοντας τη διαφορά
στους πέντε πόντους. Εκεί που όλα έδειχναν ότι η Νέα Σαλαμίνα ήταν κοντά στην κατάκτηση του σετ, η Ανόρθωση με
ένα σερί 7-1 κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ, κυρίως χάρη στο αποτελεσματικό της μπλοκ και την εκπληκτική
απόδοση του Μάρτιν στο 2ο σετ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν στο ισόπαλο 23-23 στα τελικά στάδια του σετ αλλά μια
επίθεση του Μιχαήλ και ένας άσσος του Τέρενς (είχε 8/10 επιθέσεις στο 2ο σετ) έφεραν το 25-23 και το 2-0 για την
Ανόρθωση.
Η Ανόρθωση με το 2-0 υπέρ της είχε την ψυχολογία με το μέρος της αλλά η Νέα Σαλαμίνα δεν κατέθεσε τα όπλα. Με
τον Ζουράβλιεφ να είναι ασταμάτητος, το 8-6 υπέρ της «Κυρίας» μετατράπηκε σε 12-16 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ
άουτ. Η αντεπίθεση της Ανόρθωσης έφερε την ισοφάριση σε 18-18 αλλά η Νέα Σαλαμίνα κρατούσε το προβάδισμα
στο σκορ. Ο Κούτουριτς έκανε το 20-21 με έξυπνο πλασέ αλλά ο Τέρενς με φοβερό καρφί ισοφάρισε σε 21-21. Ο
εκπληκτικός στο 3ο σετ Ζουράβλιεφ (10/12 επιθέσεις, 7/7 κόντρες) κατάφερε να κάνει το 21-23 απεναντι σε τριπλό
μπλοκ και η Σαλαμίνα εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη των γηπεδούχων πήρε το σετ με 23-25 μειώνοντας σε 2-1 σετ.
Στο 4ο σετ η ομάδα του Πέτρου Κοντού εμφανίστηκε σαφώς καλύτερη από την αντίπαλό της και κατάφερε από νωρίς
να πάρει σημαντική διαφορά στο σκορ (8-4), ενώ στη συνέχεια η διαφορά αυξανόταν συνεχώς φτάνοντας τους 11
πόντους (21-10). Ο εξαιρετικος στο 4ο σετ Τσάβες (5/5 επιθέσεις με 2 άσσους) έκανε το 23-12 και στη συνέχεια με
άσσο των γηπεδούχων έγινε το 25-13 και το 3-1 σετ για την Ανόρθωση.
Το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής Pokka ΑΕ Καραβά-Ομόνοια βρήκε νικήτρια τη γηπεδούχο και πρωτοπόρο της
βαθμολογίας ΑΕΚαραβά με 3-1 σετ. Με τη νίκη αυτή η Pokka ΑΕ Καραβά συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του
πρωταθλήματος με 25 βαθμούς, έναντι 24 της Ανόρθωσης και 22 της Νέας Σαλαμίνας, μια αγωνιστική πριν τη λήξη
της κανονικής περιόδου.
Στους άλλους αγώνες της ημέρας, η Αναγέννηση κατέβαλε το Διόνυσο στην έδρα της με 3-2 σετ έπειτα από ένα
συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι (αξιοσημείωτο το 33-35 του πρώτου σετ σε 41 λεπτά!), ενώ ο Παφιακός πήρε τη
νίκη απέναντι στην Ολυμπιάδα Ν. με 3-0 σετ. Ακολουθούν τα αποτελέσματα και οι συνθέσεις των ομάδων.
Αποτελέσματα:
Ανόρθωσις - Νέα Σαλαμίνα.................. 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-13)
Pokka ΑΕ Καραβά - Ομόνοια................ 3-1 (25-14, 25-20, 23-25, 25-19)
Chloe's Παφιακός - Ολυμπιάδα Ν......... 3-0 (25-14, 25-19, 25-20)
Αναγέννηση - Σαν Αλλοτε Διόνυσος.. 3-2 (33-35, 25-19, 23-25, 25-18, 15-13)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός):Κοντός, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Ουζούνοφ, Τσάβες, Πλατρίτης-Λίμπερο
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ):Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, ΧρίστουΛίμπερο1, Νικολάου-Λίμπερο2
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ):Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, Μιχαήλ-Λίμπερο
Ομόνοια (Γιαννάκης Χριστοφόρου): Σάββα, Σπανιάς, Αλεξίου, Σ.Πετρακίδης, Ηρακλέους, Πηλακούρης
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Τσαγγαρίδης Α.,Ανθής, Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς, Λιούπισιτς,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Τσαγγαρίδης Γ., Ιγνατίου)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης):Κατράνης, Αναστασιάδης, Φιλιππίδης, Βάρδας, Παπαστεριανός,
Αντωνιάδης (Χαραλάμπους, Χομαγιούν, Πέτρου, Βάρδας)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον,Αχιλλέως Ζάνης-Λίμπερο
Σαν Άλλοτε Διόνυσος(Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Κανναβιάς, Αχιλλέως)

10.02.2011 / 23.50

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-13η αγωνιστική
Συνεχίζεται την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011 με τη
διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής στην οποία δεσπόζει το Βαρωσιώτικο ντέρμπι Ανόρθωσις-Νέα Σαλαμίνα (ΡΙΚ2,
8:00μμ.). Η Ανόρθωσις επιδιώκει τη νίκη για να μείνει κοντά στην Pokka ΑΕ Καραβά, η οποία προπορεύεται με ένα
βαθμό διαφορά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στη νίκη για να μπουν με περισσότερες πιθανότητες στη «μάχη»
του τίτλου.
Ντέρμπι έχουμε και στο «Σπύρος Κυπριανού» όπου η πρωτοπόρος Pokka ΑΕ Καραβά φιλοξενεί την 4η στη βαθμολογία
Ομόνοια και θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί τις απώλειες της μίας εκ των Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας που

αγωνίζονται μεταξύ τους.
Στα άλλα παιχνίδια της πρότελευταιας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, ο Chloe’s Παφιακός υποδέχεται την
Ολυμπιάδα Νεάπολης και η Αναγέννηση Δερύνειας φιλοξενεί τον Σαν Άλλοτε Διόνυσο.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

09.02.2011 / 10.47

Flashback
Αρχίζει από σήμερα το Flashback στο οποίο θα γίνεται μια αναδρομή, πορεία στο χρόνο σε ολόκληρη την ιστορία του
κυπριακού βόλει η οποία από διάφορες πηγές φαίνεται ότι έχει αρχίσει στα τέλη της δεκαετίας του 20. Σκοπός είναι η
καταγραφή ολόκληρης της ιστορίας και η έκδοσή της.
Σταθμός όμως αποτέλεσε η διοργάνωση του πρώτου επίσημου Παγκυπρίου πρωταθλήματος το 1972 και
πρωταθλήτρια Κύπρου αναδείχθηκε το ΑΠΟΕΛ.

08.02.2011 / 22.20

CEV GM Challenge Cup Γυναικών
Απόλλων-Λοκομοτίβ Μπακού 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)
Η ομάδα μας πάλεψε αλλά έχασε από τη Λοκομοτίβ Μπακού με 0-3 σετ και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της
διοργάνωσης.
Στο πρώτο σετ ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 8-6 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ δείχνοντας έτοιμος να παλαίψει για την
ανατροπή της ήττας του πρώτου αγώνα και να διεκδικήσει στα ίσα την πρόκριση. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο
σκορ με τη φιλοξενούμενη ομάδα να καταφέρνει να περνά μπροστά με ένα πόντο στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ (1516). Η Λοκομοτίβ κρατούσε τη διαφορά ενώ στα τελικά στάδια του σετ και με κορυφαίες τις παίκτριες παγκοσμίου
κλάσης Ντέιβις και Μέτκαλφ κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά και να πάρει το σετ με 19-25 κάνοντας το 0-1.
Ίδια εικόνα είχαμε και στο δεύτερο σετ με την ομάδα μας να προηγείται με 8-7 αλλά και πάλι η Λοκομοτίβ κατάφερε
να περάσει μπροστά στα μέσα του σετ και το δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ τη βρήκε να προηγείται με 15-16. Η
φιλοξενούμενη ομάδα διατηρούσε συνεχώς προβάδισμα ενός πόντου (20-21, 22-22, 22-23) και κατάφερε παρά την
πίεση στο μπλοκ από τον Απόλλωνα να πάρει σετ-πόιντ κάνοντας το 22-24. Η Μέτκλαφ με χαμένο σερβίς αναπτέρωσε
τις ελπίδες του Απόλλωνα με το σκορ να γίνεται 23-24, αλλά η Καμένοβα με μπλοκ-άουτ έκανε το 23-25 και το 0-2 για
τη Λοκομοτίβ Μπακού.
Με τις ελπίδες πλέον να λιγοστεύουν με το 0-2 σε βάρος της, η ομάδα μας δεν μπόρεσε να ανατρέψει τα εις βάρος της
δεδομένα και είδε τη φιλοξενούμενη ομάδα να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ με 5-8 και 12-16 και τελικά
να κερδίζει το τρίτο σετ με 19-25 και να παίρνει τη νίκη-πρόκριση με 0-3 σετ στον επόμενο γύρο του CEV GM
Challenge Cup Γυναικών.
Η ομάδα μας έδωσε μια μεγάλη μάχη απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα και «φεύγει» από την Ευρώπη με το κεφάλι
ψηλά για τα όσα κατάφερε στην εκπληκτική ευρωπαϊκή της πορεία.Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Στογιάνοβα, Σοκόλοβα, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο (Ιωαννίδου, Σεργίου)
Λοκομοτίβ Μπακού (Μπάλτιτς): Καμένοβα, Κοβαλένκο, Παρκένκο, Σμακ, Μέτσαλφ, Σαμοήλοβα, ΝτέιβιςΛίμπερο (Φιλίποβα)
08.02.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-12η αγωνιστική

ΑΠΕΝ - ΑΕΚ Κίτιον 3-2 (25-20, 22-25, 27-25, 17-25, 15-06)
Ολυμπιάδα Ν. - Πανιδαλιακός 3-1 (25-20, 25-17, 22-25, 25-18)
Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου 3-1 (25-22, 22-25, 25-09, 25-17)
Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η ΑΠΕΝ η οποία επιβλήθηκε της ΑΕΚ Κίτιον με 3-2 σετ ύστερα από ένα
συναρπαστικό αγώνα. Με τη νίκη της αυτή η ΑΠΕΝ δίνει νέο ενδιαφέρον στη μάχη της διαβάθμισης αφού πλησίασε
τον Πανιδαλιακό στον ένα βαθμό (14β. ο Πανιδαλιακός έναντι 13β της ΑΠΕΝ) με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται
στην έδρα της ΑΠΕΝ στην τελευταία αγωνιστική του 2ου γύρου.
Στους άλλους αγώνες η Αruji Ανόρθωσις επικράτησε πιο δύσκολα απ΄ότι αναμενόταν του ΘΟΙ παραμένοντας στην
κορυφή της βαθμολογίας (εν'όψει και του ντέρμπι Da Noi ΑΕΛ-Απόλλων το ερχόμενο Σάββατο) χάνοντας όμως ένα
πολύτιμο σετ, ενώ η Ολυμπιάδα επικράτησε εντός έδρας του Πανιδαλιακού με 3-1 σετ και εδραιώθηκε στην τέταρτη
θέση της βαθμολογίας.
Συνθέσεις:
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα, Κούτα, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα, Παρπούνα-Λίμπερο
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Χ΄Αντώνη, Χριστοφόρου, Καραπατέα
ΑΕΚ Κίτιον (Λοΐζου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη, Γιέντλ ντε
Γιόνγκ-Λίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών-12η αγωνιστική
Παφιακός-Αναγέννηση Δ. 3-0 (25-21,25-18,25-16)
Φοίνικας-Άρης Πολ. 3-0 (δεν προσήλθε στο γήπεδο η ομάδα του Άρη Πολεμίου)
Πολύ σημαντική η νίκη του Παφιακού με την οποία εδραιώνεται στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ με το μηδενισμό
του Άρη Πολ. επωφελείται ο ΝΟΑ ο οποίος περνά στην 4η θέση. Στην πρώτη θέση ο Μαραθώνας με δεύτερη την
Αναγέννηση τρίτο τον Παφιακό και τέταρτο τον ΝΟΑ.
07.02.2011 / 21.20

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-12η αγωνιστική
Διεξάγονται αύριο Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 τρεις αγώνες στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών. Συγκεκριμένα, η Aruji Ανόρθωσις φιλοξενεί το ΘΟΪ Αυγόρου, η Ολυμπιάδα υποδέχεται
τον Πανιδαλιακό και η ΑΠΕΝ αντιμετωπίζει στην έδρα της την ΑΕΚ Κίτιον. Το μεγάλο ντέρμπι Da Noi ΑΕΛ-Απόλλων θα
διεξαχθεί το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα του Απόλλωνα εναντίον της Λοκομοτίβ Μπακού
στα πλαίσια του CEV GM Challenge Cup Γυναικών.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών-12η αγωνιστική
Στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών, διεξάγονται την Τρίτη 8
Φεβρουαρίου οι πιο κάτω αγώνες:
Παφιακός-Αναγέννηση Δ.
Φοίνικας-Άρης Πολ.
07.02.2011 / 21.00

CEV GM Challenge Cup Γυναικών
Η ομάδα του Aπόλλων αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη 8 Φεβρουαρίου τη Λοκομοτίβ Μπακού στον επαναληπτικό της εκτός
έδρας ήττας με 3-0 (25-19, 25-15, 25-18) στο Αζερμπαϊτζάν στα πλαίσια του 4ου γύρου του CEV GM Challenge Cup
Γυναικών. Η ομάδα μας χρειάζεται νίκη στην κανονική διάρκεια του αγώνα με οποιοδήποτε σκορ, αλλά και νίκη στο
χρυσό σετ που θα ακολουθήσει σε τέτοια περίπτωση για να προκριθεί στην επόμενη φάση και να γράψει την πιο
χρυσή σελίδα στην ιστορία του γυναικείου τμήματος του Απόλλωνα και του βόλεϊ της Κύπρου γενικότερα.
05.02.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Aπόλλων-Aruji Ανόρθωσις 2-3 (25-16, 25-19, 23-25, 23-25, 13-15)
Η Ανόρθωση ήταν η μεγάλη νικήτρια ομάδα στο ντέρμπι κορυφής της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄
Κατηγορίας Γυναικών αφού επικράτησε του Απόλλωνα εκτός έδρας με 2-3 σετ.
Ο Απόλλωνας μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 8-4 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ, ενώ διεύρυνε τη
διαφορά (16-08) στο δεύτερο. Η Ανόρθωση μείωσε προσωρινά σε 16-12, αλλά η γηπεδούχος ομάδα, με κύριο όπλο το
δυνατό της μπλοκ διεύρυνε και πάλι τη διαφορά (22-15) κερδίζοντας στη συνέχεια το πρώτο σετ με 25-16.
Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα του σετ (8-6, 9-9, 13-12), αλλά η ομάδα του

Ντιμίτρι Λέτσιεφ με αποτελεσματικό μπλοκ και την Ουζούνοβα σε μεγάλη βραδιά, πήρε διαφορά στο σκορ
προηγούμενη με 18-15 και 21-17. Στα τελικά στάδια του σετ η Βουλγάρα κεντρική Γκότσιεβα με συνεχόμενα μπλοκ
βοήθησε την ομάδα της να φτάσει στο σετ-πόιντ με 24-19 και στη συνέχεια η Μανίταρου έκανε το 25-19 και το 2-0
σετ.
Η Ανόρθωση μπήκε πιο αποφασιστικά στο τρίτο σετ και κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 4-8 στο πρώτο
τεχνικό τάιμ άουτ. Η «Κυρία» με την Στογιάνοβα να να έχει πολύ καλή απόδοση και την Γκόρινα να παίρνει δύο
συνεχόμενους άσσους κατάφερε να προηγηθεί με 9-16 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Οι παίκτριες
της γηπεδούχου ομάδας ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και με ένα σερί 6-0 κατάφεραν να μετατρέψουν το σε
βάρος τους 13-18 σε υπέρ τους 19-18 και να δώσουν δραματική τροπή στον αγώνα. Η Γκόρινα ισοφάρισε σε 21-21
και με άσσο της Ιωάννου η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα δύο πόντων με 21-23. Η ομάδα της κ. Σάλτσεβιτς διατήρησε
το προβάδισμα των δύο πόντων και με πόντο της Γκόρινα πήρε το σετ με 23-25 μειώνοντας σε 2-1 σετ.
Το τέταρτο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη. Η Ανόρθωση κατάφερε να πάρει προβάδισμα στα αρχικά στάδια του
σετ (5-10), αλλά ο Απόλλωνας «ροκάνισε» σταδιακά τη διαφορά ισοφαρίζοντας σε 13-13 ενώ πέρασε μπροστά με 1615 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι το 20-17 αλλά η Ανόρθωση ισοφάρισε σε 20-20. Στο
23-23 είχαμε νέα ισοπαλία και στη συνέχεια η εντυπωσιακή Γκόρινα έδωσε σετ-πόιντ στους φιλοξενούμενους, οι
οποίοι με πόντο από μπλοκ έφεραν τον αγώνα στα ίσα ισοφαρίζοντας με 23-25 σε 2-2 σετ.
Στη ρουλέτα του τάι μπρέικ, η Ανόρθωση με φόρα από την κατάκτηση των δύο συνεχόμενων σετ προηγήθηκε με 0-2
, αλλά οι παίκτριες του Απόλλωνα κατάφεραν να ανακάμψουν και να προηγηθούν με 4-3. Μετά την ισοπαλία στο 55, η φιλοξενούμενη ομάδα της Ανόρθωσης πήρε προβάδισμα με 6-8 με πόντο της Νοβίκοβα, ενώ η ίδια παίκτρια έκανε
το 7-9 και το 10-11 στη συνέχεια. Η Ανόρθωση προηγήθηκε στη συνέχεια με 12-13 και 12-14 με την εντυπωσιακή,
στο τάι-μπρέικ, Νοβίκοβα φτάνοντας σε ματς-πόιντ. Ο Απόλλωνας μείωσε προσωρινά σε 13-14 αλλά στο δεύτερο
ματς-πόιντ η ασταμάτητη Νοβίκοβα έκανε το 13-15 δίνοντας τη μεγάλη νίκη στην Ανόρθωση.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ με τη νίκη της αυτή η Ανόρθωση έφτασε τον
Απόλλωνα στους 21 βαθμούς, με την AEΛ να ακολουθεί με 20 βαθμούς στην τρίτη θέση. Τα ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων
(12η αγωνιστική) και ΑΕΛ-Ανόρθωση (14η αγωνιστική) αναμένεται να έχουν καθοριστική σημασία στην τελική
κατάταξη των τριών ομάδων στην κανονική περιόδο.
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Γκόρινα, Noβίκοβα,Ριαλά, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ιωάννου, Αγγελοπούλου-Λίμπερο

05.02.2011 / 08.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Ντέρμπι κορυφής έχουμε απόψε στη Λεμεσό αφού ο αήττητος Απόλλωνας φιλοξενεί την Ανόρθωση, η οποία τον
ακολουθεί με ένα βαθμό διαφορά στη βαθμολογία. Η ομάδα του κ. Λέτσιεφ σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζει σχεδόν
σίγουρα την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ αυξάνει και τη διαφορά από τους
συνδιεκδικητές του τίτλου στους δύο βαθμούς. Από την άλλη, η «Κυρία» θα επιδιώξει να σπάσει το αήττητο του
Απόλλωνα ώστε να τον φτάσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ο αγώνας αρχίζει στις 8:00μμ.
04.02.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-12η αγωνιστική
Με νίκες συνέχισαν οι τρεις πρωτοπόροι του πρωταθλήματος Pokka ΑΕ Καραβά, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα καθώς και
ο Σαν Άλλοτε Διόνυσος, στους αγώνες της 12ης αγωνιστικής.
Η πρώτη στη βαθμολογία Pokka ΑΕ Καραβά κέρδισε πιο δύσκολα απ’ ότι αναμενόταν τη μαχητική Αναγέννηση
Δερύνειας εκτός έδρας και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 23 βαθμούς τρεις στροφές πριν το
τέλος του 2ου γύρου.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ανόρθωση, η οποία επικράτησε της Ομόνοιας με 3-0 παραμένοντας με 22
βαθμούς κοντά στην Pokka ΑΕ Καραβά, ενώ συνέχεια στις νίκες έδωσε και η Νέα Σαλαμίνα επικρατώντας δύσκολα του
Chloe's Παφιακού με 3-0 σετ στο «Σπύρος Κυπριανού».
Τέλος, την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Σαν Άλλοτε Διόνυσος, αφού επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας της
Ολυμπιάδας Νεάπολης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι συνθέσεις των ομάδων:
Ομόνοια-Ανόρθωση 0-3 (24-26, 20-25, 21-25)
Αναγέννηση Δ.-Pokka ΑΕ Καραβά 1-3 (21-25, 17-25, 25-23, 16-25)
Νέα Σαλαμίνα-Chloe's Παφιακός 3-0 (28-26, 25-23, 25-22)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος-Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-21, 25, 16, 25-19)
Συνθέσεις:
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Σ.Πετρακίδης, Α. Πετρακίδης, Ηρακλέους, ΠηλακούρηςΛίμπερο

Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Ουζούνοφ, Τσάβες, Πλατρίτης-Λίμπερο
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Ζάνης-Λίμπερο (Παναγίδης,
Καραγιάννης)
Pokka AΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο (Aποστόλου, Παμπακάς)
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Κούτουριτς, Δημητρίου, Ιωάννου, Αδάμου, Ζουράβλιεφ, Μπόικοβιτς, Χρίστου-Λίμπερο1,
Νικολάου-Λίμπερο2
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Σαββίδης, Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς, Λιούπισιτς,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Ανθής, Ιγνατίου, Τσαγγαρίδης Α.)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Αχιλλέως, Κανναβιάς)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αναστασιάδης, Φιλιππίδης, Αντωνιάδης, Χομαγιούν,
Βάρδας-Λίμπερο (Χαραλάμπους, Χομαγιούν, Φράγκου, Πέτρου)

04.02.2011 / 07.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-12η αγωνιστική
Διεξάγεται απόψε Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών.
Το μεγάλο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο Λευκόθεο όπου η Ομόνοια αντιμετωπίζει την Ανόρθωση (ΡΙΚ2, 8:00μμ.). Η
«Κυρία» αναμένεται να έχει στις τάξεις της το Βούλγαρο κεντρικό Πέταρ Ουζούνοφ, ο οποίος αντικατέστησε τον
Ελλαδίτη Μιχάλη Χριστοφορίδη.
Η πρωτοπόρος στη βαθμολογία Pokka ΑΕ Καραβά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναγέννηση Δερύνειας θέλοντας τη
νίκη για να διατηρήσει το προβάδισμα στη βαθμολογία και να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες της Ανόρθωσης στο
ντέρμπι με την Ομόνοια.
Σπουδαίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει και στο «Σπύρος Κυπριανού» με τη Νέα Σαλαμίνα να φιλοξενεί τον Chloe's
Παφιακό, ενώ στο «Αφροδίτη» ο Σαν Άλλοτε Διόνυσος φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Νεάπολης.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
01.02.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Πανιδαλιακός - ΑΕΛ 0-3 (18-25, 15-25, 20-25)
ΑΕΚ Κίτιον - Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-23)
ΘΟΙ Αυγόρου – ΑΠΕΝ 3-1 (22-25, 25-20, 25-09, 25-18)
Η ΑΕΛ όπως αναμενόταν επικράτησε εκτός έδρας του Πανιδαλιακού με 3-0 σετ και περιμένει το αποτέλεσμα του
σαββατιάτικου ντέρμπι Απόλλων-Ανόρθωσις για να δει αν θα φτάσει την Ανόρθωση στη 2η θέση ή αν θα πλησιάσει
στον ένα βαθμό την κορυφή σε περίπτωση νίκης της «Κυρίας».
Η ΑΕΚ Κίτιον πέτυχε μεγάλη νίκη απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης, πλησιάζοντας την ομάδα της Μαρίας
Τοντόροβα στον ένα βαθμό, δίνοντας έτσι μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια του πρωταθλήματος και για την
κατάληψη της τέταρτης θέσης.
Στον τρίτο αγώνα της βραδιάς, το ΘΟΪ Αυγόρου παρά την ψυχρολουσία με την απώλεια του πρώτου σετ, επιβλήθηκε
τελικά της μαχητικής ΑΠΕΝ στην έδρα του με 3-1 σετ.
Συνθέσεις:
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α.
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Mιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Κωνσταντίνου
Μ., Αριστείδου-Λίμπερο (Παύλου, Ιορδάνους)
ΑΕΚ Κίτιον (Λοΐζου) :Τσαγγαρίδου, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη, Γιέντλ ντε
Γιόνγκ-Λίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Σωτηρίου, Χριστοφόρου, Καραπατέα

(Παπαγιάννη)

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών διεξήχθηκαν την Τρίτη
1η Φεβρουαρίου οι πιο κάτω αναμετρήσεις:

Μαραθώνας-Παφιακός 3-1 (25-23, 25-11, 19-25, 25-21)
Αναγέννηση Δ.-Φοίνικας Π. 3-0 (25-07, 25-08, 25-06)
Για τον πρωτοπόρο Μαραθώνα, αυτή ήταν η δεύτερη νίκη επί του Παφιακού (στον πρώτο γύρο επικράτησε με 3-0
εκτός έδρας) και συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία με εννέα νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα.

01.02.2011 / 17.24

CEV GM Challenge Cup Women
Ο Απόλλων ηττήθηκε με 3-0 από την Λοκομοτίβ Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Τα σετ 25-19, 25-15, 25-18. Ο Απόλλωνας
στάθηκε πολύ καλά απέναντι στην πανίσχυρη ομάδα του Μπακού και θα επιδιώξει στον επαναληπτικό να κερδίσει την
αντίπαλό της. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ομάδα του Μπακού να νιώσει ότι παίζει σε καυτή έδρα, συνεπώς το
γήπεδο του Απόλλωνα πρέπει να είναι ασφυκτικά γεμάτο ώστε να σπρώξει τις παίκτριες του Απόλλωνα σε μια τέτοια
απόδοση που θα αποφέρει πρώτα τη νίκη και μετά την επικράτηση στο χρυσό σετ και να γραφτεί έτσι η πιο χρυσή
σελίδα στην ιστορία του γυναικείου τμήματος του Απόλλωνα και του βόλεϊ της Κύπρου γενικότερα.

01.02.2011 / 11.07

CEV GM Challenge Cup Women
O Απόλλων Λεμεσού αντιμετωπίζει στις 4.μ.μ. την Λοκομοτίβ Μπακού για τον 4ο γύρο του CEV GM Challenge Cup
Women. O επαναληπτικός θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Αυτό είναι το ματς είναι που έχει
τεράστια σημασία για τον Απόλλωνα στο οποίο θα επιδιώξει να πάρει την πρόκριση.

01.02.2011 / 08.07

2η μεταγραφική περίοδος
Εληξε ψες και η δεύτερη μεταγραφική περίοδος. Η Ανόρθωσις ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας της κοινήσυναινέσει (επικυρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, 2011) με τον Ελληνα πετοσφαιριστή Μιχάλη Χριστοφορίδη.
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου απέκτησε στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο
τον Βούλγαρο Πέταρ Ουζούνοφ (με ημερομηνία εγγραφής 28.1.2011). Επίσης η γυναικεία ομάδα του Πανιδαλιακού
απέκτησε με υποσχετική μεταγραφή (ημερομηνία εγγραφής 28.1.2011) την Μαντίνα Αχμέτοβα από την Ανόρθωση.

31.01.2011 / 15.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Σε δύο δόσεις θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011.Την Τρίτη
1η Φεβρουαρίου 2011 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ Κίτιον - Ολυμπιάδα Ν., Πανιδαλιακός - ΑΕΛ και ΘΟΙ
Αυγόρου – ΑΠΕΝ. Στο Δάλι, η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΛ η οποία σκέφτεται μόνο τη νίκη για να πλησιάσει στην
κορυφή εκμεταλλευόμενη τις απώλειες που θα έχει μία εκ των προπορευόμενων ομάδων Απόλλων και Ανόρθωσης οι
οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής. Στο «Κίτιον», η ΑΕΚ θα επιδιώξει τη νίκη για
να προσπαθήσει στη συνέχεια να κερδίσει την 4η θέση από την Ολυμπιάδα Νεάπολης εκμεταλλευόμενη το καλύτερο
πρόγραμμα που έχει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα, η φιλοξενούμενη ομάδα της Μαρίας
Τοντόροβα θα επιδιώξει τη νίκη, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα της εξασφαλίσει την 4 η θέση στο
πρωτάθλημα, αφού η διαφορά από την 5η ομάδα στη βαθμολογία ΑΕΚ θα αυξηθεί στους τρεις βαθμούς, ενώ θα
παραμείνει τουλάχιστον στους δύο βαθμούς από το ΘΟΪ που ισοβαθμεί στην 5 η θέση με την ΑΕΚ Κίτιον, αλλά έχει πιο
δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια.Η ομάδα του ΘΟΪ Αυγόρου φιλοξενεί την ΑΠΕΝ και με νίκη θα παραμείνει σε τροχιά
4άδας προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες των προπορευόμενων ομάδων στη συνέχεια. Το ντέρμπι
κορυφής Απόλλων-Ανόρθωσις θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου με τον Απόλλωνα να επιδιώκει να συνεχίσει
την αήττητη πορεία του και την Ανόρθωση να απειλεί το αήττητο της ομάδας του Λέτσιεφ για να την φτάσει στην
κορυφή της βαθμολογίας.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών-11η αγωνιστική
Στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών διεξάγονται την Τρίτη
1η Φεβρουαρίου οι πιο κάτω αναμετρήσεις:
Μαραθώνας-Παφιακός
Αναγέννηση Δ.-Φοίνικας Π.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών-12η αγωνιστική
Στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών διεξάγονται την Τετάρτη 2
Φεβρουαρίου οι πιο κάτω αναμετρήσεις:
Αρης Λεμ. - Φοίνικας
Πανεπιστ. Κύπρου - Εθνική Ενόπλων
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

28.01.2011 / 20.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-11η αγωνιστική
Με νίκες προχώρησαν οι τέσσερις πρωτοπόροι του πρωταθλήματος ΑΕ Καραβά, Ανόρθωσις, Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια
στα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής.
Η πρωτοπόρος ΑΕ Καραβά κέρδισε εντός έδρας την με 3-0 το Διόνυσο και η δεύτερη με ένα βαθμό διαφορά
Ανόρθωση επικράτησε με το ίδιο σκορ της Αναγέννηση Δερύνειας στο «Θεμιστόκλειο». Νίκη πέτυχε και η Νέα
Σαλαμίνα, η οποία με αρκετές αλλαγές στην αρχική της εξάδα, επιβλήθηκε εκτός έδρας της Ολυμπιάδας Νεάπολης με
0-3 σετ.
Στο ντέρμπι στο «Αφροδίτη» η Ομόνοια κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Παφιακό, η οποία
της δίνει απόσταση ασφαλείας από τον αποψινό της αντίπαλό στη μάχη της 4ης θέσης. Με τη νίκη της αυτή η Ομόνοια
έφτασε στους 18 βαθμούς, έναντι 19 βαθμών της Νέας Σαλαμίνας, 20 της Ανόρθωσης και 21 της ΑΕ Καραβά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι συνθέσεις των ομάδων:
Pokka ΑΕ Καραβά - Σαν Άλλοτε Διόνυσος 3-0 (25-14, 25-21, 25-09)
Ανόρθωσις - Αναγέννηση Δ. 3-0 (25-19, 25-13, 25-23)
Chloe's Παφιακός - Ομόνοια
1-3 (25-22, 25-27, 23-25, 21-25)
Ολυμπιάδα Ν. - Νέα Σαλαμίνα 0-3 (19-25, 20-25, 20-25)
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο (Σπύρου, Παμπακάς)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Αχιλλέως)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Γεωργίου, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Παπαϊωάννου, Τσάβες, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Πρωτοψάλτης, Χριστοφή)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Ζάνης-Λίμπερο (Χρυσοστόμου)
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Σαββίδης, Τσαγγαρίδης Α., Ανθής, Ιγνατίου)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Σ.Πετρακίδης, Α. Πετρακίδης, Ηρακλέους (Λοΐζου)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Φράγκου, Φιλιππίδης, Αντωνιάδης, Χομαγιούν, ΒάρδαςΛίμπερο (Χαραλάμπους, Παπαστεριανός, Πάρπας, Αναστασιάδης, Λοΐζου )
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Χρυσοστόμου, Κλοκ, Δημητρίου, Ζηκάκης, Αδάμου, Ιωαννίδης, Χατζηφιλίππου, ΧρίστουΛίμπερο1, Νικολάου-Λίμπερο2

27.01.2011 / 15.00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-11η αγωνιστική
Συνέχιζεται την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών με τη διεξαγωγή της
11ης αγωνιστικής.
Η πρωτοπόρος Pokka ΑΕ Καραβά μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης στο ντέρμπι της 10 ης αγωνιστικής, φιλοξενεί το
Διόνυσο και έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι
γηπεδούχοι έχουν προσθέσει στο δυναμικό τους με υποσχετική το Δημήτρη Αποστόλου, ο οποίος μέχρι το Δεκέμβρη
αγωνιζόταν στην Ομόνοια, ενώ ο Σαν Άλλοτε Διόνυσος ενισχύθηκε με τον Βούλγαρο ακραίο Βασίλ Στογιάνοφ και τον
Αλέξη Κόκκινο.
Η Ανόρθωσις υποδέχεται στο «Θεμιστόκλειο» την Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη της
προηγούμενης αγωνιστικής κερδίζοντας τον Παφιακό στην έδρα της με 3-2 σετ. Η «Κυρία», με 18 βαθμούς ακολουθεί
με ένα βαθμό διαφορά την ΑΕ Καραβά και θέλει τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί
τυχόν απώλειες της πρωτοπόρου στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η τρίτη στη βαθμολογία Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολυμπιάδα Νεάπολης και είναι το φαβορί για να
πετύχει την 8η νίκη της και να παραμείνει κοντά σε Ανόρθωση και ΑΕΚ ενόψει των μεταξύ τους ντέρμπι που
ακολουθούν σε 13η και 14η αγωνιστική αντίστοιχα. Θυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύθηκαν με την απόκτηση
των Κούτουριτς και Χατζηφιλίππου.
Τέλος, μεγάλο παιχνίδι αναμένεται στο «Αφροδίτη» μεταξύ του Chloe's Παφιακού και Ομόνοιας, με τους γηπεδούχους
να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για είσοδο στην 4άδα και τους
φιλοξενούμενους με νίκη να κερδίζουν σχεδόν σίγουρα την 4η θέση.
‘Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

26.01.2011 / 23.16

Ανακοίνωση: Ορισμοί διαιτητών
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος οι ορισμοί των διαιτητών θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη
27 Ιανουαρίου 2011 το πρωϊ.

25.01.2011 / 21.30

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-10η αγωνιστική
Εύκολη επικράτηση των φαβορί είχαμε στους αποψινούς αγώνες για τη 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄
Κατηγορίας Γυναικών. Συγκεκριμένα, ο Απόλλωνας επιβλήθηκε εκτός έδρας του ΘΟΪ Αυγόρου με 3-0 και συνεχίζει
αήττητος την κούρσα του πρωταθλήματος. Με το ίδιο σκορ κέρδισε η Ανόρθωση εντός έδρας τον Πανιδαλιακό και
ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με διαφορά ενός βαθμού από τον Απόλλωνα, με τις δύο ομάδες να
διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στη Λεμεσό.
Με νίκη συνέχισε το κυνήγι των πρωτοπόρων και η ΑΕΛ κερδίζοντας στην έδρα της την ΑΕΚ Κίτιον με 3-0, ενώ η 4η
στη βαθμολογία Ολυμπιάδα επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας της ΑΠΕΝ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι συνθέσεις των ομάδων:
ΘΟΙ Αυγόρου - Απόλλων 0-3 (19-25, 13-25, 09-25)
Ανόρθωσις - Πανιδαλιακός 3-0 (25-14, 25-21, 25-10)
ΑΕΛ - ΑΕΚ Κίτιον 3-0 (25-20, 25-12, 25-16)
ΑΠΕΝ - Ολυμπιάδα Ν. 0-3 (16-25, 18-25, 12-25)
Συνθέσεις:
ΘΟΙ Αυγόρου (Noβάκοφ): Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Τσολάκοβα, Ντινόβα
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς): Ντούμτσεβα, Noβίκοβα,Ριαλά, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο (Κούτα, Σταύρου)
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου Α. (Γρούτα)
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ιορδάνους, Ρουξαντόγιου, Πέρεζ, Κωνσταντίνου Μ.,
Αριστείδου-Λίμπερο (Παύλου, Τόμιτς)
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη, Γιέντλ ντε ΓιόνγκΛίμπερο (Τσαγγαρίδου)
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Σωτηρίου, Χριστοφόρου, Καραπατέα, Παπαγιάννη-Λίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών-10η αγωνιστική
Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-0 (25-16, 25-20, 25-22)
Φοίνικας - Μαραθώνας 0-3 (10-25, 11-25, 13-25)
Αρης Πολ. – Αναγέννηση 0-3
24.01.2011 / 15.15

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-10η αγωνιστική
Διεξάγεται την Τρίτη 25 Ιανουαρίου η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών. Οι ομάδες
που προπορεύονται και καταλαμβάνουν τις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας, αντιμετωπίζουν τις ομάδες που
ακολουθούν στις χαμηλότερες θέσεις και είναι τα φαβορί για τη νίκη.
Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει εκτός έδρας το ΘΟΪ Αυγόρου και στοχεύει στη 10η συνεχόμενη νίκη του, έτσι ώστε
να διατηρήσει τη διαφορά του ενός βαθμού από την Ανόρθωση πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στη Λεμεσό την

ερχόμενη βδομάδα.
Τη νίκη θα επιδιώξει και η δεύτερη στη βαθμολογία Ανόρθωση απέναντι στον Πανιδαλιακό στο ΑΤΙ έτσι ώστε να μείνει
κοντά στον πρωτοπόρο Απόλλωνα πριν τη μεγάλη μεταξύ τους «μάχη» της πρώτης Φεβρουαρίου.
Η τρίτη στη βαθμολογία ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ Κίτιον και θέλει τη νίκη για να παραμείνει κοντά στις δύο ομάδες που
προπορεύονται και να επιδιώξει να τις φτάσει στη συνέχεια κερδίζοντας τα ντέρμπι στην έδρα της.
Τέλος, η Ολυμπιάδα Νεάπολης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΠΕΝ και είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη και να
«εδραιωθεί» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενη και τυχόν απώλειες των ομάδων που
ακολουθούν.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών-10η αγωνιστική
Για τη 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών διεξάγονται την Τρίτη 25 Ιανουαρίου οι
ακόλουθες αναμετρήσεις:
Παφιακός - Ν.Ο.Αμμοχώστου
Φοίνικας - Μαραθώνας
Αρης Πολ. – Αναγέννηση
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών-11η αγωνιστική
Για την 11η αγωνιστική στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών διεξάγονται την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου οι
ακόλουθες αναμετρήσεις:
Φοίνικας - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ολυμπιάδα Φ. - Αρης Λεμ
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

21.01.2011 / 23.02

2η μεταγραφική περίοδος
O Ομόνοια ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας της κοινή-συναινέσει (επικυρώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2011) με τον
Βούλγαρο πετοσφαιριστή Μπορίς Γιάνκοφ ο οποίος και επέστρεψε στην Βουλγαρία και εντάθηκε στην ομάδα του την
Τσέρνο Μόρε.
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η ομάδα του Διόνυσου Στρουμπίου απέκτησε στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο τον
Βούλγαρο Βασίλ Στογιάνοφ (με ημερομηνία εγγραφής 21.1.2011)Επίσης η ομάδα ανδρών ΑΕ Καραβά απέκτησε με
υποσχετική μετεγγραφή τον Δημήτρη Αποστόλου από την Ομόνοια με ημερομηνία εγγραφής 20.1.2011.
Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2011.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-10η αγωνιστική
Pokka ΑΕ Καραβά-Ανόρθωσις 3-0 (28-26, 25-14, 25-19)
Αναγέννηση Δ.-Chloe's Παφιακός 3-2 (25-16, 16-25, 25-22, 15-25, 15-09)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος-Νέα Σαλαμίνα 1-3 (22-25, 22-25, 25-22, 12-25)
Ομόνοια-Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (26-28, 25-19, 25-18, 25-09)
Η Pokka ΑΕ Καραβά κατάφερε να κερδίσει την Ανόρθωση στο ντέρμπι κορυφής και να περάσει μόνη πρώτη στην
κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς έναντι 18 της «Κυρίας».
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα παίρνοντας προβάδισμα με 8-5 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ. Οι
παίχτες του Πέτρου Κοντού εμφανίστηκαν αλλαγμένοι προς το καλύτερο με την επανέναρξη του αγώνα και με δύο
συνεχόμενους πόντους του Τσάβες ισοφάρισαν το σκορ σε 9-9, ενώ με λάθος του αντιπάλου πέρασαν μπροστά με 910. Οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο και το δεύτερο τάιμ άουτ βρήκε την Ανόρθωση να προηγείται με 15-16.
Η Ανόρθωση κατάφερε να προηγηθεί στη συνέχεια με 17-19 και 21-22 αλλά δύο συνεχόμενοι πόντοι του Αργεντίνου
διαγώνιου Γκονζάλες έφεραν την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 23-22. Η συνέχεια ήταν συγκλονιστική. Η ΑΕΚ κέρδισε το
πρώτο σετ-πόιντ μετά από λάθος σέρβις των φιλοξενούμενων, αλλά ο Μάρτιν κέρδισε το μπλοκ άουτ για να
ισοφαρίσει σε 24-24. Η ΑΕΚ έχασε και τα δύο επόμενα σετ-πόιντ στο 25-24 και 26-25 με τον Τσάβες να ισοφαρίζει σε
26-26. Στη συνέχεια όμως, με ένα λάθος από πλευράς Ανόρθωσης και ένα πόντο του Κνέζεβιτς έγινε το 28-26 και το
σετ κατέληξε στην Pokka ΑΕ Καραβά, η οποία πήρε προβάδισμα με 1-0 στα σετ.
Η κατάκτηση του πρώτου σετ έδωσε «φτερά» στους γηπεδούχους, ενώ αντίθετα επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία
των παικτών της Ανόρθωσης. Η Pokka ΑΕ Καραβά πήρε προβάδισμα με 8-5 και 16-10 στο δεύτερο σετ και με όπλο το
εκπληκτικό της σερβίς κατάφερε να κερδίσει και το δεύτερο σετ με 25-14 κάνοντας το 2-0. Χαρακτηριστικό του σετ οι
έξι άσσοι από τους παίκτες του Γιούρι Φιλίποφ, κάτι που δείχνει την πίεση που άσκησε στο σερβίς η γηπεδούχος
ομάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολευτούν στην υποδοχή οι παίκτες της Ανόρθωσης και να κερδίσουν πολλές
κόντρα επιθέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι προβάδισμα από την αρχή με 8-5 και πάλι, ενώ το δεύτερο τάιμ άουτ τους
βρήκε μπροστά στο σκορ με 16-13 με πόντο του Ευσταθίου. Με τον Μοράλες να μοιράζει με μαεστρία το παιχνίδι και
τους υπόλοιπους παίκτες να έχουν ψηλά ποσοστά στην επίθεση το σκορ έφτασε στο 22-17 με πόντο του Γκονζάλες,
και στη συνέχεια ο Νατόπτα με επίθεση από τη θέση δύο έκανε το 23-18. Ο ίδιος παίκτης πηγαίνοντας στο σερβίς
πήρε τον άσσο για την ομάδα του κάνοντας το σκορ 24-18. Με λάθος σερβίς του ίδιου παίκτη έγινε το 24-19, αλλά ο
Ουκρανός ακραίος με επίθεση από την πίσω ζώνη έκανε το 25-19. Έτσι η Pokka ΑΕ Καραβά έκανε το 3-0 παίρνοντας
τη μεγάλη νίκη, ενώ ταυτόχρονα πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τη συνέχεια του πρωταθλήματος να
αναμένεται συναρπαστική.
Στους άλλους αγώνες, η Αναγέννηση Δερύνειας πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας τον Chloe's Παφιακό με 3-2
σετ, ενώ με νίκες προχώρησαν η Νέα Σαλαμίνα και η Ομόνοια. Οι «ερυθρόλευκοι» παρόλο που δυσκολεύτηκαν από το
Διόνυσο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-3 στο «Αφροδίτη», ενώ οι «Πράσινοι» παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν
πίσω στο σκορ με 0-1 σετ από την αξιόμαχη Ολυμπιάδα, κατάφεραν τελικά να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν τη
νίκη με 3-1 σετ.
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, ΜιχαήλΛίμπερο
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Παπαϊωάννου, Τσάβες, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Χριστοφή, Γεωργίου, Ιωάννου)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Σ.Πετρακίδης, Λοίζου, Ηρακλέους (Σπανιάς)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Πάρπας, Αντωνιάδης, Αναστασιάδης, Χομαγιούν, ΒάρδαςΛίμπερο (Χαραλάμπους, Φράγκου, Φιλιππίδης, Παπαστεριανός)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Αχιλλέως (Παναγίδης, Καραγιάννης,
Συμεού)
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Καρεσίου, Τσαγγαρίδης Α., Ιγνατίου)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Στογιάνοφ,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο ( Κόκκινος)
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Μπόϊκοβιτς, Κούτουριτς, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Χατζηφιλίππου, ΧρίστουΛίμπερο
20.01.2011 / 15.10

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-10η αγωνιστική
Διεξάγεται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η 10η αγωνιστική για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών με το
ντέρμπι κορυφής Pokka ΑΕ Καραβά – Ανόρθωσις να δεσπόζει των αναμετρήσεων.
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας με 17 βαθμούς με την Ανόρθωση να αναφέρεται ως πρώτη
λόγω καλύτερης αναλογίας στα σετ με 25-7 έναντι 24-7 της ΑΕΚ. Η γηπεδούχος ομάδα μετά τον πρόσφατο
αποκλεισμό της στο κύπελλο από την «Κυρία» στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στο πρωτάθλημα και θα
επιδιώξει τη νίκη στο «Σπύρος Κυπριανού» για να σκαρφαλώσει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Το έργο της
κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι αφού μετά την ιστορική νίκη στο Σούπερ Καπ απέναντι στην προσεχή της αντίπαλο,
έχει γνωρίσει τρεις συνεχόμενες ήττες στη συνέχεια, τη μία στο πρωτάθλημα και τις άλλες δύο σε ισάριθμους αγώνες
για την πρώτη φάση του κυπέλλου.
Η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη και πρόκριση επί της Pokka ΑΕ Καραβά στο
κύπελλο, θέλει τη νίκη για να πάρει το προβάδισμα και στο κυνήγι του τίτλου. Το μεγάλο ντέρμπι θα μεταδοθεί
απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ2 στις 8:00μμ.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Νέα Σαλαμίνα ενισχυμένη με τον Σλοβένο ακραίο Τζάσμιν Κούτουριτς (έκανε
ντεμπούτο στην εκτός έδρας νίκη με 0-3 απέναντι στην Ομόνοια για το κύπελλο), αντιμετωπίζει εκτός έδρας το
μαχητικό Διόνυσο και θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή για να πάρει τη νίκη και να πλησιάσει τη δεύτερη θέση. Η
ομάδα του Στρουμπιού παρουσιάζεται αρκετά δυνατή στους εντός έδρας αγώνες της με χαρακτηριστικό παράδειγμα
τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής όπου η ΑΕΚ χρειάστηκε να κερδίσει στο τάι μπρέικ για να κάμψει την αντίσταση των
γηπεδούχων.
Τη νίκη αναμένεται να πάρει και η 4η στη βαθμολογία Ομόνοια απέναντι στην Ολυμπιάδα Νεάπολης, ενώ ο Chloe's
Παφιακός αντιμετωπίζει στη Δερύνεια την τοπική Αναγέννηση και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει κι αυτός σε
τροχιά 4άδας.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
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Επιμόρφωση προπονητών
Η Ομοσπονδία στα πλαίσια της επιμόρφωσης των προπονητών πετοσφαίρισης διοργάνωσε σε συνεργασία με το
ΕΣΥΑΑ το δεύτερο περιφερειακό σεμινάριο την περασμένη Κυριακή στη Λεμεσό. Παρόντες ήταν οι προπονητές
ομάδων ανάπτυξης της Λεμεσού. Προηγήθηκε τον περασμένο μήνα το πρώτο περιφερειακό σεμινάριο το οποίο
διεξήχθη με επιτυχία στην Πάφο. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι οι δύο Ομοσπονδιακοί μας προπονητές κ.κ. Κώστας
Δεληκώστας και Μανώλης Ρουμελιώτης.
Ο κ. Δεληκώστας παρουσίασε τρία θέματα:
Γωνία προσέγγισης στις μετακινήσεις του πασαδόρου τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Στη συνέχεια ανέπτυξε
θεωρητικά την οργάνωση της ομάδας σε ελεύθερη μπάλα και στο τέλος μίλησε γενικά για το μπλοκ θεωρητικά και
πρακτικά.
Ο κ.Ρουμελιώτης παρουσίασε προπόνηση ομάδας έχοντας για θέματά του το ζέσταμα, την υποδοχή, την άμυνα και
την κίνηση με μπάλα ή χωρίς μπάλα. Το σεμινάριο είχε και πάλι επιτυχία αφού οι δύο Ομοσπονδιακοί δέχθηκαν
αρκετές ερωτήσεις στα αντικείμενα που παρουσίασαν.
Θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα το τρίτο περιφερειακό σεμινάριο που θα γίνει στη Λευκωσία 12-13 Φεβρουαρίου
2011 και μετά στη Λάρνακα στις 19-20 Μαρτίου 2011
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Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-9η αγωνιστική
Απόλλων - ΑΠΕΝ 3-0 (25-07, 25-22, 25-11)
Πανιδαλιακός - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0
ΑΕΚ Κίτιον - Ανόρθωσις 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)
Ολυμπιάδα Ν.- ΑΕΛ 2-3 (25-27, 11-25, 27-25, 25-17, 07-15)
Με νίκες των φαβορί ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών. Ο πρωτοπόρος
Απόλλωνας ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της ΑΠΕΝ κερδίζοντας με 3-0 σετ και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του
πρωταθλήματος. Οι γαλάζιες της Λεμεσού δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ΑΠΕΝ η οποία πάλεψε μόνο στο
δεύτερο σετ. Το ντέρμπυ στην Λάρνακα ανάμεσα στην τοπική ΑΕΚ και στην πρωταθλήτρια Ανόρθωση έληξε με
καθαρή νίκη της Ανόρθωσης με 3-0 σετ και η ομάδα της Αμμοχώστου συνεχίζει την καταδίωξη του Απόλλωνα.
Αγχώδης εκτός έδρας νίκη της ΑΕΛ επί της μαχητικής Ολυμπιάδας με 3-2 σετ. Η ΑΕΛ που έπαιξε με το νέο απόκτημά
της την Τσεζάρα Ρουξαντόγιου (επέστρεψε στην ομάδα της Λεμεσού μετά από δύο χρόνια παρουσίας της στην
Ανόρθωση) συνάντησε πολλές δυσκολίες. Προηγήθηκε με 2-0 σετ αλλά η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή για την
Ολυμπιάδα που κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ αλλά η ΑΕΛ πιο ψύχραιμη κέρδισε το τάϊ
μπρεϊκ με 15-7 και τον αγώνα με 3-2 σετ και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου . Τέλος υψίστης σημασίας νίκη
για τον Πανιδαλιακό με 3-0 σετ επί του ΘΟΙ Αυγόρου κάνοντας ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την σωτηρία.
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Γκροντσιάρουκ, Σωτηρίου, Χριστοφόρου, Καραπατέα
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς):Γκόρινα, Noβίκοβα,Ριαλά, Βασιλείου, Στογιάνοβα, Ιωάννου

Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ιορδάνους, Ρουξαντόγιου , Μιγιάτοβιτς, Παύλου,
Αριστείδου-Λίμπερο
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ B΄ Κατηγορίας Γυναικών-9η αγωνιστική
Μαραθώνας - Αρης Πολ. 0-0 (00-00, 00-00, 00-00)
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Φοίνικας 3-0 (25-08, 25-10, 25-15)
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Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών: 1η φάση (επαναληπτικοί αγώνες)
Την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών εξασφάλισαν Ανόρθωση, Νέα
Σαλαμίνα, Παφιακός και Αναγέννηση Δ. μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών αγώνων της 1ης φάσης.
Η Ανόρθωση επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕ Καραβά με 0-3 σετ και σε συνδυασμό με τη νίκη με 3-1 στον πρώτο
αγώνα πήρε πανηγυρική πρόκριση στους «4» όπου θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία κέρδισε για
δεύτερη φορά την Ολυμπιάδα. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο «Θεμιστόκλειο».
Σπουδαία νίκη-πρόκριση πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα στο «Λευκόθεο» με 0-3 απέναντι στην Ομόνοια, ανατρέπωντας την
ήττα με 1-3 του πρώτου αγώνα στο «Σπύρος Κυπριανού». Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» στα ημιτελικά θα είναι ο
Παφιακός, ο οποίος κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα το Διόνυσο. Ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα
διεξαχθεί στο «Αφροδίτη».
Τελικά σκορ:
Pokka Α.Ε.Καραβά - Ανόρθωσις 0-3 (24-26, 23-25, 21-25)
Ομόνοια - Νέα Σαλαμίνα 0-3 (18-25, 25-27, 26-28)
Σαν Άλλοτε Διόνυσος - Chloe's Παφιακός 0-3 (12-25, 14-25, 22-25)
Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν.3-0 (25-13, 25-19, 25-18)
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Ανόρθωσις-Αναγέννηση Δ.
Παφιακός – Ν.Σαλαμίνα
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκοντζάλες, Κνέζεβιτς, Παμπακάς, ΜιχαήλΛίμπερο
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Χριστοφορίδης, Τσάβες, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Παπαϊωάννου, Γεωργίου, Πρωτοψάλτης)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Γιάνκοφ, Α. Πετρακίδης, Σ.Πετρακίδης, ΗρακλέουςΛίμπερο (Σπανιάς)
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Μπόϊκοβιτς, Κούτουριτς, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ιωάννου, Χρίστου-Λίμπερο
Σαν Άλλοτε Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Αχιλλέως, Γκάϊντις, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης,Κανναβιάς,
Χαραλαμπίδης-Λίμπερο (Μασιάς, Βενιζέλου, Γιάννακος)
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς,
Λιούπισιτς, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Ανθής, Τσαγγαρίδης Α., Ιγνατίου)
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Αχιλλέως, Ζάνης-Λίμπερο
(Παναγίδης, Καραγιάννης,Χρυσοστόμου, Συμεού)
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Πάρπας, Αντωνιάδης, Αναστασιάδης, Χομαγιούν, ΒάρδαςΛίμπερο (Χαραλάμπους, Φράγκου, Παπαστεριανός)
17.01.2011 / 14.05

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-9η αγωνιστική
Συνεχίζεται αύριο Τρίτη 18 Ιανουαρίου το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών με τη διεξαγωγή τεσσάρων
αγώνων στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής. Ο πρώτος με 16 βαθμούς Απόλλωνας υποδέχεται εντός έδρας την ΑΠΕΝ και
αναμένεται να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή του πορεία αφού μετρά μόνο νίκες στο πρωτάθλημα. Πιο δύσκολο
έργο έχει η 2η στη βαθμολογία με 15 βαθμούς Ανόρθωση, η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ Κίτιον. Με
κάθε σοβαρότητα πρέπει να παρουσιαστεί και η ΑΕΛ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την 4 η στη βαθμολογία
Ολυμπιάδα, έτσι ώστε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να παραμείνει κοντά στους πρωτοπόρους, τους οποίους θα
έχει να αντιμετωπίσει εντός έδρας στο 2ο γύρο. Τέλος, στο Δάλι ο γηπεδούχος Πανιδαλιακός υποδέχεται το ΘΟΪ
Αυγόρου, θέλοντας τη νίκη για να πλησιάσει στον ένα βαθμό τον αντίπαλό της στην 6η θέση. Αντίθετα, οι
φιλοξενούμενοι θα επιδιώξουν τη νίκη για να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλειες της Ολυμπιάδας και της ΑΕΚ και να
ανέβουν βαθμολογικά.

Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
17.01.2011 / 11.02

2η μεταγραφική περίοδος
O Διόνυσος Στρουμπίου ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας της κοινή-συναινέσει (επικυρώθηκε στις 7 Ιανουαρίου,
2011) με τον Βραζιλιάνο πετοσφαιριστή Ντανίλο Γκόμες Πάες ντα Σίλβα.
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ Λεμεσού απέκτησε στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο την
Τσεζάρα Ρουξαντόγιου (Ρουμανία με ημερομηνία εγγραφής 10.1.2011)Επίσης η ομάδα ανδρών της Νέας
Σαλαμίνας απέκτησε τον Τζάσμιν Κούτουριτς από την Σλοβενία με ημερομηνία εγγραφής 17.1.2011.

16.01.2011/13:00

Μεγάλα ματς στους επαναληπτικούς για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
Σπουδαίες αναμετρήσεις αναμένεται να γίνουν τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου για τους επαναληπτικούς της 1 ης φάσης του
κυπέλλου ανδρών, από τους οποίους θα «βγουν» τα τέσσερα εισιτήρια για τους ημιτελικούς.
Το μεγαλύτερο παιχνίδι θα γίνει στο «Σπύρος Κυπριανού» όπου η Pokka ΑΕ Καραβά θα προσπαθήσει να ανατρέψει το
εις βάρος της σκορ του πρώτου αγώνα απέναντι στην Ανόρθωση. Η γηπεδούχος ομάδα έχασε με 3-1 (25-19, 23-25,
25-23, 27-25) στο «Θεμιστόκλειο» και για να προκριθεί στην ημιτελική φάση χρειάζεται νίκη με 3-0 σετ ή 3-1 σετ και
καλύτερη διαφορά στους πόντους. Η Ανόρθωση με την πρώτη νίκη στο χέρι έχει το προβάδισμα αλλά σίγουρα θα
πρέπει να παρουσιαστεί το ίδιο δυνατή όπως στον πρώτο αγώνα για να «σφραγίσει» το εισιτήριο πρόκρισης. Οι δύο
ομάδες είναι οι κορυφαίες στο πρωτάθλημα και ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς
έχοντας οκτώ νίκες σε εννέα αγώνες με την Ανόρθωση να αναφέρεται ως πρώτη έχοντας μόλις ένα σετ διαφορά από
την προσεχή αντίπαλό της (25-7 έναντι 24-7 της Pokka ΑΕ Καραβά). Η ΑΕΚ προέρχεται από την επιβλητική εμφάνιση
και άνετη νίκη στο «Αφροδίτη» με 0-3 επί του Παφιακού, ενώ η Ανόρθωση επικράτησε και αυτή άνετα εντός έδρας
του Διόνυσου με 3-0 στα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.
Αγωνιστικά και σύμφωνα με τον τελευταίο αγώνα των δύο ομάδων, από την Pokka ΑΕ Καραβά σημειώνεται η απουσία
του Νίκου Κολά λόγω ασθένειας και η συμμετοχή του Ευσταθίου ως ακραίου με τον Παμπακά να παίρνει θέση βασικού
κεντρικού. Από πλευράς Ανόρθωσης αξιοσημείωτη η συμμετοχή στη βασική εξάδα του κεντρικού Στέλιου
Μιχαήλ. Κατά τα άλλα οι δύο ομάδες δε φαίνεται να έχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα.
Ο αγώνας χαρακτηρίζεται δίκαια ως πρόωρος τελικός και αναγκαστικά μία εκ των δύο καλύτερων ομάδων του
πρωταθλήματος θα αποχαιρετήσει από νωρίς το θεσμό του κυπέλλου.
Σπουδαίο ματς αναμένεται να γίνει και στο «Λευκόθεο» με την Ομόνοια να φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα. Ο πρώτος
αγώνας στο «Σπύρος Κυπριανού» βρήκε τους «Πράσινους» να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη με 1-3 (21-25, 25-20,
18-25, 22-25) και να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης, αλλά τα απανωτά χτυπήματα τραυματισμών (Αποστόλου,
Μορένο) σε συνδυασμό με την αποδέσμευση του Γκραντινάροφ κάνοουν την προσπάθειά της για πρόκριση στους «4»
πολύ δύσκολη. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή στη Λεμεσό με τη Νέα Σαλαμίνα να
κερδίζει με 3-1 (25-27, 25-23, 25-18, 27-25) έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η
αναγκαστικές αλλαγές στις οποίες προέβηκε ο προπονητής της Ομόνοιας για να καλύψει τα κενά των τραυματισμών
του Αποστόλου και Μορένο (αναγκαστική αλλαγή με το τέλος του 1ου σετ από χτύπημα στο γόνατο). Ο διεθνής
κεντρικός Άγγελος Αλεξίου αγωνίστηκε ως διαγώνιος, με τους Αχιλλέα Πετρακίδη και Γιάνκοφ να αγωνίζονται για
πρώτη φορά μαζί ως ακραίοι και τους Σωτήρη Πετρακίδη και Πηλακούρη (και Λοΐζου στη συνέχεια) να αγωνίζονται ως
κεντρικοί. Στο συγκεκριμένο σετ η Ομόνοια αντιμετώπισε στα ίσα τη Νέα Σαλαμίνα χάνοντας τελικά με 27-25 το
τέταρτο σετ, αφού έχασε σετ-πόιντ για να ισοφαρίσει στο 24-25. Αυτό δείχνει ότι ο αυριανός αγώνας θα είναι
αμφίρροπος με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για την πρόκριση. Όσον αφορά τη Νέα Σαλαμίνα, παρουσιάζεται
ενισχυμένη με την απόκτηση του διεθνούς Σλοβένου ακραίου Τζάσμιν Κούτουριτς χωρίς όμως να είναι σίγουρη η
συμμετοχή του στον αγώνα. |
Στο ντέρμπι της Πάφου ο Chloe's Παφιακός είναι το φαβορί για την πρόκριση απέναντι στο Διόνυσο αφού στον πρώτο
αγώνα κέρδισε ως γηπεδούχος με 3-1 (24-26, 25-20, 27-25, 25-12). Ο Διόνυσος αναμένεται να αγωνιστεί και πάλι με
δύο ξένους στη σύνθεσή του, ενώ ο Παφιακός δε φαίνεται να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.
Στον τέταρτο αγώνα Αναγέννηση Δ.- Ολυμπιάδα Ν., η φιλοξενούμενη ομάδα είναι το φαβορί, αφού στον πρώτο
αγώνα επικράτησε εκτός έδρας με 1-3 (25-22, 18-25, 15-25, 20-25). Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα για το
πρωτάθλημα με την Αναγέννηση να επικρατεί έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα της αντιπάλου εκτός έδρας με 2-3
σετ.
Οι αναμετρήσεις των ημιτελικών έχουν ως εξής:
Chloe's Παφιακός/Σαν Άλλοτε Διόνυσος – Ν.Σαλαμίνα/ Ομόνοια
Ανόρθωσις/Pokka Α.Ε.Καραβά - Ολυμπιάδα Ν./Αναγέννηση

Τι ισχύει σε περίπτωση που οι δύο ομάδες σημειώσουν από μία νίκη σύμφωνα με το καταστατικό της ΚΟΠΕ:
Στις πρώτη και δεύτερη (ημιτελική) φάση σε περίπτωση που στους μεταξύ των ομάδων αγώνες έχουμε από μία νίκη
για κάθε ομάδα, στον επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αποκτηθέντων
και απολεσθέντων σετ.
Σε περίπτωση που έχουμε το ίδιο αλλά αντίθετο αποτέλεσμα στους δύο αγώνες ( π.χ. 3–0 και 0–3 ) τότε στον
επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αποκτηθέντων και απολεσθέντων
πόντων.
Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι η ίδια τότε στον επόμενο γύρο θα προκρίνεται η ομάδα με τον μεγαλύτερο
λόγο στο κλάσμα που θα έχει σαν αριθμητή τους αποκτηθέντες και παρονομαστή τους απολεσθέντες πόντους.
Σε περίπτωση που οι δύο λόγοι του κλάσματος είναι ίδιοι θα διεξάγεται επαναληπτικός (τρίτος) αγώνας σε ουδέτερη
έδρα σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΚΟΠΕ.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
14.01.2011 / 20:00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-9η αγωνιστική
Ανόρθωσις - Διόνυσος 3-0 (25-09, 25-16, 25-19)
Παφιακός - ΑΕ Καραβά 0-3 (15-25, 18-25, 15-25)
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 3-1 (25-27, 25-23, 25-18, 27-25)
Ολυμπιάδα Ν. - Αναγέννηση Δ. 2-3 (25-20, 20-25, 20-25, 25-23, 14-16)
Με εύκολες νίκες προχώρησαν Ανόρθωση και ΑΕΚ στους αγώνες της 9ης αγωνιστικής, ενώ Νέα Σαλαμίνα και
Αναγέννηση Δερύνειας πέτυχαν πολύ σημαντικές νίκες.
Χέρι-χέρι Ανόρθωση και ΑΕ Καραβά
Η Ανόρθωση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες κατάφερε να κερδίσει με 3-0 σετ το Διόνυσο πετυχαίνοντας την 8η νίκη της σε
εννέα αγώνες πρωταθλήματος. Μια νίκη που διατηρεί τους «κυανόλευκους» της Αμμοχώστου στην πρώτη θέση της
βαθμολογίας με 17 βαθμούς.
Τους ίδιους βαθμούς έχει και η ΑΕ Καραβά, η οποία επιβλήθηκε πιο εύκολα απ΄ότι αναμενόταν του Παφιακού εκτός
έδρας με 0-3 σετ. Με τον Ευσταθίου να αγωνίζεται ως ακραίο (λόγω ασθένειας του Νίκου Κολά) και τον Παμπακά ως
κεντρικό, η ΑΕΚ έδειξε για ακόμα μια φορά ότι διαθέτει ένα πλούσιο ρόστερ ικανό να παλαίψει μέχρι τέλους για τον
τίτλο. Στο πρώτο σετ η ΑΕΚ κατάφερε να επιβληθεί με όπλο το δυνατό της σερβίς και τα ψηλά ποσοστά στην επίθεση.
Το 15-25 με το μπλοκ-άουτ του Ευσταθίου έβαλε τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού. Στο 2ο σετ η ΑΕΚ
προηγήθηκε με 4-8 και 10-16 και «κλείδωσε» το σετ με 18-25 χάρη σε μια επίθεση του Αργεντίνου διαγώνιου Πέπε
Γκονζάλεζ, ο οποίος πήρε με μπλοκ άουτ το σετ για την ομάδα του κάνοντας το 0-2.
Στο 3ο σετ ο Παφιακός προηγήθηκε με 8-7 αλλά η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση αφού πήρε ξανά τα ηνία στον
αγώνα με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 10-16 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Η διαφορά αυξανόταν σταδιακά με το
τελικό σκορ στο τρίτο σετ να «κλείνει» στο 15-25 και το τέλος του αγώνα να βρίσκει την ΑΕ Καραβά να πανηγυρίζει
τη σπουδαία νίκη στο «Αφροδίτη» με 0-3 σετ. Μια νίκη που την διατηρεί στο ρετιρέ της βαθμολογίας με 17 βαθμούς
μαζί με την Ανόρθωση, η οποία αναφέρεται ως πρώτη λόγω καλύτερης αναλογίας στα σετ με 25-7 έναντι 24-7 της
ΑΕΚ.
Νίκη...4άδας για Νέα Σαλαμίνα
Στο «Σπύρος Κυπριανού» έγινε σπουδαίο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι
στην μαχητική αλλά άτυχη στον αποψινό αγώνα Ομόνοια Λευκωσίας. Η φιλοξενούμενη ομάδα είχε εκτός του
Αποστόλου λόγω τραυματισμού και έτσι ο Γιάνκοφ αγωνίστηκε ως ακραίος με τον Αχιλλέα Πετρακίδη να παίρνει θέση
βασικού ως διαγώνιος. Μετά το πρώτο σετ όμως οι «Πράσινοι» είδαν και τον κορυφαίο τους παίκτη Μορένο να μην
μπορεί να συνεχίσει λόγω τραυματισμού. Αφού λοιπόν η Ομόνοια πήρε μετά από σκληρή μάχη το πρώτο σετ με 2527, έχασε το δεύτερο με 25-23 χάρη σε πόντο του Ζουράβλιοφ, ο οποίος πήρε μεγάλο βάρος στις επιθέσεις της
Σαλαμίνας. Σπουδαία απόδοση και για τον Μάρκο Κλοκ, ο οποίος τέλειωσε 8/12 επιθέσεις στο δεύτερο σετ.
Στο τρίτο σετ μετά από πολλά λάθη εκατέρωθεν, αλλά κυρίως από πλευράς φιλοξενουμένων, το σετ κατέληξε στη
Σαλαμίνα με 25-18 η οποία προηγήθηκε με 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ, ο Σάρα Τοντόροφ ξεκίνησε με τον Αλεξίου ως διαγώνιο, τους Αχιλλέα Πετρακίδη και Γιάνκοφ
ακραίους και τους Σωτήρη Πετρακίδη και Πηλακούρη (και Λοίζου στη συνέχεια) ως κεντρικούς.
Η κίνηση αυτή βοήθησε την ομάδα του να ανέβει αγωνιστικά και να διεκδικήσει επί ίσοις όροις το σετ. Η Νέα Σαλαμίνα
προηγήθηκε με 8-6 αλλά η Ομόνοια έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι τα τελικά δραματικά στάδια του αγώνα, όπου οι δύο
ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο. Μετά το 24-24, η Ομόνοια είχε ματς-πόιντ στο 24-25, αλλά η Σαλαμίνα κατάφερε
να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα παίρνοντας το σετ με 27-25 και τη νίκη με 3-1 σετ. Η νίκη αυτή φέρνει τους
«ερυθρόλευκους» της Αμμοχώστου πολύ κοντά στην 4άδα, αφού πλέον βρίσκονται μόνοι στην τρίτη θέση με 15
βαθμούς έναντι 14 της Ομόνοιας και 13 του Παφιακού.
*Η Νέα Σαλαμίνα ενισχύθηκε με τον 36χρονο διεθνή Σλοβένο ακραίο Τζάσμιν Κούτουριτς, ο οποίος αγωνιζόταν στο
πρωτάθλημα A1 Ιταλίας με τα χρώματα της Yoga Forli

Νίκη…κατηγορίας για Αναγέννηση Δερύνειας
Σε ένα σπουδαίο αγώνα στο γήπεδο Ακροπόλεως, η Αναγέννηση Δερύνειας κατάφερε να επιβληθεί με 2-3 σετ της
μαχητικής Ολυμπιάδας, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη για να αναπτερώσει τις ελπίδες παραμονής της στην
κατηγορία. Με τη νίκη της αυτή η Αναγέννηση αφήνει δύο βαθμούς πίσω την Ολυμπιάδα και πλέον μπορεί να
αισθάνεται πιο άνετη στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το συγκλονιστικό πέμπτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες με
τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν με 14-16.
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Mιχαήλ, Οικονομίδης, Μάρτιν, Παπαϊωάννου, Τσάβες, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Γεωργίου, Χριστοφή, Πρωτοψάλτης, Παναγιωτίδης Α.)
Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Πάρπας, Αντωνιάδης, Αναστασιάδης, Χομαγιούν
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Αχιλλέως
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς, Λιούπισιτς,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Ιγνατίου, Καρεσίου, Ανθής)
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκοντζάλες, Κνέζεβιτς, Παμπακάς, Μιχαήλ-Λίμπερο
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ζηκάκης, Χρίστου-Λίμπερο
(Χ΄Φιλίππου, Ιωάννου, Χρυσοστόμου Π., Ιωαννίδης)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Γιάνκοφ, Α. Πετρακίδης, Σ.Πετρακίδης, ΗρακλέουςΛίμπερο (Πηλακούρης, Λοίζου)
13.01.2011 / 15:00

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-9η αγωνιστική
Διεξάγεται την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου η 9η αγωνιστική για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών με
τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η πρωτοπόρος με 15 βαθμούς Ανόρθωση, υποδέχεται στο «Θεμιστόκλειο» το
Διόνυσο και είναι το φαβορί για να πετύχει την 8η νίκη της στο πρωτάθλημα και να παραμείνει στην κορυφή της
βαθμολογίας.
Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στο «Αφροδίτη» όπου ο 5ος με 12 βαθμούς Παφιακός υποδέχεται την ΑΕ Καραβά.
Η ομάδα της Πάφου προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από την Ανόρθωση, μετά από ένα αμφίρροπο αγώνα και
θέλει τη νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητές της για είσοδο στην 4άδα. Τη νίκη θέλει πάση θυσία και η ΑΕΚ για να
παραμείνει ισόβαθμη με την Ανόρθωση στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ντέρμπι έχουμε και στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου η τρίτη στη βαθμολογία Ομόνοια, φιλοξενείται από την ισόβαθμή
της στους 13 βαθμούς Νέα Σαλαμίνα. Ο αγώνας του πρώτου γύρου είχε βρει νικητές τους «Πράσινους» με 3-0 σετ
(25-22, 25-15, 25-19). Ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ2 στις 8:00μμ.
Σπουδάιο ματς για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας αναμένεται να γίνει στο γήπεδο Ακροπόλεως με την
Ολυμπιάδα Νεάπολης να παίζει το τελευταίο της χαρτί για παραμονή στην κατηγορία απέναντι στην Αναγέννηση. Η
ομάδα του Φίλιππου Κατράνη με πιθανή νίκη της θα φτάσει την ομάδα της Δερύνειας στους 10 βαθμούς, κάτι που θα
προσπαθήσει να αποτρέψει η Αναγέννηση για να μην μπει σε περιπέτειες εν΄όψει της δύσκολης συνέχειας του
πρωταθλήματος.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
12.01.2011 / 22:20

Challenge Cup γυναικών-Φάση των «32» (επαναληπτικός):
Kanti Schaffausen Ελβετίας-Aruji Ανόρθωσις 3-0
Την ήττα με 3-0 η οποία ισοδυναμεί με αποκλεισμό γνώρισε η Aruji Ανόρθωσις από την Kanti Schaffausen Ελβετίας
στον επαναληπτικό της φάσης των «32» του Challenge Cup. Η γηπεδούχος ομάδα μπήκε πολύ πιο δυνατά στον
αγώνα και πήρε από την αρχή σημαντική διαφορά με 5-0 και 16-9 για να τελειώσει το πρώτο σετ με 25-17. Στο 2ο σετ
η Ανόρθωση βρέθηκε μέχρι τα μέσα του σετ κοντά στο σκορ (16-15) και στη συνέχεια προηγήθηκε με 17-18, αλλά και
πάλι η ελβετική ομάδα κατάφερε να περάσει μπροστά και να κάνει το 2-0 παίρνοντας το σετ με 25-22. Στο τρίτο σετ η
ομάδα μας βρέθηκε από νωρίς πολύ πίσω στο σκορ με 10-4 και 16-10 και έχασε εύκολα το τρίτο σετ με 25-12 και μαζί
τον αγώνα με 3-0 σετ σε μία ώρα και εννέα λεπτά αγώνα.
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄ Κατηγορίας Ανδρών-9η αγωνιστική
Φοίνικας-ΕΝΠ
Άρης Λεμεσού-ΑΠΟΚ 3-2 (26-24, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13)

11.01.2011 / 09:20

Προετοιμασία Προεθνικών ομάδων κορασίδων - παίδων Κύπρου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το προπονητικό καμπ της προεθνικής ομάδας κορασίδων και
παίδων Κύπρου στο οποίο περιλαμβάνονταν προπονήσεις, θεωρητικά μαθήματα, ανάλυση βίντεο, φιλικοί αγώνες, κοινω
νικές εκδηλώσεις , καθώς και παρακολούθηση διεθνών ματς. Τη πρώτη περίοδο τον
Δεκέμβριο στην Κύπρο φιλοξενήθηκε η επίλεκτη ομάδα κορασίδων/νεανίδων της Ελλάδος που αποτελείτο κυρίως από
αθλήτριες
του Παναθηναικού η οποία έδωσε 5 φιλικούς αγώνες με την προεθνική ομάδα κορασίδων καθώς και πραγματοποιήθηκ
αν κοινές προπονήσεις. Οι αγώνες διεξήχθησαν στα γήπεδα της Ανόρθωσης, ΑΕΛ, Λύκειο Αγίου Ιωάννη, καθώς και στο
Μάμμαρι. Το προπονητικό τημ της ομαδας μας
απεκόμισε χρήσιμα συμπεράσματα για τις αθλήτριες οι οποίες ήδη πραγματοποιούν κοινές προπονήσεις εβδομαδιαίως α
πό τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι αθλήτριες της προεθνικής καθώς και της ελληνικής
ομάδας είχαν την τύχη να επισκεφθούν τα φυλακισμένα μνήματα καθώς και το Τύμβο μακεδονίτισσας όπως επίσης να
περάσουν κάποιες ευχάριστες ώρες σε εμπορικό κέντρο, αφού είχε προηγηθεί ξενάγιση στο Ολυμπιακό Μέγαρο και την
ΚΟΠΕ αλλά και το κτίριο του ΚΟΑ όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία με το Γενικό Διευθυντή κ. Παπακώστα.
Επίσης επισκέφθηκαν σχολείο με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μοίρασαν δώρα και γλυκά.
Η αναχώρηση της επίλεκτης
ομάδας για την Ελλάδα συνοδεύτηκε με ανταλλαγή δώρων και την υπόσχεση για πραγματοποίηση αντίστοιχου καμπ στ
ην Ελλάδα.

Τη δεύτερη περίοδο, αρχές
Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις τεχνικής αλλά και ομαδικής τακτικής και διεξήχθη φιλικό με το Ν.Ο.Α. Η ο
μάδα παρακολούθησε το διεθνή ματς Ανόρθωσις-Ελβετίας αποκομίζοντας χρήσιμες εικόνεςπαραστάσεις για την εξέλιξη των αθλητριών. .
Επίσης φιλοξενήθηκε επίλεκτη ομάδα παίδων από την Ελλάδα η οποία αποτελείτο κυρίως από αθλητές του
Πανερυθραϊκού η οποία έδωσε τρείς φιλικούς αγώνες.
Οι αθλητές της προεθνικής καθώς και της ελληνικής ομάδας είχαν και
αυτοί την τύχη να επισκεφθούν τα φυλακισμένα μνήματα καθώς και το Τύμβο Μακεδονίτισσας.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της επίλεκτης ομάδας για την Ελλάδα πραγαμτοποιήθηκε μια απλή τελετή στο
ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή της Ελλάδας και που συνοδεύτηκε με ανταλλαγή δώρων.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης έγινε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τους γονείς των επίλεκτων αθλητών της Κύπρου
και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Στη συνάντηση μίλησε ο κ. Γεώργιος Νάσσης ο οποίος είχε κάνει όλα τα
επιστημονικά τεστ και η Ομοσπονδία προχώρησε στην επιλογή των αθλητών και αθλητριών. Στη συνέχεια μίλησε ο

Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης ο οποίος είναι ο διευθυντής του ΚΑΕΚ στην Κύπρο. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση.
Το καμπ κορασίδων και παίδων ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την αποχώρηση των αθλητριών και
αθλητών και ανταλλαγή ευχών για καλή σχολική-αθλητική χρονιά

11.01.2011 / 21:59

Challenge Cup γυναικών-Φάση των «32» (επαναληπτικός):
Kanti Schaffausen Ελβετίας-Aruji Ανόρθωσις
H Aruji Ανόρθωσις αντιμετωπίζει αύριο Τετάρτη 12 Ιανουαρίου εκτός έδρας την Kanti Schaffausen Ελβετίας στον
επαναληπτικό της φάσης των «32» του Challenge Cup. H ομάδα μας είχε γνωρίσει την εντός έδρας ήττα με 0-3 (2125, 16-25, 28-30) στον πρώτο αγώνα. Στον επαναληπτικό της Ελβετίας τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την
ομάδα μας, αφού για να προκριθεί χρειάζεται νίκη τόσο στην κανονική διάρκεια του αγώνα, όσο και στο «χρυσό» σετ
που θα ακολουθήσει σε τέτοια περίπτωση. Παρά τα αρνητικά δεδομένα η κυπριακή ομάδα είναι αποφασισμένη να τα
δώσει όλα για να αντρέψει τα εις βάρος της δεδομένα.
Ο αγώνας αρχίζει στις 8:00μμ τοπική ώρα (9:00μμ ώρα Κύπρου).
11.01.2011 / 21:55

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-1η φάση (Επαναληπτικοί)
Tελικά σκορ:
Πανιδαλιακός - Da Noi ΑΕΛ 0-3 (18-25, 13-25, 17-25)
Απόλλων - ΑΕΚ Κίτιον 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
Ολυμπιάδα Ν. – ΑΠΕΝ 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)
Την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών εξασφάλισαν Da Noi ΑΕΛ, Aπόλλων
και Ολυμπιάδα μετά τις νέες νίκες που σημείωσαν στους επαναληπτικούς αγώνες της 1 ης φάσης. Εκεί βρίσκεται ήδη η
Ανόρθωση, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση από την προηγούμενη Παρασκευή σε βάρος του ΘΟΪ Αυγόρου και θα
αντιμετωπίσει στο μεγάλο ντέρμπι στους «4» την Da Noi AEΛ. Αναλυτικά, τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης θα είναι:
Da Noi ΑΕΛ- Aruji Ανόρθωσις και Ολυμπιάδα-Απόλλων.
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Στογιάνοβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη, Γιέντλ ντε ΓιόνγκΛίμπερο
Κύπελλο ΟΠΑΠ B΄ Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-1η φάση (Επαναληπτικοί)
Αναγέννηση-Φοίνικας 3-0 (δεν προσήλθε η ομάδα του Φοίνικα Πύλας)
Προκρίθηκε η Αναγέννηση, η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ν.Ο.Αμμοχώστου στον πρώτο αγώνα της
επόμενης φάσης.
Παφιακός-Άρης Πολ 3-1 (25-19, 25-03, 25-27, 29-27)
Προκρίθηκε ο Παφιακός (πρώτος αγώνας 3-2 υπέρ του Άρη Πολεμίου), ο οποίος θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση
τον Μαραθώνα εκτός έδρας.
09.01.2011 / 08:40

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-1η φάση (Επαναληπτικοί).
Διεγάγονται την Τρίτη 11 Ιανουαρίου οι επαναληπτικοί αγώνες της 1ης φάσης του Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας
Γυναικών. Ο Πανιδαλιακός υποδέχεται την ΑΕΛ (ο πρώτος αγώνας στη Λεμεσό είχε λήξει με νίκη της ΑΕΛ με 3-0), ο
Απόλλων φιλοξενεί την ΑΕΚ Κίτιον (ο πρώτος αγώνας στη Λάρνακα έληξε με νίκη 2-3 σετ για τον Απόλλωνα) και η
Ολυμπιάδα Ν. αντιμετωπίζει εντός έδρας την ΑΠΕΝ (ο πρώτος αγώνας βρήκε την Ολυμπιάδα να κερδίζει εκτός έδρας
με 0-3).
Θυμίζουμε ότι ο 2ος αγώνας της 1ης φάσης του κυπέλλου γυναικών ανάμεσα στις ομάδες Aruji Ανόρθωσις - ΘΟΙ
Αυγόρου διεξήχθη την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011 με την Ανόρθωση να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της επί του
ΘΟΪ με 3-0 (25-14, 25-13, 25-15) και να περνά στην ημιτελική φάση. Ο πρώτος αγώνας στο Αυγόρου είχε λήξει με
νίκη της Ανόρθωσης με 1-3 σετ. Αντίπαλος της Ανόρθωσης στους «4» θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το
ζευγάρι Πανιδαλιακός-ΑΕΛ.
Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών θα προκύψει από τους αγώνες Απόλλων-ΑΕΚ και Ολυμπιάδα-ΑΠΕΝ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΑΠ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η φάση (Επαναληπτικοί)
Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και οι επαναληπτικοί του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Αναγέννηση-Φοίνικας (ο πρώτος αγώνας είχε λήξει με εκτός έδρας νίκη της Αναγέννησης με 0-3 σετ) και ΠαφιακόςΆρης Πολ (ο πρώτος αγώνας στο Πολέμι είχε λήξει με νίκη του Άρη με 3-2 σετ).
Η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Αναγέννηση-Φοίνικας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ν.Ο.Αμμοχώστου
στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών και η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Παφιακός-Άρης Πολ. θα

αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Μαραθώνα στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Την Τετάρτη 12.1.2011 επαναρχίζει το Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγοριας Ανδρών με τους αγώνες Φοίνικας-ΕΝΠ και
Άρης Λεμεσού-ΑΠΟΚ. Οι αγώνες είναι στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής.
07.01.2011 / 19:40

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-8η αγωνιστική
Επικράτησαν τα φαβορί:
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ανόρθωση και Παφιακό ξεχώρισε από τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες
πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αμφίρροπη αναμέτρηση.
Ο Παφιακός ήταν η ομάδα που κατάφερε να προηγηθεί με 0-1 κερδίζοντας το πρώτο σετ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
πιο δυνατά και ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ. Παρά το γεγονός όμως ότι προηγήθηκαν ακόμα και με τέσσερις
πόντους διαφορά (11-15), η Ανόρθωση πλησίασε και ισοφάρισε τον αγώνα 19-19. Ο Παφιακός κατάφερε να κερδίσει
τελικά το σετ με 23-25 μετά από σερβίς του Μάρτιν στο φιλέ.
Το δεύτερο σετ ήταν συκλονιστικό στην εξέλιξη. Η Ανόρθωση μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 8-5 και 16-15 στα
δύο τεχνικά τάιμ-άουτ, αλλά ο Παφιακός ισοφάρισε σε 20-20 και ο αγώνας πήγαινε πόντο-πόντο. Μετά από
αλλεπάλληλες ισοπαλίες και χαμένα σετ-πόιντ, η Ανόρθωση ισοφάρισε τελικά σε 1-1 κερδίζοντας το σετ με 31-29
έπειτα από άουτ επίθεση των φιλοξενουμένων.
Οι γηπεδούχοι έχοντας την ψυχολογία με το μέρος τους, κατάφεραν να προηγηθούν με 8-7 στο τρίτο σετ και στη
συνέχεια διεύρυναν τη διαφορά φτάνοντας στο 25-16 και το 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ η Ανόρθωση κατάφερε να πάρει διαφορά με τρεις πόντους στο 14-11, αλλά ο Παφιακός κατάφερε να
ισορροπήσει και να ισοφαρίσει σε 18-18. Ο Μάρτιν ήταν αυτός που τέλειωσε το σετ (όπως και το πρώτο), αλλά αυτή
τη φορά με επίθεση από τη θέση δύο, κάνοντας το 25-23 και δίνοντας τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του με 3-1 σετ.
Η Ομόνοια, χωρίς τον Γκραντινάροφ στο ρόστερ της, επικράτησε εύκολα εκτός έδρας του Διόνυσου με 3-0 σετ στο
«Αφροδίτη», πετυχαίνοντας την 6η της νίκη στο πρωτάθλημα. Η νίκη αυτή διατηρεί την ομάδα του Σάρα Τοντόροφ
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Νέα Σαλαμίνα, η οποία επιβλήθηκε δύσκολα της Αναγέννησης Δερύνειας με
3-0 σετ. Η ομάδα του Μάρκο Κλοκ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στο 2ο σετ το οποίο κέρδισε με 28-30, ενώ το τρίτο σετ
κατέληξε και πάλι σε «ερυθρόλευκα» χέρια με 23-25.
Η Νέα Σαλαμίνα ισοβαθμεί στους 13 βαθμούς με την Ομόνοια, αλλά οι «Πράσινοι» έχουν καλύτερη διαφορά στα σετ.
Τέλος, η ΑΕ Καραβά, όπως αναμενόταν, επικράτησε άνετα με 3-0 της Ολυμπιάδας Νεάπολης φτάνοντας τις επτά νίκες
σε οκτώ αγώνες και συνεχίζει να συγκατοικεί στην κορυφή με την Ανόρθωση έχοντας 15 βαθμούς.
Τελικά σκορ:
Ανόρθωσις-Παφιακός 3-1 (23-25, 31-29, 25-16, 25-23)
Διόνυσος- Ομόνοια 0-3 (14-25, 14-25, 17-25)
ΑΕ Καραβά-Ολυμπιάδα 3-0 (25-11, 25-17, 25-16)
Αναγέννηση- Σαλαμίνα 0-3 (19-25, 28-30, 23-25)
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Χριστοφορίδης, Οικονομίδης, Μάρτιν, Ιωάννου, Τσάβες, Πλατρίτης-Λίμπερο
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Κτωρίδης, Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς, Λιούπισιτς,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο
Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Κανναβιάς, Γκάϊντις, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, ΧαραλαμπίδηςΛίμπερο (Σάββα)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Γιάνκοφ, Αποστόλου, Σ.Πετρακίδης, (λίμπερο) Ηρακλέους.
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκοντζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, Χατζηαμιανού
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φράγκου, Φιλιππίδης, Χομαγιούν, ΒάρδαςΛίμπερο
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Αχιλλέως
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ζηκάκης
Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-1η φάση, 2ος αγώνας
Αruji Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-14, 25-13, 25-15)
Η Ανόρθωση με τη δεύτερη νίκη της περνά στην επόμενη φάση
Συνθέσεις:
Αruji Ανόρθωσις: Ιωάννου, Βασιλείου, Γκόρινα, Στογιάνοβα, Νοβίκοβα, Ριαλά, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
ΘΟΙ Αυγόρου: Όθωνος, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή, Τσολάκοβα, Ντινόβα

05.01.2011 / 18:10

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011-8η αγωνιστική
Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011 επαναρχίζει το πρωτάθλημα πετόσφαιρας ανδρών με τη διεξαγωγή της
8ης αγωνιστικής . Η πρώτη αγωνιστική του 2ου γύρου περιλαμβάνει ενδιαφέροντες αγώνες με το ντέρμπι ΑνόρθωσιςΠαφιακός να δεσπόζει των αναμετρήσεων. Η γηπεδούχος και πρωτοπόρος Ανόρθωσις μπορεί να είναι το μεγάλο
φαβορί, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο απέναντι στη μαχητική ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς. Η
ομάδα της Πάφου, αποδείχτηκε σκληρό καρύδι στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος, όπου έχασε δύσκολα στο
«Αφροδίτη» με 1-3 (25-22, 22-25, 18-25, 23-25), ενώ είχε πολύ καλή παρουσία και στα υπόλοιπα ντέρμπι μεταξύ των
πρωτοπόρων. Το γεγονός ότι ο αγώνας είναι ο πρώτος μετά από τη 15νθήμερη διακοπή λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων, προκαλεί ακόμη ένα ερωτηματικό για το πόσο έτοιμες θα παρουσιαστούν οι ομάδες στο μεταξύ τους
ντέρμπι.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο μαχητικός Διόνυσος φιλοξενεί την Ομόνοια στο «Αφροδίτη» (ζωντανή μετάδοση από το
ΡΙΚ2 στις 8:00μμ), σ’ ένα αγώνα όπου οι δύο ομάδες θα παρουσιαστούν με διαφοροποιήσεις στο ρόστερ τους. Από
την ομάδα του Στρουμπιού παρελθόν αποτελεί ο Βραζιλιάνος Γκόμεζ και στη θέση του αναμένενται να αποκτηθεί ξένος
κεντρικός. Αλλαγή στο ρόστερ υπάρχει και για τους «Πράσινους», από τους οποίους αποτελεί παρελθόν ο Βούλγαρος
ακραίος Μίροσλαβ Γκραντινάροφ. Παρά τη σημαντική απώλεια, το ρόστερ της Ομόνοιας παραμένει πολύ δυνατό και οι
παίκτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παλαίψουν μέχρι τέλους για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Όσον
αφορά την αντικατάσταση του Βούλγαρου ακραίου, υπάρχει η θέληση να γίνει μεταγραφή, αλλά τροχοπέδη αποτελεί
το οικονομικό. Θυμίζουμε ότι ο Γκραντινάροφ υπέγραψε συμβόλαιο με την Sfax, μια από τις κορυφαίες ομάδες
της Τυνησίας.
Στους άλλους αγώνες της ημέρας, η ΑΕ Καραβά υποδέχεται την Ολυμπιάδα Νεάπολης στο «Σπύρος Κυπριανού», ενώ
η Αναγέννηση Δερύνειας φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011-1η φάση, 2ος αγώνας.
Ο 2ος αγώνας της 1ης φάσης του κυπέλλου γυναικών ανάμεσα στις ομάδες Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 7 Ιαναουαρίου 2011 στις 8:00μμ. λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της κυπριακής ομάδας την
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου στην Ελβετία στον επαναληπτικό του 0-3 για τη φάση των «32» του Challenge Cup, απέναντι
στην Kanti Schaffausen.
Ο πρώτος αγώνας στο Αυγόρου είχε λήξει με νίκη της Ανόρθωσης με 1-3 (29-27, 10-25, 25-27, 19-25). Οι υπόλοιποι
αγώνες Πανιδαλιακός-ΑΕΛ , Απόλλων-ΑΕΚ Κίτιον και Ολυμπιάδα Ν. – ΑΠΕΝ θα διεξαχθούν την Τρίτη 11 Ιανουαρίου
στις 8:00μμ.
04.01.2011 / 21:35

Challenge Cup γυναικών-Φάση των «32»:
Aruji Ανόρθωσις- Kanti Schaffausen Ελβετίας 0-3 (21-25, 16-25, 28-30)
Την εντός έδρας ήττα με 0-3 από την ελβετική Kanti Schaffausen γνώρισε η ομάδα μας Aruji Ανόρθωσις στα πλαίσια
της φάσης των «32» του Challenge Cup Γυναικών. Η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα δύο
πρώτα σετ με 21-25 και 16-25, αλλά στο τρίτο σετ η Ανόρθωση ανέβασε αισθητά την απόδοσή της αντιμετωπίζοντας
στα ίσα την αντίπαλό της. Τα τελευταία στάδια του σετ ήταν συγκλονιστικά με τις δύο ομάδες να είναι στην ισοπαλία
24-24 και στη συνέχεια την ελβετική ομάδα να φτάνει πρώτη στο ματς-πόιντ προηγούμενη με 24-25. Η ομάδα μας
ανέτρεψε προσωρινά τα δεδομένα κερδίζοντας σετ-πόιντ στο 26-25 και στο 28-27, αλλά δεν κατάφερε να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της δόθηκαν και έχασε τελικά με 28-30 και 0-3 σετ σε μία ώρα και δεκαέξι λεπτά
αγώνα.
Ο επαναληπτικός της Ελβετίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου με τα πράγματα πλέον να είναι πολύ δύσκολα
για την ομάδα μας, αφού για να προκριθεί χρειάζεται νίκη τόσο στην κανονική διάρκεια του αγώνα, όσο και στο
«χρυσό» σετ που θα ακολουθήσει σε τέτοια περίπτωση.
Συνθέσεις:
Aruji Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς):Γκόρινα, Noβίκοβα, Στογιάνοβα, Ντούμτσιεβα, Βασιλείου, Φλαβιάνι,
Αχμέτοβα-Λίμπερο (Ιωάννου, Ριαλά)
Kanti Schaffausen (Αντρέας
Βόλμερ): Τομαζέλα, Σιουκ, Στέινεμαν, Όρχαρντ, Λέχμαν, Μπέλλι, Άντερσον (Λίμπερο)
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011
Αφιέρωμα στον 1ο γύρο και το Σούπερ Καπ (βίντεο)
Οι αγώνες του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών μας έχουν προσφέρει πλούσιο
θέαμα και πολλές αμφίρροπες αναμετρήσεις. Οι εντυπωσιακές επιθέσεις, άμυνες, μπλοκ, καθώς και τα εκπληκτικά
«ράλι» που παρακολούθησαν οι φίλοι της πετόσφαιρας στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, αποτελούν την καλύτερη
εγγύηση για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν στο αμφίρροπο φετινό πρωτάθλημα. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο
για το Youtube στο πάνω μέρος δεξιά της σελίδας, μπορείτε να δείτε ένα αφιέρωμα με εντυπωσιακά στιγμιότυπα από
τους περισσότερους τηλεοπτικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Αρκετές από τις φάσεις είναι σε super slow motion,
ενώ τα στιγμιότυπα είναι χωρισμένα σε επιθέσεις, άμυνες, μπλοκ, «ράλι» και άλλες επιλεγμένες φάσεις. To αφιέρωμα
μπορείτε να το δείτε και σε High Definition επιλέγοντας την ανάλυση που εσείς επιθυμείτε. Απολαύστε το!

23.12.2010 / 15.16

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τη Δευτέρα 27
Δεκεμβρίου 2010 και από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011.

23.12.2010 / 15.12

Εξετάσεις Διαιτησίας
Στις 4 Ιανουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις διαιτητών στις 5.μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Παντελεήμονα στη Λακατάμια για όσους διαιτητές δεν παρακάθησαν στις εξετάσεις της 21ης Νοεμβρίου, 2010. Η
παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

22.12.2010 / 20.25

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-7η αγωνιστική
Με τη διεξαγωγή του αναβληθέντα αγώνα Ανόρθωσις-Ολυμπιάδα ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική και ο πρώτος γύρος
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών. Ο αγώνας αυτός ήταν και ο τελευταίος της χρονιάς για το
πρωτάθλημα, το οποίο επαναρχίζει την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011 με τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής. Νικήτρια
στο αποψινό παιχνίδι η ομάδα του Πέτρου Κοντού με 3-0 σετ. Η Ανόρθωση με την 6η νίκη της σε επτά αγώνες,
«έπιασε» την ΑΕ Καραβά στους 13 βαθμούς, αλλά έχει καλύτερο συντελεστή στα σετ με 19-6, έναντι 18-7 της ΑΕΚ.
Στη βαθμολογία ακολουθούν Ομόνοια, Νέα Σαλαμίνα και Παφιακός με 11 βαθμούς, ο Διόνυσος με 9, η Αναγέννηση
Δερύνειας με 8 και η Ολυμπιάδα Νεάπολης με 7 βαθμούς.
Τελικό σκορ:
Ανόρθωσις-Ολυμπιάδα 3-0 (25-13, 25-12, 25-20)

Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός):Χριστοφή, Κοντός, Μιχαήλ, Τέρενς, Χριστοφορίδης, Γεωργίου, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Οικονομίδης, Ιωάννου)
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φ. Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φράγκου, Ομίτ, Πάρπας, ΒάρδαςΛίμπερο (Παπαστεριανός, Αναστασιάδης, Χαραλάμπους)
Κύπελλο ΟΠΑΠ Β' Κατηγορίας Ανδρών-1η φάση, 2ος αγώνας
Ολυμπιάδα Φρ. - Ε.Ν.Παραλιμνίου 3-0 (25-21, 29-27, 25-17)
Προκρίθηκε η Ολυμπιάδα Φρ. η οποία κέρδισε και τον πρώτο αγώνα με 1-3 (23-25, 23-25, 25-21, 21-25).
Στον άλλο αγώνα η Εθνική Ενόπλων νίκησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 3-2 σετ και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση
με διαφορά πόντων.
21.12.2010 / 22.25

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Γυναικών-1η φάση, 1ος αγώνας
Προβάδισμα για Απόλλωνα, Ανόρθωση ΑΕΛ και Ολυμπιάδα
Μεγάλο παιχνίδι είχαμε στο «Κίτιον» ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνα με τους γηπεδούχους να απειλούν το αήττητο του
Απόλλωνα αλλά στο τέλος να αποχωρούν με την πίκρα της ήττας.
Η γηπεδούχος ομάδα προηγήθηκε με 2-0 αλλά η ομάδα του κ. Λέτσιεφ βρήκε και πάλι τη δύναμη να ανατρέψει τα εις
βάρος της δεδομένα και να παίρνει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-3 σετ απέναντι στην ανεβασμένη ΑΕΚ Κίτιον.
Αυτή ήταν η 9η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στις εγχώριες διοργανώσεις για τη φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία δείχνει
φέτος ότι εκτός από το πρωτάθλημα έβαλε ως στόχο και το κύπελλο.
Δύσκολη ήταν και η εκτός έδρας επικράτηση της Aruji Ανόρθωσης επί του ΘΟΪ Αυγόρου με 3-1. Η γηπεδούχος ομάδα
κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 κερδίζοντας το πρώτο σετ με 29-27 δείχνοντας ότι θα παλαίψει για να πετύχει την
έκπληξη. Η ομάδα της Ιουλίας Σάλτσεβιτς ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια και έφερε τον αγώνα στα ίσα
κερδίζοντας εύκολα το δεύτερο σετ με 10-25. Το τρίτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες (27-29) με την Ανόρθωση να
παίρνει το προβάδισμα με 2-1 σετ και να γέρνει την πλάστιγγα προς το μέρος της.
Το τέταρτο ήταν και το τελευταίο σετ του αγώνα αφού η «Κυρία» με την ψυχολογία με το μέρος της μετά την
κατάκτηση του κρίσιμου τρίτου σετ, κατάφερε να επιβληθεί με 19-25 παίρνοντας τη νίκη με 1-3 σετ και το μεγάλο
προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση
Αντίθετα, εύκολες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Da Noi ΑΕΛ και Ολυμπιάδα Νεάπολης απέναντι σε Πανιδαλιακό και ΑΠΕΝ
αντίστοιχα στα πρώτα παιχνίδια της 1ης φάσης για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Γυναικών κερδίζοντας με 3-0 τους
αντιπάλους τους.
Οι επαναληπτικοί αγώνες είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 7.1.2011
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Da Noi ΑΕΛ - Πανιδαλιακός 3-0 (25-14, 25-16, 25-12)
ΑΕΚ Κίτιον - Απόλλων
2-3 (25-23, 25-22, 20-25, 10-25, 10-15)
ΘΟΙ Αυγόρου - Aruji Ανόρθωσις 1-3 (29-27, 20-25, 25-27, 19-25)
ΑΠΕΝ - Ολυμπιάδα Ν.
0-3 (21-25, 16-25, 15-25)
Συνθέσεις:
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ιορδάνους, Πέρες, Μιγιάτοβιτς, Παύλου, ΑριστείδουΛίμπερο
Πανιδαλιακός (Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Κόσιη, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου (Γρούτα, Ταλιαδώρου
Π.)
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Στογιάνοβα, Ουζούνοβα
ΘΟΙ Αυγόρου (Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Ντίνοβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Όθωνος, Τσολάκοβα
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς):Γκόρινα, Noβίκοβα,Ντούμτσιεβα, Βασιλείου, Ζάρκοβιτς, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Γκρύμπαν, Μάτιτς, Γκροντσιάρουκ, Σωτηρίου, Χριστοφόρου (Καραπατέα, Χριστοφόρου Φ.)
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο
Κύπελλο ΟΠΑΠ Β' Κατηγορίας Γυναικών-1η φάση, 1ος αγώνας

Φοίνικας Πύλας-Αναγέννηση Δερύνειας 0-3 (18-25, 22-25, 12-25)
Άρης Πολεμίου-Παφιακός 3-2 (17-25, 25-17, 25-22, 16-25, 17-15)
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CEV GM Challenge Cup - Νέα πρόκριση για τον Απόλλωνα.
H γυναικεία πετοσφαιρική ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού βρίσκεται εδώ και μερικά λεπτά και επίσημα πλέον στους 16
της διοργάνωσης. Η Ομοσπονδία ενημερώθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι η αντίπαλος του
Απόλλωνα στη φάση των 32 Πολωνική GSB Centrostal Bydgoszcz αποσύρεται από την διοργάνωση. Ετσι την πρόκριση
παίρνει ο Απόλλωνας ενώ η Πολωνική ομάδα θα πληρώσει πρόστιμο 7,000 ευρώ και το δικαίωμα να συμμετάσχει στην
Ευρώπη την επόμενη χρονιά αν κερδίσει την έξοδό της και η ποινή έχει ισχύ τρία χρόνια.
Επόμενος αντίπαλος τιου Απόλλωνα θα είναι ο νικητής της συνάντησης Λίντζ (Αυστρίας) - Ινγκντισάτσι Μπακού
(Αζερμπαϊτζάν). Η δεύτερη είναι γνώριμη στο κυπριακό κοινό από τις αναμετρήσεις της με την ΑΕΛ την περίοδο 200809 όπου παρουσιάστηκαν παράνομες συμμετοχές παικτριών του Μπακού που είχε ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό του
Μπακού και την πρόκριση της ΑΕΛ στον επόμενο γύρο. Η ιστορία είχε συνέχεια με την ΑΕΛ να περνά χωρίς αγώνες σε
βάρος της Ουκρανικής Τσέρκασι στον τέταρτο γύρο (φάση των 16). Το επίτευγμα αυτό το πετυχαίνει ο Απόλλωνας
και γράφει ιστορία ως η μόνη πλέον κυπριακή ομάδα που φθάνει σε αυτό το στάδιο χωρίς να έχει ηττηθεί και να μετρά
μόνο νίκες.
Ο επόμενος αγώνας του Απόλλωνα θα διεξαχθεί στις 1,2 ή 3 Φεβρουαρίου 2010 στην έδρα του αντιπάλου και ο
επαναληπτικός στις 8,9 ή 10 Φεβρουαρίου 2010 στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα αυτόματα να έχει το πλεονέκτημα
έδρας για το χρυσό σετ.

20.12.2010 / 22.18

Kύπελλο ΟΠΑΠ A΄ Κατηγορίας Ανδρών- 1η φάση, 1ος αγώνας
Ανόρθωσις - ΑΕ Καραβά 3-1 (25-19. 23-25, 25-23, 27-25)
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 1-3 (21-25, 25-20, 18-25, 22-25)
Παφιακός - Διόνυσος 3-1 (24-26, 25-20, 26-24, 25-12)
Ολυμπιάδα Ν. - Αναγέννηση 1-3 (25-22, 18-25, 15-25, 20-25)
Η Ανόρθωσις ήταν η μεγάλη νικήτρια του μεγάλου ντέρμπυ της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου νικώντας την
κάτοχο του τροπαίου ομάδα της ΑΕ Καραβά με 3-1 και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον ημιτελικό.
Από την άλλη η ΑΕ Καραβά με το σετ που κέρδισε θα επιδιώξει να ανατρέψει το αποτέλεσμα στον επαναληπτικό.
Μεγάλο το ματς στο Θεμιστόκλειο, σπουδαίες οι φάσεις στο φιλέ, σπουδαίες άμυνες εκατέρωθεν και με την απόδοσή
τους οι δύο ομάδες ενθουσίασε τους 500 και πλέον φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο δημιουργόντας ατμόσφαιρα
αγώνα βόλεϊ. Η ΑΕ Καραβά στο τέταρτο σετ έδωσε τον καλύτερό της εαυτό έχοντας συνεχώς το προβάδισμα όμως
σταδιακά η Ανόρθωσις ανέτρεψε τα δεδομένα και κατάφερε να περάσει μπροστά 24-23, 25-24, 26-25 και να κλείσει το
σετ με τον καλύτερο τρόπο ένα σερβίς άσσο του αρχηγού της Παύλου Ιωάννου χαρίζοντας έτσι την νίκη στην ομάδα
της Ανόρθωσης και οι παίκτες της γνώρισαν την αποθέωση.
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Κοντός, Χριστοφορίδης, Οικονομίδης, Μάρτιν, Ιωάννου, Τσάβες, (λίμπερο)
Πλατρίτης. (Γεωργίου)
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκοντζάλες, Κνέζεβιτς, Κολάς, (λίμπερο)
Μιχαήλ.(Παμπακάς)
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ομόνοια επικρατώντας μέσα στο Σπύρος Κυπριανού της Νέας Σαλαμίνας με 3-1
σετ κάνοντας έτσι το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση. Η Ομόνοια αγωνίστηκε χωρίς
τον Βούλγαρο διεθνή Γκραντινάροφ ο οποίος ως γνωστόςν αποδεσμεύτηκε από την Ομόνοια αφού υπήρξε δελεαστική
πρόταση από ομάδα της Τυνησίας και η ομάδα της Ομόνοιας δεν στάθηκε εμπόδιο στην μετακίνηση του παίκτη. Τον
Γκραντινάροφ αντικατέστησε σε αυτό το ματς ο Δημήτρης Αποστόλου. Με την Νέα Σαλαμίνα που έκανε την
προσπάθεια αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως αλλαγή ο νεοπαποκτηθείς από την ΑΕ Καραβά Γιάννης Χατζηφιλίππου.
Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Ιωάννου, Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, (λίμπερο) Νικολάου,
(Ζηκάκης)
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Μορένο, Αλεξίου, Γιάνκοφ, Αποστόλου, Σ.Πετρακίδης, (λίμπερο) Ηρακλέους.
Ο Παφιακός κατάφερε να επικρατήσει στην πρώτη μάχη της Πάφου με 3-1 σετ και να έχει έτσι τον πρώτο λόγο για
τον επαναληπτικό. Δύσκολη η επικράτηση του Παφιακού παρά το γεγονός ότι στο τέταρτο σετ επικράτησε εύκολα.
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Τσαγγαρίδης, Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς, Τσαγγαρίδης, Λιούπισιτς,
(λίμπερο) Παπαχριστοδούλου. (Κόκκινος, Κτωρίδης, Καρεσίου)

Διόνυσος (Χριστάκης Παναγίδης): Μασιάς, Γκάϊντις, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Γκόμες, (λίμπερο)
Χαραλαμπίδης. (Κανναβιάς, Αχιλλέως, Σάββα)
Σπουδαία η επιτυχία της Αναγέννησης εκτός έδρας επί της Ολυμπιάδας Νεάπολης που παρά το εις βάρος της 1-0 σετ
κατάφερε να ανακάμψει και να επιβληθεί με 3-1 σετ και να έχει έτσι το προβάδισμα για την υπόθεση πρόκριση στην
ημιτελική φάση.
Ολυμπιάδα (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φράγκου, Χομαγιούν, Πάρπας.
Αναγέννηση (Αντρος Παναγιώτου): Στέκα, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊτον, Αχιλλέως, (λίμπερο) Ζάνης.

20.12.2010 / 11.28

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών
Αρχίζει αύριο η προημιτελική φάση του κυπέλλου Α΄ Κατηγορίας γυναικών με 4 αγώνες. Η κάτοχος του κυπέλλου
ομάδα της Ανόρθωσης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το ΘΟΙ Αυγόρου, η ΑΕΛ στο γήπεδό της φιλοξενεί τον
Πανιδαλιακό, στο κλειστό του γυμνασίου Αγίου Αθανασίου θα γίνει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα στην ΑΠΕΝ
και την Ολυμπιάδα Νεάπολης και τέλος στην κλειστή αίθουσα "Κίτιον" η ενισχυμένη ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει την
πρωτοπόρο και αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος Απόλλωνα. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8.00μ.μ.
Οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν τη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2011.

20.12.2010 / 11.16

2η μεταγραφική περίοδος
Η Ομόνοια Λευκωσίας ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας της κοινή-συναινέσει με τον Βούλγαρο διεθνή
πετοσφαιριστή Μίροσλαβ Γκραντινάροφ ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Η Ομοσπονδία μετά
από τη σχετική γραπτή ενημέρωση που είχε με το σωματείο Ομόνοια ενημέρωσε την Παγκόσμια Ομοσπονδία και ο
παίκτης έχει αποδεσμευτεί.

20.12.2010 / 11.07

Κύπελλο ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
Αρχίζει απόψε η προημιτελική φάση του κυπέλλου Α΄Κατηγορίας ανδρών όπου δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι
(επανάληψη του περσινού μεγάλου τελικού) στο Θεμιστόκλειο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ανόρθωση και την
κυπελλούχο ΑΕ Καραβά. Στο "Σπύρος Κυπριανού" η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την Ομόνοια, ενώ στην Πάφο θα
διεξαχθεί το τοπικό ντέρμπυ ανάμεσα στον Chloe's Παφιακός και τον Σαν Αλλωτε Διόνυσος. Τέλος στο κλειστό του
γυμνασίου Ακρόπολης η Ολυμπιάδα φιλοξενεί την Αναγέννηση Δερύνειας. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8.00μ.μ.
Οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011.

18.12.2010 / 21.07

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-8η αγωνιστική
Εύκολες νίκες για τα φαβορί είχαμε στους τρεις αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική και πρώτη του
2ου γύρου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών. Ο Απόλλωνας, συνεχίζοντας την εκπληκτική φετινή του
πορεία, κέρδισε άνετα στην έδρα του τον Πανιδαλιακό με 3-0 και παραμένει πρώτος και αήττητος με το πέρασμα οκτώ
αγωνιστικών έχοντας 16 βαθμούς.
Η δεύτερη στη βαθμολογία Ανόρθωση διατήρησε τη διαφορά του ενός βαθμού από την κορυφή αφού κέρδισε την
Ολυμπιάδα με 3-0 σετ πετυχαίνοντας την έβδομη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Νίκη είχαμε και για την ΑΕΛ η οποία επικράτησε εκτός έδρας της ΑΠΕΝ με 3-0. Η ομάδα του Αντώνη Κωσνσταντίνου
πέτυχε την 6η νίκη της στο πρωτάθλημα και ακολουθεί τους πρωτοπόρους έχοντας 14 βαθμούς με το πέρας της
1ης αγωνιστικής του 2ου γύρου.
Θυμίζουμε ότι στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του ΘΟΪ
Αυγόρου με 1-3 σετ φτάνοντας τον αντίπαλό της στους 11 βαθμούς.
Τελικά αποτελέσματα:
Απόλλων-Πανιδαλιακός 3-0 (25-07, 25-12, 25-12)
ΑΠΕΝ-ΑΕΛ 0-3 (11-25, 11-25, 13-25)
Aruji Ανόρθωσις-Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-17, 25-11, 25-17)

Συνθέσεις:
Απόλλων (Ντιμίτρι Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
(Λεωνίδου, Σεργίου)
Πανιδαλιακός (Σπύρος Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου
ΑΠΕΝ (Τρατς):Τράτς, Χριστοφόρου, Μάτιτς, Ε.Γκρύμπαν, Αγαθοκλέους, Γκόντσαρουκ (Βαρνάβα, Πάντου,
Καραπατέα)
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ιορδάνους, Πέρες, Μιγιάτοβιτς, Παύλου (Κωνσταντίνου
Ρ.)
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς):Γκόρινα, Noβίκοβα,Ντούμτσιεβα, Βασιλείου, Ριαλά, Ιωάννου, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, ΗρακλέουςΛίμπερο (Ψηλογένη)
17.12.2010 / 21.58

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-8η αγωνιστική
Ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο 18/12 η 8η Αγωνιστική για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με τρεις
αγώνες. Ο πρωτοπόρος και αήττητος Απόλλωνας αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Πανιδαλιακό, ενώ η Aruji Ανόρθωσις
φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Νεάπολης. Στον τρίτο αγώνας της βραδιάς η ΑΕΛ φιλοξενείται στον Άγιο Αθανάσιο από την
ΑΠΕΝ. Θυμίζουμε ότι στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία του 2ου γύρου, η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του ΘΟΪ
Αυγόρου με 1-3 σετ.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
16.12.2010 / 11.53

Challenge Cup Γυναικών - Κλήρωση
Διεξάγεται αυτή την ώρα στα γραφεία της CEV η κλήρωση του τρίτου γύρου CEV GM Challenge Cup. Στην κληρωτίδα
μπήκαν οι ομάδες της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα.
Η πρωταθλήτρια Ανόρθωση κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ελβετική Kanti Schaffhausen (o πρώτος αγώνας στη
Λεμεσό) και ο Απόλλωνας κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Πολωνική GSB Centrostal Bydgoszcz (ο πρώτος αγώνας
στην Πολωνία).
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4, 5 ή 6 Ιανουαρίου 2011 και οι επαναληπτικοί αγώνες στις 11, 12 ή 13
Ιανουαρίου 2011.

15.12.2010 / 22.42

Kύπελλο ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών- 1η φάση, 1ος αγώνας
Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ολυμπιάδα Φρ 1-3 (23-25. 23-25, 25-21, 21-25)
Πανεπιστήμιο - Εθνική Ενόπλων 3-2
15.12.2010 / 19.42

Challenge Cup Aνδρών
Στρόιτελ Μινσκ-Ανόρθωσις 3-0
Την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από την Στρόιτελ Μινσκ γνώρισε η Ανόρθωση στα πλαίσια του Challenge Cup Aνδρών. Η
ομάδα μας δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση από την αντίπαλό της η οποία είχε την υποστήριξη τριών
περίπου χιλιάδων οπαδών της και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η «Κυρία» είχε να αντιμετωπίσει
μια πολύ ανεβασμένη ομάδα σε σχέση με το πρώτο ματς, αλλά και μια καυτή έδρα με μια όμως πολύ ωραία
ατμόσφαιρα. Οι Λευκορώσοι με πολύ δυνατό μπλοκ και επίθεση έπαιρναν αρκετούς από τους πόντους τους, ενώ η
ομάδα μας με πίεση στο σερβίς προσπαθούσε να «σπάσει» την υποδοχή των γηπεδούχων. Μέχρι τα μέσα των σετ
(ειδικά σε 2ο και 3ο σετ), η ομάδα μας ήταν κοντά στο σκορ, αλλά στη συνέχεια υπέπεπτε σε αρκετά λάθη που
στοίχιζαν και έφεραν τελικά την ήττα. Η Ανόρθωση είχε χάσει στις λεπτομέρειες και τον πρώτο αγώνα στο
«Θεμιστόκλειο» με 3-2 σετ, αλλά είχε αντιμετωπίσει στα ίσα τον αντίπαλό της. Πλέον η ομάδα του Πέτρου Κοντού
επικεντρώνεται στις εγχώριες διοργανώσεις με πρώτο στη σειρά το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕ Καραβά την ερχόμενη
Δευτέρα 20/12 στο «Θεμιστόκλειο» για την 1η φάση του κυπέλλου Κύπρου. H αποστολή της Ανόρθωσης αναμένεται
στην Κύπρο αύριο Πέμπτη γύρω στις 2:00μμ.
Τα σετ: 25-13, 25-16, 25-21
Σύνθεση Ανόρθωσης: Μάρτιν, Τσάβες, Χριστοφορίδης, Παπαϊωάννου, Κοντός, Οικονομίδης, Πλατρίτης-Λίμπερο
(Χριστοφή, , Ιωάννου, Γεωργίου)

15.12.2010 / 18.22

Δικαστική της ΚΟΠΕ
Η Δικαστική της Ομοσπονδίας αποφάσισε τον μηδενισμό της Ομόνοιας στο ματς με την Pokka Α.Ε.Καραβά στον αγώνα

που διακόπηκε. Η ΑΕ Καραβά παίρνει τη νίκη με 3-0 σετ (25-00, 25-00, 25-00) ενώ η Ομόνοια δεν παίρνει κανένα
βαθμό.

15.12.2010 / 18.21

Challenge Cup Γυναικών - Ιστορική πρόκριση του Απόλλωνα
Ιστορική ήταν η νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup Γυναικών (3ος γύρος με συμμετοχή 32
ομάδων-16 ομάδες συμμετέχουν από το CEV cup) που πέτυχε ο Απόλλωνας στη Σερβία. Παλαιότερα κι άλλες
ομάδες μας είχαν σημειώσει δύο προκρίσεις σε μια σαιζόν (Παφιακός και Ανόρθωσις άνδρες, η ΑΕΛ γυναίκες έφθασε
μέχρι τον 4ο γύρο) όμως το επίτευγμα το Απόλλωνα για τα Κυπριακά δεδομένα είναι το καλύτερο. Είναι η μοναδική
ομάδα της Κύπρου που σημείωσε μόνο νίκες σε όλους τους Ευρωπαίκούς αγώνες που έδωσε φέτος. Μετρά αυτή τη
στιγμή 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και φυσικά δύο προκρίσεις, εν αναμονή του νέου αντιπάλου της ομάδας του
Απόλλωνα.
Η κλήρωση του τρίτου γύρου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11.00μ.μ. στα γραφεία της Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας
στο Λουξεμβούργο. Στη κλήρωση θα μπεί και η ομάδα της Ανόρθωσης.

15.12.2010 / 18.17

Challenge Cup Ανδρών
Stroitel Minsk - Ανόρθωσις 3-0 (25-13, 25-16, 25-21)
Την ήττα γνώρισε η Ανόρθωσις Αμμοχώστου στο Μίνσκ από την Στρόϊτελ με 3-0 σετ και αποκλείστηκε από τη
συνέχεια της διοργάνωσης. Η ομάδα της Αμμοχώστου έδωσε τη μάχη αλλά η ομάδα της Στρόϊτελ κατάφερνε πάντα
στα τελικά στάδια του κάθε σετ να έχει περισσότερες δυνάμεις και να κερδίζει το κάθε σετ με σχετική ευκολία. Η
ομάδα της Ανόρθωσης επιστρέφει αύριο στην Κύπρο.

15.12.2010 / 17.00

Challenge Cup Ανδρών
Αρχισε στις 5.00 την προσπάθεια της η Ανόρθωσις Αμμοχώστου για την πρόκριση μέσα στο παγωμένο Μίνσκ απέναντι
στην τοπική Στρόϊτελ. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ και να επιδιώξει στη
συνέχεια να κερδίσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. Δείτε το ματς πόντο με πόντο στο:
http://liveres.cev.lu/3-232-1011.htm
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Challenge Cup και Cev Cup Γυναικών
Mεγάλη νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup Γυναικών (3ος γύρος με συμμετοχή 32 ομάδων-16
ομάδες συμμετέχουν από το CEV cup) πέτυχε ο Απόλλωνας στη Σερβία απέναντι στην τοπική Dinamo Azotara
PANCEVO. Στον άλλο ευρωπαϊκό αγώνα για το Challenge Cup η Da Noi ΑΕΛ γνώρισε την ήττα από την ΤΣΚΑ Σόφιας
στη Βουλγαρία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Την ήττα με 3-0 γνώρισε και η Aruji Ανόρθωσις από τη ρουμάνικη Volei 2004 Tomis CONSTANTA στα πλαίσια του Cev
Cup και πλέον θα συνεχίσει στην Ευρώπη στο Challenge Cup.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Dinamo Azotara PANCEVO-Απόλλων Λεμεσού 2-3 (17-25, 25-15, 25-20, 22-25, 09-15)
H ομάδα μας έδειξε από την αρχή τη μεγάλη θέλησή της για τη νίκη και ήταν συνεχώς μπροστά στο
σκορ ενώ σταδιακά διεύρυνε τη διαφορά (6-7, 8-11, 15-19). Η διαφορά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο φτάνοντας
στους έξι πόντους στο 15-21 και τελικά το σετ κατέληξε στον Απόλλωνα με 17-25. Ακριβώς αντίθετη ήταν η εικόνα
του 2ου σετ, αφού η σέρβικη ομάδα «πλήρωσε» με το ίδιο νόμισμα την κυπριακή. Στο ξεκίνημα του σετ προηγήθηκε
με 6-4 και 9-5 και το δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ τη βρήκε μπροστά στο σκορ με 16-9. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν και
το σετ κατέληξε στη γηπεδούχο ομάδα με 25-15, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 σετ. Με την ψυχολογία με το μέρος της η
Dinamo Azotara PANCEVO κατάφερε να πάρει και το τρίτο σετ με ένα ξέσπασμα στα μέσα του σετ, όπου το 9-8 έγινε
16-8 και τελικά έγινε το 25-20 και το 2-1 σετ.
Η αντίδραση της ομάδας του Ντιμίτρι Λέτσιεφ ήταν άμεση και αφού προηγήθηκε με 6-13 και 7-16, κατέκτησε το
4ο σετ με 22-25 και έκανε το 2-2 στέλνοντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.
Στο κρίσιμο 5ο σετ η επικράτηση της ομάδας μας ήταν εντυπωσιακή. Προηγήθηκε με 4-6 και 4-9 και στη συνέχεια
αύξησε τη διαφορά στο +7 κάνοντας το 6-13. Η κυπριακή ομάδα ολοκλήρωσε το θρίαμβο παίρνοντας το σετ με 915 σε δώδεκα λεπτά και τη νίκη-πρόκριση με 2-3 σετ μέσα στη Σερβία.

Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα στην Κύπρο με 3-2 σετ και πάλι με ανατροπή.
Σύνθεση Απόλλωνα:
Απόλλων (Ντιμίτρι Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Σίσκου, Ιωαννίδου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο (Στογιάνοβα, Σεργίου, Λεοντίου)
Αruji Ανόρθωσις-Volei 2004 Tomis CONSTANTA: 0-3 (07-25, 14-25, 17-25)
Την ήττα-αποκλεισμό με 0-3 σετ γνώρισε η Ανόρθωση από τη ρουμάνικη Volei 2004 Tomis CONSTANTA για το Cev
Cup. H φιλοξενούμενη ομάδα ήταν ανώτερη και δεν απειλήθηκε από την κυπριακή ομάδα. Η Ανόρθωση θα συνεχίσει
την ευρωπαϊκή της πορεία στο Challenge Cup.
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς): Φλαβιάνι, Βασιλείου, Γκόρινα, Ντούμτσεβα, Νοβίκοβα, Στογιάνοβα, ΑχμέτοβαΛίμπερο
Volei 2004 Tomis CONSTANTA (Darko Zakoc): Ciopanu, Trica, Nemtanu, Gavrilescu, Neaga, Majstorovic,
Vujovic-Libero
CSKA Sofia-Da Noi ΑΕΛ 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)
Την ήττα με 3-0 από την ΤΣΚΑ Σόφιας γνώρισε η Da Noi ΑΕΛ στον επαναληπτικό αγώνα για τη φάση των «32»
του Challenge Cup Γυναικών. Η ήττα αυτή ισοδυναμεί με αποκλεισμό για την ΑΕΛ, αφού η ομάδα μας είχε χάσει και
στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο με 3-2 σετ.
Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου πάλεψε τον αγώνα και στο κρίσιμο πρώτο σετ έχασε δύσκολα με 25-23. Αυτό δεν
πτόησε την ομάδα μας , η οποία προηγήθηκε από την αρχή του 2 ου σετ και πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο
6-10, αλλά η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά και να προηγηθεί με 16-15 στο δεύτερο τεχνικό
τάιμ-άουτ. Η ψυχολογία γύρισε με το μέρος της βουλγάρικης ομάδας, η οποία διεύρυνε τη διαφορά και πήρε το σετ με
25-19 κάνοντας το 2-0.
Η ΑΕΛ δεν τα έβαλε κάτω παρά τα σε βάρος της δεδομένα και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 14-16 στα μέσα του
τρίτου σετ. Στη συνέχεια τα δεδομένα άλλαξαν και πάλι με την ΤΣΚΑ να ισοφαρίζει σε 18-18 και να παίρνει
προβάδισμα με 23-21. Η ΑΕΛ έκανε την αντεπίθεσή της ισοφαρίζοντας σε 23-23, αλλά τελικά έχασε το σετ με 25-23,
μαζί και τον αγώνα με 3-0 σετ.

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-8η αγωνιστική
ΘΟΙ Αυγόρου-ΑΕΚ Κίτιον 1-3 (25-18, 20-25, 21-25, 16-25)
Συνθέσεις:
ΘΟΙ Αυγόρου (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Ντίνοβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή,
Τσολάκοβα
ΑΕΚ Κίτιον (Λάντρυ Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ B΄ Κατηγορίας Γυναικών-8η αγωνιστική
Αναγέννηση Δ. - Μαραθώνας 0-3 (16-25, 17-25, 20-25)
Αρης Πολεμίου - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-1 σετ.
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Cev Cup Γυναικών και Challenge Cup Γυναικών και Ανδρών
Εβδομάδα Ευρώπης για τις εκπροσώπους μας είναι αυτή που διανύουμε, καθώς οι γυναικείες ομάδες
της Aruji Ανόρθωσης, της Da Noi ΑΕΛ και του Απόλλωνα, όπως και η ανδρική ομάδα της Ανόρθωσης δίνουν τους
κρίσιμους επαναληπτικούς αγώνες τους για το Cev Cup και Challenge Cup.
Challenge Cup Γυναικών
Στον πρώτο χρονικά αγώνα, η Da Noi ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Τρίτη στη Σόφια της Βουλγαρίας (5:00μμ) την
τοπική CSKA στον επαναληπτικό του 2-3 (26-24, 25-20, 15-25, 16-25, 12-15) της Λεμεσού. Η ομάδα του Αντώνη
Κωνσταντίνου θα επιδιώξει τη νίκη ώστε να ισοφαρίσει σε 1-1 τις νίκες και να «παίξει» την πρόκριση στο «χρυσό» σετ
που θα ακολουθήσει σε τέτοια περίπτωση.
Δεύτερος στη «μάχη» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup μπαίνει ο Απόλλωνας, ο οποίος την
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 7:00μμ, αντιμετωπίζει στη Σερβία την Dinamo Azotara Pancevo για το 2o γύρο
του Challenge Cup. Η κυπριακή ομάδα με νίκη προκρίνεται στους «16», ενώ με τυχόν ήττα θα έχει και δεύτερη
ευκαιρία πρόκρισης στο «χρυσό» σετ που θα ακολουθήσει. Οι παίκτριες του Ντιμίτρι Λέτσιεφ κέρδισαν τον πρώτο
αγώνα στη Λεμεσό με 3-2 (25-27, 23-25, 25-18, 25-18, 15-5) έπειτα από εντυπωσιακή ανατροπή, ενώ οι επτά νίκες σε
ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα δίνουν την μέγιστη δυνατή ψυχολογία στην ομάδα για την επίτευξη του στόχου
της πρόκρισης.
Cev Cup Γυναικών
Τρίτη στη σειρά αγωνίζεται η Ανόρθωση η οποία την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 8:00μμ αντιμετωπίζει τη ρουμάνικη
Volei 2004 Tomis CONSTANTA στα πλαίσια της φάσης των «32» του Cev Cup. Η ομάδα μας χρειάζεται απαραίτητα τη

νίκη ώστε να ισοφαρίσει σε 1-1 και να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στο «χρυσό» σετ. Θυμίζουμε ότι η
Ανόρθωση έχασε στον πρώτο αγώνα στη Ρουμανία με 3-1 σετ (25-12, 22-25, 25-22, 25-12). Η ομάδα της Ιουλίας
Σάλτσεβιτς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη της ομάδας επί της ΑΕΛ το Σάββατο με 3-2, κάτι που δίνει την απαραίτητη
ψυχολογία στις παίκτριες της Ανόρθωσης για τον σημαντικό αυτό αγώνα.
Challenge Cup Ανδρών
Τέλος, η μοναδική εκπρόσωπός μας στους άνδρες, Ανόρθωση Αμμοχώστου, αγωνίζεται την Τετάρτη στο παγωμένο
Μινσκ απέναντι στην Στρόιτελ, από την οποία έχασε στις λεπτομέρειες στον πρώτο αγώνα με 2-3 σετ (25-19, 17-25,
26-24, 15-25, 17-19) για τη φάση των «32» του Challenge Cup. Η ομάδα του Πέτρου Κοντού, δεν έχει να ζηλέψει
τίποτα από την ομάδα της Λευκορωσίας σύμφωνα με τα όσα είδαμε στον πρώτο αγώνα και οι παίκτες θα δώσουν όλες
τους τις δυνάμεις για τη νίκη στην κανονική διάρκεια το αγώνα. Αν όλα πάνε κατ΄ευχήν, η πρόκριση θα κριθεί στο
«χρυσό» σετ, το οποίο θα ακολουθήσει σε τέτοια περίπτωση. Η αποστολή της «Κυρίας» αναχωρεί για το Μινσκ το
μεσημέρι της Δευτέρας και ο καθοριστικός αγώνας απέναντι στην Στρόιτελ θα αρχίσει στις 5:00μμ της Τετάρτης.
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Challenge Cup Γυναικών: Πίστη για πρόκριση στην Da Noi AEΛ
Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Challenge Cup ταξιδεύει το πρωί της
Δευτέρας για την Βουλγαρία η πετοσφαιρική γυναικεία ομάδα της Da Noi ΑΕΛ. Την Τρίτη στη Σόφια θα αντιμετωπίσει
στον επαναληπτικό αγώνα την CSKA από την οποία έχασε στη Λεμεσό με 3-2 σετ. Τα κορίτσια του Αντώνη
Κωνσταντίνου παρά το βαρύ πρόγραμμα, αφού είχαν και το ντέρμπι με την Ανόρθωση για το πρωτάθλημα,
αισιοδοξούν ότι θα κάνουν την υπέρβαση κτυπώντας τον αντίπαλο μέσα στην έδρα του.
Η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το πρωί της Δευτέρας με απευθείας πτήση Λάρνακα-Σόφια. Ο αγώνας
θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο «Hristo Botev» Hall το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Ο
Αντώνης Κωνσταντίνου θα προπονήσει την ομάδα το απόγευμα της Δευτέρας αλλά και το πρωί της Τρίτης, μέρα
διεξαγωγής του αγώνα.
Την αποστολή της Da Noi ΑΕΛ συνοδεύουν ως επικεφαλής ο team manager Δημήτρης Δημητρίου και η υπεύθυνη του
τμήματος Μαρία Βασιώτη-Χριστοδουλίδη.
Εκτός από τον προπονητή Αντώνη Κωνσταντίνου ταξιδεύουν ο βοηθός προπονητής Χρίστος Χρίστου και η
φυσιοθεραπεύτρια Μαρίνα Πεπέκκου.
Το ρόστερ της Da Noi AEΛ:
Παναγιώτα Αριστείδου, Μαρία Χαραλάμπους, Άντρη Ιορδάνους, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Μανωλίνα Κωνσταντίνου,
Μαρίνα Λαβρούκ, Γιελένα Μιγιάτοβιτς, Οξάνα Παύλου, Μαρία Χοσέ Πέρεζ Γκονζάλεζ, Ιβάνα Στογιαντίνοβιτς
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, η Da Noi ΑΕΛ χρειάζεται να κερδίσει τον αγώνα με οποιοδήποτε σκορ έτσι ώστε
να ισοφαρίσει τις νίκες σε 1-1 και να διεκδικήσει την πρόκριση στο «χρυσό» σετ.
Έλληνες και Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στη Σόφια αναμένεται να βρεθούν το απόγευμα της Τρίτης
«Hristo Botev» Hall για να βοηθήσουν τα κορίτσια της Da Noi ΑΕΛ.
Τα σετ του πρώτου αγώνα: 26-24, 25-20, 15-25, 16-25, 12-15
«ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΑ»
Αισιόδοξος ότι η Da Noi ΑΕΛ μπορεί να κάνει την έκπληξη παρουσιάζεται ο team manager Δημήτρης Δημητρίου
« Γνωρίζουμε ότι είμαστε το αουτσάιντερ μετά το 2-3 στη Λεμεσό. Ξέρουμε επίσης ότι θα συναντήσουμε ξανά μία
δυνατή ομάδα με δυνατή έδρα, κατάμεστη από τους Βούλγαρους υποστηρικτές της CSKA Σόφιας. Δεν έχουμε
καθόλου άγχος και αυτό ίσως μας βοηθήσει. Τα κορίτσια παρά το βαρύ πρόγραμμα των τελευταίων ημερών θα τα
δώσουν όλα για την πρόκριση».
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΩΜΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ)
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Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-7η αγωνιστική
Τελικά σκορ:
Aruji Aνόρθωσις-Da Noi ΑΕΛ 3-2 (25-20,22-25, 28-30, 25-21, 15-13)
Απόλλων-ΑΕΚ Κίτιον 3-0 (25-07, 25-18, 25-13)
Aruji Aνόρθωσις-Da Noi ΑΕΛ 3-2
Εκπληκτικό παιχνίδι διεξήχθηκε στο γήπεδο του ΑΤΙ ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΕΛ. Μετά από έναν αμφίρροπο
αγώνα, ο οποίος κρίθηκε στα πέντε σετ, η Ανόρθωση πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη, η οποία την φέρνει μόνη στη
2η θέση της βαθμολογίας πίσω από τον πρωτοπόρο και αήττητο Απόλλωνα με το πέρας του 1 ου γύρου του φετινού
συναρπαστικού πρωταθλήματος.
Η Ανόρθωση ήταν αυτή που προηγήθηκε με 1-0 σετ, αλλά η ΑΕΛ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει τα εις
βάρος της δεδομένα και αφού ισοφάρισε σε 1-1 παίρνοντας το 2ο σετ με 22-25, κατάφερε να προηγηθεί με 2-1
κατακτώντας το 3ο και πιο δυνατό σετ με 28-30.
Η ομάδα της Ιουλίας Σάλτσεβιτς, με την νεοαποκτηθείσα Αναστασία Γκόρινα για πρώτη φορά στη σύνθεσή της, δεν τα
έβαλε κάτω και «απάντησε» κατακτώντας το 4ο σετ με 25-21, οδηγώντας έτσι τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.
Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, η γηπεδούχος ομάδα πιο ψύχραιμη κατάφερε να κερδίσει με 15-13 παίρνοντας μια
σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν ισάξιο αντίπαλο. Επόμενος αγώνας της Ανόρθωσης, αυτός με την ρουμάνικη Volei

2004 Tomis CONSTANTA στα πλαίσια της φάσης των «32» του Cev Cup. O εντός έδρας αγώνας της Ανόρθωσης θα
διεξαχθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 8:00μμ και η ομάδα μας χρειάζεται τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση
στο «χρυσό» σετ. Θυμίζουμε ότι η Ανόρθωση έχασε στον πρώτο αγώνα στη Ρουμανία με 3-1 σετ (25-12, 22-25, 2522, 25-12)
Τα σετ του αποψινού ντέρμπι: 25-20,22-25, 28-30, 25-21, 15-13
Συνθέσεις:
Aruji Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς):Γκόρινα, Noβίκοβα, Στογιάνοβα, Βασιλείου, Ριαλά, Ιωάννου, Αγγελοπούλου-Λίμπερο
Da Noi AEL (Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Δ., Λαβρούκ, Ιορδάνους, Πέρες, Μιγιάτοβιτς, Παύλου, Χαραλάμπους
Μ.-Λίμπερο (Κωνσταντίνου Μ.)
Απόλλων-ΑΕΚ Κίτιον 3-0
Ο Απόλλωνας συνέχισε την εκπληκτική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και με την 7η νίκη του σε ισάριθμους
αγώνες, αυτή τη φορά απέναντι στην ΑΕΚ Κίτιον με 3-0, τερμάτισε πρώτος και αήττητος με το τέλος του 1ου γύρου
του πρωταθλήματος. Στον αποψινό αγώνα, η ομάδα του κ. Λέτσιεφ επιβλήθηκε πιο εύκολα απ’ ότι αναμενόταν της
ΑΕΚ και επικεντρώνει πλέον την προσοχή της στον επαναληπτικό ευρωπαϊκό αγώνα της ερχόμενης Τρίτης 14
Δεκεμβρίου στη Σερβία απέναντι στην Dinamo Azotara Pancevo (18:00 τοπική ώρα, 19:00 ώρα Κύπρου) για το
2o γύρο του Challenge Cup. Η κυπριακή ομάδα με νίκη προκρίνεται στους «16», ενώ με τυχόν ήττα θα έχει και
δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο «χρυσό» σετ που θα ακολουθήσει.
Τα σετ: 25-07, 25-18, 25-13
Συνθέσεις:
Απόλλων (Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο (Σεργίου)
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-7η αγωνιστική
Απίστευτο αλλά και εντυπωσιακό. Πέντε ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή με 11 βαθμούς.
Mε δύο αγώνες, αντί με τρεις όπως ήταν προγραμματισμένο, συνεχίστηκε η 7 η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Α΄Κατηγορίας Ανδρών αφού ο αγώνας μεταξύ Ανόρθωσης-Ολυμπιάδας αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητος του
γηπέδου από τη συνεχή βροχή-έσταζε η οροφή.
Στο μεγάλο ντέρμπι ΑΕ Καραβά-Νέα Σαλαμίνα, η λήξη του αγώνα βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μια
μεγάλη νίκη με 3-1 σετ, η οποία τους φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς μαζί με Ανόρθωση,
Παφιακό, Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια (εκκρεμεί η απόφαση της δικαστικής την ερχόμενη Τρίτη για τον αγώνα ΟμόνοιαΑΕ Καραβά όπως και ο αγώνας Ανόρθωση-Ολυμπιάδα που αναβλήθηκε).
Τα σετ: 25-14, 29-31, 25-23, 25-17
Στη Δερύνεια η Ομόνοια κέρδισε τη μαχητική Αναγέννηση Δερύνειας με 3-0 σετ παρά τις απουσίες των Γιάνκοφ και
Μορένο. Οι αντικαταστάτες τους, Αχιλλέας Πετρακίδης και Δημήτρης Αποστόλου, τους αντικατέστησαν επάξια και σε
συνδυασμό με την πολύ καλή απόδοση των υπόλοιπων συμπαικτών τους, επανήλθαν στις επιτυχίες, σημειώνοντας την
πέμπτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Tα σετ: 22-25, 22-25, 21-25
Παρακολουθήστε στιγμιότυπα του αγώνα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο για το youtube στο πάνω μέρος
και δεξιά της ιστοσελίδας.
Τελικά αποτελέσματα:
Pokka ΑΕ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα 3-1 (25-14, 29-31, 25-23, 25-17)
Αναγέννηση - Ομόνοια 0-3 (22-25, 22-25, 21-25)
Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Νεάπολης αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου από τη συνεχή βροχή
(έσταζε η οροφή).
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά(Γιούρι Φιλίπποφ): Ευσταθίου, Κολάς, Νατόπτα, Γκονζάλες, Μοράλες, Κνέζεβιτς, (λίμπερο)
Μιχαήλ. (Παμπακάς)
Νέα Σαλαμίνα(Μάρκο Κλοκ): Κλοκ, Αδάμου, Ιωάννου, Μπόϊκοβιτς, Ζουράβλιοφ, Δημητρίου, (λίμπερο) Χρίστου.
Αναγέννηση(Ανδρέας Παναγιώτου): Φερρέϊρα, Γουϊττον, Στέκας, Κουμή, Θόρπ, Αχιλλέως (λίμπερο) Ζάνη
Ομόνοια(Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Αλεξίου, Α.Πετρακίδης, Σ.Πετρακίδης, Γκραντινάροφ, Αποστόλου, (λίμπερο)
Ηρακλέους

10.12.2010 / 18.38

2η μεταγραφική περίοδος
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η γυναικεία ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου απέκτησε στη δεύτερη μεταγραφική

περίοδο την Αναστασία Γκόρινα (Ρωσία με ημερομηνία εγγραφής 07.12.2010)Επίσης η ΑΕΚ Λάρνακας απέκτησε
την Γιέντλ ντε Γιόνγκ από την Ολλανδία με ημερομηνία εγγραφής 10.12.2010.

09.12.2010 / 19.08

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-7η αγωνιστική
Τελικό σκορ:
Chloe's Παφιακός-Διόνυσος 3-1 (20-25, 25-19, 25-15, 25-21)
Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών, ο
Παφιακός κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι τον Διόνυσο Στρουμπίου με 3-1 σετ.
Στο πρώτο σετ ο Διόνυσος μπήκε πιο αποφασιστικά και πήρε από την αρχή προβάδισμα , το οποίο διατήρησε μέχρι το
τέλος κερδίζοντας το σετ με 25-20. Στη συνέχεια ο Παφιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και κατάφερε να
πάρει τα τρία επόμενα σετ κερδίζοντας τον αγώνα με 3-1 σετ, απέναντι στη μαχητική ομάδα του Διόνυσου, η οποία
έδειξε και πάλι πολύ καλά στοιχεία.
Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη για την ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς, η οποία την φέρνει προσωρινά στην 1η θέση με
11 βαθμούς μαζί με την Ανόρθωση, η οποία αγωνίζεται αύριο όπως και οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος.
Στο αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι αναμετρήσεις Ανόρθωσις-Ολυμπιάδα Ν., ΑΕ Καραβά-Νέα
Σαλαμίνα και Αναγέννηση Δερύνειας-Ομόνοια (ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ2)
Τα σετ: 20-25, 25-19, 25-15, 25-21
Συνθέσεις:
Chloe’s Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς) Λιούπισιτς, Τσαγγαρίδης Α., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Τσαγγαρίδης Γ., Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Κόκκινος, Σαββίδης)
Διόνυσος (Χρίστος Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, ΧαραλαμπίδηςΛίμπερο (Αχιλλέως, Σάββα, Βενιζέλου)
09.12.2010 / 06.15

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-7η αγωνιστική
Ανοίγει απόψε (Πέμπτη 9/12. 8:00μμ) η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
με το τοπικό ντέρμπι Παφιακός-Διόνυσος, το οποίο θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη». Οι δύο ομάδες
παρουσιάζονται ανεβασμένες το τελευταίο διάστημα και αναζητούν τη νίκη για να σκαρφαλώσουν ακόμα περισσότερο
στο βαθμολογικό πίνακα.
Ο Παφιακός με τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με εννέα
βαθμούς, ενώ ο Διόνυσος πέρασε στην 6η θέση με οκτώ βαθμούς, μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες που πέτυχε
απέναντι σε Ολυμπιάδα Ν. και Αναγέννηση Δερύνειας.
Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 10/12 με τις αναμετρήσεις Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν. στο
«Θεμιστόκλειο», ΑΕ Καραβά - Νέα Σαλαμίνα στο «Σπ.Κυπριανού» και Αναγέννηση Δ. – Ομόνοια (ζωντανή
μετάδοση από το ΡΙΚ2).
Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι αυτός ανάμεσα στη Σαλαμίνα και την ΑΕ Καραβά. Οι «ερυθρόλευκοι» του Μάρκο Κλοκ
βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας με δέκα βαθμούς μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν απέναντι στην
πρωτοπόρο Ανόρθωση την προηγούμενη αγωνιστική και με νίκη απέναντι στην ΑΕΚ θα αποδείξουν ξανά ότι μπορούν
να τα βάλουν στα ίσα με δύο από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Στον αντίποδα, η ομάδα του Γιούρι Φιλίποφ
έχει εννέα βαθμούς αλλά με ένα αγώνα λιγότερο (εκκρεμεί η απόφαση της δικαστικής για τον αγώνα με την Ομόνοια)
και με νίκη πιθανόν να βρεθεί μαζί με την Ανόρθωση στην 1η θέση της βαθμολογίας με το τέλος του πρώτου γύρου
του πρωταθλήματος.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ
08.12.2010 / 19.50

Challenge Cup Ανδρών (φάση των "32")
Aνόρθωσις-Στρόϊτελ Μίνσκ 2-3 (25-19, 17-25, 26-24, 15-25, 17-19)
Την ήττα με 3-2 γνώρισε η Ανόρθωση στην έδρα της από την Στρόϊτελ Μίνσκ. Η ομάδα μας ήταν αυτή που
προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 και στη συνέχεια με 2-1, αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε δύο φορές να

ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2, οδηγώντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.
Η Ανόρθωση προηγήθηκε με 5-3 και 6-5 αλλά η Στρόιτελ ισοφάρισε
και στη συνέχεια προηγήθηκε με 11-13.Η πρωταθλήτριά μας
ισοφάρισε σε 14-14 και είχε δύο ματς-πόιντ στο 16-15 και στο 1716, αλλά δυστυχώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν
τα εις βάρος τους δεδομένα και να κερδίσουν το σετ με 17-19 και
τον αγώνα με 2-3 σετ. Η Ανόρθωση πλέον για να προκριθεί πρέπει
να κερδίσει τον επόμενο αγώνα εκτός έδρας και στη συνέχεια να
κερδίσει και το χρυσό σετ που θα ακολουθήσει.
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Κοντός,
Παπαϊωάννου, Τσάβες, Τέρενς, Χριστοφορίδης, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Γεωργίου, Xριστοφη, Ιωάννου, Παναγιωτίδης, Μιχαήλ)
Στρόϊτελ Μίνσκ (Αlexander Sigaevski): Radziuk, Busel, Akulich, Haramykin, Mikanovich, Udrys, LikharadLibero (Klysheuski, audochanka)

CEV Cup Γυναικών (φάση των "32")
Volley 2004 Tomis Constanta- Aruji Ανόρθωσις 3-1 (25-12, 22-25, 25-22, 25-12)
Η Aruji Ανόρθωση ηττήθηκε εκτός έδρας από την Volley 2004 Tomis Constanta με 3-1 σετ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο
δυνατά στον αγώνα και πήραν εύκολα το πρώτο σετ με 25-12.
Οι παίκτριες της Ιουλίας Σάλτσεβιτς παρουσιάστηκαν πιο αποφασιστικές στο 2 ο σετ και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε
1-1 κατακτώντας το σετ με 22-25. Η ρουμάνική ομάδα απάντησε
με τον ίδιο τρόπο κάνοντας το 2-1 σετ σε 23΄.
Στο τέταρτο σετ οι γηπεδούχοι πήραν σημαντική διαφορά από την
αρχή και στα μέσα του σετ βρέθηκαν να προηγούνται με 16-8. Η
μεγάλη διαφορά στο σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος του σετ και
η Constanta βρέθηκε να πανηγυρίζει τη νίκη στο σετ (25-12) και
στον αγώνα με 3-1. Η ομάδα μας καλείται πλέον να ανατρέψει τα
εις βάρος της δεδομένα στις 14 Δεκεμβρίου οπότε και θα διεξαχθεί
ο επαναληπτικός αγώνας, παίρνοντας τη νίκη στον αγώνα (με
οποιοδήποτε σκορ) και στη συνέχεια κατακτώντας το χρυσό σετ
που θα ακολουθήσει.
Ρόστερ ομάδων:
Volley 2004 Tomis Constanta: Adriana BOBI, Ana Cristina CAZACU, Georgeta CIOBANU, Claudia GAVRILESCU,
Polina LIUTIKOVA, Jasna MAJSTOROVIC, Diana-Ioana NEAGA, Ioana NEMTANU, Monica TIBA , Alexandra Romela
TRICA, Adriana VILCU, Marina VUJOVIC
Aruji Ανόρθωσις:Natalia Dumcheva, Παναγιώτα Κούτα, Yulia
Stoyanova, Μαριότα Αγγελοπούλου, Κάλια Βασιλείου, Στέφανα Ζάρκοβιτς, Anastasia ChernayaNovikova, Α. Σταύρου, Λίζα Ριαλά, Στέλλα Ιωάννου , Ξένια Αποστολίδου, Ραφαέλλα Οικονομίδου
07.12.2010 / 22.30

Challenge Cup Γυναικών-2oς γύρος
Μία νίκη και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των ομάδων μας στους πρώτους αγώνες που έδωσαν για το 2ο γύρο
του Challenge Cup.
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Απόλλωνας, ο οποίος μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη αγώνα, κατάφερε να ανατρέψει το
εις βάρος του 0-2 και να κερδίσει με 3-2 σετ την Dinamo Azotara PANCEVO . Η σέρβικη ομάδα πήρε τα δύο πρώτα
σετ στις λεπτομέρειες με 25-27 και 23-25 αλλά ο Απόλλωνας κατάφερε στη συνέχεια να κερδίσει τα δύο επόμενα σετ
με 25-18 και να στείλει τον αγώνα στο τάι-μπρέικ. Εκεί η ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ ήταν σαφώς ανώτερη και με την
ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση των δύο προηγούμενων σετ, κατάφερε να επιβληθεί με το εντυπωσιακό 15-5
και να πάρει τη μεγάλη νίκη με 3-2 σετ.
Τα σετ: 25-27, 23-25, 25-18, 25-18, 15-5
Με εντελώς αντίθετο τρόπο εξελίχθηκε για την ομάδα μας ΑΕΛ ο αγώνας της ενάντια στην CSKA SΟFIA Βουλγαρίας. Η
ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου προηγήθηκε με 2-0 σετ (26-24 και 25-20), αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα
«απάντησε» κερδίζοντας τα δύο επόμενα σετ και στέλνοντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ. Εκεί οι δύο ομάδες ήταν
κοντά στο σκορ με την ΑΕΛ να προηγείται με 6-4 αλλά τελικά η CSKA αφού ισοφάρισε σε 7-7 κατάφερε να πάρει
σταδιακά διαφορά στο σκορ και να τελειώσει το σετ με το υπέρ της 12-15, κερδίζοντας τον αγώνα με 2-3.
Τα σετ: 26-24, 25-20, 15-25, 16-25, 12-15

Τελικά σκορ:
TRB da Noi AEL LIMASSOL-CSKA SOFIA 2-3 (26-24, 25-20, 15-25, 16-25, 12-15)
Συνθέσεις:
CSKA SOFIA (Ivanova): Karakasheva, Bogdanova, Kitipova, Krasteva, Ruseva, Tsvetanova YonchevaLibero (Vasileva, Kancheva, Kyoseva)
TRB da Noi AEL LIMASSOL (Κωνσταντίνου): Στογιαντίνοβιτς, Λαβρούκ, Ιορδάνους, Πέρες, Μιγιάτοβιτς, Παύλου,
Χαραλάμπους Μ.-Λίμπερο1, Aριστείδου-Λίμπερο2 (Κωνσταντίνου Δ., Ισάκοβα, Κωνσταντίνου Μ.)
Apollon LIMASSOL-Dinamo Azotara PANCEVO 3-2 (25-27, 23-25, 25-18, 25-18, 15-5)
Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-7η αγωνιστική
Στους δύο αγώνες με τους οποίους άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής, η Ολυμπιάδα Νεάπολης κέρδισε εκτός έδρας
το ΘΟΪ Αυγόρου με 3-2 σετ και ο Πανιδαλιακός την ΑΠΕΝ με 3-0 σετ.
Στο Αυγόρου, η Ολυμπιάδα Νεάπολης, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων βδομάδων, επιβλήθηκε του
τοπικού ΘΟΪ με 3-2 σετ και με τέσσερις νίκες στους τελευταίους πέντε αγώνες της, κατάφερε να ξεπεράσει τον
αποψινό αντίπαλό της στη βαθμολογία και να τερματίσει στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς με το τέλος του 1ου
γύρου του πρωταθλήματος.
Πολύ σημαντική νίκη εν' όψει της συνέχειας του πρωταθλήματος πέτυχε ο Πανιδαλιακός, ο οποίος πέτυχε την πρώτη
του νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΠΕΝ και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, αφήνοντας τον αντίπαλό της στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.
Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου με το μεγάλο ντέρμπι Ανόρθωσις-ΑΕΛ και τον αγώνα
Απόλλων- ΑΕ Κίτιον
Τελικά σκορ:
ΘΟΪ Αυγόρου-Ολυμπιάδα Νεάπολης 2-3 (19-25, 25-19, 25-21, 21-25, 12-15)
Πανιδαλιακός-ΑΠΕΝ 3-0 (25-23, 25-21, 25-19)
Συνθέσεις:
ΘΟΪ Αυγόρου (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Τσολάκοβα, Ντίνοβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ,
Χ΄Κωνσταντή
Ολυμπιάδα Ν. (Μαρία Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Μπρατουχίνα, Μακλάσκι
Πανιδαλιακός (Σπύρος Πρωτοψάλτης) :Ανδρέου, Κουσκ, Σταύρου, Αθανασίου Μόρτον, Ταλιαδώρου
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου):Τράτς, Χριστοφόρου, Μάτιτς, Ε.Γκρύμπαν, Αγαθοκλέους, Γκόντσαρουκ, ΠαπαγιάννηΛίμπερο

06.12.2010 / 19.50

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική
ΑΕ Καραβά-Αναγέννηση 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)
Συνθέσεις:
Pokka ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκονζάλεζ, Κολάς, Ευσταθίου, ΜιχαήλΛίμπερο (Χατζηφιλίππου)
Αναγέννηση (Ανδρέας Παναγιώτου):Στέκας, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊττον, Αχιλλέως, Ζάνης-Λίμπερο
(Καραγιάννης, Παναγίδης)
05.12.2010 / 20.09

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-7η αγωνιστική
Συνεχίζεται την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με δύο αγώνες στα πλαίσια της
7ης αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώνεται και ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.
Στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής το ΘΟΪ φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Νεάπολης . Οι δύο ομάδες έχουν από εννέα
βαθμούς και η νικήτρια ομάδα θα τερματίσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με τη συμπλήρωση του πρώτου
γύρου.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας μεταξύ του Πανιδαλιακού και της ΑΠΕΝ στο Δάλι, αφού οι δύο ομάδες
βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα ώστε να
«ανασάνουν» βαθμολογικά.
Οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ
Το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ θα διεξαχθεί στο γήπεδο του ΑΤΙ το
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 8:00μμ. Οι δύο ομάδες μετρούν από 11 βαθμούς έχοντας πέντε νίκες και μία ήττα (και
οι δύο ομάδες έχασαν από τον αήττητο Απόλλωνα) σε έξι αγωνιστικές και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν κοντά
στην πρώτη θέση με το τέλος του πρώτου γύρου.

Την ίδια μέρα και ώρα, ο πρωτοπόρος και αήττητος Απόλλωνας αντιμετωπίζει εντός έδρας την ΑΕ Κίτιον στοχεύοντας
στην έβδομη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, θέλοντας να εκμεταλλευτεί και τις απώλειες που θα έχει μια εκ των
Ανόρθωσις και ΑΕΛ στο μεταξύ τους ντέρμπι.

05.12.2010 / 18.50

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική (ΑΕ Καραβά-Αναγέννηση)
Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου διεξάγεται ο εξ’ αναβολής αγώνας της 5η αγωνιστικής μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΚαραβάΑναγέννηση Δερύνειας. Οι γηπεδούχοι είναι το μεγάλο φαβορί και επιζητούν την 4η νίκη τους στο πρωτάθλημα
θέλοντας να πλησιάσουν την Ανόρθωση, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε έξι
αγωνιστικές. Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί η απόφαση της δικαστικής για τον διακοπέντα αγώνα της 6 ης αγωνιστικής
Ομόνοια-ΑΕΚ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» και θα αρχίσει στις 8:00μμ.
03.12.2010 / 22.25

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-6η αγωνιστική
Η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας την αήττητη μέχρι απόψε και πρωτοπόρο Ανόρθωση με 3-1
σετ, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο «Σπύρος Κυπριανού». Το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής
μεταξύ Ομόνοιας και ΑΕ Καραβά στο «Λευκόθεο», διακόπηκε λόγω ρίψης αντικειμένων καθώς το σκορ ήταν 0-2 σετ
για τη φιλοξενούμενη ομάδα ενώ το σκορ του τρίτου σετ την ώρα της διακοπής ήταν 11-15 για την ΑΕ Καραβά. Στα
άλλα δύο παιχνίδια, ο Παφιακός κέρδισε εκτός έδρας της Ολυμπιάδας Νεάπολης με 0-3 σετ, ενώ ο Διόνυσος πέτυχε τη
δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας της Αναγέννησης Δερύνειας με 3-1 στην κλειστή αίθουσα
«Αφροδίτη».
Τελικά σκορ:
Ν.Σαλαμίνα-Ανόρθωσις 3-1 (32-30, 25-23, 14-25, 30-28)
Ομόνοια - ΑΕ Καραβά 0-2 (20-25, 21-25, 11-15 οριστική διακοπή του αγώνα)
Διόνυσος - Αναγέννηση 3-1 (25-16, 25-18, 22-25, 25-19)
Ολυμπιάδα - Παφιακός 0-3 (14-25, 15-25, 18-25)
Αναλυτικά:
Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωσις 3-1
Στο 1ο σετ οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα με αρκετές ανατροπές στο σκορ και εντυπωσιακές επιθέσεις
κυρίως από τους δύο διαγώνιούς τους Ζουράβλιοφ και Τσάβες. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο στα αρχικά στάδια του
σετ (5-5), αλλά σκορ η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα με δύο άσσους του Μάρτιν (7-5) και έφτασε στο 6-8 στο πρώτο
τεχνικό τάιμ-άουτ. Η Νέα Σαλαμίνα επανήλθε δυναμικά στον αγώνα και αφού ισοφάρισε με τον εξαιρετικό Μάρκο Κλοκ
σε 8-8, πήρε προβάδισμα με τον ασταμάτητο Ζουράβλιοφ σε 9-8. Με τους δύο αυτούς παίκτες να σηκώνουν με
επιτυχία το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων, η Σαλαμίνα έφτασε στο 14-9 και ο Πέτρος Κοντός πήρε το 2ο τάιμ-άουτ
για την ομάδα του. Αυτό φάνηκε να λειτουργεί θετικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αφού μείωσαν με μπλοκ
του Ιωάννου σε 15-12 με άλλο ένα μπλοκ του Χριστοφορίδη στη συνέχεια, πέρασαν μπροστά στο σκορ με 16-15.
Απ΄εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο με την Ανόρθωση να φτάνει πρώτη σε σετ-πόιντ (23-24)
με τον Τσάβες. Ο Ζουράβλιοφ ισοφάρισε, ο Μάρτιν έδωσε νέο σετ-πόιντ στην Ανόρθωση, αλλά ο Εσθονός διαγώνιος
απάντησε και πάλι ισοφαρίζοντας σε 25-25. Ο Τσάβες έδωσε νέο σετ-πόιντ για την «Κυρία» αλλά ο Ζουράβλιοφ με
ένα εκπληκτικό καρφί στη μικρή διαγώνιο, ισοφάρισε και πάλι σε 26-26. Η συνέχεια ήταν δραματική. Ο Μπόικοβιτς
έδωσε το πρώτο σετ-πόιντ για τη Σαλαμίνα στο 27-28 αλλά ο Τσάβες με την 6η συνεχόμενη επιτυχημένη επίθεση στα
τελευταία στάδια του σετ, έκανε πρώτα το 28-28 και μετά το 28-29 για την Ανόρθωση. Η Σαλαμίνα με δύο κρίσιμους
πόντους του παίκτη-προπονητή της Μάρκο Κλοκ έκανε το 30-29 και το 31-30 δίνοντας το 3ο και καθοριστικό σετ-πόντ
για τους γηπεδούχους, αφού ο Ζουράβλιοφ, με ωραίο πλασέ στην κόντρα, έκανε το 32-30 και το 1-0 σετ για τη Νέα
Σαλαμίνα.Οι Ζουράβλιοφ με 13/21, ο Κλοκ με 5/6 και ο Τσάβες με 12/18 τελειωμένες επιθέσεις ξεχώρισαν στο πρώτο
σετ.
Στο 2ο σετ η Νέα Σαλαμίνα με την ψυχολογία υπέρ της, κατάφερε να προηγηθεί με 8-5 και πάλι με επίθεση του
Ζουράβλιοφ, αλλά ο Τσάβες ισοφάρισε σε 8-8 και 11-11 στη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι με λιγότερα λάθη κατάφεραν να
πάρουν ξανά το προβάδισμα με 12-11 από επίθεση του Εσθονού διαγώνιου και στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά στο
+4 φτάνοντας στο 16-12. Η Ανόρθωση ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και με ένα σερί 3-0, το 22-19 έγινε 22-22
χάρη σε ένα μπλοκ του Έλληνα κεντρικού Μιχάλη Χριστοφορίδη. Ο Μάρκο πήρε και πάλι ένα κρίσιμο πόντο για την
ομάδα του κάνοντας το 24-22 και αφού ο Γιάννης Κοντός μείωσε σε 24-23, ο Ζουράβλιοφ από τη θέση ένα τέλειωσε
και το δεύτερο σετ με 25-23 δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του με 2-0 σετ.
Στο τρίτο σετ η Ανόρθωση με ανεβασμένους όλους τους παίκτες της και τον Άνθιμο Οικονομίδη να ξεκινά σαν βασικός
πασαδόρος, πήρε από την αρχή διαφορά στο σκορ και το δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ τη βρήκε να προηγείται με 8-16
χάρη σε μια επίθεση στην κόντρα από τον Τσάβες. Η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς και το σετ κατέληξε φυσιολογικά
στην Ανόρθωση με 14-25, η οποία μείωσε σε 2-1 σετ.
Το 4ο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη. Η Ανόρθωση με τον Μάρτιν να ανεβαίνει αισθητά προηγήθηκε μέχρι και με
τέσσερις πόντους (8-12), ενώ το δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ τη βρήκε μπροστά στο σκορ με 13-16. Η Σαλαμίνα βρήκε
τη δύναμη να ισοφαρίσει σε 18-18 και να περάσει μπροστά στο σκορ με 20-19, αλλά ο Μάρτιν με 7/10 επιθέσεις στο
σετ έκανε το 20-20. Οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο με την Ανόρθωση να φτάνει σε δύο σετ-πόιντς στο 2324 και στο 25-26, χωρίς όμως να καταφέρνει να ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Ιωάννου με 4/4 επιθέσεις στον 1ο χρόνο στο

τέταρτο σετ ισοφάρισε σε 26-26 και η Σαλαμίνα έφτασε σε ματς-μπολ στο 27-26. Ο Πέτρος Κοντός πήρε τάιμ άουτ το
οποίο ενήργησε θετικά στην ομάδα αφού το 27-26 έγινε 28-27 με δύο πόντους από Μάρτιν και λάθος του αντιπάλου
έπειτα από ένα ωραίο ράλι με εντυπωσιακές άμυνες εκατέρωθεν. Η Σαλαμίνα με ψυχραιμία και λιγότερα λάθη
κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Αδάμου σε 28-28, ενώ ένα μπλοκ έφερε νέο ματς-μπολ για τους γηπεδούχους στο 2928. Ένα λάθος στην επίθεση από πλευράς των φιλοξενουμένων, έφερε το 30-28 και τη μεγάλη νίκη με 3-1 για τη Νέα
Σαλαμίνα, η οποία πέτυχε την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα.
*Με το τέλος του αγώνα η Ανόρθωση υπέβαλε ένσταση για ανεπαρκή φωτισμό του γηπέδου.
Συνθέσεις:
Nέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλόκ): Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ιωάννου, ΧρίστουΛίμπερο (Ζηκάκης, Χρυσοστόμου Σ., Χρυσοστόμου Π., Νικολάου Ν.)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός):Χριστοφή, Κοντός, Παπαϊωάννου, Τσάβες, Τέρενς, Χριστοφορίδης, Πλατρίτης-Λίμπερο
(Ιωάννου, Οικονομίδης, Πρωτοψάλτης)
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Αλεξίου, Σάββα, Γκραντινάροφ, Σ.Πετρακίδης, Μορένο, Γιάνκοφ, ΗρακλέουςΛίμπερο (Σπανιάς, Αποστόλου, Α. Πετρακίδης)
Pokka ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκονζάλεζ, Κολάς, Ευσταθίου, ΜιχαήλΛίμπερο (Παμπακάς)
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φ. Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φράγκου, Ομίτ, Πάρπας, ΒάρδαςΛίμπερο (Παπαστεριανός, Σοφιανός, Λοΐζου, Αναστασιάδης, Χαραλάμπους)
Chloe’s Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς) Λιούπισιτς, Τσαγγαρίδης Α., Ανάτσκοφ, Σαββίδης, Σβετοζάρεβιτς,
Τσαγγαρίδης Γ., Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Ανθής, Κόκκινος, Ιγνατίου)

Αναγέννηση (Ανδρέας Παναγιώτου):Στέκας, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊττον, Αχιλλέως, Ζάνης-Λίμπερο1,
Παναγιώτου-Λίμπερο2
Διόνυσος (Χρ.Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
(Αχιλλέως Κ.)
02.12.2010 / 09.15

Κύπελλα Ευρώπης CEV Cup και Challenge Cup
Αρχίζουν τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις οι γυναικείες πετοσφαιρικές μας ομάδες στη φάση των "32" με στόχο την
καλύτερη δυνατή διάκριση. Η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις αγωνίζεται στο CEV Cup την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 και
ώρα 8.00μ.μ. αντιμετωπίζοντας στην Ρουμανία την Volley 2004 Tomis Constanta. Η ΑΕΛ αγωνίζεται στην Λεμεσό για
το Challenge Cup με την Βουλγαρική ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 7.00μ.μ. Μία ώρα
αργότερα ο Απόλλωνας για την ίδια διοργάνωση αντιμετωπίζει την Δυναμό Αζοτάρα Πάντσεβο από την Σερβία.
Στους άνδρες η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις συνεχίζει στο Challenge Cup και στη φάση των "32" όπου θα
αντιμετωπίσει στο Θεμιστόκλειο την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 την Στρόϊτελ Μίνσκ της Λευκορωσίας. Ο αγώνας θα
αρχίσει στις 8.00μ.μ. Οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

01.12.2010 / 20.24

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών-6η αγωνιστική
Δύο σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Ανδρών, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010. Συγκεκριμένα, η πρωτοπόρος Ανόρθωση,
αντιμετωπίζει την Νέα Σαλαμίνα στο «Σπύρος Κυπριανού» (ΡΙΚ2, 8:00μμ), ενώ την ίδια ώρα η Ομόνοια φιλοξενεί στο
«Λευκόθεο» την ΑΕ Καραβά.Στους άλλους αγώνες, ο Παφιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολυμπιάδα Νεάπολης
και ο Διόνυσος αναμετράται με την Αναγέννηση στο «Αφροδίτη».
Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωση (ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ2)
Στο «Βαρωσιώτικο» ντέρμπι, η φιλόδοξη Νέα Σαλαμίνα θα επιδιώξει να «σπάσει» το αήττητο της Ανόρθωσης κάνοντας
την υπέρβαση στην έδρα της όπου μετρά μόνο νίκες. Η ομάδα του Μάρκο Κλοκ προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα
με τον Παφιακό σε έναν αγώνα όπου η Σαλαμίνα βρέθηκε κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αλλά τελικά έχασε με 3-2 στις
λεπτομέρειες. Από την άλλη, η ομάδα του Πέτρου Κοντού θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματά
της με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την Ομόνοια το προηγούμενο Σάββατο.
Ομόνοια-ΑΕ Καραβά
Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας η Ομόνοια και η ΑΕ Καραβά έχουν ως μοναδικό στόχο τη νίκη στο μεταξύ τους
ντέρμπι για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή και την πρωτοπόρο Ανόρθωση. Η Ομόνοια βρέθηκε κοντά σε μια
μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Ανόρθωση στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά μετά από ένα πραγματικά
μεγάλο ματς, γνώρισε τελικά την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από την Ανόρθωση με 3-2 στο ντέρμπι της
5ης αγωνιστικής. Η φιλοξενούμενη ομάδα της ΑΕ Καραβά προέρχεται από την ήττα-αποκλεισμό από
το Challenge Cup απέναντι στην ΕΑ Πατρών και εστιάζει πλέον την προσοχή της στο πρωτάθλημα. Οι δύο μονομάχοι

παρουσιάζονται με αυξημένες απαιτήσεις στο φετινό πρωτάθλημα και η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να είναι
δυνατή και αμφίρροπη.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

30.11.2010 / 20.42

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-6η αγωνιστική
Tελικά αποτελέσματα:
ΑΠΕΝ - Ανόρθωσις 0-3 (23-25, 10-25, 11-25)
ΑΕΛ - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-12, 25-17, 25-12)
Ολυμπιάδα Ν. - Απόλλων 0-3 (16-25, 14-25, 14-25)
ΑΕΚ Κίτιον - Πανιδαλιακός 3-0 (25-22, 25-20, 25-14)
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών:
Ν.Ο.Α. – Μαραθώνας 0-3 (19-25, 20-25, 23-25)
Παφιακός-Άρης Π. 3-0 (25-16, 25-14, 25-13)

Επικράτησαν τα φαβορί.
ΑΕΛ, Ανόρθωσις, Απόλλων και ΑΕΚίτιον προχώρησαν με νίκες επικρατώντας των αντιπάλων τους στα πλαίσια της
6ης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα, η ΑΕΛ κέρδισε το ΘΟΪ με 3-0, ενώ η Ανόρθωση επικράτησε με το ίδιο σκορ εκτός
έδρας της ΑΠΕΝ. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής και
τελευταίας του 1ου γύρου, με γηπεδούχο την ομάδα της
Ανόρθωσης.
Ο Απόλλωνας συνέχισε την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα
με νίκη απέναντι στην Ολύμπιάδα Ν. εκτός έδρας με 3-0 και
παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας (Στη φωτογραφία
δεξιά η Τοντόροβα προσπαθεί να διασπάσει το διπλό μπλοκ των
Μανίταρου και Σίσκου).
Τέλος, η ΑΕΚίτιον επιβλήθηκε του Πανιδαλιακού εντός έδρας με 3-0
πετυχαίνοντας τη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ΄ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών ο
πρωτοπόρος και αήττητος Μαραθώνας πέτυχε την 6η του νίκη στο
πρωτάθλημα φτάνοντας στους 12 βαθμούς, ενώ ο Παφιακός με τη
νίκη του απέναντι στον Άρη Πολεμίου έφτασε τους 8 βαθμούς σε
πέντε αγώνες και πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας
Συνθέσεις:
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου) :Κωνσταντίνου Δ., Παύλου, Μιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Πέρες, Λαβρούκ (Λίμπερο1:
Χαραλάμπους, Λίμπερο2: Λάππα)-Αλλαγές: Κωνσταντίνου Μ., Λάππα
ΘΟΙ Αυγόρου (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Ντίνοβα, Αδάμου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή,
Οθωνος, Παρπούνα-Λίμπερο (Όθωνος)
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου):Τράτς, Χριστοφόρου, Μάτιτς, Ε.Γκρύμπαν, Αγαθοκλέους, Γκόντσαρουκ, ΠαπαγιάννηΛίμπερο
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς) : Βασιλείου, Ριαλά, Ντούμτσεβα, Νοβίκοβα, Στογιάνοβα, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο
Ολυμπιάδα Ν. (Μαρία Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού,
Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, Ηρακλέους-Λίμπερο(Χαραλάμπους Μ.)
Απόλλων (Δημήτρη Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο
ΑΕΚ Κίτιον (Λάντρυ Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
Πανιδαλιακός (Χριστόδουλος Σιαντρής) :Ανδρέου, Κουσκ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου, Κόσιη

30.11.2010 / 13.44

Πρωταθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών-6η αγωνιστική
Διεξάγεται απόψε Τρίτη 30 Νοεμβρίου η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών. Στο πιο
ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΛ υποδέχεται το ΘΟΪ Αυγόρου επιδιώκοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα. Η

ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου θέλει να πάει στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση χωρίς άλλες
απώλειες, μετά την ήττα στο μεγάλο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα, έτσι ώστε να μείνει
κοντά στην κορυφή. Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας ταξιδεύει στη Λευκωσία όπου θα αντιμετωπίσει την ανεβασμένη
Ολυμπιάδα Νεάπολης η οποία μετρά τρεις νίκες στους τελευταίους τρεις αγώνες της στο πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας
με τον Ντιμίτρι Λέτσιεφ στο τιμόνι του, μετρά μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, ανάμεσά τους κι αυτές στα δύο ντέρμπι με
Ανόρθωση και ΑΕΛ και δείχνει ότι φέτος μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Η Ανόρθωσις
αναμετράται εκτός έδρας με την ΑΠΕΝ έχοντας κι αυτή ως στόχο τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην 1η θέση, ενώ
στο «Κίτιον», η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιδαλιακό επιδιώκοντας τη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα. Στην αντίπερα όχθη, ο
Πανιδαλιακός, θα παλαίψει για την 1η του νίκη στο πρωτάθλημα, αφού παρά τις πολύ καλές του εμφανίσεις , δεν έχει
γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης.
Για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξαχθούν οι αγώνες:
Ν.Ο.Α. – Μαραθώνας
Παφιακός-Άρης Π.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ

29.11.2010 / 09.52

Κανάλι βόλεϊ στο You Tube
Άρχισε τη λειτουργία του εδώ και μερικές μέρες το κανάλι του βόλεϊ στο You Tube. Απλά πατήστε το εικονίδιο You
Tube που βρίσκεται πάνω δεξιά στην κύρια σελίδα και δείτε αφιερώματα σε αγώνες της φετινής περιόδου. Σύντομα θα
υπάρχουν πολύ περισσότερα.

27.11.2010 / 19.21

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΣ
Ανόρθωσις - Ομόνοια 3-2 (18-25, 31-29, 25-15, 24-26, 15-9)
Μεγάλο ματς διεξήχθη στο Θεμιστόκλειο όπου η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ της
απώλειας του πρώτου σετ (με 18-25 η Ομόνοια έδειξε στοιχεία μεγάλης ομάδας) αλλά χρειάστηκε να καταβάλει
μεγάλη προσπάθεια να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στο δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει τον αγώνα παίρνοντας το
σετ με 31-29. Στο τρίτο σετ η Ανόρθωσις πήρε τα ηνία του αγώνα και αφού εξουδετέρωσε τον Μορένο, πήρε άνετα το
σετ με 25-15. Η Ομόνοια απάντησε στο τέταρτο σετ όπου έδωσε τη μάχη και την κέρδισε. Στο πέμπτο σετ η Ομόνοια
είχε το προβάδισμα συνεχώς μέχρι το 6-5. Η Ανόρθωσις αφού ισοφάρισε, ένας καθοριστικός άσσος του Γιάννη Κοντού
(7-6) γύρισε την εικόνα του σετ και η Ανόρθωσις πήρε μπρος. Ξέφυγε στο σκορ και καθάρισε το σετ με 15-9 ενώ τον
τελευταίο πόντο κέρδισε ο Μάρτιν Τέρενς με άσσο. Μεγάλη μορφή του αγώνα ο Αργεντινός Τσάβες ο οποίος έκανε τα
πάντα για την Ανόρθωση. Από την Ομόνοια μεγάλη απόδοση είχε ο Γκραντινάροφ. Ήταν ένα σπουδαίο
ντέρμπι διαφήμιση του βόλεϊ και η συνέχεια του πρωταθλήματος προβλέπεται συναρπαστική. Η Ανόρθωσις με τη νίκη
της αυτή ξεχώρισε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά ο αγώνας:
Στο ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες βρίσκονταν συνεχώς κοντά στο σκορ με τους φιλοξενούμενους να
προηγούνται με 4-5 με φοβερή επίθεση του Μορένο από λάθος υποδοχή των γηπεδούχων. Ο Μάρτιν ισοφάρισε σε 5-5
αλλά δύο επιθέσεις από Μορένο και Αλεξίου στον πρώτο χρόνο έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων για την Ομόνοια με
5-7. Ένα προβάδισμα το οποίο χάθηκε νωρίς αφού ένα σερί 3-0 για την Ανόρθωση (δύο λάθη και άσσος Μάρτιν)
έφεραν το σκορ στο 8-7 στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ. Με την επανέναρξη του σετ ήταν η σειρά της Ομόνοιας να
εκμεταλλευτεί τα λάθη της γηπεδούχου ομάδας (κυρίως στην υποδοχή) και με ένα σερί 4-0 το σκορ από 9-8 έγινε 912. Η Ανόρθωση ανέκαμψε και αφού μείωσε στον πόντο με μπλοκ των Παπαϊωάννου και Τσάβες, ισοφάρισε στο 14-14
με επίθεση του Αργεντινού διαγώνιου. Η Ομόνοια έφτασε στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ με το υπέρ της 14-16, ενώ
διεύρυνε το σερί της σε 6-0 φτάνοντας στο 14-20, με όπλο το δύσκολο σερβίς και το καλά στημένο μπλοκ. Ένας
πόντος από τον Σάββα και μια επίθεση του πολύ καλού Γκραντινάροφ ολοκλήρωσαν την υπεροχή της Ομόνοιας στο
1ο σετ, η οποία με 18-25 προηγήθηκε με 0-1 σετ.
Το δεύτερο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη. Η Ομόνοια με φόρα από την κατάκτηση του πρώτου σετ, κατάφερε να
προηγηθεί με 4-8 με τους δύο τελευταίους πόντους να προέρχονται από επιθέσεις των Γκραντινάροφ και Μορένο. Η
Ανόρθωση βρέθηκε να χάνει με 4-9 με μπλοκ των Σάββα και Αλεξίου, αλλά με πόντο του εκπληκτικού στον αγώνα
Τσάβες έπειτα από δύο εντυπωσιακές άμυνες του διεθνούς λίμπερο Γιώργου Πλατρίτη μείωσε σε 13-14 και κατάφερε
να ισοφαρίσει σε 15-15 με μπλοκ των Χριστοφορίδη-Χριστοφή, με τον τελευταίο να έχει πολύ καλή παρουσία στον
αγώνα. Η Ομόνοια διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του σετ, αφού προηγήθηκε με
17-20 αρχικά (άσσος Πετρακίδη) και 22-24 στη συνέχεια με κτύπημα του Μορένο. Η Ανόρθωση, με πολλά ψυχικά
αποθέματα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 24-24 (πόντος από Μάρτιν και μπλοκ έπειτα από δύσκολο σερβίς Πρωτοψάλτη)
και να«σώσει» άλλα δύο σετ-πόιντ ισοφαρίζοντας σε 26-26 με εκπληκτικό καρφί του Καναδού ακραίου Μάρτιν Τέρενς
στην κόντρα. Με δύο χαμένα σερβίς από κάθε ομάδα στα κρίσιμα τελευταία στάδια του σετ, το σκορ έφτασε στο 2929 με επίθεση του Μορένο. Ο Τσάβες έκανε το 30-29 για την Ανόρθωση και με ένα καρφί άουτ της Ομόνοιας, ο
ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 31-29 και το κρίσιμο σετ κατέληξε στη γηπεδούχο ομάδα, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 σετ.
Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες, με ψηλά ποσοστά στην επίθεση βάδιζαν πόντο-πόντο μέχρι το πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ,
με την Ανόρθωση να προηγείται με 8-7 χάρη σε μια επίθεση από τον Γιάννη Κοντό. Ο Μάρτιν έκανε το 16-12 στο
δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ, ενώ με ένα σερί 6-0 το 16-13, έγινε 22-13, με τις τελευταίες επιθέσεις να προέρχονται από
Τσάβες και Γ. Κοντό. Ο Μάρτιν έδωσε σετ-πόιντ για την Ανόρθωση και το διπλό μπλοκ του ίδιου παίκτη με τον
Ιωάννου έδωσε το σετ στη γηπεδούχο ομάδα με 25-16, η οποία πήρε προβάδισμα με 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ η Ομόνοια μπήκε πιο αποφασιστικά και πέρασε μπροστά με δύο πόντους (6-8) στο πρώτο τεχνικό
τάιμ άουτ, χάρη σε επίθεση στον πρώτο χρόνο από τον Σ. Πετρακίδη. Η Ανόρθωση ισοφάρισε σε 10-10, αλλά ένα σερί
4-0 από την Ομόνοια με δύο μπλοκ και δύο επιθέσεις από Γκραντινάροφ και Αλεξίου αντίστοιχα, έφεραν το σκορ στο
10-14. Τρεις πόντοι του Τσάβες (μπλοκ με Ιωάννου και δύο από επίθεση) και ένα λάθος από την Ομόνοια έφεραν το
14-14, ενώ δύο πόντοι του Χριστοφορίδη στον πρώτο χρόνο έφεραν την Ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 16-15 στο
δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Η εξέλιξη ήταν συγκλονιστική με τις δύο ομάδες να προχωρούν πόντο-πόντο μέχρι τα
τελικά στάδια του σετ. Ένα μπλοκ των Αλεξίου-Σάββα (21-23) και μια επίθεση στον πρώτο χρόνο του Σ. Πετρακίδη
έφεραν την Ομόνοια κοντά στην κατάκτηση του σετ, αφού πήρε προβάδισμα με 22-24. Μια επίθεση του Τσάβες και
ένα καρφί άουτ του Μορένο απέναντι σε τριπλό μπλοκ, έφεραν την ισοφάριση με 24-24 για την Ανόρθωση, αλλά
η Ομόνοια πιο ψύχραιμη τέλειωσε τις δύο πιο κρίσιμες επιθέσεις του σετ κάνοντας το 24-26 και οδήγησε το σετ στο
τάι-μπρέικ.

Στη ρουλέτα του τάι-μπρέικ, οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο με τον Κοντό να ισοφαρίζει σε 6-6 και να
παίρνει τον άσσο στη συνέχεια κάνοντας το 7-6. Ένα λάθος από την Ομόνοια έφερε τη διαφορά στους δύο πόντους
για την Ανόρθωση με το σκορ να γίνεται 8-6. Ο Τσάβες διατήρησε τη διαφορά με πόντους για το 9-7 και 10-8, ενώ το
πλασέ του Μάρτιν και το μπλοκ των Τσάβες-Ιωάννου ανέβασαν τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (12-8). Ο Σ.
Πετρακίδης μείωσε σε 12-9, αλλά ένα τριπλό μπλοκ των Χριστοφή-Τσάβες-Κοντού έφεραν ματς-πόιντ για τους
γηπεδούχους, το οποίο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Μάρτιν, ο οποίος με άσσο έκανε το 15-9 και το 3-2
για τους παίκτες της Ανόρθωσης, οι οποίοι ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς με το τέλος του συναρπαστικού
αγώνα μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ομάδων του φετινού πρωταθλήματος.
Η διακύμανση του σκορ ανά σετ:
Πρώτο σετ: 0-2, 3-2, 4-3, 4-5, 5-7, 8-7, 9-8, 9-10, 9-12, 11-12, 11-14, 13-14, 14-16, 14-20, 15-22, 17-22, 18-23,
18-25.
Δεύτερο σετ: 0-1, 1-2, 2-3, 4-3, 4-8, 5-9, 7-11, 10-11, 10-12, 11-13, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-19, 1821, 19-21, 20-22, 20-23, 22-23, 22-24, 24-24, 24-25, 25-26, 26-27, 28-27, 29-28, 30-29, 31-29.
Τρίτο σετ: 0-2, 2-2, 2-3, 4-3, 4-5, 6-5, 7-6, 8-7, 9-8, 10-9, 12-10, 13-12, 16-12, 16-13, 22-13, 23-14, 23-16, 25-16.
Τέταρτο σετ: 0-2, 2-3, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 8-9, 9-10, 10-10, 10-14, 13-14, 14-14, 14-15, 16-15, 16-17, 17-17, 17-19,
19-19, 20-21, 21-22, 22-23, 22-24, 24-24, 24-26)
Πέμπτο σετ: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 12-8, 12-9, 15-9.
Συνθέσεις:
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Γεωργίου, Παπαϊωάννου, Τσάβες, Τέρενς, Χριστοφορίδης (λίμπερο)
Πλατρίτης (Χριστοφή, Πρωτοψάλτης, Ιωάννου, Κοντός, Μιχαήλ)
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Αλεξίου, Σάββα, Γκραντινάροφ, Σ.Πετρακίδης, Μορένο, Γιάνκοφ, (λίμπερο) Ηρακλέους.
(Σ.Πετρακίδης, Σπανιάς, Αποστόλου)

26.11.2010 / 22.30

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική
Στα δύο παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
2010-2011, ο Παφιακός επιβλήθηκε της Νέας Σαλαμίνας με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη αγώνα.
Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Παφιακού στο πρωτάθλημα, ενώ για τη Σαλαμίνα ήταν η 2η ήττα σε πέντε αγώνες. Στο
δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, ο Διόνυσος πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα κερδίζοντας εκτός έδρας την
Ολυμπιάδα Ν. με 1-3 σετ.
Παφιακός-Σαλαμίνα 3-2
1ο σετ: Πλούσιο θέαμα με εκπληκτικές άμυνες και εντυπωσιακές επιθέσεις ειδικά από Ζουράβλιοφ και Σβετοζάρεβιτς,
πρόσφεραν οι δύο ομάδες στο 1ο σετ. Η Νέα Σαλαμίνα μπήκε αποφασιστικά στον αγώνα αιφνιδιάζοντας τους
γηπεδούχους παίρνοντας διαφορά τριών πόντων (5-8) στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ. Η άμυνα του Παφιακού και το
ανέβασμα του Σέρβου διαγώνιου Σβετοζάρεβιτς, έφεραν σταδιακά την ισοφάριση (14-14) και στη συνέχεια το
προβάδισμα για τον Παφιακό με 16-15 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και
με επίθεση του Σβετοζάρεβιτς στην κόντρα ,έπειτα από ωραίες άμυνες και από τις δύο ομάδες, πήραν το σετ-πόιντ με
24-21. Ο Μπόικοβιτς με ωραίο πλασέ μείωσε σε 24-22 αλλά ο Λιούπισιτς στον πρώτο χρόνο έδωσε τον πόντο που
χρειαζόταν ο Παφιακός για να κατακτήσει το σετ με 25-22 και να πάρει το προβάδισμα με 1-0 σετ.
2ο σετ: Οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ στο ξεκίνημα του 2ου σετ με εναλλαγές στο προβάδισμα και
αρκετές ισοπαλίες (2-1, 3-3, 5-4, 5-6), με την ομάδα του Μάρκο Κλοκ να φτάνει στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ με το
υπέρ της 7-8. Μια επίθεση του Ζουράβλιοφ και μια του Αδάμου στην κόντρα έφεραν το 8-12 για τη Σαλαμίνα, η οποία
με αποτελεσματικές κόντρα επιθέσεις, ιδιαίτερα με τον Εσθονό διαγώνιό της, έφτασε να προηγείται μέχρι και με πέντε
πόντους διαφορά (9-14). Η ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς όμως, με ένα σερί 6-0 έκανε το 15-14 και το δεύτερο
τεχνικό τάιμ-άουτ βρήκε τη φιλοξενούμενη ομάδα μπροστά στο σκορ με την ελάχιστη διαφορά (15-16). Κάποια λάθη
των φιλοξενούμενων σε συνδυασμό με το ανέβασμα όλων των παικτών της γηπεδούχου ομάδας έφεραν τον Παφιακό
μπροστά στο σκορ με 23-20. Δύο κίτρινες κάρτες για διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων έφεραν το 25-20 για τον
Παφιακό, ο οποίος έκανε το 2-0 σετ.
3ο σετ: Στο τρίτο σετ η Νέα Σαλαμίνα προηγήθηκε και πάλι στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ (7-8) αλλά αυτή τη φορά
κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του σετ. Στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ βρέθηκε να προηγείται
με 13-16, ενώ κάποιες κρίσιμες επιθέσεις από τον Μάρκο Κλοκ (21-23) και από τον Ζουράβλιοφ (22-24) έγειραν την
πλάστιγγα προς τη Σαλαμίνα, η οποία πήρε τελικά το σετ με 22-25 μειώνοντας σε 2-1 σετ.
4ο σετ: Στο 4ο σετ, ο Παφιακός ήταν αυτός που ξεκίνησε πιο δυνατά παίρνοντας προβάδισμα 8-5 με μπλοκ του
Τσαγγαρίδη, αλλά η Σαλαμίνα με τον Ζουράβλιοφ σε εκπληκτική βραδιά και τους υπόλοιπους παίκτες να ανεβαίνουν
αισθητά, πέρασε μπροστά με 12-16 και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 κερδίζοντας εύκολα το σετ με 18-25.
5ο σετ: Στο 5ο σετ οι δύο ομάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο μέχρι τα μέσα του σετ όπου η Νέα Σαλαμίνα πήρε
προβάδισμα με δύο πόντους (5-7) και 6-8. Δύο επιθέσεις του Ανάσκοφ όμως μετά από ισάριθμες εντυπωσιακές άμυνες
των Παπαχριστοδούλου και Κτωρίδη, έδωσαν το έναυσμα για την αντεπίθεση του Παφιακού. Το δύσκολο σερβίς του
Κτωρίδη έφερε δύο άσσους και δυσκόλεψε την υποδοχή των φιλοξενούμενων και με ένα σερι 7-0 το σκορ έγινε 13-8
για τους γηπεδούχους. Ένα χαμένο σερβίς έφερε το ματς-πόιντ για την ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς και με μια

επίθεση ο εξαιρετικός και πάλι Σβετοζάρεβιτς, έκανε το 15-10 δίνοντας μια σπουδαία νίκη για τον Παφιακό απέναντι
στην ισάξια ομάδα του Μάρκο Κλοκ, η οποία έχασε τον αγώνα στα σημεία.
Τα σετ: (25-22, 25-20, 22-25, 18-25, 15-10)
Chloe’s Παφιακός (Ντράγκαν
Μιλόσεβιτς) Λιούπισιτς, Χ.Κτωρίδης, Ανατσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς, Γ.Τσαγγαρίδης, ΠαπαχριστοδούλουΛίμπερο (Σαββίδης, Τσαγγαρίδης Α., Ιγνατίου)
Nέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλόκ) Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ιωάννου, ΧρίστουΛίμπερο (Ζηκάκης)
Ολυμπιάδα Ν. - Διόνυσος 1-3
Στο γήπεδο Ακρόπολης ο Διόνυσος πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στη μαχητική Ολυμπιάδα. Ο
αγώνας έληξε με 1-3 σετ για τη φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία προηγήθηκε με 0-2 σετ, αλλά η ομάδα του Φίλιππου
Κατράνη κατάφερε να μειώσει σε 1-2 σετ δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Η ομάδα του Χρίστου Παναγίδη
επιβλήθηκε δύσκολα στο κρίσιμο τέταρτο σετ παίρνοντας μια δύσκολη και σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα σετ: 22-25, 19-25, 25-22, 21-25
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φ. Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Αντωνιάδης, Φράγκου, Ομίτ, Πάρπας, Βάρδας-Λίμπερο
(Χαραλάμπους, Φράγκου, Παπαστεριανός, Φιλιππίδης)
Διόνυσος (Χρ.Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Κανναβιάς, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
(Αχιλλέως, Μιλόσεβιτς, Χριστοδούλου)
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Ανόρθωσις - Ομόνοια στις 5.00μ.μ. Μέτρα ασφάλειας από την Αστυνομία
Πραγματοποιήθηκε στη Αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού σύσκεψη για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α
Κατηγορίας ανδρών Ανόρθωσης - Ομόνοιας ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στο Θεμιστόκλειο στις 5.00μ.μ. Θα
υπάρξει ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ θα επιτραπεί είσοδος 25 ατόμων από πλευράς Ομόνοιας αφού πρώτα σταλεί
ονομαστική λίστα στην Ομοσπονδία αλλά και στην Ανόρθωση. Εχει υποδειχθεί στην Ομόνοια ότι τα 25 άτομα θα
καθήσουν δίπλα από την κερκίδα των επισήμων της Ανόρθωσης σε προστατευόμενο χώρο από την αστυνομία.
Η Αστυνομία θα προβεί σε αυστηρό έλεγχο στην είσοδο των φιλάθλων ενώ έχει απαγορευτεί η πώληση ποτών σε
μπουκάλια (μόνο σε πλαστικά ποτήρια). Γύρω στις 16.00 θα ανοίξει η είσοδος για τους φιλάθλους της Ανόρθωσης. Οι
25 της Ομόνοιας θα εισέλθουν στο γήπεδο με την αποστολή της Ομόνοιας.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα πλαίσια της
5ης αγωνιστικής. Στο «Αφροδίτη», ο Παφιακός υποδέχεται την Νέα Σαλαμίνα (ΡΙΚ2, 8:00μμ) θέλοντας να επιβεβαιώσει
όσους τον θεωρούν ομάδα 4άδας σύμφωνα και με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της ομάδας. Το ίδιο όμως θέλει να
αποδείξει και η ομάδα του Μάρκο Κλοκ η οποία, με τρεις νίκες μέχρι στιγμής, φιγουράρει στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας, έχοντας όμως ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, με Ανόρθωση και Pokka ΑΕΚ Καραβά.
Σημαντικός από κάθε άποψη θεωρείται και ο δεύτερος αγώνας της ημέρας, με την Ολυμπιάδα Ν. και τον Διόνυσο να
αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία θα τους απομακρύνει από την τελευταία θέση της
βαθμολογίας.
Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ Ανόρθωσης και Ομόνοιας θα διεξαχθεί το Σάββατο 27/11 ώρα 5:00μμ
λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της γηπεδούχου ομάδας στην Ελβετία την Τρίτη 23/11. Λόγω του ευρωπαϊκού
αγώνα που είχε και η Pokka ΑΕΚ Καραβά την Τετάρτη 24/11 αλλά και λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων 2010 στο «Σπύρος Κυπριανού» (2010 Junior & Under23 European Weightlifting Championships), ο εντός έδρας αγώνας της ομάδας με την Αναγέννηση, μετατίθεται για τη
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010.
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Challenge Cup: Pokka AEK Καραβά-ΕΑ Πατρών 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)
Δεν τα κατάφερε η ομάδα μας να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup, αφού ηττήθηκε
και στο δεύτερο αγώνα από την ΕΑ Πατρών, αυτή τη φορά με 0-3 σετ. Ο αγώνας αναλυτικά:
Πρώτο σετ: Πόντο-πόντο προχωρούσαν οι ομάδες στο 1ο σετ με συνεχείς ισοπαλίες και εναλλαγές στο προβάδισμα
του σκορ. Με ωραία επίθεση του Γκονζάλεζ και πόντο στην επόμενη κόντρα επίθεση, το πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ
βρήκε την ΑΕΚ να προηγείται με 8-7. Οι ομάδες συνέχισαν να είναι κοντά στο σκορ και για πρώτη φορά η ΑΕΚ πήρε

προβάδισμα δύο πόντων με τον Πέπε Γκονζάλεζ να κάνει το 15-13 και το δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ να βρίσκει την
κυπριακή ομάδα να προηγείται με 16-14. Τα χαμένα σερβίς της ΑΕΚ όμως (10 στο σύνολο για το πρώτο σετ) και το
ανέβασμα της ΕΑΠ και ιδιαίτερα του Ροτρίγκο έφεραν το 18-20 για την ΕΑΠ και το 22-24 με εντυπωσιακή επίθεση του
τελευταίου από την πίσω ζώνη. Το σετ τελείωσε με 22-25 για την ΕΑΠ με ωραίο μπλοκ του Σουλτανόπουλου.
Χαρακτηριστικό του σετ τα 10 χαμένα σερβίς της ΑΕΚ, η θετική παρουσία των κεντρικών Κνέζεβιτς και Ευσταθίου με
6/7 επιθέσεις και οι 13/27 επιθέσεις της κυπριακής ομάδας.
Δεύτερο σετ: Στο 2ο σετ η ΕΑΠ μπήκε πιο δυνατά και εκμεταλλευόμενη το
χαμηλό ποσοστό της ΑΕΚ στην επίθεση (2/9 επιθέσεις) πήρε από νωρίς
προβάδισμα τεσσάρων πόντων (4-8). Το τεχνικό τάιμ άουτ επέδρασε θετικά
για την ομάδα μας, η οποία ισοφάρισε σε 9-9 και πήρε προβάδισμα τριών
πόντων στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ (16-13). Όσο θετικά επέδρασε το
πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ για την ΑΕΚ, άλλο τόσο επέδρασε το δεύτερο
τεχνικό τάιμ άουτ για την ΕΑΠ, η οποία με ένα σερί 5-0 έφερε το σκορ στο
16-18. Τα εύκολα σερβίς της ΑΕΚ (λόγω και των πολλών χαμένων σερβίς
στο πρώτο σετ), έφερε εύκολες υποδοχές για την ομάδα της Πάτρας και ο
εξαιρετικός Κουρνέτας μοίραζε γρήγορα το παιχνίδι στους συμπαίκτες του.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η φιλοξενούμενη ομάδα να έχει πολύ ψηλά
ποσοστά στην επίθεση, ενώ και οι πολλές άμυνες των παικτών της, έφεραν
αρκετούς πόντους στην κόντρα επίθεση με το ψηλό ποσοστό του 50%. Ο
Σουλτανόπουλος έκανε το 18-23 με 3/3 επιθέσεις στο σετ, ο Ροτρίγκο το
19-24 και ένα λάθος σερβίς του Νατόπτα έφεραν το 21-25 και το 0-2 σετ για την ΕΑ Πατρών.
Τρίτο σετ: Στο τρίτο σετ η ΕΑ Πατρών πήρε από νωρίς διαφορά στο σκορ, 4-8, 5-10, ενώ το δεύτερο τεχνικό τάιμάουτ βρήκε την ελληνική ομάδα να προηγείται με 11-16. Η διαφορά αυξήθηκε στο 12-19 και η ΑΕΚ μείωσε σε 17-21,
αλλά ο εκπληκτικός Ντορνέλας (95% στην επίθεση) έδωσε στη συνέχεια ματς-πόιντ στην ΕΑΠ με 19-24 και τέλειωσε
τον αγώνα με επίθεση για το 22-25 και το 0-3 σετ. Ένα αποτέλεσμα που φέρνει την ελληνική ομάδα στην επόμενη
φάση του Challenge Cup και βάζει τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία της Pokka ΑΕΚ Καραβά.
Κλειδιά της νίκης της ΕΑ Πατρών, η εκπληκτική απόδοση του Έλληνα διεθνή πασαδόρου Βασίλη Κουρνέτα, το 95%
στην επίθεση του Ντορνέλας και οι 11/11 επιθέσεις του Σιγκουέρα, καθώς και το σερβίς τακτικής, το οποίο
δημιούργησε προβλήματα στην υποδοχή της Pokka ΑΕΚ Καραβά.
Pokka ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκονζάλεζ, Κολάς, Ευσταθίου, ΜιχαήλΛίμπερο (Χατζηφιλίππου, Παμπακάς)
ΕΑΠ ΛΟΥΞ (Γιώργος Χριστόπουλος): Σουλτανόπουλος Κουρνέτας, Ντορνέλας, Σικέιρα,
Πέδρο,Ροτρίγκο, Στεφάνου-Λίμπερο
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών-5η αγωνιστική
Εθνική Ενόπλων-Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-20)
Φοίνικας-Άρης 3-2 (22-25, 25-17, 25-23, 20-25, 15-10)
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Συνέντευξη Τύπου "Εξεύρεση και ανάπτυξη ταλέντων"
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας προσκαλεί σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010, η
ώρα 10.00π.μ. στην αίθουσα«Cyta - Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην παρουσία του έντιμου Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού κ.Ανδρέα Δημητρίου, του Προέδρου του ΚΟΑ κ. Νίκου Καρτακούλλη και του Προέδρου της
ΚΟΕ κ. Ουράνιου Ιωαννίδη. Θέμα της συνέντευξης Τύπου είναι η παρουσίαση και επεξήγηση από επιστημονική ομάδα
του πρωτοποριακού
προγράμματος της Ομοσπονδίας για εξεύρεση και ανάπτυξη ταλέντων.
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Cev Cup Men
Τελικό αποτέλεσμα:
Amrisvil(SUI)-Ανόρθωσις 3-2 (26-28, 26-24, 25-22, 23-25, 15-12)
Golden set (15-08)
Δεν τα κατάφερε η Ανόρθωση.Συνεχίζει την ευρωπαική της πορεία στο Τσάλεντζ Καπ
(Αποστολή ΕΑΚ Αντρη Κασάπη)Το πάλεψε όσο μπορούσε η Ανόρθωση, τα πολλά διαιτητικά λάθη από τη μία και η
έλλειψη καθαρού μυαλού στα κρίσιμα σημεία από την άλλη, την άφησαν εκτός συνέχειας του CEV Cup. Στον
επαναληπτικό αγώνα για τη φάση των «32» με την Αμρισβιλ στο «Τελενφελτ» έχασε τόσο στην κανονική διάρκεια του
αγώνα (3-2) όσο και στο «χρυσό» σετ (15-8) και πλέον θα συνεχίζει το ευρωπαικό της οδοιπορικό στο Τσάλεντζ Καπ.

Αναλυτικά ο αγώνας:
Πρώτο σετ: Πόντο με πόντο παιζόταν το παιχνίδι μέχρι το πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ (8-7). Οι Ελβετοί κερδίζοντας
αρκετους πόντους κυρίως με την καλή τους άμυνα προσπάθησαν να ξεφύγουν, το πάθος των πετοσφαιριστών της
Κυρίας όμως στάθηκε εμπόδιο. Με κορυφαίο τον Τερενς Μαρτιν (62% στην επίθεση) όχι μόνο ισοφάρισε αλλά
κατάφερε να προηγηθεί με 13-11. Όπως ηταν αναμενόμενο οι γηπεδούχοι πίεσαν με το σερβίς τους και πήραν
εύκολους πόντους, αφού η ομάδα μας υστέρησε στην υποδοχή.
Η εξαιρετική μέρα όμως στην οποία βρέθηκε ο Καναδός, κράτησαν την Ανόρθωση κοντά στο σκορ και στο δεύτερο
τεχνικό ταιμ ουτ (16-15).
Εντυπωσιακό βόλει παίκτηκε στα τελευταία στάδια του πρώτου σετ με τις δύο ομάδες να χαρίζουν θέαμα κυρίως με
εξαιρετικές επιθετικές ενέργειες. Το παιχνίδι όπως και στα πρώτα στάδια του, παιζόταν πόντο με πόντο, με την
ισοπαλία να διαδέχεται η μια την άλλη, (21-21, 23-23). Οι Ελβετοί μπορεί να είχαν στη διάθεση τους το πρώτο σετ
μπολ (24-23), η Ανόρθωση όμως δεν είχε πει ακόμη την τελευταία της λέξη. Ο Τσάβες με δυνατό καρφί έφερε και
πάλι την ισοπαλία (24-24) με το σκηνικό να παραμένει ίδιο και στη δεύτερη ευκαιρία της Αμρισβιλ να τελειώσει το
πρώτο σετ.
Ο Αργεντινός με εξαιρετικό καρφί έκανε το 25-25. Οι Ελβετοί πήραν προβάδισμα (26-25) ο Τσάβες όμως για μια ακόμη
φορά έκανε το 26-26 και με εντυπωσιακό μπλοκ να έδωσε το πρώτο σετ μπολ στην Ανόρθωση (27-26).
Αυτό ήταν αρκετό για την πρωταθλήτρια μας, η οποία παίζοντας ψύχραιμα κέρδισε το πρώτο σετ με (28-26) αφού
στην κόντρα επίθεση των Ελβετών η μπάλα κατέληξε έξω.

Δεύτερο σετ: Μουδιασμένα μπήκε η ομάδα μας στο δεύτερο σετ. Τα λάθη κυρίως στο σερβίς διαδέχονταν το ένα το
άλλο με τους Ελβετούς να παίρνουν προβάδισμα με 13-9. Ο Τσάβες όπως και στο πρώτο σετ κράτησε ζωντανή την
Ανόρθωση αφού με τις επιτυχημένες επιθέσεις του διατήρησε τη διαφορά στον πόντο (17-16). Σ’ αυτό το σημείο
λειτούργησε εξαιρετικά ο πρώτος χρόνος της Κυρίας και με τρείς διαδοχικούς πόντους πήρε το προβάδισμα με 20-18.
Η Αμρισβιλ όμως με ανεβασμένη ψυχολογία και με τη συμπαράσταση των 300 περίπου οπαδών της κατάφερε να
ισοφαρίσει (20-20).
Ο Λούκα Τσάβες μπορεί να μίλησε και πάλι και με τρείς συνεχόμενους πόντους, (δύο στην επίθεση και ένα στο μπλοκ)
να έδωσε διαφορά δύο πόντων στην πρωταθλήτρια μας (23-21), η Αμρισβιλ όμως με εξαιρετικό μπλοκ έκανε τη ζημιά
στην Ανόρθωση. Τρείς συνεχόμενοι πόντοι έδωσαν χαρακτήρα θρίλερ και πάλι στο παιχνίδι στα τελευταία στάδια.
Οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόμενοι την κακή αμυντική λειτουργία της Ανόρθωσης κατάφεραν στο δεύτερο σετ μπολ να
φέρουν τον αγώνα στα ίσα με 26-24.
Τρίτο σετ: Το σκηνικό το οποίο δεν ήθελε καμία ομάδα να ξεφεύγει στο σκορ επαναλήφθηκε και στο τρίτο σετ. Η
Ανόρθωση προηγήθηκε με 8-7 στο πρώτο τεχνικό ταιμ ουτ, η Αμρισβιλ όμως παίζοντας πιο ψύχραιμα ισοφάρισε 1111.
Οι Ελβετοί έχοντας ως κύριο όπλο την επίθεση αλλά και τη...βοήθεια του πρώτου διαιτητή (δύο αποφάσεις του
προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των παικτών της Κυρίας) ξέφυγαν στο σκορ με τρείς πόντους, 19-16. Ο κεντρικός
των φιλοξενούμενων, Κριστόφ Αουγκσπεργκερ είχε κέφια (όπως και στο δεύτερο σετ) και επιτυχημένο μπλοκ έκανε το
21-18. Η είσοδος του Γαβριήλ Γεωργίου σε συνδυασμό με την επιτυχημένη επίθεση του Μάρτιν μείωσαν στον πόντο
(21-20), τα λάθη όμως στην άμυνα κυρίως στις κόντρα επιθέσεις της Αμρισβιλ έδωσαν αέρα τεσσάρων πόντων στους
Ελβετούς, 24-20. Η Ανορθωση μείωσε στους δύο ο Αμερικανός Μαξ Λιπσιτς, όμως με κτύπημα σε πρώτο χρόνο έδωσε
και το δεύτερο σετ στην Αμρισβιλ με 25-22.

Τεταρτο σετ: Αποφασισμένη να κάνει το ευρωπαικό της όνειρο πραγματικότητα η Ανόρθωση μπήκε πολύ δυνατά στο
τέταρτο σετ και πήρε τα ηνία από την αρχή του αγώνα 8-3. Ο Μιχάλης Χριστοφορίδης το πήρε πάνω του και με
επίθεση σε πρώτο χρόνο αλλά και εκπληκτικό μπλοκ διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας μας 10-4. Η Αμρισβιλ με
τον αρχηγό της Μαρκο Μπαρ να... μοιράζει εξαιρετικά το παιχνίδι παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι μειώνοντας στους
τέσσερις 11-7. Παίζοντας αρκετά καλά η Ανόρθωση άντεξε στην πίεση των Ελβετών και με πρωταγωνιστή τον Μάρτιν
έκανε το 15-10. Τα πολλά αβίαστα λάθη όμως σε συνδυασμό με το ανέβασμα του Βραζιλιάνου Καλακάουσκας
βοήθησαν την Αμρισβιλ να μειώσει στον πόντο 17-16. Οι Ελβετοί συνεχίζοντας το σερί τους έφεραν τον αγώνα στα
ίσα (18-18) με το σετ να παίρνει τον γνώριμο χαρακτήρα του... θρίλερ, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το
τέλος. Μόνο που αυτή την φορά τα πράγματα (ευτυχώς) λειτούργησαν εξαιρετικά για την Ανόρθωση. Η είσοδος του
Αντώνη Χριστοφή στη θέση του Οικονομίδη αλλαξε την εικόνα του αγώνα και εκεί όπου η Ανόρθωση έχανε με 22-21
κατάφερε να ισοφαρίσει 23-23. Μπλοκ αόυτ σε επίθεση του Μάρτιν και η πρωταθλήτρια μας έφερε το παιχνίδι στα ίσα
κατακτώντας το τέταρτο σετ με 23-25.
Τάι-μπρέικ: Πόντο με πόντο παιζόνταν το τάι μπρέικ στα πρώτο μισό, μια λανθασμένη επίθεση όμως σε πρώτο χρόνο
έδωσε την ευκαιρία στην Αμρισβιλ να ξεφύγει με δύο, 7-5. Η μπάλα σε επίθεση της Ανόρθωσης ήταν καθαρά μέσα ο
επόπτης όμως έδειξε έξω και η διαφορά... ανέβηκε στους τρείς 8-5. Η Ανόρθωση το πάλεψε καταφέρνοντας να
μειώσει τη διαφορά στο ελάχιστο της 9-8, η εκπληκτική υποδοχή όμως των Ελβετών τους βοήθησε να φθάσουν στο
13-11. To λάθος της ομάδας μας στη ψηλή άμυνα δίνει τους γηπεδούχους το πρώτο ματς μπολ, το οποίο και
εκμεταλλεύτηκαν παίρνοντας το τάι μπρέικ και τη νίκη με 15-12.
Ανόρθωση: Ανθιμος Οικονομίδης, Τέρενς Μάρτιν, Λούκα Τσάβεζ, Μιχάλης Χριστοφορίδης, Παύλος Ιωάννου, Γιάννης
Κοντός, Γιώργος Πλατρίτης (λίμπερο)
Αμρισβιλ: Μάρκο Μπαρ, Φράνγκλιν Γκαρσία, Μίροσλαβ Τομασικ, Μαξ Λιμπσιτς, Κριστόφ Αουγκσπερκερ, Κάρλος
Καλακάουσκας, Αντριαν Ρουντισιάουερ (λίμπερο), Χουμπέρο Περέιρα

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Γυναικών-5η αγωνιστική
Απόλλων-ΑΕΛ 3-2 (25-21, 20-25, 25-09, 21-25, 15-11)
Πανιδαλιακός-Ολυμπιάδα 0-3 (25-27, 22-25, 21-25)
ΘΟΙ Αυγόρου-Ανόρθωσις 1-3 (15-25, 19-25, 25-21, 23-25)
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Γυναικών-5η αγωνιστική
Αναγέννηση - Παφιακός 3-1 (25-17, 19-25, 25-19, 25-20)
Απόλλων-ΑΕΛ 3-2
Στο ντέρμπι κορυφής της 5ης αγωνιστικής, Απόλλωνας και ΑΕΛ επιβεβαίωσαν τη φήμη τους ως δύο από τις καλύτερες
ομάδες του πρωταθλήματος και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους φίλους του βόλεϊ, σε ένα παιχνίδι που βρήκε
νικήτρια την ομάδα του Απόλλωνα στο τάι-μπρέικ.
Στο 1ο σετ η ΑΕΛ κατάφερε στα μέσα του σετ να προηγηθεί ακόμα και με τέσσερις πόντους διαφορά (10-14), αλλά η
ομάδα του κ. Λέτσιεφ κατάφερε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά μειώνοντας στον ένα πόντο στο δεύτερο τεχνικό τάιμάουτ (15-16). Η γηπεδούχος ομάδα προηγήθηκε στη συνέχεια με 20-19, ενώ η Σοκόλοβα με δύο μπλοκ έδωσε σετπόιντ στην ομάδα της και η Μανίταρου με άσσο έκανε το 25-21 και το 1-0 για τον Απόλλωνα.
Στο 2ο σετ η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου παρουσιάστηκε βελτιωμένη
και πήρε διαφορά από την αρχή του σετ με 4-8 και στη συνέχεια με 8-16
στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ. Το πολύ καλό σερβίς της ΑΕΛ σε
συνδυασμό με την πολύ καλή απόδοση όλης της ομάδας και ιδιαίτερα των
Λαβρούκ και Πέρεζ έγειραν την πλάστιγγα προς το μέρος της ΑΕΛ. Η
Μανωλίνα Κωνσταντίνου με δύο συνεχόμενους άσσους στο 16 και 17
διεύρυνε τη διαφορά αλλά η Ουζούνοβα μείωσε σε 18-20 με δύο επιθέσεις.
Η Λαβρούκ όμως έκανε το 18-22 και στη συνέχεια η Πέρεζ το 20-23
δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ΑΕΛ. Η Κωνσταντίνου Μ. πήρε το σετπόιντ και με ένα μπλοκ της ΑΕΛ έγινε το 20-25 και το 1-1 για την ΑΕΛ.
Στο 3ο σετ ο Απόλλωνας μπήκε εντυπωσιακά και βρέθηκε να προηγείται με
8-4 και 16-5. Η Κότσιεβα πήρε αρκετούς πόντους στο σετ και ο Απόλλωνας
με το επιβλητικό 25-9 πήρε προβάδισμα 2-1 στα σετ.
Η ΑΕΛ ανέβασε στροφές στο 4ο σετ και προηγήθηκε με 5-8 και 14-16 με άσσο της Ιορδάνους. Η ίδια παίκτρια με νέο
άσσο έκανε το 14-17, ενώ η Λαβρούκ με μια επίθεση και ένα μπλοκ έκανε το 18-21 και το 19-22 αντίστοιχα δίνοντας
το πλεονέκτημα στη φιλοξενούμενη ομάδα. Με ένα νέο άσσο της Ιορδάνους έγινε το 25-21 και το ντέρμπι οδηγήθηκε

στο τάι-μπρέικ.
Στο καθοριστικό 5ο σετ, ο Απόλλωνας πιο ψύχραιμος πήρε από την αρχή το
προβάδισμα στο σκορ (3-1, 5-3, 8-5). Η Πέρεζ μείωσε σε 12-10, αλλά η
Σοκόλοβα πήρε ένα καθοριστικό πόντο κάνοντας το 13-10. Το σετ κατέληξε
στον Απόλλωνα με 15-11, ο οποίος πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-2 σετ
απέναντι σε ένα ισάξιο αντίπαλο. Ταυτόχρονα, έμεινε μόνος και αήττητος
στην κορυφή έχοντας πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
Τα σετ: 25-21, 20-25, 25-09, 21-25, 15-11
Συνθέσεις:
Απόλλων (Δημήτρη Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου,
Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο (Σεργίου)
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου) :Στογιαντίνοβιτς, Παύλου, Κωνσταντίνου Μ., Ιορδάνους, Πέρες,
Λαβρούκ, Λίμπερο1: Χαραλάμπους Μ., Λίμπερο2: Αριστείδου Π., (Κωνσταντίνου Δ., Κωνσταντίνου Ρ.)
ΘΟΙ Αυγόρου-Ανόρθωσις 1-3
Στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου, η Ανόρθωση επιβλήθηκε δύσκολα του μαχητικού ΘΟΙ με 3-1 σετ «πιάνοντας» την ΑΕΛ
στη 2η θέση της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς. Στα δύο πρώτα σετ, η Ανόρθωσις δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες
δυσκολίες κερδίζοντάς τα σχετικά εύκολα 15-25 και 19-25 αντίστοιχα. Το ΘΟΙ παρουσιάστηκε βελτιωμένο στο τρίτο
σετ και με το 25-19 υπέρ του μειώσε σε 2-1 σετ. Στο καθοριστικό τέταρτο σετ, η Ανόρθωση με λιγότερα λάθη και
μεγαλύτερη ψυχραιμία κατάφερε να επιβληθεί με 25-23 παίρνοντας μια αγχωτική νίκη με 1-3 σετ σε μια δύσκολη
έδρα.
Τα σετ: 15-25, 19-25, 25-21, 23-25
ΘΟΙ Αυγόρου (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Ντίνοβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή, Οθωνος
(Αδάμου, Κοττορή)
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς) : Βασιλείου, Ριαλά, Φλαβιάνι, Νοβίκοβα, Στογιάνοβα, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο (Κούτα).
Πανιδαλιακός-Ολυμπιάδα Ν. 0-3
Η Ολυμπιάδα Νεάπολης συνεχίζει την ανοδική της πορεία και με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, έφτασε τους οκτώ
βαθμούς ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μαζί με το ΘΟΙ Αυγόρου. Η ομάδα της Μαρίας Τοντόροβα
πήρε δύσκολα το πρώτο σετ με 25-27 κάνοντας το 0-1 στην έδρα του Πανιδαλιακού. Το δεύτερο και τρίτο σετ
κατέληξαν και πάλι στην Ολυμπιάδα με 22-25 και 21-25 και ο αγώνας έληξε με 0-3 για τη φιλοξενούμενη ομάδα.
Τα σετ: 25-27, 22-25, 21-25
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Γυναικών-5η αγωνιστική
Τελικό αποτέλεσμα:
ΑΕΚ Κίτιον-ΑΠΕΝ 3-0 (25-12,25-16,25-14)
Στον πρώτο αγώνα της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ Κίτιον πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της
ΑΠΕΝ με 3-0 σετ. Η 5η αγωνιστική συμπληρώνεται αύριο Τρίτη 23/11 με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής Απόλλων-ΑΕΛ
και τους αγώνες Πανιδαλιακός-Ολυμπιάδα και ΘΟΙ Αυγόρου-Ανόρθωσις.
Συνθέσεις:
ΑΕΚ Κίτιον (Λάντρυ Κρίστι):Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, Τέιλορ, Μοσφιλιώτη
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου):Τράτς, Χριστοφόρου, Μάτιτς, Ε.Γκρύμπαν, Αγαθοκλέους, Γκόντσαρουκ
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Cev Cup - Αναχωρεί σήμερα για Ελβετία η Ανόρθωσις με στόχο την πρόκριση στους 16
(Αποστολή ΕΑΚ Άντρη Κασάπη) Μετά την εντός έδρας νίκη με 3-2 επί της Άμρισβιλ, στο πρώτο παιχνίδι για τη
φάση των «32» του Κυπέλλου Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV Cup) η Ανόρθωση έχει πλέον στη διάθεση της μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να προχωρήσει στη διοργάνωση. Αρκεί μόνο να μην φύγει με… δύο «ήττες» από το Άμρισβιλ.
Και γιατί δύο; Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προχώρησε αυτή τη σεζόν στην τροποποίηση του κανονισμού, όσον αφορά
στην εξασφάλιση του εισιτηρίου το οποίο οδηγεί στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις νίκες μεταξύ των
δύο ομάδων, (ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος) τότε τα πάντα θα κριθούν στο «γκόλντεν σετ», ένα σετ το οποίο
παίζεται μέχρι τους 15 πόντους, ακριβώς όπως το τάι μπρέικ). Όπως γίνεται αντιληπτό, η Ανόρθωση, η αποστολή της
οποίας αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για την Ελβετία και το Αμρισβιλ, (ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 19:00,
τοπική ώρα στο κλειστό «Τέλενφελτ»), θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη νέα… κατάσταση πραγμάτων, κάνοντας την
ευρωπαϊκή της υπέρβαση.

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνιζόμαστε εκτός έδρας, κι’ αυτό σίγουρα κάνει την προσπάθεια μας ακόμη
πιο δύσκολη. Το γεγονός όμως ότι μας δίνονται δύο ευκαιρίες για να διεκδικήσουμε την πρόκριση, είτε μέσω του
κανονικού αγώνα, ή είτε μέσω του «χρυσού σετ», αυτό αναμφίβολα αποτελεί πλεονέκτημα για την ομάδα μας»
ανέφερε σε δηλώσεις του, ο προπονητής της Ανόρθωσης, Πέτρος Κοντός επισημαίνοντας ότι μετά το πρώτο παιχνίδι
υπάρχει σαφώς μια καλύτερη εικόνα για τους πρωταθλητές Ελβετίας: «Η Άμρισβιλ είναι μια καλή ομάδα με αρκετούς
νεαρούς πετοσφαιριστές στη σύνθεση της. Το νεαρό της ηλικίας όμως του έμψυχου δυναμικού της έχει ως
αποτέλεσμα να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, ενώ όπως φάνηκε και στον αγώνα στο
«Θεμιστόκλειο», κυρίως στο πρώτο σετ, εάν την πιέσεις μπορείς να γυρίσεις το παιχνίδι».
Ο Πέτρος Κοντός συμπλήρωσε ότι είναι δύσκολο για τις ομάδες από μικρές χώρες να διακρίνονται στις διοργανώσεις
της γηραιάς ηπείρου: «Αυτή την χρονιά η κλήρωση ήταν ευνοϊκή και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Είναι όμως
αλήθεια, ότι είναι πολύ δύσκολο για τις μικρές ομάδες να πετύχουν τη διάκριση στην Ευρώπη, αφού έχουν να
αντιμετωπίσουν μεγαθήρια. Πέραν αυτού όμως θα έλεγα ότι αρνητικός παράγοντας είναι και το οικονομικό κόστος,
μιας και η νίκη δεν συνοδεύεται από οικονομικά οφέλη, όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν κίνητρα για
να προχωρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ανόρθωση στην Ελβετία δεν θα παλέψει για την πρόκριση στην
επόμενη φάση. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας, ευελπιστώντας ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε».
Όλα καλά με τον Λούκας Τσάβες
Ο διεθνής διαγώνιος με τα χρώματα της Αργεντινής Λούκας Τσάβες, απέδειξε στα μέχρι τώρα παιχνίδια ότι μπορεί να
κάνει τη διαφορά με τις… φαρμακερές επιθέσεις του. Στην αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής όμως στη Δερύνεια,
με την Αναγέννηση, ο Αργεντίνος ένιωσε ενοχλήσεις στον ώμο και αντικαταστάθηκε από τον νεαρό Γαβριήλ Γεωργίου.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Πέτρου
Κοντού για τον αγώνα της Τρίτης.

Στην αποστολή της «Κυρίας» συμμετέχουν οι ακόλουθοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Αυγουστίνος Παναγιωτίδης, Στέλιος
Μιχαήλ, Παύλος Ιωάννου, Γαβριήλ Γεωργίου, Λούκα Τσάβες, Κώστας Παπαιωάννου, Γιάννης Κοντός, Μιχάλης
Χριστοφορίδης, Ανθιμος Οικονομίδης, Γιώργος Πλατρίτης, Τερενς Μάρτιν, Αντώνης Χριστοφή, Πέτρος Κοντός
(προπονητής), Γιάννης Γιαπάνης (βοηθός προπονητή), Στέλιος Φραγκέσκου (στατιστικολόγος), Αλέξανδρος
Χαραλάμπους(φυσιοθεραπευτής), Μάκης Κοντός (αρχηγός αποστολής), Μιχάλης Κυριάκου.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών-5η αγωνιστική
Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 22/11 η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών με
τον αγώνα ΑΕΚ Κίτιον- ΑΠΕΝ. Οι δύο ομάδες ψάχνουν ακόμα για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και έτσι ο
αγώνας παρουσιάζει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον εν’ όψει και της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.
Η 5η αγωνιστική συνεχίζεται τηνΤρίτη 23/11 με τρεις αγώνες. Το μεγάλο ντέρμπι θα διεξαχθεί στη Λεμεσό μεταξύ
Απόλλων-ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες διατηρούν το απόλυτο στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος και η
νικήτρια ομάδα θα παραμείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί και στην Τεχνική
Σχολή Αυγόρου όπου το δυνατό φέτος ΘΟΪ υποδέχεται την Ανόρθωση. Τέλος, ο Πανιδαλιακός φιλοξενεί την
Ολυμπιάδα Νεάπολης με στόχο την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Το έργο της ομάδας του Ιδαλίου δεν αναμένεται
εύκολο αφού η Ολυμπιάδα μετρά δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ΑΠΕΝ και ΑΕΚ Κίτιον.
Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
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Cev Cup και Challenge Cup: Μια νίκη και μια ήττα για τις αντιπάλους των ομάδων μας
Μια νίκη και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των αντιπάλων των ομάδων μας Volley Amrisvil και ΕΑ Πατρών, πριν
τις αναμετρήσεις της Τρίτης και της Τετάρτης με Ανόρθωση για το CEV Cup και Pokka ΑΕΚ Καραβά για το Challenge
Cup αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η Volley Amriswil γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Lausanne με 13 σετ (20-25, 25-19, 19-25, 26-28), στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος Ελβετίας. Με τη νίκη αυτή η Lausanne προσπέρασε
την Amriswil περνώντας στην 1η θέση της βαθμολογίας. Η προσεχής αντίπαλος της
Ανόρθωσης βρίσκεται πλέον στη 2η θέση με 7 νίκες και 2 ήττες και συντελεστή +15 με
25 σετ υπέρ και 9 κατά. Η Amriswil δε φαίνεται να βρίσκεται και στην καλύτερη
αγωνιστική κατάσταση, αφού στους τελευταίους πέντε αγώνες που έχει δώσει
μετρά δύο νίκες και τρεις ήττες (συμπεριλαμβανομένης και της ήττας από την
Ανόρθωση στο «Θεμιστόκλειο»). Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς, η
πρωταθλήτριά μας ακόμα κι αν χάσει τον αγώνα της Τρίτης 23/11 (8:00μμ ώρα Κύπρου)
με οποιοδήποτε σκορ, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο
«χρυσό» σετ. Σε περίπτωση νίκης προκρίνεται αυτόματα στην προημιτελική φάση
του CEV Cup.
Αντίθετα,η ΕΑ Πατρών, αντίπαλος της Pokka ΑΕΚ Καραβά για
το Challenge Cup (Τετάρτη 24/11, 8:00μμ στο «Πανεπιστήμιο
Κύπρου»), σημείωσε μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης με
3-2 σετ παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 σετ. Χαρακτηριστικό
του αγώνα οι συναρπαστικές ανατροπές και οι πολλές μονομαχίες στο φιλέ,
οι οποίες βρήκαν τελικά τους παίκτες του Γιώργου Χριστόπουλου να
κερδίζουν το τάι-μπρείκ με 15-9 και να πετυχαίνουν την πρώτη τους νίκη
στο πρωτάθλημα μετά από τρεις ήττες από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Εθνικό
Αλεξανδρούπολης, βάζοντας ταυτόχρονα τέλος και στο νικηφόρο σερί του
Ηρακλή. Τα σετ: 18-25, 26-24, 20-25, 25-22, 15-9
Σύνθεση ομάδας και στατιστικά:
ΕΑΠ ΛΟΥΞ (Γιώργος Χριστόπουλος): Ντέιβινσον 3 (2/10 επ., 45% υπ. - 45% άριστες), Σουλτανόπουλος 10 (4/8
επ., 6 μπλοκ), Κουρνέτας 3, Ροντρίγκο 17 (13/20 επ., 2 μπλοκ, 2 άσοι, 73% υπ. - 64% άριστες), Ντορνέλας 25 (21/49
επ., 4 άσοι), Σικέιρα 10 (6/14 επ., 2 μπλοκ, 2 άσοι), Στεφάνου -λ 79% υπ. - 42% άριστες), Μαντέκας 12 (11/20 επ., 1
μπλοκ, 76% υπ. - 62% άριστες), Λαμπρόπουλος 1, Πετούσης.
Η Pokka AEK Καραβά για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Challenge Cup, θα πρέπει πρώτα να ισοφαρίσει στις
νίκες την ΕΑΠ (στον πρώτο αγώνα έχασε με 3-1 σετ) και στη συνέχεια να κερδίσει το «χρυσό» σετ που θα
ακολουθήσει.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-4η αγωνιστική
Διόνυσος - Pokka ΑΕ Καραβά 2-3
Με τον πιο ιδανικό τρόπο έκλεισε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών ,
αφού Διόνυσος και Pokka ΑΕΚ Καραβά πρόσφεραν πλούσιο θέαμα σε ένα αμφίρροπο αγώνα, ο οποίος βρήκε την ΑΕΚ
να παίρνει μια αγχωτική και δύσκολη νίκη στο τάι-μπρέικ.
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που ξεκίνησε πιο δυνατά τον αγώνα και πήρε εύκολα τα δύο πρώτα σετ με 10-25 και 16-25,
δείχνοντας πως θα έφτανε σε μια άνετη επικράτηση. Η μαχητική ομάδα του Χρίστου Παναγίδη δεν τα έβαλε κάτω και
με εντυπωσιακές άμυνες, τον διαγώνιο Τόμιτς σε μεγάλη βραδιά και με λιγότερα λάθη στα κρίσιμα σημεία, παλεψε
μέχρι τέλους το τρίτο σετ, το οποίο τελικά κέρδισε με 31-29. Χαρακτηριστικό του σετ οι εναλλαγές στο σκορ με την
ΑΕΚ να προηγείται με 25-24 και 26-25 και στη συνέχεια το Διόνυσο να παίρνει το προβάδισμα και να τελειώνει το σετ
στο 31-29 μειώνοντας σε 2-1.
Η ψυχολογία γύρισε υπέρ του Διόνυσου, ο οποίος κατάφερε να πάρει το τέταρτο σετ με 25-20 και να ισοφαρίσει σε 22, οδηγώντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ. Εκεί «μίλησε» η εμπειρία των φιλοξενούμενων οι οποίοι στα μέσα του σετ
πήραν τη σημαντική διαφορά των τριών πόντων στο 7-4 και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Η διαφορά αυξανόταν συνεχώς
και τελικά το σετ κατέληξε στην Pokka AEK Καραβά με 15-7, η οποία μια πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε ένα
σπουδαίο αντίπαλο όπως ήταν ο Διόνυσος απόψε. Ένας Διόνυσος, ο οποίος παρά τα αγωνιστικά προβλήματα που
αντιμετώπιζε (Ανδρέου και Γκόμες να αγωνίστηκαν παρά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπιζαν) έδειξε
πολύ καλά στοιχεία ενόψει και των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.
Η ΑΕΚ επικεντρώνεται πλέον στη ρεβάνς της Τετάρτης (24/11, ώρα 8:00μμ) απέναντι στην ΕΑ Πατρών για
το CEV Challenge Cup επιδιώκοντας τη νίκη έτσι ώστε να παλαίψει για την πρόκριση στο «χρυσό» σετ.
Τα σετ: 10-25,16-25, 31-29, 25-20, 7-15
Συνθέσεις:
Διόνυσος (Χρίστος Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
(Κανναβιάς, Αχιλλέως)
Pokka ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκονζάλεζ, Χατζηφιλίππου, Ευσταθίου,
Μιχαήλ-Λίμπερο (Παμπακάς)
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-4η αγωνιστική
Τελικά αποτελέσματα:
Ομόνοια - Παφιακός 3-2 (14-25, 27-29, 25-20, 25-19, 15-11)
Αναγέννηση - Ανόρθωσις 0-3 (14-25, 13-25, 22-25)
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών-4η αγωνιστική
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Φοίνικας 3-1 (25-19, 25-15, 21-25, 25-21)
Ομόνοια-Παφιακός 3-2
Ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και συνεχείς ανατροπές στο σκορ, πρόσφεραν Ομόνοια και Παφιακός στο
ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής.
Στο πρώτο σετ, ένας εκπληκτικός Παφιακός, με δύσκολο σερβίς, πολύ καλό μπλοκ και ψηλά ποσοστά στην επίθεση
κατάφερε να πάρει από νωρίς διαφορά στο σκορ (1-5, 4-8, 10-16) και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 25-14. Η
ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς, πίεσε με επιτυχία στο σερβίς με αποτέλεσμα να δημιουργήσει προβλήματα στην
υποδοχή της Ομόνοιας. Ως αποτέλεσμα ο Παφιακός τέλειωσε το σετ με 7 μπλοκ και δύο άσσους, ενώ είχε και ψηλό
ποσοστό στις κόντρα επιθέσεις με 70%.
Το δεύτερο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη με την Ομόνοια να παίρνει
προβάδισμα τριών πόντων (8-5) με Αχιλλέα Πετρακίδη και δύο πόντους
του Κουβανού ακραίου Μορένο, ενώ ο Αποστόλου έκανε το 12-8 για τους
γηπεδούχους. Μια αντεπίθεση διαρκείας των φιλοξενούμενων,
στηριζόμενη και πάλι στο δύσκολο σερβίς, έφερε τον Παφιακό να
ισοφαρίζει σε 13-13 με πόντο στην κόντρα από τον εκπληκτικό
Σβετοζάρεβιτς και να παίρνει προβάδισμα με άσσο του Καρεσίου. Ένα
μπλοκ του Σβετοζάρεβιτς και ένα λάθος των γηπεδούχων, έφεραν τον
Παφιακό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με τρεις πόντους στο δεύτερο
τεχνικό τάιμ-άουτ (13-16). Η Ομόνοια, κατάφερε να φέρει το ματς στα
ίσα στο 23-23 και να πάρει σετ-πόιντ στο24-23, αλλά ο Καρεσίου ισοφάρισε σε 24-24 δίνοντας παράταση στην αγωνία
των φιλάθλων. Σβετοζάρεβιτς και Λιούπισιτς έσωσαν άλλα δύο σετ πόιντ για την ομάδα τους και ο εντυπωσιακός
Βούλγαρος ακραίος Ανάσκοφ (6/7 επιθέσεις) έδωσε σετ-πόιντ για τον Παφιακό. Ο Γιάνκοφ ισοφάρισε σε 27-27, αλλά
ένα εντυπωσιακό κτύπημα του Σβετοζάρεβιτς στην ευθεία και ένας άσσος του Λιούπισιτς έδωσαν και το δεύτερο σετ

στον Παφιακό με 27-29, ο οποίος πήρε προβάδισμα με 2-0 σετ, θέτωντας τις βάσεις για τη μεγάλη έκπληξη.
Η Ομόνοια όμως, δείχνοντας μεγάλα ψυχικά αποθέματα, κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και με
όλους τους παίχτες της να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, έφερε τα πάνω-κάτω. Στο τρίτο σετ πήρε από την αρχή
τα ηνία (8-5, 16-12) και με 25-20 μείωσε σε 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ, οι ομάδες προχβρούσαν πόντο με πόντο μέχρι τα μέσα του σετ (8-7, 16-15) και η Ομόνοια, με τον
κόσμο της να την υποστηρίζει σθεναρά, κατάφερε να δημιουργήσει μια ασφαλή διαφορά (20-16, 22-18) και να
«κλείσει» το σετ με 25-19 ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ.
Στο καθοριστικό τάι-μπρέικ, ο Παφιακός κατάφερε να
φτάσει στο 7-8 με πόντο του Σβετοζάρεβιτς και με μπλοκ του
Καρεσίου έγινε το 7-9, αναγκάζοντας τον προπονητή της Ομόνοιας
να ζητήσει τάιμ-άουτ. Οι παίχτες την Ομόνοιας μπήκαν πολύ
δυνατά με την επανέναρξη του αγώνα και με ένα σερί 4-0 έκαναν
το 11-9. Ο ανεβασμένος Γκραντινάροφ έκανε το 12-10 και ένα
μπλοκ των γηπεδούχων έφερε το σκορ στο 13-10. Με δύο λάθη
των φιλοξενούμενων το σετ κατέληξε στην Ομόνοια με 15-11, η
οποία πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό
αντίπαλο, όπως ήταν απόψε ο Παφιακός.Η νίκη αυτή ήταν η
4η συνεχόμενη για την Ομόνοια, η οποία την διατηρεί αήττητη
(μαζί με την Ανόρθωση) στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Τα σετ:(14-25, 27-29, 25-20, 25-19, 15-11)
Συνθέσεις:
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Πετρακίδης Σ., Γκραντινάροφ, Μορένο, Γιάνκοφ, Αλεξίου, ΗρακλέουςΛίμπερο (Α.Πετρακίδης, Αποστόλου, Σπανιάς)
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς):Λιούπισιτς, Χ.Κτωρίδης, Ανατσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς, Γ.Τσαγγαρίδης,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο(Σαββίδης, Α. Τσαγγαρίδης, Ανθής)
Αναγέννηση-Ανόρθωση 0-3
Η Ανόρθωση πέτυχε την 4η της νίκη σε ισάριθμους αγώνες μετά τη νέα επιτυχία της απέναντι στην Αναγέννηση
Δερύνειας. Στα δύο πρώτα σετ η φιλοξενούμενη ομάδα δε συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες κερδίζοντας με 25-14 το
πρώτο και 25-13 το δεύτερο. Στο τρίτο σετ η Αναγέννηση Δερύνειας, εκμεταλλευόμενη και την αποχώρηση του
Τσάβες λόγω ενοχλήσεων στον ώμο, προηγήθηκε με 8-7 στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ δίνοντας μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στον αγώνα. Η Ανόρθωση, με Χριστοφή στη θέση του πασαδόρου και Γεωργίου σε θέση διαγώνιου αντί
του Τσάβες, κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο τάιμ-άουτ με το υπέρ της 16-13 και να πάρει τελικά και το τρίτο σετ
25-22.
Τα σετ:(14-25, 13-25, 22-25)
Συνθέσεις:
Αναγέννηση (Κώστας Παναγίδης):Στέκας, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊττον, Αχιλλέως, ΖάνηςΛίμπερο (Παναγίδης, Παναγιώτου)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Οικονομίδης, Κοντός Γ, Μάρτιν, Χριστοφορίδης, Τσάβεζ, Παπαϊωάννου, ΠλατρίτηςΛίμπερο (Γεωργίου, Χριστοφή, Παναγιωτίδης)
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Εξετάσεις διαιτησίας
Η Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 5.00μ.μ. Για την
περιοχή Λεμεσού-Πάφου θα διεξαχθούν στο Λύκειο Αγίας Φυλάξεως στις 5.00μ.μ. και για τις επαρχίες Λευκωσίας,
Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου στο Δημοτικό Σχολείου Αγίου Παντελεήμονα στη Λακατάμια στις 5.00μ.μ.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-4η αγωνιστική
Νέα Σαλαμίνα-Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-20,25-15,25-23)
Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 20102011, η Σαλαμίνα κέρδισε στην έδρα της τη μαχητική ομάδα της Ολυμπιάδας Ν. με 3-0 σετ. Η γηπεδούχος ομάδα,
χωρίς τον τραυματία Έιβο Ζουράβλιεφ στη σύνθεσή της, πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του
Φίλιππου Κατράνη, η οποία αγωνίζεται μόνο με Κύπριους παίκτες στη σύνθεσή της. Τα σετ: 25-20, 25-15, 25-23
Η 4η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο Παρασκευή 19/11 με τους αγώνες Αναγέννηση-Ανόρθωσις και
Ομόνοια- Chloe’s Παφιακός (ΡΙΚ2) και ολοκληρώνεται το Σάββατο 20/11 με τον αγώνα Διόνυσος-Pokka ΑΕΚ Καραβά.
Nέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλόκ): Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Γιαννουρής, Αδάμου, Ιωάννου, Χρίστου-Λίμπερο

(Μιχαηλίδης, Βαρνάβα, Χρυσοστόμου Α., Ζηκάκης, Χρυσοστόμου Σ.)
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Φιλιππίδης,
Όμιτ, Φράγκου, Αντωνιάδης, Βάρδας-Λίμπερο (Αναστασιάδης, Παπαστεριανός)

17.11.2010 / 22:29

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών
Στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους πέτυχε
σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του μαχητικού Αρη Λεμεσού με 3-1. Τα σετ 25-27, 21-25, 25-19, 21-25. Η αγωνιστική
ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 19 Νοεμβρίου με τον αγώνα Πανεπιστημίου Κύπρου - Φοίνικα Πύλας.
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών-4η αγωνιστική
Tην Πέμπτη 18 Νοεμβρίου ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
με τον αγώνα Σαλαμίνα-Ολυμπιάδα Ν., ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» στις 8:00μμ. Η αγωνιστική θα
συνεχιστεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου με τα παιχνίδια Αναγέννηση-Ανόρθωσις και Ομόνοια-Chloe’ s Παφιακός (ΡΙΚ2
8:00μμ). Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της Pokka ΑΕΚ Kαραβά εκτός έδρας με την ΕΑΠ για
το CEV Challenge Cup στις 17 Νοεμβρίου, ο αγώνας Διόνυσος-ΑΕΚ Καραβα θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου στην
κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη».
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CEV Challenge Cup Ανδρών Ε. Α Πατρών (Ελλάς) - Pokka ΑΕ Καραβά 3-1
Tην ήττα με 3-1 σετ γνώρισε η Pokka AEK Καραβά από την ΕΑΠατρών στα πλαίσια του β΄γύρου του Ευρωπαϊκού
Challenge Cup. Η κυπριακή ομάδα παρόλο που προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 σετ, έχασε τελικά με 3-1 και θα επιδιώξει
να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα στον επαναληπτικό στην Κύπρο.
Τα σετ: 20-25, 25-16, 25-21, 25-17
Συνθέσεις και στατιστικά:
ΕΑΠ (Χριστόπουλος): Κουρνέτας , Μαντέκας 2 (1 άσο), Ντέιβινσον 12, Σικέιρα 7 (1 άσο), Ντορνέλας 18 (1 άσο),
Σουλτανόπουλος 11, λίμπερο ο Στεφάνου με 71% (Ροντρίγκο 8, Λαμπρόπουλος, Μακρυγιάννης, Παπαδόπουλος).
ΑΕ Καραβά (Φιλίποφ): Ναντόπτα 10, Γκονζάλεζ 18, Κόλας 3, Ευσταθίου 8 (1 άσο), Μοράλες 9, Κνέζεβιτς 5, λίμπερο
ο Μιχάηλ με 71% (Παμπακάς, Χατζηφιλίππου).

17.11.2010 / 16:45

CEV Challenge Cup Ανδρών Ε. Α Πατρών (Ελλάς) - Ροκκα ΑΕ Καραβά στις 7.00μ.μ.
Στην Πάτρα βρίσκεται από προχθές η ομάδα της Pokka Α.Ε. Καραβά – Λάμπουσα για το αποψινό αγώνα με την Ε. Α.
Πατρών στο πλαίσιο του β’ γύρου του Ευρωπαϊκού Challenge Cup. H ομάδα του κατεχόμενου Καραβά έχει πολύ
δύσκολη αποστολή (παίζει με μια από τις καλύτερες Ελληνικές ομάδες) αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι έχει το
πλεονέκτημα έδρας στον επαναληπτικό. Η Ροκκα ΑΕ Καραβά δηλώνει πανέτοιμη για τον αγώνα για να διεκδικήσει τη
νίκη και δεν την φοβίζει κανένας αντίπαλος. Τον αγώνα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από την επίσημη
ιστοσελίδα της Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας (πόντο με πόντο) στο
http://www.cev.lu/mmp/online/website/highlights/index_EN.html
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CEV Cup Ανδρών Ανόρθωσις - Amriswil 3-2 (25-23, 26-28, 25-22, 20-25, 15-10)
Μεγάλη νίκη πέτυχε απόψε η Ανόρθωση στα πλαίσια της φάσης των ¨16¨ του CEV Cup κερδίζοντας την
ελβετική Volley Amriswil με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο
σκορ και το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ βρήκε την Ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 8-7. Η Άμρισβιλ κατάφερε να
περάσει μπροστά στο σκορ με 12-14 αλλά σταδιακά η Ανόρθωση πήρε ξανά προβάδισμα και τελικά πήρε το σετ με 2523 με εντυπωσιακό σερβίς και άσσο από τον Καναδό ακραίο Μάρτιν.
Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωση κατάφερε να προηγηθεί και πάλι με 8-7 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ, αφού
προηγήθηκε η ισοφάριση σε 7-7 με επίθεση σε πρώτο χρόνο από τον Έλληνα κεντρικό Χριστοφορίδη. Οι ομάδες ήταν
κοντά στο σκορ σε ένα συγκλονιστικό σετ με εντυπωσιακές επιθέσεις και άμυνες. Ο Αμερικανός κεντρικός Λίπσιτζ με
ωραία επίθεση έκανε το 19-20 για την ομάδα του και ο Βραζιλιάνος ακραίος Κουλακάουσκας με δυνατό καρφί στην

κόντρα, έδωσε προβάδισμα δύο πόντων για την Άμρισβιλ. Η εξέλιξη ήταν συγκλονιστική με τον Μάρτιν να μειώνει σε
22-23, αλλά στη συνέχεια ένα καρφί άουτ έφερε το 22-24 και σετ-πόιντ για τους Ελβετούς. Ένα λάθος σερβίς των
αντιπάλων όμως και ένα εντυπωσιακό τριπλό μπλοκ των Μάρτιν, Χριστοφορίδη και Οικονομίδη έφερε το σετ στο 2424. Γκαρσία και Τσάβεζ ανέλαβαν δράση και το σκορ έφτασε στο 26-26, αλλά δύο λάθη των γηπεδούχων στα κρίσιμα
σημεία του σετ, έφεραν το 26-28 και την ισοφάριση για τους Ελβετούς.
Οι δύο ομάδες πήραν στη συνέχεια από ένα σετ χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με την Ανόρθωση να προηγείται με 2-1
σετ (25-22) και την Άμρισβιλ να ισοφαρίζει σε 2-2 σετ (25-20), οδηγώντας τον αγώνα στη ρουλέτα του τάι-μπρέικ.
Στο τάι-μπρέικ η Άμρισβιλ μπήκε πιο δυνατά παίρνοντας προβάδισμα δύο πόντων με 3-5 και 6-8. Η Ανόρθωση
αντέδρασε παίρνοντας προβάδισμα με 9-8 αλλά ο Λίπσιτζ με εντυπωσιακή επίθεση σε πρώτο χρόνο ισοφάρισε σε 9-9.
Ο εκπληκτικός Μάρτιν ανταπέδωσε το ίδιο εντυπωσιακά κάνοντας το 10-9 για την Ανόρθωση που έδειχνε να έχει τα
ψυχικά αποθέματα για τη νίκη. Δύο μπλοκ του αρχηγού Ιωάννου έκαναν το 12-10 δίνοντας σημαντικό προβάδισμα
στην Ανόρθωση και στη συνέχεια ο Αργεντίνος διαγώνιος Τσάβεζ με δύο επιθέσεις έδωσε ματς-πόιντ για την ομάδα
του κάνοντας το 14-10. Με ένα λάθος των Ελβετών έγινε το 15-10 και έτσι ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος για την
κυπριακή ομάδα, η οποία έφτασε σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη κερδίζοντας με 3-2 τον αγώνα.
Ανόρθωσις: (Πέτρος Κοντός) Οικονομίδης, Κοντός Γ, Μάρτιν, Χριστοφορίδης, Τσάβεζ, Παπαϊωάννου, (λίμπερο)
Πλατρίτης (Γαβριήλ, Χριστοφή, Ιωάννου, Πρωτοψάλτης)
Volley Amriswil: (Verstappen Johan): Kulakauskas, Lipsitz, Augsburger, Bär, Garcia, Tomasik, Rutishauer (L)
(Mathews, Pereira)
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
Oλοκληρώθηκε απόψε η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011. Στο
σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, ο Απόλλωνας πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ανόρθωσης με 3-0 σετ,
διατηρώντας το απόλυτο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Χωρίς ήττα συνεχίζει και η ΑΕΛ, η οποία κέρδισε
εντός έδρας τον Πανιδαλιακό με 3-0 σετ. Στους άλλους αγώνες, η Ολυμπιάδα Ν. πέτυχε την έκπληξη κερδίζοντας την
ΑΕΚίτιον με 3-0 σετ, ενώ το ΘΟΪ Αυγόρου επιβλήθηκε δύσκολα εκτός έδρας της ΑΠΕΝ με 3-2 σετ, πετυχαίνοντας την
τρίτη του νίκη σε τέσσερις αγώνες.
Στη φωτογραφία κάτω οι παίκτριες του Απόλλωνα πανηγυρίζουν την μεγάλη νίκη τους επί της Ανόρθωσης μέσα στο
ΑΤΙ με 3-0. Μαζί τους ο υπεύθυνος τμήματος του Απόλλωνα κ. Νικόλας Χριστοδούλου καθώς και ο έφορος κ. Αντρος
Χριστοδούλου.

Tελικά αποτελέσματα:
ΑΠΕΝ - ΘΟΙ Αυγόρου 2-3 (21-25, 25-21, 18-25, 25-14, 10-15)
Ανόρθωσις - Απόλλων 0-3 (20-25, 15-25, 20-25)
ΑΕΛ - Πανιδαλιακός 3-0 (25-21, 25-18, 25-09)
Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Κίτιον 3-0 (25-22, 25-22, 25-14)

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Φοίνικας - Αναγέννηση 0-3 (08-25, 14-25, 10-25)
Παφιακός - Μαραθώνας 0-3 (21-25, 20-25, 24-26)
Λίγα λεπτά μετά την έναρξη των αγώνων της πρώτης κατηγορίας γυναικών θα ανακοινωθούν οι αρχικές εξάδες των
ομάδων.
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου) : Τράτς, Χριστοφόρου, Μάτιτς, Ε.Γκρύμπαν, Αγαθοκλέους, Γκόντσαρουκ, (λίμπερο)
Παπαγιάννη, (Πάντου)
ΘΟΙ Αυγόρου (Λιούμπομιρ Νοβάκοφ) : Χαραλάμπους, Ντίνοβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή,
Οθωνος, (λίμπερο) Παρπούνα (Κοττορή)
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς) : Βασιλείου, Ριαλά, Ντούμτσεβα, Νοβίκοβα, Στογιάνοβα,
Ιωάννου, (λίμπερο) Αγγελοπούλου (Σταύρου)
Απόλλων (Δημήτρη Λέτσιεφ) :Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα,
Ουζούνοβα, (λίμπερο) Στεφάνου
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου) :Κωνσταντίνου Δ., Παύλου, Μιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Πέρες, Λαβρούκ (Λίμπερο1:
Χαραλάμπους, Λίμπερο2: Λάππα) (Κωνσταντίνου Μ., Κωνσταντίνου Ρ.)
Πανιδαλιακός (Χριστόδουλος Σιαντρής) :Ανδρέου, Κουσκ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου Α., Σταύρου
Ολυμπιάδα Ν. (Μαρία Τοντόροβα) : Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού,
Μπρατουχίνα, Μακλάσκι, (λίμπερο) Ηρακλέους
ΑΕΚ Κίτιον (Λάντρυ Κρίστι) :Κρίστι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Τέιλορ, Μοσφιλιώτη,
(λίμπερο) Ευαγγελίδου
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Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
Με το ντέρμπι κορυφής Ανόρθωσις-Απόλλων να δεσπόζει των αναμετρήσεων, συνεχίζεται απόψε Τρίτη 16 Νοεμβρίου
το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών. Οι δύο ομάδες διατηρούν το απόλυτο με τρεις νίκες στις τρεις πρώτες
αγωνιστικές (μαζί με την ΑΕΛ) και θέλουν να αρχίζουν με επιτυχία τη σειρά των αγώνων ντέρμπι.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής, η ΑΕΛ φιλοξενεί τη μαχητική ομάδα του Πανιδαλιακού, η οποία
δυσκόλεψε πάρα πολύ την Ανόρθωση την προηγούμενη αγωνιστική, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τη
διατηρήσει στην κορυφή. Στο γήπεδο Ακρόπολης, η Ολυμπιάδα Ν. υποδέχεται την ΑΕΚ Κίτιον η οποία αναζητεί την
πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, όπως και η ΑΠΕΝ η οποία υποδέχεται τη δυνατή ομάδα του ΘΟΪ Αυγόρου.
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 8:00μμ.
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CEV Cup Ανδρών Ανόρθωσις - Amriswil
Πραγματοποιήθηκε ψες η τεχνική σύσκεψη του αποψινού αγώνα CEV Cup Ανδρών Ανόρθωσις - Amriswil παρουσία
του CEV Supervisor κ. Γεώργιου Δωρίτη καθώς και των εκπροσώπων των δύο ομάδων αλλά και των δύο διαιτητών
(φωτογραφία). Ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης κ. Αλτίν Τέλο από την Αλβανία ευχήθηκε και στις δύο ομάδες
καλή επιτυχία τόσο σε αυτή τη φάση αλλά και στη επόμενη αφού και οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν η μία που θα
προκριθεί θα συνεχίσει στην ίδια διοργάνωση ενώ αυτή που θα αποκλειστεί θα συνεχίσει στο CEV Challenge Cup.
Οι δύο ομάδες ψες έκαναν την τελική τους προπόνηση και απόψε η Ανόρθωσις αναμένεται να δώσει τον καλύτερό της
εαυτό για να σημειώσει νίκη ώστε να έχει ελπίδες στον επαναληπτικό. Υπενθυμίζουμε ότι από φέτος για να προκριθεί
μία ομάδα στην επόμενη φάση χρειάζεται να σημειώσει δύο νίκες ή αν οι νίκες είναι από μία τότε θα χρειαστεί το
χρυσό σετ.
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CEV Cup Ανδρών Ανόρθωσις - Amriswil
Αύριο Τρίτη 16 Νοεμβρίου, (8:00μμ στο «Θεμιστόκλειο»), η Ανόρθωσις ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη στον
1ο γύρο του CEV Cup αντιμετωπίζοντας την Volley Amriswil.

Η ελβετική ομάδα διαθέτει μια νεανική σχετικά ομάδα με τον μεγαλύτερο σε ηλικία πάιχτη της να είναι ο 30χρονος
Ελβετός πασαδόρος Marco Bär ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Στο ρόστερ της διαθέτει πέντε
Ελβετούς(Frieder Strohm, Adrian Rudishauer, Roman Bruhwiler, Cristophe Augsburger, Marco Bar) τρεις Βραζιλιάνους
(Carlos Kulakaouskas, Humberto Pereira, Nelson Dimitrof) δύο Αμερικανούς (Max Lipsitz, Daniel Matthews), ένα
Βενεζουελάνο (Garcia Franklin) και ένα Σλοβάκο πετοσφαιριστή (Miroslav Tomasik). Στο πρωτάθλημα φαίνεται να τα
πηγαίνει πολύ καλά, αφού βρίσκεται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς σε 8 αγώνες.
Προπονητής της ομάδας είναι ο Ολλανδός Johan Verstappen, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του
πρωταθλήματος τη σεζόν 2009-2010 ενώ είχε και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά
του Challenge Cup με αντιπάλους τις Cuneo(ITA), Baku(AZB), Kharkiv Lokomotiv(UKR). Στη φωτογραφία οι
εμφανίσεις των δύο ομάδων.
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Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Εφήβων - Νεανίδων
Συνεχίστηκε το Σαββατοκυρίακο 13-14 Νοεμβρίου 2010 η δεύτερη αγωνιστική τν πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ κατηγορίας
Εφήβων και Νεανίδων.
Αναλυτικά:
Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου διεξήχθη η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Νεανίδων. Τα
αποτελέσματα:Α΄Ομιλος: Αρης Πολεμίου - Παφιακός 2-0 (25-23, 27-25), Γκράμμαρ - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-2 (06-25, 2225), Β΄Ομιλος: Ν.Ο.Λακατάμιας - Εθνικός Λατσιών 0-2 (17-25, 15-25), Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν. 2-0 (25-21, 25-19),
Γ΄Ομιλος: Αναγέννηση - ΑΕΚ Κίτιον 2-0 (25-20, 25-16), Πανιδαλιακός - ΘΟΙ Αυγόρου 0-2 (25-27, 12-25), Δ΄Ομιλος:
ΑΠΕΝ - Μαραθώνας 11-25, 25-21, 15-10), ΑΕΛ-Απόλλων 2-1 (25-20, 23-25, 15-08).

Μεγάλο παιγνίδι έγινε στη κλειστή αίθουσα της ΑΕΛ όπου η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να επιβληθεί του Απόλλωνα
με 2-1 σετ. Οι δύο ομάδες παρουσίασαν ότι καλύτερο είχαν αφού οι μεταξύ τους αγώνες χαρακτηρίζονται έντονα από
το πάθος και το πείσμα για τη νίκη. Η ΑΕΛ ενισχυμένη με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου και ο Απόλλωνας ενισχυμένος
με την Σάρα Στάροβλαχ αλλά και την Εβελυν Στεφάνου σε ρόλο επιθετικής, έδωσαν τεράστιο ενδιαφέρον στον αγώνα.
Προηγήθηκε η ΑΕΛ στα σετ με 25-20 αλλά στο δεύτερο σετ ο Απόλλωνας ανέβασε την απόδοσή του, είχε σταθερό
προβάδισμα με καλή διαφορά πόντων και πήρε το σετ με 25-23 οδηγώντας το ματς στο τάί μπρέϊκ όπου στο σετ
αυτό η ΑΕΛ κυριάρχησε και το πήρε εύκολα με 15-8 και τη νίκη με 2-1 σετ.
Στη φωτογραφία πάνω η ομάδα του Ν.Ο.Αμμοχώστου με την προπονήτρια της ομάδας Μυροσλάβα Γκύμπαν ιστάμενη
στο κέντρο και στη φωτογραφία κάτω η ομάδα της ΑΕΛ με τον υπεύθυνο τμήματος της ομάδας κ.Δημήτρη Δημητρίου
ιστάμενο από δεξιά.

Τη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 διεξήχθη η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Εφήβων. Τα αποτελέσματα:
Α΄Ομιλος Γκράμμαρ - Αρης Πολεμίου 0-2 (00-25, 00-25), Παφιακός - Διόνυσος 1-2 (20-25, 25-23, 11-15), Β΄Ομιλος
Ομόνοια - Ολυμπιάδα 1-2 (28-26, 21-25, 11-15), Γ΄Ομιλος Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις 2-0 (25-20, 25-22), ο αγώνας
Αρης Λεμεσού - ΑΕ Καραβά ορίσθηκε στις 21.11.2010, Δ΄Ομιλος Φοίνικας - Αναγέννηση Δερύνειας 0-2 (14-25, 23-25)
και Ολυμπιάδα Φρενάρους - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-1 (20-25, 25-21, 15-11).
Στο μεγάλο ντέρμπυ της αγωνιστικής που έγινε στη κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Αγίου Νεοφύτου η ενισχυμένη
Νέα Σαλαμίνα (απέκτησε από την Ανόρθωση με υποσχετική μεταγραφή τους Στέλιο και Παναγιώτη Χρυσοστόμου)
επιβλήθηκε με 2-0 σετ της Ανόρθωσης. Και στα δύο σετ η Σαλαμίνα έδειξε την ανωτερότητα της στα τελευταία στάδια
και κερδίζοντας τα με 25-20 και 25-22 αντίστοιχα και μαζί και τον αγώνα με 2-0. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν ως
ακολούθως:
Νέα Σαλαμίνα (Πανάος Χαραλάμπους): Π.Χρυσοστόμου, Βαρνάβα, Ζηκάκης, Γιανναρής, Σ.Χρυσοστόμου, Μιχαηλίδης,
(λίμπερο) Πατσαλίδης.
Ανόρθωσις(Αλεξία Ροτσίδου): Σαββίδης, Παναγιωτίδης, Χ'Αθανασίου, Πρωτοψάλτης, Χ΄Βασίλης, Μοσχοβάκης,
(λίμπερο) Παρλάς, (Παύλου, Αγαθοκλέους).
Στη φωτογραφία κάτω ο Γιανναράς της Σαλαμίνας επιχειρεί καρφί κατά της Ανόρθωσης.
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3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Ανδρών
Ολοκληρώθηκε απόψε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011. Στο μεγάλο
ντέρμπι, η Ανόρθωση επιβλήθηκε με 3-0 της Pokka ΑΕΚ Kαραβά στο «Θεμιστόκλειο», μετά από ένα συναρπαστικό
αγώνα στον οποίο οι δύο ομάδες πρόσφεραν σε αρκετά σημεία βόλεϊ υψηλού επιπέδου. Στα άλλα δύο παιχνίδια, η Νέα
Σαλαμίνα κέρδισε εντός έδρας το Διόνυσο με 3-0 σετ, ενώ ο Παφιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα
κερδίζοντας την Αναγέννηση Δερύνειας επίσης με 3-0. Θυμίζουμε ότι την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής άνοιξε ψες ο
αγώνας Ολυμπιάδα Ν.-Ομόνοια, ο οποίος βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 3-0.
Ανόρθωσις - Ροκκα ΑΕ Καραβά 3-0
Η Ανόρθωση μπήκε πιο αποφασιστικά στον αγώνα και πήρε από νωρίς το προβάδισμα φτάνοντας με το υπέρ της 8-5
στο πρώτο τεχνικό τάιμ-αουτ. Με τους γηπεδούχους να είναι πολύ καλοί σε μπλοκ και άμυνα, η διαφορά αυξήθηκε
στους επτά πόντους με το σκορ να δείχνει 16-9 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ. Η Ανόρθωση δεν άφησε την ευκαιρία
να πάει και με τον Μάρτιν να παίρνει σετ-πόιντ σε δύσκολη κόντρα κέρδισε τελικά το σετ με 25-18 κάνοντας το 10. Σύμφωνα με τα στατιστικά στο σχόλιο του ομοσπονδιακού μας τεχνικού Κώστα Δεληκώστα στην τηλεόραση του
ΡΙΚ, για την Ανόρθωση ο Αργεντίνος διαγώνιος Τσάβες είχε 70% επιτυχημένες επιθέσεις αλλά και 5 μπλοκ και 2
άσσους.
Στο 2ο σετ η Pokka ΑΕΚ Καραβά ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και οι ισοπαλίες διαδέχονταν η μια την άλλη.Στα
μέσα του σετ η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει προβάδισμα με δύο πόντους (11-13), όμως η αντίδραση της Ανόρθωσης ήταν
άμεση και με πλασέ του Τσάβες και ένα λάθος των αντιπάλων έκανε το 16-14 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ. Η
Ανόρθωση έφτασε στο 20-17 με τον Μάρτιν να κάνει μεγάλο παιχνίδι στο 2ο σετ (5/6 επιθέσεις) αλλά μια αντεπίθεση
της ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Ουκρανό ακραίο Νατόπτα (3/3 επιθέσεις) έφερε το σετ στο 20-20. Η ψηλή άμυνα της
Ανόρθωσης έδωσε δύο συνεχόμενους πόντους στη γηπεδούχο ομάδα για να γίνει το 22-20. Ο Τσάβες στην κόντρα
έδωσε σετ-πόιντ στην Ανόρθωση με 24-21, και με ένα λάθος των φιλοξενούμενων στο 24-22 έγινε το 25-22 και το 20 για την Ανόρθωση.

Στο 3ο σετ η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη από την κατάκτηση των δύο πρώτων σετ, πήρε από την αρχή
διαφορά τεσσάρων πόντων με 5-1 και 8-4. Η ομάδα του Πέτρου Κοντού διεύρυνε τη διαφορά στους έξι πόντους στο
δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ (16-10). Με δύο πόντους του Τσάβες έγινε το 19-11, ενώ ο Μάρτιν με άλλους δύο πόντους
στη συνέχεια έκανε πρώτα το 23-14 και μετά το 24-15 δίνοντας ματς-πόιντ στην ομάδα του. Ο Γκονζάλες πίεσε στο
σερβίς παίρνοντας άσσο για το 24-17, αλλά το επόμενο χαμένο σερβίς έφερε το 25-17 για την Ανόρθωση, η οποία
πήρε τη μεγάλη νίκη με 3-0 σετ.
Ανόρθωσις: (Πέτρος Κοντός) Οικονομίδης, Κοντός Γ, Τέρενς, Χριστοφορίδης, Τσάβεζ, Παπαϊωάννου, (λίμπερο)
Πλατρίτης. (Χριστοφή)
Ροκκα ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκοντζάλεζ, Κολάς, Ευσταθίου, (λίμπερο)
Μιχαήλ (Παμπακάς)
Νέα Σαλαμίνα-Διόνυσος 3-0
Στο «Σπύρος Κυπριανού» η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε δύσκολα του Διόνυσου με 3-0 ζευγαρώνοντας τις νίκες της στο
πρωτάθλημα.
Στο πρώτο σετ ο Διόνυσος βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ με 8-7 με τις ομάδες να
βρίσκονται κοντά στο σκορ και τη γηπεδούχο ομάδα να προηγείται με 16-15 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Ένα
μπλοκ άουτ του Ζουράβλιεφ καιμια επίθεση του Αδάμου έδωσαν το σετ στην ομάδα του Μάρκο Κλοκ με 25-23
απέναντι στο μαχητικό Διόνυσο. Στο 2ο σετ οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς προβάδισμα στο σκορ (8-4, 16-12) και
διατήρησαν την υπερ τους διαφορά μέχρι το τέλος του σετ κερδίσζοντας με 25-22. Στο τρίτο σετ η ομάδα του
Χρίστου Παναγίδη παρουσιάστηκε πιο αποφασιστική και βρέθηκε να προηγείται με 13-16 στο 2ο τεχνικό τάιμ άουτ και
18-22 στη συνέχεια. Η απειρία και τα λάθη όμως στοίχισαν στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ισοφαρίστηκαν σε 24-24
και στο τέλος έχασαν με 28-26 και το τρίτο σετ. Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη σε τρεις αγώνες για τη Νέα Σαλαμίνα. Τα
σετ: 25-23, 25-22, 28-26
Nέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλόκ) Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ιωάννου, (λίμπερο) Χρίστου
Διόνυσος (Χρ.Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, (λίμπερο) Χαραλαμπίδης.
(Αχιλλέως, Κανναβιάς)
Chloe’s Παφιακός-Αναγέννηση Δερύνειας 3-0
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Παφιακός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ της Αναγέννησης Δερύνειας
στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη». Τα δύο πρώτα σετ κατέληξαν εύκολα στην ομάδα της Πάφου, αλλά στο τρίτο σετ
η φιλοξενούμενη ομάδα του Κώστα Παναγίδη λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά στους γηπεδούχους. Τελικά όμως, η ομάδα
του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς κατάφερε έστω και δύσκολα να πάρει το σετ με 26-24 και τη νίκη με 3-0.
Τα σετ: 25-14, 25-17, 26-24
Chloe’s Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς) Λιούπισιτς, Χ.Κτωρίδης, Ανατσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Γ.Τσαγγαρίδης, (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου (Σαββίδης, Κόκκινος, Τσαγγαρίδης Α.)
Αναγέννηση (Κώστας Παναγίδης): Στέκας, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊττον, Αχιλλέως, (λίμπερο) Ζάνης.
(Παναγίδης, Χρυσοστόμου)

11.11.2010 / 21.31

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Ανδρών
Τελικά
Ανόρθωσις - Ροκκα ΑΕ Καραβά 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)
Σαλαμίνα - Διόνυσος 3-0 (25-23, 25-22, 28-26)
Chloe's Παφιακός - Αναγέννηση 3-0 (25-14, 25-17, 26-24)
Ετσι ξεκίνησαν οι ομάδες:
Ανόρθωσις: (Πέτρος Κοντός) Οικονομίδης, Κοντός Γ, Τέρενς, Χριστοφορίδης, Τσάβεζ, Παπαϊωάννου, (λίμπερο)
Πλατρίτης.
Ροκκα ΑΕ Καραβά: (Γιούρι Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Κνέζεβιτς, Γκοντζάλεζ, Κολάς, Ευσταθίου, (λίμπερο)
Μιχαήλ
Σαλαμίνα (Μάρκο Κλόκ) Μπόϊκοβιτς, Κλοκ, Δημητρίου, Ζουράβλιοφ, Αδάμου, Ιωάννου, (λίμπερο) Χρίστου
Διόνυσος (Χρ.Παναγίδης): Γκάϊντις, Μασιάς, Γκόμες, Ανδρέου, Τόμιτς, Βαμβατσούλης, (λίμπερο) Χαραλαμπίδης.
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς) Λιούπισιτς, Χ.Κτωρίδης, Ανατσκοφ, Καρεσίου, Σβετοζάρεβιτς,
Γ.Τσαγγαρίδης, (λίμπερο) Παπαχριστοδούλου
Αναγέννηση (Κώστας Παναγίδης): Στέκας, Θόρπ, Κουμή, Φερρέϊρα, Γουϊττον, Αχιλλέως, (λίμπερο) Ζάνης.

11.11.2010 / 21.15

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Ανδρών
Στον αγώνα ο οποίος άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 20102011, η Ομόνοια επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κερδίζοντας την Ολυμπιάδα Νεάπολης εκτός έδρας με 3-0 σετ (1725, 16-25, 17-25). Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη σε ισάριθμους αγώνες για την ομάδα του Σάρα Τοντόροφ, η οποία
διατηρώντας το απόλυτο χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα σετ, βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τρεις αγώνες, με το μεγάλο ντέρμπι Ανόρθωσις-Pokka AEK Kαραβά στο
«Θεμιστόκλειο» να κλέβει την παράσταση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ2. Στους άλλους αγώνες η
Νέα Σαλαμίνα φιλοξενεί το Διόνυσο στο «Σπύρος Κυπριανού» και ο Chloe’ s Παφιακός υποδέχεται την Αναγέννηση
Δερύνειας στο «Αφροδίτη». Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.
Αρχικές συνθέσεις:
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Φιλιππίδης, Όμιτ Χομαγιούν, Λοΐζου, Πάρπας,
Βάρδας-Λίμπερο (Χαραλάμπους, Αναστασιάδης, Αντωνιάδης)
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Σάββα, Πετρακίδης Σ., Αποστόλου, Μορένο, Γιάνκοφ, Αλεξίου, ΗρακλέουςΛίμπερο (Σπανιάς, Πηλακούρης)

11.11.2010 / 20.12

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Ανδρών
Σε εξέλιξη
Ολυμπιάδα Νεάπολης - Ομόνοια 0-3 (17-25, 16-25, 17-25)
Μερικά λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα θα ανακοινώσουμε πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες και μετά το τέλος το
ρεπορτάζ του αγώνα.
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φίλιππος Κατράνης):Κατράνης, Φαούτας, Φιλιππίδης, Όμιτ Χομαγιούν, Λοΐζου, Πάρπας,
Βάρδας-Λίμπερο
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ):Σάββα, Πετρακίδης Σ., Αποστόλου, Μορένο, Γιάνκοφ, Αλεξίου, Ηρακλέους-Λίμπερο

11.11.2010 / 11.55

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ A΄Κατηγορίας Ανδρών
Ανοίγει σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
με τον αγώνα Ολυμπιάδας Ν.- Ομόνοιας. Η ομάδα της Ομόνοιας είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της τρίτης
νίκης της σε ισάριθμους αγώνες και εφόσον κυλίσουν όλα φυσιολογικά, θα περιμένει το ντέρμπι της Παρασκευής
ανάμεσα σε Ανόρθωση και Pokka AEK Kαραβά για να δει ποια ομάδα θα συγκατοικεί μαζί της στην κορυφή με το

πέρας της 3ης αγωνιστικής.
Αύριο Παρασκευή 12 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
2010-2011 με τρεις αγώνες. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι στο «Θεμιστόκλειο» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ανόρθωση
και την κυπελλούχο και νικήτρια του Σούπερ Καπ Pokka AEK Καραβά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ2
στις 8:00μμ. Οι δύο ομάδες έχουν από δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και θέλουν την τρίτη στη σειρά επιτυχία, η
οποία θα τους διατηρήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
Στο «Αφροδίτη» ο Chloe’s Παφιακός υποδέχεται την Αναγέννηση Δερύνειας στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στο
πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς, παρά τις καλές εμφανίσεις, δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της
νίκης στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η φιλοξενούμενη ομάδα του Κώστα Παναγίδη ταξιδεύει στην Πάφο με
ανεβασμένη ψυχολογία και θα επιδιώξει να κάνει την εκτός έδρας έκπληξη.
Τέλος, στη κλειστή αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται το Διόνυσο με στόχο τη δεύτερη εντός
έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα σε αντίθεση με την φιλοξενούμενη ομάδα όπου αναμένεται να επιδιώξει την πρώτη
νίκη της στο πρωτάθλημα. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8:00μμ.

10.11.2010 / 21.44

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ B΄Κατηγορίας Ανδρών
Τελικά αποτελέσματα:
Ολυμπιάδα Φρενάρους - Πανεπιστήμιο Κύπρου: 3-0, (25-17, 25-17, 25-23)
Εθνική Ενόπλων - Ε.Ν.Παραλιμνίου: 3-0, (25-21, 25-18, 25-19)

10.11.2010 / 12.32

Κληρώσεις Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄και Β΄Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών
Πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των κυπέλλων Α΄και Β΄Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών:
Β΄Κατηγορία Γυναικών (Πρώτη Φάση - Διπλοί αγώνες)
1. Φοίνικας Πύλας - Αναγέννηση Δερύνειας
2. Αρης Πολεμίου - Παφιακός
(Ημιτελική Φάση - Διπλοί αγώνες)
3. Μαραθώνας Κ.Β. - Νικητής αγώνα 2 (Αρης Πολεμίου-Παφιακός)
4. Ν.Ο.Αμμοχώστου - Νικητής αγώνα 1 (Φοίνικας-Αναγέννηση)
(Τελικός)
5. Νικητής αγώνα 3 - Νικητής αγώνα 4
Β΄Κατηγορία Ανδρών (Πρώτη Φάση - Διπλοί αγώνες)
1. Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εθνική Ενόπλων
2. Ε.Ν.Παραλιμνίου - Ολυμπιάδα Φρενάρους
(Ημιτελική Φάση - Διπλοί αγώνες)
3. Αρης Λεμεσού - Νικητής αγώνα 1 (Πανεπιαστήμιο-Εθνική Ενόπλων)
4. Φοίνικας Πύλας - Νικητής αγώνα 2 (Ε.Ν.Παραλιμνίου-Ολυμπιάδα Φρενάρους)
(Τελικός)
5. Νικητής αγώνα 3 - Νικητής αγώνα 4
Α΄Κατηγορία Γυναικών (Πρώτη Φάση - Διπλοί αγώνες)
1. ΑΕΛ - Πανιδαλιακός
2. ΑΕΚ Κίτιον - Απόλλων
3. ΘΟΙ Αυγόρου - Aruji Ανόρθωσις
4. ΑΠΕΝ - Ολυμπιάδα Νεάπολης
(Ημιτελική Φάση - Διπλοί αγώνες)
5. Νικητής αγώνα 1 (ΑΕΛ-Πανιδαλιακός) - Νικητής αγώνα 3 (ΘΟΙ Αυγόρου-Ανόρθωσις)
6. Νικητής αγώνα 4 (ΑΠΕΝ-Ολυμπιάδα) - Νικητής αγώνα 2 (ΑΕΚ Κίτιον-Απόλλων)
(Τελικός)
7. Νικητής αγώνα 5 - Νικητής αγώνα 6
Α΄Κατηγορία Ανδρών (Πρώτη Φάση - Διπλοί αγώνες)
1. Ολυμπιάδα Νεάπολης - Αναγέννηση Δερύνειας
2. Ανόρθωσις - ΡΟΚΚΑ ΑΕ Καραβά
3. Chloe's Παφιακός - Διόνυσος Στρουμπίου
4. Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια
(Ημιτελική Φάση - Διπλοί αγώνες)

5. Νικητής αγώνα 3 (Παφιακός-Διόνυσος) - Νικητής αγώνα 4 (Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια)
6. Νικητής αγώνα 2 (Ανόρθωσις-ΑΕ Καραβά) - Νικητής αγώνα 1 (Ολυμπιάδα-Αναγέννηση)
(Τελικός)
7. Νικητής αγώνα 5 - Νικητής αγώνα 6

09.11.2010 / 22.48

Κληρώσεις Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄και Β΄Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών
Αύριο Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11.30πμ θα πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Μέγαρο στα γραφεία της
Ομοσπονδίας οι κληρώσεις του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ και Β΄Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών. Η πρώτη φάση του
διεξαγωγής του Κυπέλλου θα ανακοινωθεί αργότερα.

09.11.2010 / 22.47

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών- Με νίκες των φαβορί
Ολοκληρώθηκε απόψε η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011. Στη Λεμεσό ο
Απόλλωνας έκανε επίδειξη δύναμης κερδίζοντας το ΘΟΪ Αυγόρου με 3-0. Στο λύκειο Ιδαλίου η Ανόρθωση κέρδισε
δύσκολα με 3-1 τη μαχητική ομάδα του Πανιδαλιακού, ενώ την Τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πανηγύρισε και η
ΑΕΛ κερδίζοντας εκτός έδρας την ΑΕΚ Κίτιον με 3-1. Τέλος, στο γήπεδο Ακρόπολης, η Ολυμπιάδα Νεάπολης πέτυχε
την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα κερδίζοντας την ΑΠΕΝ με 3-1 σετ.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Απόλλων - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Απόλλωνας επιβλήθηκε πιο εύκολα απ΄ ότι αναμενόταν του ΘΟΪ Αυγόρου με 3-0 σετ.
Η γηπεδούχος ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ έδειξε πολύ δυνατή και φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να μπει σφήνα
ανάμεσα στις ομάδες της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ. Το πρώτο σετ κατέληξε εύκολα στον Απόλλωνα με 25-13, ενώ με
σχετική ευκολία οι γηπεδούχοι πήραν και τα άλλα δύο σετ με 25-15 και 25-19 κατακτώντας την τρίτη τους νίκη σε
ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα.Τα σετ: 25-13, 25-15, 25-19
Απόλλων (Ντιμίτρι Λέτσιεφ): Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο
(Στάροβλαχ)
ΘΟΪ Αυγόρου (Λούις Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Ντινόβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντίνου, Τσολάκοβα
(Κοττορή)
Ολυμπιάδα Νεαπόλεως - ΑΠΕΝ 3-1
Στο γήπεδο Ακρόπολης, η Ολυμπιάδα κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην αξιόμαχη ΑΠΕΝ. Οι
γηπεδούχοι πήραν το πρώτο σετ με 25-21 αλλά η ΑΠΕΝ κατάφερε να ισοφαρίσει παίρνοντας το 2 ο σετ με το ίδιο
σκορ. Η ομάδα της Μαρία Τοντόροβα μπήκε πιο αποφασιστικά στο 3ο σετ κάνοντας το 2-1 με το επιβλητικό 25-13.
Με την ψυχολογία υπέρ της από την εύκολη κατάκτηση του 3ου σετ, η Ολυμπιάδα κατάφερε να πάρει και το 4ο σετ με
25-20 φτάνοντας στη νίκη με 3-1 σετ. Αυτή ήταν η πρώτη της Ολυμπιάδας στο πρωτάθλημα.Τα σετ: 25-21, 21-25,
25-13, 25-20
Ολυμπιάδα (Μαρία Τοντόροβα): Τοντόροβα, Καρλατίρας, Ιωάννου, Στυλιανού, Ψηλογένη, Μπρατουχίνα,
Ηρακλέους-Λίμπερο (Χαραλάμπους Μ.)
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου): Χριστοφόρου, Τρατς, Ε.Γκρύπαν, Βαρνάβα, Γκοντσιάρουκ, Μάτιτς, ΠαπαγιάννηΛίμπερο (Σωτηρίου, Αγαθοκλέους)
Πανιδαλιακός - Aruji Ανόρθωσις 1-3
Στο γήπεδο λυκείου Ιδαλίου, ο Πανιδαλιακός κόντρα στα προγνωστικά, κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με 1-0
παίρνοντας το σετ με 25-20 αλλά στη συνέχεια οι παίκτριες της Ιουλίας Σάλτσεβιτς κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο
καθοριστικό 2ο σετ κερδίζοντας δύσκολα με 25-23. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ μέχρι τα τελικά στάδια του
σετ, ενώ η καλοδουλεμένη ομάδα του Χριστόδουλου Σιαντρή βρέθηκε και μπροστά στο σκορ με 19-17. Η Ανόρθωση
πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 22-23 και 23-24 και να κλείσει το σετ με 2523. Η κατάκτηση του 2ου σετ φαίνεται να είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την Ανόρθωση η οποία πήρε το 3 ο σετ
με 25-19 και το 4ο με 25-18 παίρνοντας ταυτόχρονα τη δύσκολη νίκη απέναντι στη δυναμική ομάδα του
Πανιδαλιακού. Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη σε ισάριθμους αγώνες για την «Κυρία», η οποία συγκατοικεί στην κορυφή με
τις άλλες δύο αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος, την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα.Τα σετ: 25-20, 23-25, 19-25, 18-25
Πανιδαλιακός (Χριστόδουλος Σιαντρής): Κόσιη, Ανδρέου, Κουσκ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου Α., ΣταύρουΛ (Εικοσάρη)
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς): Βασιλείου, Κούτα, Ντούμτσεβα, Τσέρναγια, Στογιάνοβα, Ιωάννου,
Αγγελοπούλου-Λίμπερο(Ριαλά, Ζάρκοβιτς)

ΑΕΚ Κίτιον - Α.ΕΛ. 1-3
Στο «Κίτιον» η ΑΕΛ κατάφερε να προηγηθεί στα σετ με 1-0 (21-25) δείχνοντας αποφασισμένη για την τρίτη
συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Το 2ο σετ κατέληξε ακόμα πιο εύκολα στην ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου
με 17-25, αλλά το τρίτο σετ κατέληξε στη μαχητική ΑΕΚ με επεισοδιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ το σκορ ήταν στο
24-23 ο διαιτητής του αγώνα έδειξε κίτρινη κάρτα σε παίχτρια της ΑΕΛ για διαμαρτυρία και τέλειωσε το σετ με 25-23
για τους γηπεδούχους. Στο 4ο σετ η ΑΕΛ πιο αποφασιστική κατάφερε να επιβληθεί εύκολα με 25-15 κάνοντας το 3-1
και κατακτώντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες.Τα σετ: 21-25, 17-25, 25-23, 15-25
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι Λάντρι): Λάντρι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Άντρια, , Ρέινεκε, Ευαγγελίδου-Λίμπερο
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου): Κωνσταντίνου Μ., Κωνσταντίνου Δ., Παύλου, Μιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Πέρες
(Λαβρούκ, Κωνσταντίνου Ρ.)

3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Ανετη νίκη για τον Μαραθώνα που επιβλήθηκε του Φοίνικα Πύλας με 3-0 σετ και συνεχίζει να οδηγεί αήττητος την
κούρσα του πρωταθλήματος. Τα σετ 25-11, 25-10, 25-17.
Αγχώδης νίκη για τον Παφιακό που πέρασε αλώβητος από το Θεμιστόκλειο κερδίζοντας με 3-0 σετ τον πολύ μαχητικό
Ναυτικό Ομιλο Αμμοχώστου, σημειώνοντας παράλληλα την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Τα σετ 25-22, 25-22,
25-18.
Ν.Ο.Αμμοχώστου(Μυροσλάβα Γκρύμπαν): Κωνσταντίνου, Κάϊζερ, Κοντού Α., Αραούζου, Κοντού Ελ., Πασχάλη Χ.
(λίμπερο) Σοφοκλέους (Κοντού Μ., Αλεξάνδρου Α., Αλεξάνδρου Ε., Γεωργίου, )
Παφιακός(Μάριος Παναγίδης): Ναζίρη, Στυλιανού, Χριστοδούλου, Μπουμπάλοβα, Δημητρίου, Πέτρου, (λίμπερο)
Παπασάββα, (Πηλέα, Λεωνίδου, Μακρή).
Τέλος την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Αναγέννηση Δερύνειας που νίκησε στο γήπεδό της τον Αρη
Πολεμίου με 3-1 σετ (22-25, 25-10, 25-16, 25-18)
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3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
Τελικά αποτελέσματα:
Ολυμπιάδα Νεάπολης - ΑΠΕΝ: 3-1, (25-21, 21-25, 25-13, 25-20)
ΑΕΚ Κίτιον - ΑΕΛ: 1-3, (21-25, 17-25, 25-23, 15-25)
Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις: 1-3, (25-20, 23-25, 19-25, 18-25)
Απόλλων - ΘΟΙ Αυγόρου: 3-0, (25-13, 25-15, 25-19)
3η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Ν.Ο.Αμμοχώστου - Παφιακός: 0-3, (22-25, 22-25, 18-25)

Μαραθώνας - Φοίνικας: 3-0, (25-11, 25-10, 25-17)
Αναγέννηση - Αρης Πολεμίου: 3-1, (22-25, 25-10, 25-16, 25-18)
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Αποτελέσματα Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων ΚΟΠΕ
Η δράση στο φιλέ άρχισε σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατηγορίες. Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Παίδων τρεις αγώνες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, γεγονός που καταδεικνύει πόσο αμφίρροποι ήταν.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής: ΑΕΚ Καραβά – Ανόρθωση 1-2 (25-23, 17-25, 06-15), Αρης Πολ. - Διόνυσος 0-2
(16-25, 11-25), Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιάδα Φρ. 2-0 (25-18, 25-22), Αναγέννηση – Φοίνικας 1-2 (20-25, 25-23, 1315), Εθνικός Λ. - Ολυμπιάδα Ν. 2-1 (25-14, 23-25, 15-13). Ο αγώνας Ροτσίδης - Ομόνοια ορίσθηκε για τις 27
Νοεμβρίου 2010.
Στην πρεμιέρα της κατηγορίας Παμπαίδων σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: ΑΕΚ Καραβά – Ανόρθωση 0-2
(04-25, 05-25), Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιάδα Φρ. 2-0 (25-13, 25-19), Αναγέννηση – Φοίνικας 1-2 (22-25, 25-22, 0415), Εθνικός Λ. - Ολυμπιάδα Ν. 2-0 (25-16, 25-18).
Τα αποτελέσματα στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Κορασίδων είχαμε: Ολυμπιάδα Ν. – Ροτσίδης 2-0 (25-07, 25-05), Εθνικός Λ
- Ν.Ο. Λακατάμιας 2-0 (25-11, 25-15), Γκράμμαρ – Παφιακός 1-2 (25-12, 25-27, 11-15), Αρης Πολ. - Ν.Ο.Αμμοχώστου
0-2 (26-28, 19-25), ΑΕΚ Κίτιον - Αναγέννηση
2-0 (25-09, 25-10), ΑΠΕΝ – Απόλλων 0-2 (12-25, 14-25),
Μαραθώνας – ΑΕΛ 1-2 (25-18, 20-25, 07-15).
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος Παγκορασίδων: Ολυμπιάδα Ν. - Ροτσίδης 2-0 (25-08, 25-05), Εθνικός Λ - Ν.Ο.
Λακατάμιας 2-1 (25-12, 23-25, 15-11), Γκράμμαρ – Παφιακός 2-0 (25-15, 25-17), Αρης Πολ. - Ν.Ο. Αμμοχώστου 2-0
(25-17, 25-21), ΑΕΚ Κίτιον – Αναγέννηση 2-0 (25-11, 25-15), ΑΠΕΝ – Απόλλων 0-2 (11-25, 08-25), Μαραθώνας – ΑΕΛ
1-2 (25-13, 11-25, 13-15).

Μια εβδομάδα νωρίτερα άρχισαν και τα πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων σε νέα μορφή. Παλαιότερα όλοι οι
αγώνες διεξάγονταν πριν από τους αγώνες ανδρών και γυναικών αλλά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις
14 Ιουλίου 2010 τα πρωταθλήματα αυτά θα διεξάγονται πλέον κάθε δεύτερο Σαββατοκυρίακο και σε περιφερειακή
βάση.
Τα αποτελέσματα πρωταθλήματος εφήβων: Γκράμμαρ – Παφιακός 0-2 (00-25, 00-25), Αρης Πολ. – Διόνυσος 0-2 (0425, 15-25), Εθνικός Λ. - Ολυμπιάδα Ν. 0-2 (22-25, 17-25), Αρης Λεμ. - Νέα Σαλαμίνα0-2 (20-25, 21-25), ΑΕ Καραβά Ανόρθωσις0-2 (23-25, 15-25), Φοίνικας - Ολυμπιάδα Φρ. 0-2 (16-25, 20-25), Αναγέννηση - Ε.Ν.Παραλιμνίου 2-0 (2518, 25-18). Στη φωτογραφία πάνω η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με προπονητή τον Πανάο Χαραλάμπους(δεξιά) και
κάτω του Αρη Λεμεσού με προπονητή τον Μάριο Κοντό (αριστερά).

Τα αποτελέσματα πρωταθλήματος νεανίδων: Γκράμμαρ – Παφιακός 0-2 (13-25, 20-25), Ν.Ο.Αμμοχώστου – Παφιακός
0-2 (19-25, 19-25), Ν.Ο.Λακατάμιας – Ανόρθωσις 0-2 (11-25, 13-25), Εθνικός Λ. – Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (25-22, 21-25,
07-15), ΘΟΙ Αυγόρου – Αναγέννηση 0-2 (20-25, 18-25), ΑΕΚ Κίτιον – Φοίνικας 2-0 (25-00, 25-00), ΑΠΕΝ – ΑΕΛ 0-2
(12-25, 12-25), Μαραθώνας – Απόλλων 0-2 (09-25, 09-25).
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3η αγωνιστική πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011
Συνεχίζεται αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 8:00μ.μ. η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Γυναικών με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η πιο σημαντική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λεμεσό ανάμεσα
σε δύο αήττητες ομάδες.Ο Απόλλωνας φιλοξενεί το ΘΟΪ Αυγόρου, την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και
αναμένεται μια δυνατή αναμέτρηση.
Εξίσου δυνατή αναμέτρηση αναμένεται να γίνει και στο «Κίτιον» όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ. Η ομάδα της
Λάρνακας παρουσιάστηκε ανεβασμένη στο προηγούμενο της αγώνα ενώ από την άλλη η ΑΕΛ στοχεύει σε νέα
επιτυχία.
Στο γήπεδο λυκείου Ιδαλίου, ο Πανιδαλιακός υποδέχεται την Ανόρθωση Αμμοχώστου. Οι φιλοξενούμενοι είναι το
μεγάλο φαβορί, αλλά θα πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί για να πετύχουν τα απόλυτο, μιας και η ομάδα του
κ. Σιαντρή έδειξε στοιχεία ανόδου στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στο ΘΟΪ Αυγόρου, όπου προηγήθηκε με 2-0
σετ αλλά έχασε στο τέλος με 3-2.
Τέλος, στο γήπεδο Ακρόπολης η Ολυμπιάδα Νεάπολης φιλοξενεί την ΑΠΕΝ με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν την
πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η δύσκολη κλήρωση στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος δεν επέτρεψε στις δύο
ομάδες να επιδιώξουν με αξιώσεις τη νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές και τώρα καλούνται να παλέψουν για την
πρώτη τους νίκη.
3η αγωνιστική πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011
Την ίδια μέρα διεξάγεται και η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών με τους 3 αγώνες.
Στο Θεμιστόκλειο ο αήττητος Ν.Ο.Αμμοχώστου υποδέχεται τον Παφιακό. Ενας Παφιακός με βλέψεις ανόδου και
μάλιστα παρουσιάζεται ενισχυμένος αφού στην ομάδα του προστέθηκαν η Πουμπάλοβα και η Πηλέα οι οποίες
μεταγράφηκαν από τον Αρη Πολεμίου. Στους άλλους αγώνες ο φιλόδοξος Μαραθώνας φιλοξενεί στο γήπεδο Βεργίνας
τον Φοίνικα Πύλας και στη Δερύνεια η τοπική Αναγέννηση υποδέχεται τον Αρη Πολεμίου. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις
8.μ.μ
3η αγωνιστική πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, θα διεξαχθούν δύο αγώνες στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Β΄Κατηγορίας Ανδρών. Στο γήπεδο Φώτη Πίττα η Ολυμπιάδα Φ. υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ντέρμπυ
της αγωνιστικής και στο «Ευαγ. Φλωράκης» η Εθνική Ενόπλων υποδέχεται την Ε.Ν.Παραλιμνίου. Ο αγώνας της
Ολυμπιάδας Φρ-Πανεπιστημίου αρχίζει στις 8.μ.μ. ενώ το ματς της Εθνικής Ενόπλων - Ε.Ν.Παραλιμνίου αρχίζει στις
7.μ.μ.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αρχίζει σήμερα Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2010 με τη διεξαγωγή 16 συναντήσεων το 25ο πρωτάθλημα Παγκορασίδων και
το 21ο πρωτάθλημα Κορασίδων. Το ίδιο ισχύει και στη κατηγορία των Παμπαίδων και Παίδων όπου τη Κυριακή 07
Νοεμβρίου 2010 αρχίζει η 25η διοργάνωση Παμπαίδων και 21η διοργάνωση Πάιδων με 10 συναντήσεις.
Από την περίοδο 1986-87 όταν δε άρχισαν τα πρώτα πρωταθλήματα, πολυνίκης σύλλογος στη κατηγορία
Παγκορασίδων είναι η ΑΕΛ με 7 πρωταθλήματα. Ακολουθούν η Ανόρθωσις με 4, ο Αρης Πολεμίου και ο Απόλλων με
3, και Αναγέννηση, Ολυμπιάδα, Ε.Παραλιμνίου, Πεζοπορικός, ΘΟΙ Αυγόρου, ΑΕΚ Κίτιον και Παφιακός με 1.
Στη κατηγορία Κορασίδων η ΑΕΛ κατέκτησε 9 πρωταθλήματα και ακολουθούν ο Απόλλων με 4, ο Πεζοπορικός με 3, το
ΘΟΙ Αυγόρου με 2 η Ανόρθωσις και ο Πανιδαλιακός με 1.
Στους Παμπαίδες στον σχετικό πίνακα προηγείται το ΑΠΟΕΛ με 6 πρωταθλήματα και ακολουθούν ο Διόνυσος
Στρουμπίου με 5, η Νέα Σαλαμίνα με 4, ο Παφιακός, η Ανόρθωσις και ο Εθνικός Λατσιών με 2, η Ομόνοια, Αρης
Πολεμίου και Ολυμπιάδα Νεάπολης με 1.
Στους Παίδες προηγούνται ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα από 5 πρωταθλήματα και ακολουθούν ο Παφιακός με 3, ο
Διόνυσος Στρουμπίου και η Ανόρθωσις με 2, η Ομόνοια, Ολυμπιάδα Νεάπολης και Ολυμπιάδα Φρέναρος με 1.
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2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
Ολοκληρώθηκε απόψε η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011. Στο «Αφροδίτη»
η Ανόρθωση επικράτησε του Διόνυσου με 3-0 σετ, ενώ με το ίδιο σκορ η Ομόνοια κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα στο
«Λευκόθεο». Τέλος, στη Δερύνεια, η τοπική Αναγέννηση επιβλήθηκε της Ολυμπιάδας Νεάπολης με 3-1 σετ. Την
Τετάρτη είχε προηγηθεί η νίκη της Ροκκα ΑΕΚ Καραβά επί του Chloe's Παφιακού με 3-1.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Διόνυσος-Ανόρθωσις 0-3
Στο «Αφροδίτη», η Ανόρθωση μπήκε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι κερδίζοντας το 1ο σετ με 25-16 απέναντι στο
Διόνυσο, όμως στη συνέχεια τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν δυσκόλεψαν την προσπάθειά της.
Στα μέσα του 1ου σετ ο κεντρικός και αρχηγός της ομάδας Παύλος Ιωάννου τραυματίστηκε και παρόλο που παρέμεινε
στον αγώνα μέχρι το τέλος του σετ, δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο 2ο σετ. Ο προπονητής της ομάδας Πέτρος Κοντός
μετέφερε τον Τσάβες σε θέση κεντρικού, τον Γεωργίου Γαβριήλ σε θέση διαγώνιου και ο Γιάννης Κοντός πέρασε στον
αγώνα ως ακραίος. Ο Διόνυσος ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 20-20 αλλά η Ανόρθωση πιο ψύχραιμη στο τέλος του
σετ κατάφερε, έστω και δύσκολα, να κερδίσει με 25-22 κάνοντας το 2-0.
Στο 3ο σετ ο Ιωάννου επανήλθε στον αγώνα με τους Χριστοφή, Τσάβες, Τέρενς, Κοντό Γ. και Παναγιωτίδη να
συμπληρώνουν την 6άδα. Ο μαχητικός Διόνυσος παρουσιάστηκε ακόμα πιο απαιτητικός από το 2 ο σετ δυσκολεύοντας
τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται με 21-19, αλλά η «Κυρία», εκμεταλλευόμενη και
κάποια λάθη των γηπεδούχων, πήρε προβάδισμα και ματς-πόιντ με μπλοκ του Παναγιωτίδη (23-24) και ο Τσάβες
έδωσε τη νίκη στην Ανόρθωση τελειώνοντας το τρίτο σετ με 25-23 για την «Κυρία».
Τα σετ: 16-25, 22-25, 23-25
Διόνυσος (Χριστος Παναγίδης): Μασιάς, Γκόμες, Τόμιτς, Γκάιντις, Ανδρέου, Κανναβιάς Χαραλαμπίδης-Λίμπερο
(Βαμβατσούλης, Αχιλλέως)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Ιωάννου, Γεωργίου, Τέρενς, Τσάβεζ. , Χριστοφή, Παναγιωτίδης, Πλατρίτης –Λίμπερο
(Κοντός Γ.)
Ομόνοια-Νέα Σαλαμίνα 3-0
Στο «Λευκόθεο» η Ομόνοια επιβλήθηκε με 3-0 της Νέας Σαλαμίνας με όπλο το πολύ δυνατό της μπλοκ και τις
επιτυχημένες κόντρα επιθέσεις. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με την Νέα Σαλαμίνα να παίρνει προβάδισμα με
18-17 αλλά την Ομόνοια να αντιδρά άμεσα και να προηγείται με 21-19 με τον εντυπωσιακό Μορένο αρχικά και 23-20
στη συνέχεια. Ο εξαιρετικός Αλεξίου πήρε το σετ-πόιντ και τελικά το σετ κατέληξε στην Ομόνοια με 25-22.
Στη φωτο κάτω, ο Κλοκ προσπαθεί να διασπάσει το διπλό μπλοκ της Ομόνοιας των Σάββα και Αλεξίου.

Στο 2ο σετ η Ομόνοια επικράτησε πιο εύκολα με 25-15 έχοντας ως πιο δυνατό της σημείο το μπλοκ και πήρε
προβάδισμα με 2-0 σετ. Χαρακτηριστικό σημείο οι πέντε πόντοι των γηπεδούχων από μπλοκ στο 2 ο σετ, οι τέσσερις
από τον Αλεξίου, ο οποίος είχε και τρεις στις τέσσερις επιθέσεις και άλλα τέσσερα «σπασίματα» στα μπλοκ που
έδωσαν κόντρα επιθέσεις στην ομάδα του.
Στο τρίτο σετ η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάστηκε βελτιωμένη και βρέθηκε να προηγείται με 10-7 και 16-13 παίρνοντας
αυτή τα ηνία στα αποτελεσματικά μπλοκ. Μετά το 2ο τεχνικό τάιμ-άουτ όμως, η Ομόνοια παρουσιάστηκε πολύ
ανεβασμένη και με ένα σερί 4-0 πήρε προβάδισμα 17-16, το οποίο διεύρυνε συνεχώς μέχρι το τέλος του σετ. Ο
Γιάνκοφ με εξαιρετική επίθεση έκανε το 24-19 και με άσσο χάρισε το σετ (25-19) και τη νίκη στην ομάδα του με 3-0.
Τα σετ: 25-22, 25-15, 25-19
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Μορένο, Γκραντινάροφ, Γιάνκοφ, Αλεξίου, Πετρακίδης Σ., Σάββα, Ηρακλέους-Λίμπερο
(Α. Πετρακίδης, Σπανιάς)
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ): Κλοκ, Μπόικοβιτς, Ζουράβλιεφ, Δημητρίου, Αδάμου, Ιωάννου, Χρίστου-Λίμπερο
(Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Στ.Χρυσοστόμου)
Αναγέννηση-Ολυμπιάδα Νεάπολης 3-1
Στη Δερύνεια η τοπική Αναγέννηση παρά το ότι βρέθηκε να χάνει με 1-0 από την Ολυμπιάδα Νεάπολης, κατάφερε να
ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα παίρνοντας τη νίκη με 3-1 σετ.Οι Κύπριοι παίκτες του Φίλιππου Κατράνη
αιφνιδίασαν τους Δερυνιώτες και πήραν το πρώτο σετ με 25-18. Συνήλθε η ομάδα του Κώστα Παναγίδη και απάντησε
με 25-11. Στο τρίτο σετ έγινε μια δυνατή αναμέτρηση και επικράτησε η Αναγέννηση με 25-21. Ετσι η Αναγέννηση με
καλύτερη ψυχολογία κέρδισε άνετα το επόμενο σετ σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα σετ: 18-25, 25-11, 25-21, 25-11
Αναγέννηση Δερύνειας (Παναγίδης Κώστας): Στέκας, Στορκ, Κουμής, Ζάνης, Γουίττον, Αχιλλέως, ΠαναγιώτουΛίμπερο (Παναγίδης, Καραγιάννης)
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Γιάννου, Όμιτ, Λοΐζου, Αντωνιάδης, Πάρπας, ΒάρδαςΛίμπερο

05.11.2010 / 21.51

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
Τελικά αποτελέσματα:
Ομόνοια - Νέα Σαλαμίνα: 3-0 (25-22, 25-15, 25-19)
Διόνυσος - Ανόρθωσις 0-3 (16-26, 22-25, 23-25)
Αναγέννηση - Ολυμπιάδα Ν.:3-1 (18-25, 25-11, 25-21, 25-11)

04.11.2010 / 09.35

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών
με τρείς ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Η Ανόρθωσις αγωνίζεται για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στο "Αφροδίτη",
όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Διόνυσο Στρουμπίου. Η Ομόνοια υποδέχεται στο Λευκόθεο τη Νέα Σαλαμίνα
με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ2. Ο τρίτος αγώνας της ημέρας θα διεξαχθεί
στο γήπεδο της Δερύνειας με την τοπική Αναγέννηση να φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Νεάπολης με τις δύο ομάδες να
αναζητούν την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής άνοιξε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου με τον αγώνα Ροκκα ΑΕ Καραβά
- Chloe's Παφιακός 3-1 (25-23, 18-25, 25-16, 25-22).

03.11.2010/22.22

Ροκκα ΑΕΚ Καραβά-Παφιακός 3-1
Η ΑΕΚ Καραβά ξεκίνησε το σετ με τους καλύτερους οιωνούς και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 6-2. Ο Παφιακός
αντέδρασε και έφτασε στην ισοφάριση σε 7-7 με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ στο 87. Η ΑΕΚ Καραβά με λιγότερα λάθη πήρε ξανά σαφές προβάδισμα φτάνοντας στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ με το
υπέρ της σκορ 16-13 αλλά και στη συνέχεια με 24-21 χάρη σε πλασέ του αρχηγού της Βλάτο Κνέζεβιτς. Η ομάδα του
Ντράγκαν Μιλόσεβιτς όμως δεν κατέθεσε τα όπλα και με νέα αντεπίθεση έφτασε 24-23 απειλώντας εκ νέου την ΑΕΚ
Καραβά. Ένα μπλοκ άουτ όμως ήταν αρκετό για να καθορίσει το σετ, με την ΑΕΚ να κερδίζει 25-23 και να προηγείται
με 1-0.
Στο 2ο σετ η ΑΕΚ πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ από την αρχή του σετ (6-4) αλλά ο Παφιακός με μπροστάρη τον
Σβετοζάρεβιτς ισοφάρισε σε 7-7 και 8-8 αμέσως μετά το 1ο τεχνικό τάιμ-άουτ. Η φιλοξενούμενη ομάδα πήρε για
πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ με 9-8 με τη βοήθεια του δύσκολου σερβίς του Κτωρίδη και διεύρυνε τη διαφορά
στους τρεις πόντους αρχικά (10-13 με επίθεση σε πρώτο χρόνο του θετικού Λιούπισιτς) και στους πέντε πόντους στη
συνέχεια (11-16). Η ομάδα του Ντράγκαν Μιλόσεβιτς δούλευε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι και με πλουραλισμό στην
επίθεση, αλλά και εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη στην υποδοχή της ΑΕΚ από το δύσκολο float-service των παικτών
του Παφιακού, έκλεισε το σετ με 25-18 ισοφαρίζοντας σε 1-1 σετ. Σε αυτό το σετ ο Παμπακάς πέρασε στη θέση του
Κνέζεβιτς ο οποίος αποβλήθηκε.

Στο 3ο σετ η ΑΕΚ μπήκε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι και αφού προηγήθηκε με 5-2, έφτασε στο πρώτο τεχνικό τάιμ
άουτ με το υπέρ της 8-5. Η ΑΕΚ πλήρωσε τον Παφιακό με το ίδιο νόμισμα «χαλώντας» την υποδοχή των
φιλοξενουμένων και διευρύνοντας τη διαφορά στο σκορ (14-7 και 16-9 στο 2ο τεχνικό τάιμ άουτ). Μια εντυπωσιακή
επίθεση του Νατόπτα στην ευθεία έκανε το 20-11 για τους γηπεδούχους και ο Αργεντίνος διαγώνιος Πέπε
Γκονζάλες έδωσε το σετ-πόιντ στην ομάδα του τελειώνοντας αποφασιστικά την επίθεση από τη θέση τέσσερα. Το σετ
τελείωσε με όμορφο τρόπο ο Ευσταθίου έπειτα από ωραία πάσα στα δύο μέτρα του Μοράλες κάνοντας το 25-16 και
δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1 σετ.
Το 4ο σετ βρήκε και πάλι τη γηπεδούχο ομάδα της ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα από την αρχή του σετ (6-4 και 87) και στη συνέχεια με 12-9 διευρύνοντας του διαφορά στους τρεις πόντους. Η ΑΕΚ διατήρησε τη διαφορά

πηγαίνοντας στο δεύτερο τεχνικό τάιμ-άουτ με το υπέρ της 16-13. Η επανέναρξη του αγώνα βρήκε τον Παφιακό να
μπαίνει πιο αποφασιστικά και να μειώνει το σκορ στον ένα πόντο με δύσκολο μπλοκ-άουτ που κέρδισε ο
Σβετοζάρεβιτς, αφού προηγήθηκαν δύο πόντοι από Λιούπισιτς (μπλοκ) και Ανάσκοφ (κόντρα επίθεση). Η εξέλιξη αυτή
«ανάγκασε» τον Γιούρι Φιλίποφ να καλέσει τάιμ-άουτ για την ομάδα του. Η ΑΕΚ μπήκε ξανά στον αγώνα πιο
αποφασιστική και άρχισε να χτίζει νέα διαφορά στο σκορ (19-16, 23-18) σε ένα σετ με εντυπωσιακές φάσεις και
εκπληκτικές άμυνες. Ο Πέπε πήρε το πρώτο ματς-πόιντ κάνοντας το 24-20, ο Παφιακός μείωσε σε 24-22, αλλά αυτό
δεν ήταν αρκετό αφού η ΑΕΚ πήρε τον πολυπόθητο πόντο κάνοντας το 25-22 και παίρνοντας τη νίκη με 3-1 σετ. Τα
σετ:(25-23, 18-25, 25-16, 25-22)
ΑΕΚ Καραβά (Γιούρι Φιλίποφ): Κνέζεβιτς, Κολάς, Μοράλες, Νατόπτα , Πέπε Γκονζάλεζ, Ευσταθίου, Μιχαήλ-Λίμπερο
( Παμπακάς)
Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Λιούπισιτς, Ανάσκοφ, Σβετοζάρεβιτς, , Καρεσίου, Κτωρίδης, Τσαγαρίδης Γ.,
Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Σαββίδης, Τσαγγαρίδης Α.)

03.11.2010 / 21.59

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
Τελικά αποτελέσματα:
Pokka ΑΕ Καραβά - Chloe's Παφιακός 3-1 (25-23, 18-25, 25-16, 25-22)
2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών
Τελικά αποτελέσματα:
Ε.Ν.Παραλιμνίου - Φοίνικας Πύλας 3-1 (25-20, 25-22, 12-25, 25-22)
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αρης Λεμεσού 3-0 (25-13, 25-18, 27-25)

03.11.2010 / 17.41

Κληρώσεις Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών
Τη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία και ώρα 11.30πμ οι
κληρώσεις όλων των διοργανώσεων Κυπέλλου (Α και Β Κατηγορίας ανδρών και γυναικών).

03.11.2010 / 14.08

Παγκύπριο Φοιτητικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας ανδρών
Με τη συμμετοχή 4 ομάδων το Παγκύπριο φοιτητικό πρωτάθλημα ανδρών βρίσκεται ήδη στη δεύτερη αγωνιστική του
η οποία διεξήχθη ψες με δύο συναντήσεις. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας νίκησε με 3-0 σετ το Φρέντερικν Γιουνιβέρσιτι
και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
Στην πρώτη αγωνιστική που διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2010 είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:Πανεπιστήμιο
Κύπρου - Φρέντερικ Γιουνιβέρσιτι 0-3 σετ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1-3 σετ
Η Βαθμολογία: 1. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 4 βαθμοί, 2. Πανεπιστήμιο Κύπρου 3, Φρέντερικ Γιουνιβέρσιτι 3 και 4.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 3 βαθμοί.
Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και τελευταία του θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου 2010 με τη διεξαγωγή 2
αγώνων:
Στο Λευκόθεο και ώρα 3.30μ.μ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό και ώρα 8.15μ.μ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Φρέντερικ Γιουνιβέρσιτι.

03.11.2010 / 09.11

5 Νοεμβρίου 2010 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ σε ζωντανή μετάδοση ΡΙΚ 2 στις 8.00μ.μ.
Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση ο προγραμματισμένος για τις 5.11.2010 στις
8.00μ.μ. αγώνας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ και στη θέση του θα προβληθεί ο αγώνας ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
την ίδια μέρα και ώρα.

02.11.2010 / 23.14

2η αγωνιστική ΟΠΑΠ Α΄Κατ. Γυναικών - Νίκες για Ανόρθωσις, ΑΕΛ, Απόλλων, ΘΟΙ
Mε νίκες της Ανόρθωσης, της ΑΕΛ, του Απόλλωνα και του ΘΟΪ, συνεχίστηκε η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ΄ Α΄Κατηγορίας Γυναικών. Το σπουδαιότερο παιχνίδι διεξήχθηκε στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου,

όπου το τοπικό ΘΟΪ επικράτησε του Πανιδαλιακού στα πέντε σετ.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Aruji Ανόρθωσις-ΑΕΚ Κίτιον 3-0
Στο γήπεδο του ΑΤΙ η Ανόρθωσις πέτυχε τη δεύτερη της νίκη επικρατώντας της ανεβασμένης, σε σχέση με την
1η αγωνιστική, ΑΕΚ Κίτιον με 3-0 σετ. Στο 1ο η Ανόρθωσις επιβλήθηκε με 25-21, ενώ κατέκτησε πολύ πιο εύκολα το
2ο σετ με 25-13.Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 2ο σετ η Παναγιώτα Κούτα (αποκτήθηκε φέτος από το ΘΟΙ Αυγόρου), η
οποία ξεκίνησε βασική στο 2ο σετ, τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει και να αντικατασταθεί
από τη Ριαλά Στο 3ο σετ η μαχητική ΑΕΚ Κίτιον κατάφερε να πάρει μια μεγάλη διαφορά που έφτασε μέχρι το 19-8 και
το 20-15. Μια σειρά λαθών όμως από την φιλοξενούμενη ομάδα σε συνδυασμό με το ανέβασμα της Ανόρθωσης,
έφεραν τη μεγάλη ανατροπή με το τρίτο και τελευταίο σετ να καταλήγει τελικά στην «Κυρία» με 25-21. Τα σετ:(25-21
25-13 25-21)
Ανόρθωσις (Ιουλία Σάλτσεβιτς): Βασιλείου, Ντούμτσεβα, Ριαλά, Τσέρναγια, Στογιάνοβα, Ιωάννου, ΑγγελοπούλουΛίμπερο ( Κούτα)
ΑΕΚ Κίτιον (Κρίστι Λάντρι): Λάντρι, Γιασεμίδου, Βούβακου, Χαραλάμπους, Μοσφιλιώτη, Τέϊλορ, ΕυαγγελίδουΛίμπερο (Σολομωνίδου).
ΑΕΛ-Ολυμπιάδα Νεάπολης 3-0
Στο γήπεδό της η ΑΕΛ πέτυχε τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες, επικρατώντας της Ολυμπιάδας Νεάπολης με
3-0 σετ. Η ΑΕΛ αντιμετώπισε την πιο σθεναρή αντίσταση από την Ολ?υμπιάδα πρώτα στο πρώτο σετ όπου οι δύο
ομάδες ήσαν ισόπαλες 11-11 και μετά στο 2ο σετ, αφού η φιλοξενούμενη ομάδα έφτασε μέχρι τους 20 πόντους. Στο
τρίτο σετ η ΑΕΛ επικράτησε εύκολα με 25-14. Τα σετ:(25-17, 25-20, 25-14).
ΑΕΛ (Αντώνης Κωνσταντίνου):Κωνσταντίνου Μ., Κωνσταντίνου Δ., Παύλου, Μιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Πέρες
(Λαβρούκ)
Ολυμπιάδα (Μαρία Τοντόροβα):Τοντόροβα, Καραγιάννη, Καρλατίρας, Στυλιανού, Ψηλογένη, Μπρατούχινα,
Ηρακλέους-Λίμπερο (Χαραλάμπους Μ.)
ΑΠΕΝ-Απόλλων 0-3
Στην κλειστή αίθουσα Αγίου Αθανασίου, ο Απόλλωνας επιβλήθηκε της ΑΠΕΝ με 3-0 σετ ζευγαρώνοντας τις νίκες του
στο πρωτάθλημα. Με τις δύο διεθνείς Βουλγάρες Σοκόλοβα (ακραία) και Γκότσιεβα (διαγώνια) να πρωταγωνιστούν ,
πλαισιωμένες από την ταλαντούχα Ουζούνοβα (ακραία), τις κεντρικές Μανίταρου, Ιωαννίδου, την πασαδόρο Σίσκου
και τη λίμπερο Στεφάνου, η ομάδα του Λέτσιεφ έφτασε τους 4 βαθμούς σε δύο αγώνες και συγκατοικεί στην κορυφή
με την Ανόρθωση, την ΑΕΛ και το ΘΟΪ.
Η γηπεδούχος ομάδα του Δημήτρη Δημητρίου πάλεψε φιλότιμα παρά τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες
και υπέκυψε φυσιολογικά απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο. Τα σετ (15-25, 13-25, 10-25)
ΑΠΕΝ (Δημήτρης Δημητρίου): Χριστοφόρου, Τρατς, Ε.Γκρύπαν, Βαρνάβα, Γκοντσιάρουκ, Μάτις, ΠαπαγιάννηΛίμπερο (Αγαθοκλέους, Σωτηρίου, Καραπατέα, Πάντου)
Απόλλων (Ντιμίτρι Λέτσιεφ): Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Γκότσιεβα, Ουζούνοβα, ΣτεφάνουΛίμπερο (Στάροβλαχ, Παπαϊωάννου, Λεωνίδου)
ΘΟΪ Αυγόρου-Πανιαλιακός 3-2
Σ΄ένα εκπληκτικό παιχνίδι για γερά νεύρα και με εντυπωσιακές ανατροπές, το ΘΟΪ Αυγόρου, κατάφερε να πάρει τη
νίκη απέναντι στο μαχητικό Πανιδαλιακό με 3-2 σετ. Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε στο σκορ με 2-0 σετ (2521, 25-17) αλλά το ΘΟΪ κατάφερε να μειώσει αρχικά σε 2-1 παίρνοντας το 3ο σετ με 25-20 και στη συνέχεια να
ισοφαρίσει σε 2-2 μετά από ένα συγκλονιστικό 4ο σετ το οποίο βρήκε τους γηπεδούχους να κερδίζουν με 28-26. Με
αυτό τον τρόπο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να στείλουν τον αγώνα στη ρουλέτα του 5ου σετ το οποίο τους βρήκε στο
τέλος να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του σετ με 15-12 και ταυτόχρονα τη νίκη με 3-2 σετ (21-25, 17-25, 2520, 28-26, 15-12)
ΘΟΪ Αυγόρου (Λιούπομιρ Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Ντινόβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή, Τσολάκοβα,
Παρπούνα (Λίμπερο)
Πανιδαλιακός (Χριστόδουλος Σιαντρής): Κόσιη, Ανδρέου, Κουσκ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου Α., Σταύρου-λ
(Εικοσάρη)
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Στη φωτό φάση από τον αγώνα Ανόρθωσις - ΑΕΚ Κίτιον 3-0. Η Γιασεμίδου προσπαθεί να αποφύγει με πλασέ το διπλό
μπλοκ των παικτριών της Ανόρθωσης Ριαλά και Τσέρναγια.

02.11.2010 / 17.48

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών - Τετάρτη 03.11.2010
Η Επιτροπή Διαιτησίας όρισε πριν από λίγο τους διαιτητές επόπτες και γραμματείες για τον αυριανό αγώνα
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών.
ΑΝΤΡΩΝ: Α.Ε.ΚΑΡΑΒΑ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ, Γηπ. Σπ.Κυπριανού ώρα: 8.00μ.μ.
Διαιτητές: Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΦΡ.ΠΕΤΡΟΥ
Επόπτες: Κ.ΚΟΓΙΩΝΗΣ, Α.ΑΡΤΕΜΙΟΥ
Σημειωτής: Γ.ΛΕΥΤΕΡΗ
Βοηθ. Σημειωτής: Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

02.11.2010 / 09.29

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών
Λόγω διεξαγωγής Πανευρωπαίκού πρωταθλήματος καράτε στη Κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού από Πέμπτη 4
Νοεμβρίου μέχρι Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010 ο προγραμματισμένος αγώνας της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας ανδρών Ροκκα ΑΕ Καραβά Λάμπουσα - Παφιακός θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010
στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού και ώρα 8.00μ.μ.
Εξάλλου την ίδια ημερομηνία θα διεξαχθούν και 2 συναντήσεις για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών. Στο
Παραλίμνι η Ε.Ν.Παραλιμνίου αντιμετωπίζει τον Φοίνικα Πύλας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιμετωπίζει στο γήπεδό
του τον Αρη Λεμεσού. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 8.00μ.μ.

02.11.2010 / 09.08

2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών
Διεξάγεται απόψε Τρίτη 2.11.2010 με 4 συναντήσεις η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας
Γυναικών. Η ΑRUJI Ανόρθωσις αντιμετωπίζει στο ΑΤΙ την ΑΕΚ Κίτιον. Η ΑΕΛ στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας
παιχνίδι της αντιμετωπίζει την Ολυμπιάδα Νεάπολης και ο Απόλλωνας ο οποίος φιλοξενείται από την νεοφώτιστη ΑΠΕΝ
στην κλειστή αίθουσα του Αγίου Αθανασίου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το ΘΟΪ Αυγόρου υποδέχεται τον
Πανιδαλιακό επιδιώκοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες μετά το νικηφόρο πέρασμα της ομάδας από το
«Κίτιον», όπου κέρδισε την ΑΕΚ με 3-1 σετ κάνοντας την έκπληξη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όλοι οι αγώνες

αρχίζουν στις 8:00μμ.
2η αγωνιστική Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Γυναικών
Εξάλλου για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών θα γίνουν απόψε δύο αγώνες. Ο Ναυτικός Ομιλος
Αμμοχώστου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Φοίνικα Πύλας στοχεύοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και
ο Αρης Πολεμίου φιλοξενεί στο Πολέμι τον φιλόδοξο και αρκετά ενισχυμένο φέτος Μαραθώνα. Απέκτησε από την
Ανόρθωση τις Τριφυλλή, Αλεξάνδρου και Ορφανίδου.

02.11.2010

/ 09.08

2η μεταγραφική
περίοδος
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου απέκτησε στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο την Μαρία
Γκόντσαρουκ (Ουκρανία με ημερομηνία εγγραφής 28.10.2010).

30.10.2010 / 02.38

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - Με νίκες άρχισαν τα φαβορί
Mε νίκες των φαβορί ξεκίνησε το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 2010-2011. Στο ντέρμπι της
αγωνιστικής, η πρωταθλήτρια Maarle Ανόρθωση επιβλήθηκε με 3-1 σετ του πολύ καλού Chloe's Παφιακού στο
«Αφροδίτη». Στους άλλους αγώνες, η κυπελλούχος Pokka ΑΕΚ Καραβά, κέρδισε με 3-0 εκτός έδρας την Ολυμπιάδα
Νεάπολης. Με το ίδιο σκορ, η Ομόνοια κέρδισε το μαχητικό Διόνυσο όπως και η Νέα Σαλαμίνα την Αναγέννηση
Δερύνειας.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Chloe's Παφιακός- Ανόρθωσις 1-3
Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο άφησε ικανοποιημένους του πολλούς φίλους του βόλεϋ που το παρακολούθησαν,
η Ανόρθωση επικράτησε του Παφιακού με 3-1 σετ. Στο πρώτο σετ ο Παφιακός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και με
πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Σέρβο διαγώνιο Σβετοζάρεβιτς, ο οποίος είχε 10/12 επιθέσεις με 6 επιτυχημένες κόντρα
επιθέσεις, κατάφερε να να προηγηθεί με 1-0 σετ. Η συνέχεια όμως ανήκε στην Ανόρθωση, η οποία με όπλο την πίεση
στο σερβίς και με το ανέβασμα των Τέρενς (ανέβηκε αισθητά μετά την κίνηση του Πέτρου Κοντού να τον μεταφέρει
δίπλα από τον Άνθιμο Οικονομίδη) και Γεωργίου, οι οποίοι ήταν άξιοι συμπαραστάτες του Τσάβες επιθετικά, κατάφερε
να αντιστρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και έφθασε σε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Τα σετ 25-22, 22-25, 18-25,
23-25.
Chloe's Παφιακός (Ντράγκαν Μιλόσεβιτς): Λιούπισιτς, Ανάσκοφ, Σβετοζάρεβιτς, , Καρεσίου, Κτωρίδης,
Τσαγαρίδης Γ., Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο (Σαββίδης, Ανθής, Τσαγγαρίδης Α., Κόκκινος)
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Ιωάννου, Οικονομίδης, Τέρενς, Τσάβεζ, Κοντός Γ., Παπαϊωάννου, Πλατρίτης –
Λίμπερο (Κοντός Γ., Χριστοφή, Χριστοφορίδης, Παναγιωτίδης, Πρωτοψάλτης).

http://www.youtube.com/watch?v=ArR-9yNJcLI
Ολυμπιάδα N.- Pokka ΑΕΚ Καραβά 0-3
Η κυπελλούχος και νικήτρια του Σούπερ Καπ Pokka ΑΕΚ Καραβά πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο Ακρόπολης
επικρατώντας άνετα της Ολυμπιάδας Νεάπολης με 3-0 σετ. (16-26, 16-25, 11-25). Χαρακτηριστικό του αγώνα το ότι οι
δύο προπονητές Φίλιππος Κατράνης και Γιούρι Φιλίποφ έδωσαν την ευκαιρία σχεδόν σε όλους τους παίχτες των
ομάδων τους να αγωνιστούν.
Ολυμπιάδα Νεάπολης (Φίλιππος Κατράνης): Κατράνης, Φαούτας, Σοφιανός, Φράγκου, Ο.Χομαγιούν, Πάρπας,
Βάρδας-Λίμπερο (Αντωνιάδης, Παπαστεριανός, Χαραλάμπους, Πέτρου, Λοϊζου)
Pokka ΑΕΚ Καραβά (Γιούρι Φιλίποφ): Κνέζεβιτς, Κολάς, Μοράλες, Νατόπτα , Γκονζάλεζ, Ευσταθίου, ΜιχαήλΛίμπερο (Χ΄Δαμιανού, Χ΄Φιλίππου,Ζαχαρία, Παμπακάς)
Νέα Σαλαμίνα-Αναγέννηση 3-0
Η Νέα Σαλαμίνα χωρίς τον Μάρκο Κλοκ στη σύνθεσή της (λόγω τιμωρίας από την προηγούμενη σεζόν) αλλά με τον
δυναμικό διαγώνιο Ζουράβλιεφ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση (ήταν τραυματίας κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας), επιβλήθηκε της μαχητικής Αναγέννησης Δερύνειας με 3-0 σετ. Καθοριστική η επικράτηση της
Σαλαμίνας στο 2ο σετ με 25-23 παρά την προπάθεια των φιλοξενούμενων (έπαιξαν χωρίς τον Βραζιλιάνο Φερρέϊρα) να
ισοφαρίσουν σε 1-1 σετ τον αγώνα. Τα σετ 25-18, 25-23, 25-19.
Νέα Σαλαμίνα (Μάρκο Κλοκ): Μπόικοβιτς, Ζουράβλιεφ, Δημητρίου, Αδάμου, Ιωαννίδης, Ιωάννου, Χρίστου-Λίμπερο
(Μιχαηλίδης, Χρυσοστόμου)
Αναγέννηση Δερύνειας (Παναγίδης Κώστας): Στέκας, Θόρπ, Κουμής, Ζάνης, Γουϊττον, Αχιλλέως, ΠαναγιώτουΛίμπερο.

Ομόνοια-Διόνυσος 3-0
Στο «Λευκόθεο», η Ομόνοια επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας του αξιόμαχου Διόνυσου (έφτιαξε ομάδα
παρά τα τεράστια προβλήματα) με 3-0 σετ. Για την Ομόνοια δεν αγωνίστηκαν οι διεθνείς Σάββας Σάββα (τραυματίας)
και Αχιλλέας Πετρακίδης (τιμωρημένος). Τα σετ 25-21, 25-21, 25-18. Στη φωτό πάνω ο Κουβανός Μορένο της
Ομόνοιας επιχειρεί καρφί και διασπα΄το διπλό μπλοκ των παικτών του Διόνυσου.
Ομόνοια (Σάρα Τοντόροφ): Μορένο, Γκραντινάροφ, Γιάνκοφ, Αλεξίου, Πετρακίδης Σ., Σπανιάς, Ηρακλέους-λίμπερο
(Πολυνείκης, Αποστόλου).
Διόνυσος (Χριστος Παναγίδης): Αχιλλέως Κ., Βαμβατσούλης, Γκόμες, Τόμιτς, Γκάιντις, Ανδρέου, ΧαραλαμπίδηςΛίμπερο (Μασιάς, Κανναβιάς).

29.10.2010 / 22.47

25o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Αρχίσει αύριο Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 με τη διεξαγωγή 8 συναντήσεων το 25ο πρωτάθλημα Νεανίδων. Φέτος το
πρωτάθλημα είναι ενιαίο και θα διεξαχθεί αρχικά σε περιφερειακή φάση και στη συνέχεια η τελική φάση θα είναι
παγκύπρια και θα διεξαχθεί σε μία πόλη. Το ίδιο ισχύει και στη κατηγορία των Εφήβων όπου τη Κυριακή 31 Οκτωβρίου
2010 αρχίζει η 25η διοργάνωση με επίσης 8 συναντήσεις.
Από την περίοδο 1986-87 όταν δε άρχισαν τα πρώτα πρωταθλήματα, πολυνίκης σύλλογος στη κατηγορία νεανίδων
είναι η ΑΕΛ με 11 πρωταθλήματα. Ακολουθούν ο Απόλλων με 4, Ανόρθωσις, ΑΕΚ, Πανιδαλιακός με 2 και Ολυμπιάδα,
Πεζοπορικός και ΘΟΙ Αυγόρου με 1.
Στους έφηβους στον σχετικό πίνακα προηγείται η Νέα Σαλαμίνα με 6 πρωταθλήματα και ακολουθούν Παφιακός με 4,
Αρης Πολεμίου και ΑΠΟΕΛ με 3, Απόλλων και Ανόρθωσις με 2 και Ε.ΝΠαραλιμνίου, Ομόνοια, Διόνυσος, Ολυμπιάδα με
1.

29.10.2010 / 22.15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΠΑΠ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ομόνοια-Διόνυσος 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)
Ν.Σαλαμίνα-Αναγέννηση 3-0 (25-18, 25-23, 25-19)
Ολυμπιάδα Ν.-ΑΕ Καραβά 0-3 (16-25, 15-25, 11-25)
Παφιακός-Ανόρθωσις 1-3 (25-22, 22-25, 18-25, 23-25)

29.10.2010 / 19.12

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι όλα τα σωματεία από τώρα και στο εξής να παραδίδουν στα γραφεία της τον
ολοκληρωμένο φάκελλο του αθλητή/τριας για την έκδοση του Δελτίου Υγείας. Η Ομοσπονδία εντός μίας εβδομάδας θα
έχει το Δελτίο Υγείας.

29.10.2010 / 09.57

ΟΠΑΠ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - Μεταγραφές ξένων και κοινοτικών παικτών
Εχει ολοκληρωθεί η πρώτη μεταγραφική περίοδος (για ξένους και κοινοτικούς παίκτες) για την Α Κατηγορία ανδρών.
Έχουν εγγραφεί συνολικά 21 ξένοι και κοινοτικοί παίκτες.
Η πρωταθλήτρια Maarle Ανόρθωσις απέκτησε τους Μιχάλη Χριστοφορίδη (Ελλάδα με ημερομηνία εγγραφής
21.10.2010), Λούκας Τσάβεζ (Αργεντινή - 19.10.2010), Μάρτιν Τέρενς (Καναδάς - 18.10.2010).
Η κυπελλούχος Pokka Α.Ε.Καραβά Λάμπουσα απέκτησε τους Φερνάντο Μοράλες (Πουέρτο Ρίκο - 20.10.2010), Χοσέ
Λουίς Γκονζάλεζ (Αργεντινή - 16.10.2010), Ντιμίτρο Ναντόπτα (Ουκρανία - 21.10.2010).
Η Ομόνοια απέκτησε τους Αντόνιο Βίκτορ Μορένο Περέζ (Κούβα - 14.10.2010), Μίροσλαβ Γκραντινάροφ (Βουλγαρία 12.10.2010), Μπόρις Γιάνκοφ (Βουλγαρία - 12.10.2010).
Η Νέα Σαλαμίνα απέκτησε τους Ιβάν Μπόϊκοβιτς (Σερβία - 21.10.2010), Εϊβο Ζουράβλιοφ (Εσθονία - 19.10.2010),
Μάρκο Κλοκ (Ολλανδία - 21.10.2010).
Ο Chloe's Παφιακός απέκτησε τους Ντράγκαν Ζβετοζάρεβιτς (Σερβία - 21.10.2010), Αλεξάντερ Λιούπισιτς (Σερβία 21.10.2010), Βασίλεφ Μποκομίλ Ανάτσκοφ (Βουλγαρία - 21.10.2010).
Ο Διόνυσος Στρουμπίου απέκτησε τους Ντανίλο ντα Σίλβα Πάες Γκόμες (Βραζιλία - 27.10.2010), Νέμανια Τόμιτς
(Βοσνία - 26.10.2010), Αντριους Γκάϊντις (Λιθουανία - 26.10.2010).
Η Αναγέννηση Δερύνειας απέκτησε τους Κριστιάνο Φράνκο Φερρέϊρα (Βραζιλία - 28.10.2010), Τζόσουα Θόρπ
(Αυστραλία - 28.10.2010), Τζόναθαν Γουίττον (Καναδάς - 28.10.2010)
Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος αρχίζει από τις 30 Οκτωβρίου 2010 και θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2010.

28.10.2010 / 07.05

ΟΠΑΠ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Νίκησε η Ολυμπιάδα Φρενάρους
Στους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας ανδρών η Ολυμπιάδα Φρενάρους
νίκησε με 3-1 σετ την Ε.Ν.Παραλιμνίου. Στον άλλο αγώνα της βραδιάς ο ενισχυμένος Φοίνικας Πύλας νίκησε με 3-1
σετ (22-25, 25-12, 25-23, 25-20) την Εθνική Ενόπλων Κύπρου.

27.10.2010 / 18.07

ΣΕΡΒΙΣ και στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών 20102011 με το ντέρμπι Παφιακός-Ανόρθωση στο «Αφροδίτη» να «κλέβει» την παράσταση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις,
η κυπελλούχος και τροπαιούχος του Σούπερ Καπ ομάδα της ΑΕΚ Καραβά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολυμπιάδα
Νεάπολης, η Ομόνοια υποδέχεται το Διόνυσο και η Ν. Σαλαμίνα την Αναγέννηση στη κλειστή αίθουσα Σπύρος
Κυπριανού. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8.00μ.μ. Ο αγώνας Παφιακού - Ανόρθωσης θα μεταδοθεί ζωντανά από την
τηλεόραση του ΡΙΚ2.

27.10.2010 / 09.05

ΣΕΡΒΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΟΠΑΠ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Σήμερα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας ανδρών με τη συμμετοχή 6 ομάδων.
Ανάμεσά τους και η Εθνική Ενόπλων Κύπρου η οποία θα αγωνίζεται εκτός συναγωνισμού. Σήμερα θα γίνουν 2
αγώνες: Ολυμπιάδα Φρενάρους - Ε.Ν.Παραλιμνίου και Φοίνικας Πύλας - Εθνική Ενόπλων Κύπρου. Οι αγώνες αρχίζουν
στις 8.μ.μ. Ο προγραμματισμένος αγώνας Αρη Λεμεσού - Προμηθέα μετά την αποχώρηση του Προμηθέα δεν θα
διεξαχθεί.

27.10.2010 / 09.05

ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

Η ομάδα ανδρών Β΄Κατηγορίας του Προμηθέα Ανθούπολης ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι δεν θα συμμετάσχει στο
πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011.

26.10.2010 / 22.56

1η αγωνιστική ΟΠΑΠ Α και Β Κατηγορίας Γυναικών - Την έκπληξη το ΘΟΙ
Με το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι να διεξάγεται στο «Κίτιον» ανάμεσα στην ΑΕΚ και το ΘΟΪ άνοιξε η αυλαία του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Γυναικών 2010-2011. Η Ανόρθωσις επιβλήθηκε εκτός έδρας της Ολυμπιάδας με
0-3 σετ, όπως και ο Απόλλωνας του Πανιδαλιακού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΛ κέρδισε εντός έδρας την ΑΠΕΝ με 3-0 σετ
ενώ σε ένα αμφίρροπο αγώνα το ΘΟΪ επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ Κίτιον με 1-3 σετ, κάνοντας την έκπληξη.
Οι αγώνες αναλυτικά:
Ολυμπιάδα-Ανόρθωσις 0-3
Η νταμπλούχος και νικήτρια του Σούπερ Καπ Ανόρθωσις ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα επικρατώντας εύκολα εκτός
έδρας της Ολυμπιάδας με 3-0. Τα σετ: 12-25 (22΄), 10-25 (22΄), 13-25 (20΄).
Συνθέσεις:Ολυμπιάδα (Τοντόροβα Μ.): Τοντόροβα, Καραγιάννη, Καρλατίρας, Στυλιανού, Ψηλογένη, Μπρατουχίνα,
Ηρακλέους-Λίμπερο (Χαραλάμπους)
Ανόρθωσις (Σάλτσεβιτς Ι.): Βασιλείου, Ντούμτσεβα, Ριαλά, Τσέρναγια, Στογιάνοβα, Ιωάννου, Αγγελοπούλου-Λίμπερο,
(Κούτα, Σταύρου)

AEΛ-ΑΠΕΝ 3-0
Η ΑΕΛ επικράτησε της ΑΠΕΝ με 3-0 σετ (25-15, 25-10, 25-15) στο γήπεδο της, μπαίνοντας με το δεξί στις αγωνιστικές
υποχρεώσεις του φετινού πρωταθλήματος. Στο 1ο σετ η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου επικράτησε με 25-15 σε 22
λεπτά, στο 2ο σετ με 25-10 σε 20 λεπτά και στο 3ο σετ 25-15 σε 18 λεπτά. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με τις
παρακάτω συνθέσεις:
ΑΕΛ (Κωνσταντίνου Α.): Κωνσταντίνου Μ., Κωνσταντίνου Δ., Παύλου, Μιγιάτοβιτς, Ιορδάνους, Πέρες (Χαραλάμπους,
Κωνσταντίνου)
ΑΠΕΝ (Δημητρίου Δ.): Χριστοφόρου, Τρατς, Ε.Γκρύπαν, Βαρνάβα, Αγαθοκλέους, Παπαγιάννη (Σωτηρίου, Καραπατέα)
Πανιδαλιακός-Απόλλων 0-3
Νικηφόρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ο Απόλλων ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Πανιδαλιακού με 3-0 σετ: 1825 (25΄), 20-25(23΄), 15-25(17΄). Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με τις πιο κάτω συνθέσεις:
Πανιδαλιακός (Σιαντρής Χ.): Κόσιη, Ανδρέου, Κουσκ, Αθανασίου, Μόρτον, Ταλιαδώρου
Απόλλων (Λέτσιεφ): Μανίταρου, Ιωαννίδου, Σίσκου, Σοκόλοβα, Κότσιεβα, Ουζούνοβα, Στεφάνου-Λίμπερο (Στάροβλαχ)
ΑΕΚ Κίτιον-ΘΟΪ Αυγόρου 1-3
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε το ΘΟΪ Αυγόρου απέναντι στην ΑΕΚ Κίτιον με 1-3 σετ σε ένα ενδιαφέρον
παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2 σετ 17-25(25΄), 23-25(22΄) αλλά η ΑΕΚ μετά από ένα συναρπαστικό
τρίτο σετ, το οποίο είχε διάρκεια μισής ώρας, κατάφερε να μειώσει σε 1-2 σετ επικρατώντας με 27-25. Το 4ο σετ
κρίθηκε στις λεπτομέρειες και το ΘΟΪ κατάφερε να πάρει το σετ με 23-25 σε 24λεπτά και τη νίκη με 1-3 σετ, παρά τη
μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Συνθέσεις:
ΑΕΚ Κίτιον (Λάντρι Κ.): Λάντρι, Γιασεμίδου, Βουβάκου, Χαραλάμπους Α., Μοσφιλιώτη, Ρέινεκε , Χριστοδούλου
(Λίμπερο)
ΘΟΪ Αυγόρου (Νοβάκοφ): Χαραλάμπους, Ντινόβα, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ, Χ΄Κωνσταντή, Τσολάκοβα, Παρπούνα
(Λίμπερο).
Β΄Κατηγορία
Αρχισε και το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας γυναικών. Εγιναν δύο δυνατά ματς και επικράτησαν οι γηπεδούχοι.
Στη Λάρνακα και στο κλειστό της Βεργίνας ο Μαραθώνας επιβλήθηκε της Αναγέννησης Δερύνειας με 3-1 σετ (19-25,
25-16, 25-17, 25-21) ενώ στη Λεμεσό και στο Θεμιστόκλειο ο Ν.Ο.Αμμοχώστου έκανε τη μεγάλη ανατροπή (έχανε με
0-2 σετ και στο τάϊ μπρεϊκ με 8-12) και πήρε μια μεγάλη νίκη επί του Αρη Πολεμίου με 3-2 σετ. Τα σετ (22-25, 25-27,
25-19, 25-16, 15-12).

26.10.2010 / 18.05

Εξετάσεις διαιτησίας
Η Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις για τις 28 Οκτωβρίου 2010, αναβάλλονται και
θα διεξαχθούν τη Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 5.00μ.μ.

26.10.2010 / 11.55

Τηλεοπτικές μεταδόσεις
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει το πρόγραμμα των ζωντανών τηλεοπτικών μεταδόσεων του ΡΙΚ2 για τον μήνα Νοέμβριο
2010. Στις 29 Οκτωβρίου 2010 θα μεταδοθεί ο αγώνας ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ.
5.11.2010 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
12.11.2010 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ
19.11.2010 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΑΦΙΑΚΟΣ
26.11.2010 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ

26.10.2010 / 11.55

ΟΠΑΠ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Μεταγραφές ξένων και κοινοτικών παικτριών
Χθες έληξε η πρώτη μεταγραφική περίοδος για τις Α και Β Κατηγορία Γυναικών. Στην Α΄Κατηγορία Γυναικών έχουν
εγγραφεί συνολικά 24 ξένες και κοινοτικές παίκτριες.
Η πρωταθλήτρια Ανόρθωσις απέκτησε τις Γιούλια Στογίανοβα (Βουλγαρία με ημερομηνία εγγραφής 20.9.2010),
Γιέσσικα Ανγκούλο (Κολομβία - 22.10.2010), Ναταλία Ντούμτσεβα (Ρωσία - 5.10.2010), Αναστασία Τσέρναγια 11.10.2010), Ναταλί Φλαβιάνι (Αργεντινή - 22.10.2010).
Η δευτεραθλήτρια ΑΕΛ απέκτησε τις Ιβάνα Στογιαντίνοβιτς (Κροατία - 14.10.2010), Μαρία Χοσέ Γκονζάλεζ Περέζ
(Βενεζουέλα - 6.10.2010), Μαρίνα Λαβρούκ (Ουκρανία - 28.9.2010), Μαρίνα Ισάκοβα (Λεττονία - 25.10.2010), Γιέλενα
Μιγιάτοβιτς (Σερβία - 12.10.2010).
Ο Απόλλων απέκτησε τις Βάνια Σοκόλοβα (Βουλγαρία - 30.9.2010), Ιλιάνα Γκότσεβα (Βουλγαρία - 1.10.2010),
Σβετλάνα Στογιάνοβα (Βουλγαρία - 30.9.2010), Σλάφκα Ουζούνοβα (Βουλγαρία - 1.10.2010).
Η ΑΕΚ Λάρνακας απέκτησε τις Κρίστι Λάντρι (ΗΠΑ - 25.10.2010) και Ρίνεκε Τέϊλορ (ΗΠΑ - 25.10.2010).
Το ΘΟΙ Αυγόρου απέκτησε τις Εβελίνα Τσολάκοβα (Βουλγαρία - 25.10.2010) και Ασία Ντινόβα (Βουλγαρία 25.10.2010).
Η Ολυμπιάδα Νεάπολης απέκτησε τις Μαρία Τοντόροβα (Βουλγαρία - 21.10.2010), Μόνικα Καρλάτιρας (Βουλγαρία 21.10.2010) και Ναταλία Μπρατούχινα (Εσθονία - 19.10.2010).
Ο Πανιδαλιακός απέκτησε τις Νικόλ Μόρτον (ΗΠΑ - 25.10.2010) και Τρίν Κούσκ (Εσθονία - 25.10.2010) και η
νεοφώτιστη ΑΠΕΝ απέκτησε την Αναστασία Τράτς (Ουκρανία - 15.10.2010).
Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος αρχίζει από τις 27 Οκτωβρίου 2010 και θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2010.

25.10.2010 / 09.05

ΟΠΑΠ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αύριο Τρίτη 26 Οκτωβρίου αρχίζουν τα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Α΄και Β΄Κατηγορίας γυναικών. Ολοι οι αγώνες αρχίζουν
στις 8.μ.μ. Για τα πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας γυναικών θα διεξαχθούν 4 συναντήσεις: Ολυμπιάδα Νεάπολης Ανόρθωσις, ΑΕΛ - ΑΠΕΝ, Πανιδαλιακός - Απόλλων και ΑΕΚ Κίτιον - ΘΟΙ Αυγόρου. Για το πρωτάθλημα Β΄Κατηγορίας
γυναικών θα διεξαχθούν δύο αγώνες: Μαραθώνας - Αναγέννηση Δερύνειας και Ν.Ο.Αμμοχώστου - Αρης Πολεμίου. Ο
αγώνας Γκράμμαρ - Φοίνικα δεν θα διεξαχθεί αφού αποχώρησε η ομάδα του Γκράμμαρ.

25.10.2010 / 09.05

ΟΠΑΠ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ομάδα γυναικών Β΄Κατηγορίας του Γκράμμαρ ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα
για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011.

21.10.2010 / 10.06

CEV MEN'S GM CAPITAL CHALLENGE CUP
Η Ομόνοια το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 ηττήθηκε με 3-0 σετ (23-25, 23-25, 19-25) από την Μέταλλουργκ Ζλόμπιν
της Λευκορωσίας και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

23.10.2010 / 04.42

ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ
Σε ένα ωραίο τελικό με εντυπωσιακές φάσεις και ανατροπές η ΑΕ Καραβά κέρδισε με 3-1 την Ανόρθωση κατακτώντας
το πρώτο Σούπερ Καπ στην ιστορία της.
Η ΑΕ Καραβά μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι παίρνοντας προβάδισμα με 5-1 με άσσο του Ουκρανού ακραίου Ντιμίτρο
Νατόπκα, ενώ κράτησε μια διαφορά τριών πόντων μέχρι το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ με 8-5 χάρη σε επίθεση του
Ευσταθίου και μπλοκ του Κνέζεβιτς. Η Ανόρθωση μπήκε δυνατά με την επάνοδό της στον αγώνα και χάρη σε ένα
εντυπωσιακό πόντο του Χριστοφορίδη, ο οποίος συμπλήρωσε 4 πόντους με δύο μπλοκ και δύο επιθέσεις, πήρε
προβάδισμα με 9-8. Ο πολύ καλός Μάρτιν με άσσο έκανε το 11-8, αλλά το δυναμικό ανέβασμα της ΑΕΚ και ειδικά του
εντυπωσιακού Αργεντίνου διαγώνιου «Πέπε» Γκονζάλεζ έφερε τη διαφορά στον ένα πόντο (16-15) στο δεύτερο
τεχνικό τάιμ-άουτ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 23-23 προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους
του βόλεϊ . Ο Τσάβεζ είχε κάνει με εκπληκτική επίθεση το 22-21 για την Ανόρθωση, αλλά αυτή ήταν η τελευταία
φορά που η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα στο σετ καθώς ο Πέπε Γκονζάλεζ με τρεις συνεχόμενους πόντους (2
επιθέσεις και ένα άσσο) βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ.
Χαρακτηριστικό το εκπληκτικό ποσοστό του 82% στις επιθέσεις που είχε στο πρώτο σετ σύμφωνα με τα στατιστικά
του ομοσπονδιακού τεχνικού Κώστα Δεληκώστα ο οποίος ήταν ο φιλοξενούμενος του ΡΙΚ στη μετάδοση του αγώνα.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα του αγώνα αντιστράφηκε με την «Κυρία» να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει
από νωρίς προβάδισμα τριών πόντων (6-3 και 8-5). Το δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ βρήκε την Ανόρθωση να προηγείται
με 16-12 χάρη σε ένα μπλοκ του Γ. Κοντού στον Γκονζάλεζ. Ο εκπληκτικός στο 2 ο σετ Τσάβεζ κρατούσε τα ηνία στο
σκοράρισμα και με δικό του πόντο η διαφορά έφτασε στους επτά πόντους (19-12). Η Ανόρθωση δεν άφησε την
ευκαιρία να πάει χαμένη και πήρε το σετ με 25-19 ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με πόντο του Γ. Κοντού για την Ανόρθωση και στη συνέχεια Πέπε Γκονζάλεζ και Τσάβεζ (οι
οποίοι έπαιρναν με επιτυχία το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων των ομάδων τους) έδωσαν από ένα πόντο στην
ομάδα τους. Η ΑΕΚ άρχισε να «χτίζει» μια διαφορά στο σκορ (8-6), ενώ στο σετ αυτό οι τεχνικοί των ομάδων

άρχισαν να ψάχνουν και για λύσεις από τον πάγκο τους για να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε υποδοχή και επίθεση.
Ο Χ΄Φιλίππου ήταν σε καλή βραδιά δίνοντας πολλές λύσεις σε υποδοχή και επίθεση για την ομάδα του Γιούρι Φιλίποφ,
ενώ ο Γεωργίου ανέβασε τα ποσοστά της επίθεσης της Ανόρθωσης έχοντας επιθετικά 6/7 κερδισμένες επιθέσεις. Ο
Χριστοφορίδης φαινόταν να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι αλλά συνέχισε κανονικά και ο Χριστοφή αντικατέστησε
τον Οικονομίδη. Η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 25-17 με πλασέ του Χ΄Φιλίππου κάνοντας το 2-1 στα σετ.
Το 4ο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη. Η Ανόρθωση βρέθηκε πίσω στο σκορ από την αρχή με 6-1 και στη συνέχεια
με 16-12. Εκεί που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα επικρατούσε, η Ανόρθωση ανέβασε στροφές και με τον Μάρτιν να
ανεβαίνει αισθητά και τις άμυνες να δίνουν ευκαιρίες για πόντους στις κόντρα επιθέσεις, «ροκάνισε» τη διαφορά και
ισοφάρισε με μπλοκ του Τσάβεζ σε 19-19. Αμέσως μετά πήρε το προβάδισμα στο σκορ με 20-19 και σε ένα
εκπληκτικό ράλι που ακολούθησε ο Μάρτιν με εντυπωσιακό καρφί στη μικρή διαγώνιο έκανε το 22-20 δίνοντας
σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να φέρει την ισοφάριση για την Ανόρθωση
αφού Νατόπκα και Ευσταθίου «έφεραν» το ματς στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 22-22. Η ΑΕΚ πιο ψύχραιμη στα τελευταία
στάδια του σετ και με τον Πέπε Γκονζάλεζ να εκμεταλλεύεται τις κόντρα επιθέσεις που έφερε το δύσκολο σερβίς του
Παμπακά, έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 25-23 παίρνοντας έτσι το πρώτο Σούπερ Καπ στην ιστορία της απέναντι
σε έναν σπουδαίο αντίπαλο όπως ήταν η Ανόρθωση.

Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες και οι παράγοντες της ΑΕ Καραβά ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση
του πρώτου τροπαίου στην ιστορία της ομάδας.
Ανόρθωσις (Πέτρος Κοντός): Ιωάννου, Χριστοφορίδης, Οικονομίδης, Μάρτιν, Τσάβεζ, Κοντός Γ., λίμπερο Πλατρίτης
(Πρωτοψάλτης, Γεωργίου, Παναγιωτίδης, Χριστοφή)
ΑΕ Καραβά (Γιούρι Φιλίποφ): Κνέζεβιτς, Κολάς, Μοράλες, Νατόπτα , Γκονζάλεζ , Ευσταθίου, λίμπερο
Μιχαήλ (Χ΄Φιλίππου, Παμπακάς)
Δηλώσεις στο ΡΙΚ2:
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετρόσφαιρας κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού αφού συνεχάρη και τις δύο
ομάδες ανέφερε ότι ο αγώνας κρίθηκε στα σημεία, ενώ εξέφρασε την πίστη του ότι φέτος θα έχουμε ένα εξαιρετικό
πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ ολοκληρώνοντας τις σύντομες δηλώσεις του, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους
και υγεία πάνω απ’ όλα.
Ο λίμπερο της ΑΕΚ Καραβά Βασίλης Μιχαήλ ανέφερε σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι ότι η φετινή ΑΕΚ είναι
ακόμα πιο δυνατή από πέρσι και θα διεκδικήσει με αξιώσεις τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο.
Ακολουθήστε το σύνδεσμο για στιγμιότυπα από τον αγώνα και τους πανηγυρισμούς με το τέλος του 4 ου σετ:
http://www.youtube.com/watch?v=XMmYhVBAcFc
http://www.youtube.com/watch?v=XxM_TIfFK5o
http://www.youtube.com/watch?v=lcr0bQLTq7U

22.10.2010 / 22.42

ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΓΙΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ
Η ΑΕ Καραβά πανηγύρισε το πρώτο της Σούπερ Καπ στην ιστορία της. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, κατέκτησε
και το Σούπερ Καπ νικώντας την πρωταθλήτρια Ανόρθωση με 3-1 σετ. (25-23, 19-25, 25-17, 25-23)

21.10.2010 / 10.06

CEV MEN'S GM CAPITAL CHALLENGE CUP - ΕΜΠΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Η Ομόνοια το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 8.00μ.μ. στη κλειστή αίθουσα "Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία"
κτυπά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αντιμετωπίζει την Μέταλλουργκ Ζλόμπιν από τη
Λευκορωσία. Η Ομόνοια είχε ηττηθεί στον πρώτο με 3-1 σετ. Η Ομόνοια χρειάζεται μόνο νίκη γεγονός που θα
οδηγήσει το ματς στο χρυσό σετ (15 πόντους) για να μπορέσει να φθάσει στην πρόκριση. Σε περίπτωση πρόκρισης η
Ομόνοια θα αντιμετωπίσει την Ελβετική Σενουά Γενεύης.

21.10.2010 / 08.15

ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΝΔΡΩΝ - ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΚ 2
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοινώνει ότι το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών 2010, ανάμεσα στην
πρωταθλήτρια Maarle Ανόρθωση και την κυπελλούχο Pokka ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22
Οκτωβρίου 2010, η ώρα 8:00μ.μ. στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, θα μεταδοθεί ζωντανά από
την τηλεόραση του ΡΙΚ 2. Διαιτητές του αγώνα οι κ.κ. Σοφοκλέους, Κολοκοτρώνης.

20.10.2010 / 09.15

ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα ο οποίος είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τις εναλλαγές στο προβάδισμα του σκορ
και τα πολλά «ράλι», η Ανόρθωση κατάφερε να επικρατήσει στο ταί-μπρέικ της ΑΕΛ με 3-2 σετ (22-25, 25-21, 22-25,
25-21, 15-11).
1ο σετ:
Από την αρχή του αγώνα, οι δύο ομάδες έδειχναν ισοδύναμες στον αγωνιστικό χώρο και προχωρούσαν πόντο-πόντο.
Η ΑΕΛ προηγήθηκε με 5-3 δείχνοντας πιο αποφασιστική στο ξεκίνημα, αλλά η Ανόρθωση με τρεις συνεχόμενους
πόντους από επιθέσεις των Τσέρναγια (πέρσι ήταν Νοβίκοβα) και Ντούμτσεβα αλλά και ένα άσσο της Στογιάνοβα,
κατάφερε να πάρει προβάδισμα για πρώτη φορά στο 6-5 και να το διατηρήσει μέχρι το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ (8-7).
Η ΑΕΛ αντέδρασε με την επανέναρξη του αγώνα και εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη του αντιπάλου κυρίως στην
υποδοχή μετά από την πίεση που έβαλε στο σερβίς, κατάφερε με ένα σερί 3-0 να κάνει το σκορ 8-10. Η Ριαλά έδωσε
εκ νέου το προβάδισμα στην Ανόρθωση με 12-11 με καρφί από το κέντρο και η ΑΕΛ ισοφάρισε με ωραίο διαγώνιο
καρφί της Μιγιάτοβιτς από τη θέση δύο. Η Μιγιάτοβιτς πηγαίνοντας στο σερβίς στο 12-12 δημιούργησε μεγάλα
προβλήματα στην υποδοχή της Ανόρθωσης και ένας άσσος της ίδιας παίχτριας έκανε το 12-16 για την ΑΕΛ δίνοντάς
της σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του σετ. Η διαφορά διατηρήθηκε μέχρι τα τελικά στάδια του σετ με την
Ανόρθωση να μειώνει στους δύο πόντους στο 21-23 και 22-24 αλλά το πρώτο σετ κατέληξε τελικά στην ΑΕΛ με 2225. Η ΑΕΛ με τις Ιορδάνους και Κωνσταντίνου Μ. έκλεινε καλά στο μπλοκ, οι δύο ακραίες της τέλειωναν τις
περισσότερες φάσεις, ενώ η Πέρεζ «σήκωνε» με επιτυχία μεγάλο βάρος των επιθέσεων από το ωραίο «μοίρασμα » του
παιχνιδιού της Κωνσταντίνου Δ. Χαρακτηριστικό της ΑΕΛ η μη παρουσία λίμπερο, αφού στην πίσω ζώνη παρέμεναν
στον αγώνα οι κεντρικές της ομάδας.
2ο σετ:
Η απώλεια του πρώτου σετ έδειξε να επηρεάζει αρνητικά την Ανόρθωση στα πρώτα στάδια του 2 ου σετ, αφού η ΑΕΛ
πήρε προβάδισμα 1-4 και 4-8 στο πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ. Η Τσέρναγια έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης για την
Ανόρθωση, αρχικά με το φαρμακερό της σερβίς, το οποίο δυσκόλεψε πολύ την υποδοχή της ΑΕΛ και συνέβαλε τα
μέγιστα στην ισοφάριση της Ανόρθωσης σε 8-8. Οι δύο ομάδες έμενν κοντά στο σκορ με την Ανόρθωση να παίρνει για
πρώτη φορά προβάδισμα στο 2ο σετ με 15-14, αλλά ένα λάθος σερβίς της Ανόρθωσης και ένας άσσος της
Πέρεζ έφεραν την ΑΕΛ μπροστά στο σκορ με 15-16 στο δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ. Η Νοβίκοβα πήγε στο σερβίς ενώ
η ομάδα της έχανε με 16-17 και έφυγε όταν η ομάδα της πήρε προβάδισμα τριών πόντων με 20-17. Η Ιορδάνους με
διπλή προσπάθεια «ξεκόλλησε» την ΑΕΛ από τους 17 πόντους κάνοντας το 20-18 αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό αφού η
Ανόρθωση όχι μόνο διατήρησε τη διαφορά, αλλά με δύο συνεχόμενα μπλοκ πήρε το σετ με 25-21 ισοφαρίζοντας σε 11 σετ.
3ο σετ:
Στο τρίτο σετ οι εναλλαγές στο σκορ κρατούσαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του βόλεϊ με την Ανόρθωση να
διατηρεί μικρή διαφορά στα τεχνικά τάιμ άουτ με 8-7 και 16-15 αντίστοιχα. Μια ωραία υποδοχή της Μανωλίδου στο
σερβίς της Νοβίκοβα και ένα εντυπωσιακό τέλειωμα της Πέρεζ έφερε την ΑΕΛ στο 16-16 ενώ ταυτόχρονα απέφυγε

τον «σκόπελο» με το σερβίς της πανύψηλης Ρωσίδας. Το σκορ έγινε 17-20 μετά από ωραία μπλοκ της Κωνσταντίνου
Δ. και κάποια λάθη της «Κυρίας» και στο τέλος το σετ κατέληξε στην ΑΕΛ με 22-25, η οποία πήρε προβάδισμα με 2-1
σετ.

4ο σετ:
Στο τέταρτο σετ η Ανόρθωση ρίσκαρε πιέζοντας στο σερβίς κυρίως με Τσέρναγια, Ριαλά και Στογιάνοβα, ενώ στην
αντίπερα όχθη η ανεβασμένη Μαρίνα Λαβρούκ και η παρέα της έδειχναν αποφασισμένες να κατακτήσουν το τρόπαιο
του Σούπερ Καπ. Το πρώτο τεχνικό τάιμ-άουτ βρήκε την ΑΕΛ μπροστά στο σκορ με 6-8 χάρη σε μια ωραία επίθεση
της Λαβρούκ από τη θέση τέσσερα. Η Κωνσταντίνου Δ. με μπλοκ έκανε το 6-9 αλλά η παρουσία της Τσέρναγια στο
σερβίς βοήθησε και πάλι την Ανόρθωση, η οποία ισοφάρισε αρχικά σε 9-9 με επίθεση της Στογιάνοβα στην κόντρα και
πήρε προβάδισμα με την Τσέρναγια με καρφί από την πίσω ζώνη από τη θέση ένα, ενώ με άσσο στη συνέχεια έφερε
το σκορ στο 12-9 για την Ανόρθωση.
Το δεύτερο τεχνικό τάιμ άουτ βρήκε την Ανόρθωση μπροστά στο σκορ με 16-15. Η Ανόρθωση κρατούσε προβάδισμα
ενός πόντου αλλά η ΑΕΛ με την Πέρεζ ισοφάρισε σε 16-16, με την Λαβρούκ σε 17-17 και με μπλοκ και επίθεση της
Ιορδάνους το σκορ έγινε 19-19. Η πίεση στο σερβίς, οι εντυπωσιακές άμυνες κυριώς της Αγγελοπούλου έφεραν την
Ανόρθωση στο +4 με 24-20 και η ανεβασμένη Ντούμτσεβα έκανε το 25-21 με μπλοκ άουτ ισοφαρίζοντας σε 2-2 και
στέλνοντας τον συγκλονιστικό τελικό στο τάι μπρέικ.
5ο σετ:
Στη «ρουλέτα» του τάι μπρέικ οι δύο ομάδες έδειχναν αποφασισμένες να παλέψουν μέχρι τέλους για την κατάκτηση
του πρώτου τίτλου της χρονιάς. Η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα με 6-3 χάρη σε ωραία επίθεση της Στογιάνοβα στην
κόντρα παρά τις εντυπωσιακές άμυνες από την ΑΕΛ, αλλά η ΑΕΛ αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 7-7 με πλασέ της
Μιγιάτοβιτς. Η Ανόρθωση εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη του αντιπάλου πήρε ξανά προβάδισμα με 10-7 το οποίο
διατήρησε παρά τη μείωση του σκορ σε 10-9 από την Κωνσταντίνου Μ. Η Ντούμτσεβα έδωσε ματς-πόιντ στην
Ανόρθωση με 14-11, η οποία πήρε τελικά το σετ με 15-11 σε 15΄ και τη νίκη με 3-2 σετ, πανηγυρίζοντας τον τίτλο σε
ένα μεγάλο τελικό και απέναντι σε έναν πανάξιο αντίπαλο όπως ήταν η ΑΕΛ.

Αυτός είναι ο 5ος τίτλος Σούπερ Καπ που κερδίζει η Ανόρθωση και πρώτος μετά το 2004.
* Ο «πλουραλισμός» στις επιθετικές προσπάθειες της Τσέρναγια, η οποία έπαιρνε επιθέσεις τόσο από τις τρεις θέσεις
της ζώνης επίθεσης-δύο-τρία και τέσσερα- αλλά και από τη θέση ένα στην πίσω ζώνη, ήταν από τα κλειδιά της
επιτυχίας της Ανόρθωσης στον τελικό, ενώ αυτό όπως μας ανέφερε η προπονήτρια της ομάδας κ. Σάλτσεβιτς μετά το
τέλος του τελικού έγινε και λόγω των προσόντων της παίχτριας, αλλά πρώτα και κύρια γιατί αυτό απαιτούσαν οι
ανάγκες της ομάδας (αναφερόμενη και στη μεγάλη απουσία της Τζέσικα Ανγκούλο από τον τελικό λόγω
τραυματισμού). Ακολουθήστε τους συνδέσμους (links) για να δείτε τους τελευταίους πόντους του αγώνα και την
απονομή μετά τη λήξη του αγώνα:
watch-v=HQZgXOr2ZIM
watch-v=rvuYv7d6cLc

20.10.2010 / 01.15

ΟΠΑΠ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Την κατάκτηση και του Σούπερ Καπ πανηγύρισε ψες η ομάδα γυναικών της Ανόρθωσης ύστερα από μια δυνατή
αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου άνοιξε την νέα πετοσφαιρική πε ρίοδο στις γυναίκες με νέα
προσθήκη τροπαίων αφού μετά το πρωτάθλημα και κύπελλο της περασμένης σαιζόν παίρνει τώρα και το Σούπερ Καπ.
Επικράτησε της ΑΕΛ με 3-2 σετ στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού παρουσία 400 και πλέον φιλάθλων. Τα σετ
22-25, 25-21, 22-25, 25-21, 15-11.
Ανόρθωσις: Βασιλείου, Ιωάννου, Ριαλά, Στογιάνοβα, Τσέρναγια, Ντούμτσεβα, Αγγελοπούλου (λίμπερο), (Κούτα).
ΑΕΛ: Δ.Κωνσταντίνου, Μ.Κωνσταντίνου, Λαβρούκ, Μιγιάτοβιτς, Πέρεζ, Ιορδάνους, Αριστείδου(λίμπερο), Χαραλάμπους.

17.10.2010 / 20.55

CEV WOMEN'S GM CAPITAL CHALLENGE CUP
Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο πανηγύρισε ο Απόλλωνας επικρατώντας και πάλι με 3-1 επί της Βουλγαρικής
Μαρίτζα Πλόβντιβ. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 2-0 (25-22, 25-19) αλλά στη συνέχεια αντέδρασε η Μάριτζα και πήρε
το επόμενο σετ με 28-26. Στο τέταρτο σετ ο Απόλλωνας πιο αποτελεσματικός πήρε το σετ 25-22, τη νίκη με 3-1 και
την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα η εμπειρία των παικτριών του
Απόλλωνα στα κρίσιμα σημεία του κάθε σετ και από την άλλη το συνεχές επίμονο παιγνίδι των αντιπάλων που
επιδίωκαν με κάθε τρόπο να κερδίσουν και να οδηγούσαν το ματς στο χρυσό σετ, κάτι που ευτυχώς δεν έγινε. Ο
Απόλλωνας αγωνίστηκε με τις Μανίταρου, Σοκόλοβα, Γκότσεβα, Σίσκου, Ουζούνοβα, Στογιάνοβα, λίμπερο Στεφάνου
και αλλαγή η Ιωαννίδου. Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα θα είναι η Δυναμό Αζοτάρα Πάντσεβο της Σερβίας. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν στις 7-9 Δεκεμβρίου 2010, γηπεδούχος ο Απόλλωνας και ο επαναληπτικός στις 14-16
Δεκεμβρίου 2010 στη Σερβία.

16.10.2010 / 20.05

CEV MEN'S GM CAPITAL CHALLENGE CUP
Τελικό αποτέλεσμα: Μέταλλουργκ Ζλόμπιν - Ομόνοια 3-1 (25-19, 27-29, 30-28, 25-14)

16.10.2010 / 11.16

Σούπερ Καπ ανδρών και Γυναικών
Τη Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 θα διεξαχθεί στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού και ώρα 8.00μ.μ. ο ετήσιος αγώνας
ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ γυναικών ανάμεσα στην κυπελλοπρωταθλήτρια Ανόρθωση και την δευτεραθλήτρια και φιναλίστ
του κυπέλλου ομάδα της ΑΕΛ.
Επίσης τη Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 θα διεξαχθεί στη κλειστή αίθουσα Σπύρος Κυπριανού και ώρα 8.00μ.μ. ο
ετήσιος αγώνας ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ ανδρών ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ανόρθωση και στην κυπελλούχο ΑΕ Καραβά
Λάμπουσα.

16.10.2010 / 11.16

Aναπτυξιακά πρωταθλήματα - Κληρώσεις ομίλων
Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας οι κληρώσεις των ομίλων των
πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Εφήβων, Νεανίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Παίδων και Κορασίδων. Το πρωτάθλημα
ΟΠΑΠ Νεανίδων θα αρχίσει το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 και θα διεξάγεται κάθε δεύτερο Σάββατο. Το πρωτάθλημα
ΟΠΑΠ Εφήβων θα αρχίσει τη Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010 και θα διεξάγεται κάθε δεύτερη Κυριακή. Τα πρωταθλήματα
Παγκορασίδων και Κορασίδων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010 και θα διεξάγονται επίσης κάθε δεύτερο
Σάββατο. Τέλος τα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παίδων θα ξεκινήσουν τη Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 και θα
διεξάγονται κάθε δεύτερη Κυριακή. Η πρώτη φάση όλων των πρωταθλημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα
τέλη Μαρτίου και οι τελικές φάσεις θα αρχίσουν τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθούν τον Μάϊο.
Φέτος δεν θα διεξαχθεί το Κύπελλο Εφήβων και Κύπελλο Νεανίδων.

16.10.2010 / 10.39

Κύπελλα Ευρώπης
Στη μάχη ρίχνεται σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 η Ομόνοια Λευκωσίας. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη
Μέταλουργκ Ζλόμπιν στις 7.00μ.μ από τη Λευκορωσία στα πλαίσια του πρώτου γύρου του Τσάλλεϊντζ Καπ. Με την
Ομόνοια αναμένεται να αγωνιστούν οι δύο Βούλγαροι νεοαποκτηθέντες ενώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κουβανός
αθλητής της Ομόνοιας Βίκτορ Πέρεζ του οποίου η μετεγραφή ολοκληρώθηκε αλλά η Ευρωπαίκή Ομοσπονδία δεν του
έδωσε την άδεια να αγωνιστεί αφού η προθεσμία για υποβολή αίτησης του παίκτη είχε λήξει. Ο Κουβανός αθλητής θα
ενισχύσει την Ομόνοια στον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στη κλειστή αίθουσα
"Ελευθερία Τάσος Παπαδόπουλος" στη Λευκωσία.
Εξάλλου αύριο Κυριακή στις 7.00μ.μ. η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα αντιμετωπίζει στη Λεμεσό την Βουλγαρική
Μαρίτζα Πλόβντιβ και θα πρέπει να νικήσει και πάλι την αντίπαλό της για να περάσει στην δεύτερη φάση του
Τσάλλεϊντζ Καπ. Διαφορετικά σε περίπτωση ήττας θα παιχθεί το χρυσό σετ (στους 15 πόντους) το οποίο θα κρίνει την
ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση.

16.10.2010 / 10.39

Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε χθες στο Ολυμπιακό Μέγαρο Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας όπου τροποποιήθηκαν
τα άρθρα 15, 22 και 29 των Εσωτερικών Κανονισμών και στη συνέχεια έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης για
μελλοντικές ενέργειες:
α. Τροποποίηση μεταγραφικού πλαισίου Α΄Κατηγορίας
β. Εφαρμογή μεταγραφικού πλαισίου στη Β΄Κατηγορία
γ. Δικαίωμα αθλητή για ελεύθερη επιλογή σωματείου στα 29 του χρόνια ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία
αγωνίζεται
δ. Συμμετοχή και μεταγραφές ξένων αθλητών στην Β΄Κατηγορία.

13.10.2010 / 23.39

9o τουρνουά "Ευάγγελος Φλωράκης"
Η ΑΕΚ Καραβά κατέκτησε το τουρνουά "Ευάγγελος Φλωράκης" που διοργάνωσε ο Παφιακός. Η ΑΕΚ Καραβά νίκησε
στον τελικό τον Παφιακό με 3-0 σετ. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Διόνυσος νικώντας την Νέα Σαλαμίνα με 3-2 σετ.

12.10.2010 / 21.39

9o τουρνουά "Ευάγγελος Φλωράκης"
O Παφιακός νίκησε τον Διόνυσο με 3-0 σετ και πέρασε στον αυριανό τελικό. Στον άλλο ημιτελικό αγώνα η ΑΕ Καραβά
επιβλήθηκε της Νέα Σαλαμίνας με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό. Έτσι στις 4μ.μ. θα αναμετρηθούν Διόνυσος Νέα Σαλαμίνα για την τρίτη θέση και στις 6μ.μ. ο μεγάλος τελικός του τουρνουά Παφιακός - ΑΕ Καραβά.

12.10.2010 / 06.02

9o τουρνουά "Ευάγγελος Φλωράκης"
Αρχισε χθές Δευτέρα το 9ο τουρνουά "Ευάγγελος Φλωράκης" στην Πάφο. Στις 5.μ.μ. έγινε τρισάγιο στο τάφο του
Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη και στις 7.μ.μ. διεξήξχθη ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης ανάμεσα στον Παφιακό
και στην Εθνική Ενόπλων Κύπρου. Νικητής ο Παφιακός με 3-0 σετ.
Το τουρνουά συνεχίζεται σήμερα Τρίτη με δύο συναντήσεις. Στις 6.μ.μ. ο Παφιακός αντιμετωπίζει τον Διόνυσο και στις
8.μ.μ. η Νέα Σαλαμίνα θα αναμετρηθεί με την ΑΕ Καραβά.
Αύριο Τετάρτη 13.10.2010 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός (4.μ.μ.) και ο τελικός (6.μ.μ.).

11.10.2010 / 01.02

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών 2010 - Θρίαμβος της Βραζιλίας
Κατακτήσεις:
ΕΣΣΔ (6),Βραζιλία(3),Ιταλία(3),Τσεχοσλοβακία(2),Πολωνία(1),Ανατολική Γερμανία(1), ΗΠΑ(1).
Η χρυσή βίβλος
2010 (Ρώμη): Βραζιλία, 2006 (Τόκιο): Βραζιλία, 2002 (Μπουένος Άιρες): Βραζιλία,
1998 (Τόκιο): Ιταλία, 1994 (Αθήνα): Ιταλία, 1990 (Ρίο ντε Τζανέιρο): Ιταλία,
1986 (Παρίσι): ΗΠΑ, 1982 (Μπουένος Άιρες): ΕΣΣΔ, 1978 (Ρώμη): ΕΣΣΔ,
1974 (Μεξικό): Πολωνία, 1970 (Σόφια): Ανατολική Γερμανία, 1966 (Πράγα): Τσεχοσλοβακία,
1962 (Μόσχα): ΕΣΣΔ, 1960 (Ρίο ντε Τζανέιρο): ΕΣΣΔ, 1956 (Παρίσι): Τσεχοσλοβακία,
1952 (Μόσχα): ΕΣΣΔ, 1949 (Πράγα): ΕΣΣΔ

11.10.2010 / 01.02

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών 2010 - Θρίαμβος της Βραζιλίας
Στον μεγάλο τελικό η Βραζιλία θριάμβευσε επί της Κούβας με 3-0 μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση. Για τρίτη και
συνεχόμενη φορά στην ιστορία της η Βραζιλία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς μετά το 2002 (στο
Μπουένος Άιρες) και το 2006 (στο Τόκιο), παρέμεινε στην κορυφή του Μουντοβόλεϊ και το 2010. Στον μεγάλο τελικό
που διεξήχθη στο «Παλαλοτομάτικα» της Ρώμης μπροστά σε 12.000 θεατές, η Βραζιλία επιβλήθηκε της Κούβας με 3-0
(25-22, 25-14, 25-22) και ισοφάρισε το καταπληκτικό ρεκόρ της Ιταλίας που πήρε τρεις σερί τίτλους το 1990 (Ρίο ντε
Τζανέιρο), το 1994 (Αθήνα) και το 1998 (Τόκιο).
Κούβα (Σάμουελς): Λεόν 15, Λιλ 9, Καμέο 3, Σιμόν 6, Ιερεζουέλο 2, Ερνάντεζ 6, Γκουτιέρεζ (λ), Κεπέδα, Ντιάζ
Καρμενάτε 1.
Βραζιλία (Μπερναρντίνιο): Ρεζέντε 3, Βισότο 19, Μουρίλο 6, Σαντάνα 5, Ντάντε 8, Σάατκαμπ 6, Ντα σίλβα Περέιρα
(λ), Μουραγκάτι, Φαμπρίτσιο 1
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σερβία που στον μικρό τελικό επιβλήθηκε της «οικοδέσποινας» Ιταλίας με 3-1 (2521, 25-20, 26-28, 25-19).
Σερβία (Κολάκοβιτς): Κοβάσεβιτς 8, Γιάνιτς 1, Στάνκοβιτς 11, Γκρμπιτς 2, Μίλκοβιτς 22, Ποντρασκάνιν 15, Ρόσιτς
(λ), Νίκιτς 8, Τέρζιτς, Πέτροβιτς.
Ιταλία (Αναστάζι): Μαστράντζελο 7, Παρόντι 18, Βερμίλιο 1, Σαβάνι 7, Φέι 13, Μπιραρέλι 4, Μάρα (λ), Λάσκο 4,
Τράβιτσα, Σάλα 3, Ζάιτσεφ 8.

10.10.2010 / 01.48

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών 2010 - Ημιτελική φάση
Στον δεύτερο ημιτελικό η Βραζιλία ήταν η μεγάλη νικήτρια καταφέρνοντας να νικήσει τους πάντες επικρατώντας της
οικοδέσποινας Ιταλίας με 3-1 σετ παίρνοντας το μεγάλο εισιτήριο για τον τελικό. Η Βραζιλία προηγήθηκε με 2-0 σετ
(25-15 και 25-22) αλλά η Ιταλία με την βοήθεια του κόσμου της που κατέκλυσε το γήπεδο αντέδρασε και μείωσε σε
2-1 παίρνοντας το τρίτο σετ με 25-23, πλην όμως σπατάλησε πολλές δυνάμεις. Η Βραζιλία στο επόμενο σετ έδειξε τη
δύναμή της και καθάρισε το σετ με συνοπτική διαδικασία 25-17 παίρνοντας μια μεγάλη νίκη με 3-1 και ταυτόχρονα τη
θέση στον τελικό απέναντι στην Κούβα.
Ο μεγάλος τελικός αναμένεται να ξεκινήσει στις 10.15μ.μ.
Στη φωτογραφία ο Φρεϊ της Ιταλίας διασπά το Βραζιλιάνικο μπλοκ των Λούκας και Μάρλον.

09.10.2010 / 20.18

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών 2010 - Ημιτελική φάση
Στον πρώτο ημιτελικό η Κούβα κατάφερε να επιβληθεί της Σερβίας με 3-2 σετ και πέρασε στον μεγάλο τελικό. Το
πρώτο σετ πήρε η Σερβία με 25-22. Η Κούβα ισοφάρισε σε 1-1 παίρνοντας το σετ με 25-17. Στο τρίτο σετ έγινε
μεγάλη μάχη και επικράτησε η Κούβα με 31-29. Η Σερβία στο τέταρτο σετ έχοντας σταθερό προβάδισμα ισοφάρισε σε
2-2 κερδίζοντας το σετ με 25-22. Στο πέμπτο σετ η Κούβα επικράτησε με 16-14 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο
τελικό και αναμένει τον αντίπαλό της (Ιταλία ή Βραζιλία).
Στη φωτογραφία ο Λεάλ της Κούβας προσπαθεί να σπάσει το τριπλό Σερβικό μπλοκ.

09.10.2010 / 18.03

Μαρίτζα Πλόβντιβ - Απόλλων 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 23-25)
Πρίν από μερικά λεπτά η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα έγραψε ιστορία. Πέτυχε θρίαμβο μέσα στη Βουλγαρία επί της
Μαρίτζα Πλόβντιβ με 3-1 σετ. Η Βουλγαρική ομάδα πήρε το πρώτο σετ με 25-22 αλλά η ομάδα του Ντιμίτρι Λέτσιεφ
απάντησε με τρία νικηφόρα σετ 25-21, 25-23, 25-23 παίρνοντας μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.
Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό όπου και πάλι ο Απόλλωνας θέλει νίκη για να
περάσει στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Τσάλλειντζ Καπ όπου εκεί περιμένει η Σερβική Δυναμό Αζοτάρα
Πάντσεβο. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί ο κανονισμός του χρυσού σετ.

09.10.2010 / 17.23

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών 2010 - Ημιτελική φάση
Στις 6.00μ.μ θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ανδρών που διεξάγεται στην Ιταλία.
Θα συγκρουστούν δύο μεγάλες δυνάμεις η Σερβία με την Κούβα για μια θέση στον τελικό. Αργότερα στις 10.15μ.μ θα
διεξαχθεί ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ιταλία και την φιλόδοξη Βραζιλία για μια θέση
στον μεγάλο τελικό. Ιταλία και Βραζιλία είναι από τα παραδοσιακά ζευγάρια του παγκοσμίου βόλεϊ και αναμένεται να
προσφέρουν μοναδικό θέαμα.
Για τις θέσεις 5-8 είχαμε χθές τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Ρωσία - Βουλγαρία 3-1 (25-20, 26-24, 20-25, 25-23)
ΗΠΑ - Γερμανία 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)
Στις 6.00μ.μ. για τις θέσεις 7-8 αναμετρώνται Βουλγαρία - Γερμανία και στις 10.00μ.μ για τις θέσεις 5-6 το πάλαι πότε
ντέρμπυ τίτλου ΗΠΑ-Ρωσία.
Στη φωτογραφία κάτω φάση από τον αγώνα Ρωσίας-Βουλγαρίας όπου ο Ρώσος πασσοδόρος Γκράνκιν προσπαθεί να
διατηρήσει την μπάλα στο παιγνίδι.

09.10.2010 / 01.23

Τουρνουά Φιλίας
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τουρνουά Φιλίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία. Στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής
Αυγόρου η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών νίκησε με 3-0 σετ το ΘΟΙ Αυγόρου. Στον άλλο αγώνα ο Παναθηναίκός
μετά από δυνατή αναμέτρηση νίκησε την κυπελλούχο Κύπρου ΑΕΚ Καραβά με 3-2 σετ. Προηγήθηκε η ΑΕΚ Καραβά
κερδίζοντας το πρώτο σετ με 33-31 αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πήρε τα άλλα τρία με 25-20, 25-18, 25-23 και
τη νίκη με 3-1. Μετά τους αγώνες οι Ομοσπονδία διεξιώθηκε τις δύο ελληνικές αποστολές. Η αποστολή του
Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ανεχώρησαν για την Ελλάδα λίγες ώρες αργότερα.
Στη φωτογραφία φάση από το τέταρτο σετ του αγώνα ΑΕΚ Καραβά - Παναθηναϊκού 1-3 με τον Πέπε Γκονζάλεζ να
προσπαθεί να διασπάσει το μπλοκ του Παναθηναϊκού.

08.10.2010 / 09.23

Τουρνουά Φιλίας

Σε ψεσινό αγώνα για το Τουρνουά Φιλίας Κύπρου-Ελλάδος 2010 ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Λευκόθεο την Ομόνοια
Λευκωσίας με 3-0 σετ (25-23, 25-23, 25-23).
Απόψε Παρασκευή το τουρνουά ολοκληρώνεται με δύο συναντήσεις. Στις 7.μ.μ. στο γήπεδο της Τεχνικής Σχολής
Αυγόρου το ΘΟΙ Αυγόρου αντιμετωπίζει την Α.Ε.Κ. Αθηνών και στις 8.μ.μ. στο Σπύρος Κυπριανού η κυπελλούχος ΑΕ
Καραβά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.
Η ΑΕΚ Αθηνών και ο Παναθηναϊκός αναχωρούν αύριο Σάββατο το πρωί.

07.10.2010 / 14.16

Τουρνουά Φιλίας
Συνεχίζεται απόψε Πέμπτη το Τουρνουά Φιλίας με τον τέταρτο αγώνα του προγράμματος. Στο Λευκόθεο στις 8.00μ.μ.
η Ομόνοια Λευκωσίας αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.
Ψές στη Λεμεσό η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών νίκησε με 3-1 την ΑΕΛ. Με το ίδιο σκορ 3-1 ο κυπελλούχος
Ελλάδος Παναθηναϊκός νίκησε την πρωταθλήτρια Κύπρου Ανόρθωση. Να σημειωθεί ο αγώνας αυτός της Ανόρθωσης
είχε εορταστικό χαρακτήρα και εντάχθηκε στα πλαίσια των εορτασμών των 100 χρόνων της ιστορικής ομάδας της
Αμμοχώστου. Στο τέλος του πρώτου σετ η Ανόρθωσις τίμησε την θρυλική ομάδα του 1973-74 και η Κυπριακή
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης δια του Προέδρου της κ.Δαμιανού Χατζηδαμιανού τίμησε τον Παναθηναϊκό. Την πλακέτα
παρέλαβε ο Δημήτρης Αγραπιδάκης ο οποίος είχε παίξει κατά της Ανόρθωσης στις 2.3.1974 στην Αμμόχωστο για το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α΄Εθνικής. Τότε ο ΠΑΟ είχε κερδίσει με 3-0 σετ (15-3, 15-8, 15-6).

06.10.2010 / 15.30

Τουρνουά Φιλίας
Δύο αγώνες θα πραγματοποιηθούν απόψε στη Λεμεσό. Στις 7.30μ.μ. στο γήπεδο Νίκος Σολομωνίδης η ΑΕΛ
αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Αθηνών και στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό κέντρο θα αναμετρηθούν οι ομάδες ανδρών της
πρωταθλήτριας Ανόρθωσης και του κυπελλούχου Ελλάδος Παναθηναϊκού. Η Αθηναϊκή ομάδα έρχεται για τρίτη φορά
στην Κύπρο. Η πρώτη ήταν το 1974 όταν αντιμετώπισε την Ανόρθωση στα πλαισια του πανελληνίου πρωταθλήματος
Α΄Εθνικής και κέρδισε με 3-0 σετ. Ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο κατάμεστο τότε καλλιμάρμαρο οίκημα της Ανόρθωσης
στην Αμμόχωστο. Επαιξαν τότε οι Π.Θεοχάρους, Δ.Χατζηδημητρίου, Β.Χριστοδούλου, Α.Αγγελίδης, Γ.Ιωάννου,
Κ.Στυλιανού, Στ.Καραφυλλίδης, Γ.Ευαγγέλου, Φ.Χατζηχαμπής. Η δεύτερη φορά ήταν το 1986 στα πλαίσια του πρώτου
γύρου του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Ανόρθωση τότε με 3-0
σετ (15-9, 15-9 και 15-2). Επαιξαν τότε οι Μ.Κοντός, Π.Πατσιάς, Π.Κοντός, Μ.Φελλάς, Α.Λουκά, Α.Κεφάλας και αλλαγή
Γ.Στεφανίδης.

06.10.2010 / 12.45

Τουρνουά Φιλίας Νικήτρια η ΑΕΚ στο πρώτο ματς
Εγινε ψες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο πρώτος αγώνας γυναικών για το τουρνουά Φιλίας μεταξύ των ομάδων
Ανόρθωσης - ΑΕΚ Αθηνών. Νικήτρια η ΑΕΚ με 3-0 σετ. (25-23, 25-17, 25-15).Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
δια του Προέδρου της κ.Δαμιανού Χατζηδαμιανού τίμησε την Α.Ε.Κ. Αθηνών.
Ανόρθωσις: Κούτα, Βασιλείου, Αγκούλο, Ντούμτσεβα, Τσέρναγια, Στογιάνοβα, λίμπερο Αχμέντοβα (Ζάρκοβιτς, Ριαλά,
Αγγελοπούλου)
Α.Ε.Κ.: Λαμπρινίδου, Κίςς, Παπαγεωργίου, Μποροβίβσεκ, Κουτουξίδου, Καλαϊτζίεβα, λίμπερο Σάκκουλα (Γκιουζέλη).

05.10.2010 / 06.20

Δεληκώστας και Ρουμελιώτης ανέλαβαν τις Εθνικές ομάδες

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στη συνεδρία της ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010 αποφάσισε ομόφωνα
στην πρόσληψη Ομοσπονδιακών Προπονητών.
Ομοσπονδιακός προπονητής Ανδρών αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Δεληκώστας ο οποίος θα έχει και την ευθύνη των
αντίστοιχων Αναπτυξιακών Σχεδιασμών της Ομοσπονδίας καθώς και της Εθνικής Ενόπλων.
Ομοσπονδιακός Προπονητής Γυναικών και όλων των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Σχεδιασμών καθώς και του Beach
Volley αναλαμβάνει ο κ. Μανώλης Ρουμελιώτης.
Η ΚΟΠΕ εύχεται στους δύο Ομοσπονδιακούς Προπονητές καθώς και στους συνεργάτες τους κάθε επιτυχία στο
δύσκολο έργο τους. Στη φωτογραφία οι δύο Ομοσπονδιακοί προπονητές Κώστας Δεληκώστας (αριστερά) και Μανώλης
Ρουμελιώτης(δεξιά) μαζί με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.Δαμιανό Χατζηδαμιανού στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

01.10.2010 / 12.28

Τουρνουά Φιλίας
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι η αποστολή της ΑΕΚ θα είναι 20μελής: Νικολέττα Κουτουξίδου, Φωτεινή
Παπαγεωργίου, Χαρίκλεια Σάκκουλα, Μαρίνα Καλαϊτζίεβα, Μαρία Λαμπρινίδου, Σόνια Μποροβίντζεκ, Καταλίν Κιςς,
Παναγιώτα Γκιουζέλη, Ιωσηφίνα-Ειρήνη Ψυλλάκη, Φωτεινή Κουνάδη, Μαρία Χάσκου, Μαριάννα Ψυλλάκη, Αναστασία
Παυλοπούλου οι πετοσφαιρίστριες, Γιώργος Σαμαράς (προπονητής), Ευγενία Γκορτζίλα(Βοηθός προπονητή), Κώστας
Μασιαλάς (Φυσιοθεραπευτής), Γιάννης Γεωργιάδης(Στατιστικολόγος), Κώστας Παπαδημητρίου και Θανάσης Μιχαήλ
(Εφόροι) και Παναγιώτης Δημητριάδης (μάνατζερ).
Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα είναι 17μελής: Σωτήρης Πανταλέων, Γιόρντι Γκένς, Ευστάθιος Ντόνας, Γεώργιος
Πετρέας, Μίλοραντ Κόβατς, Αχιλλέας Παπαδημητρίου, Κάσταρντ Λούντοβιτς, Ηλίας Λάππας, Αλμπάνο Καγιού,
Αθανάσιος Ψαρράς, Βασίλειος Μινούδης, Στέλιος Καζάζης(προπονητής), Αντώνης Βουρδερής(στατιστικολόγος),
Ναπολέων Χαρίσης(Φυσιοθεραπευτής), Σελατίν Χαλίτοφ, Δημήτριος Αγραπιδάκης (Μάνατζερ) και Πέννυ Ροντογιάννη
(Υπέυθυνη τύπου).

30.09.2010 / 13.38

Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών
Πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών και
Γυναικών. Η Β΄ κατηγορία γυναικών θα ξεκινήσει στις 26.10.2010. Η πρώτη αγωνιστική των γυναικών: Γκράμμαρ Φοίνικας, Ν.Ο.Αμμοχώστου - Αρης Πολεμίου, Μαραθώνας - Αναγέννηση, ρεπό ο Παφιακός.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β΄Κατηγορίας Ανδρών το οποίο από φέτος θα
διεξάγεται κάθε Τετάρτη. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 27.10.2010. Η πρώτη αγωνιστική των ανδρών: Αρης
Λεμεσού - Προμηθέας, Ολυμπιάδα Φρενάρος - Ε.Ν.Παραλιμνίου, Φοίνικας Πύλας - Εθνική Ενόπλων, ρεπό ο
Α.Π.Ο.Κύπρου. Η Εθνική Ενόπλων, όπως και πέρσι, αγωνίζεται άνευ συναγωνισμού.

30.09.2010 / 13.08

Τουρνουά Φιλίας
Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι στο διάστημα 5-8 Οκτωβρίου 2010 θα διεξαχθούν διεθνείς συναντήσεις ανδρών και
γυναικών. Στο τουρνουά Φιλίας που είναι αφιερωμένο στα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχουν
επίλεκτες ομάδες της Κύπρου ανδρών και γυναικών καθώς και επίλεκτες ελληνικές ομάδες. Την πρόσκληση της
Ομοσπονδίας αποδέκτηκαν ο Παναθηναϊκός (άνδρες) και Α.Ε.Κ. (γυναίκες). Η ομάδα της ΑΕΚ φθάνει στην Κύπρο στις
4 Οκτωβρίου και ο Παναθηναϊκός στις 5 Οκτωβρίου 2010 και θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο της Λεμεσού.
Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 στο Πανεπιστήμιο, ώρα 7.00μ.μ. Ανόρθωσις - Α.Ε.Κ. (γυναικών)
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 στην ΑΕΛ, ώρα 7.30μ.μ Α.Ε.Λ. - Α.Ε.Κ. (γυναικών)
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 στο Θεμιστόκλειο, ώρα 8.30μ.μ. Ανόρθωσις - ΠΑΟ (άνδρών)
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 στο Λευκόθεο, ώρα 8.00μ.μ. Ομόνοια - ΠΑΟ (ανδρών)
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 στο Αυγόρου, ώρα 7.00μ.μ. ΘΟΙ Αυγόρου - Α.Ε.Κ. (γυναικών)
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 στο Σπύρος Κυπριανού ώρα 8.00μ.μ. ΑΕ Καραβά - ΠΑΟ(ανδρών)
Οι ομάδες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα αναχωρήσουν στις 9 Οκτωβρίου.

18.09.2010 / 19.41

Ο δρόμος για το Λονδίνο 2012 - Θρίαμβος για γυναίκες
Το κυπριακό Μπιτς Βόλεϊ συνεχίζει να γράφει Ιστορία. Οι εθνικές μας ομάδες γυναικών εξασφάλισαν την πρόκρισή
τους στην δεύτερη φάση του Προολυμπιακού Τουρνουά που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIVB) και
παραμένουν «ζωντανές» για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Στη διοργάνωση που έγινε
στη Ρόδο, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας), τα κορίτσια μας εξασφάλισαν
το χάλκινο μετάλλιο και το εισιτήριο της πρόκρισης για τη δεύτερη φάση του Προολυμπιακού Τουρνουά που θα γίνει
το 2011. Γίνονται μάλιστα σκέψεις, όπως τη διοργάνωση αυτή αναλάβει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε
συνεννόηση βέβαια με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Η πρόκριση είχε χαρακτήρα «θρίλερ» και εξασφαλίστηκε την τελευταία στιγμή με τη διαδικασία του «χρυσού σετ»
(«γκόλτεν σετ»). Το σύστημα διεξαγωγής των Αγώνων προνοεί το «χρυσό σετ» σε περίπτωση ισοβαθμίας. Κύπρος και
Ρουμανία «μετρούσαν» από δύο νίκες κι έτσι έλυσαν τους λογαριασμούς σε ένα τελευταίο και καθοριστικό σετ. Εκεί,
οι πρωταθλήτριές μας Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριώτα Αγγελοπούλου επιστράτευσαν κάθε ικμάδα των δυνάμεων
τους, αλλά και τα ψυχικά τους αποθέματα και επιβλήθηκαν των Κοζοκάρου / Οπρίσαν από τη Ρουμανία με 15-7 και
πανηγύρισαν την πρόκριση.

Η αναμέτρηση με τη Ρουμανία ξεκίνησε καλά όταν οι Αγγελοπούλου / Κωνσταντίνου νίκησαν 2-1 τις Κοζοκάρου /
Οπρίσαν. Ωστόσο στον δεύτερο αγώνα οι Άντρη Ιορδανους / Θέλμα Χριστοφόρου έχασαν με το ίδιο σκορ 1-2 (22-20,
21-23, 7-15) από τις Αρμεάνου / Βλαντ (έτσι οι Ρουμάνες ισοφάρισαν σε 1-1. Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνου
κέρδισαν τις Αρμεάνου / Βλαντ με 2-0 (21-10, 22-20) και η Κήπρος πήρε προβάδισμα, αλλά οι Ιορδανους /
Χριστοφόρου ηττήθηκαν από τις Κοζοκάρου / Οπρίσαν 0-2 (17-21, 12-21) και χρειάστηκε το «χρυσό σετ».

«Δυστυχώς χρειάστηκε το χρυσό σετ για να ανεβάσουμε την απόδοσή μας και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να
κάνουμε τόσα πολλά λάθη. Ευτυχώς, έστω κι έτσι πήραμε την πρόκριση, δηλαδή πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο»
είπε στο τέλος του αγώνα η Μαριώτα Αγγελοπούλου, ενώ η Μανωλίνα Κωνσταντίνου πρόσθεσε: «Τελικά αποδείχτηκε
ότι οι Ρουμάνες μας έπαιξαν στα ίσα και αν δεν βελτιωνόμασταν στο τέλος θα μπορούσαμε να αποκλειστούμε. Έχουμε
δυνατότητες, αλλά χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε».
Οι εθνικές μας ομάδες, οδηγήθηκαν στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου, αφού στον πρώτο ημιτελικό ηττήθηκαν από
την Εσθονία με 3-1 νίκες. Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνου κέρδισαν 1-2 (24-22, 14-21, 12-15) τις Κίενς / Κουλμ, ενώ
οι Ιορδάνους / Χριστοφόρου ηττήθηκαν από τις Άνου / Γκράουνμαν με 2-0 (21-17, 21-7) και τις Κίενς / Κουλμ επίσης
με 2-0 (21-11, 21-17). Ετσι όλα κρίθηκαν στην αναμέτρηση των Αγγελοπούλου / Κωνσταντίνου με τις Άνου /
Γκράουνμαν. Οι πρωταθλήτριές μας βρέθηκαν να χάνουν με 19-15 και 20-16 στο δεύτερο σετ (είχαν χάσει το πρώτο
σετ), αλλά τελικά επικράτησαν 24-22 και πάλεψαν για την απευθείας πρόκριση. Τελικά παρά την υπερπροσπάθεια
ηττήθηκαν 15-12 στο τάι μπρέικ. «Χάσαμε εκείνο το παιχνίδι γιατί στα κρίσιμα σημεία δεν είχαμε την
αυτοσυγκέντρωση που χρειαζόμασταν. Είναι θετικό, όμως, ότι γυρίσαμε ένα… χαμένο σετ και παλέψαμε για τη νίκη»,
δήλωσε η Αγγελοπούλου.
Η Ελλάδα με τις πρωταθλήτριες Ευρώπης Βίκυ Αρβανίτη και Μαρία Τσιαρτσιάνη και τις Ελληνοαμερικανίδες Τζοάνα
Παπαγεωργίου και Χριστίνα Ρουμπάνη προκρίθηκε με άνεση στη δεύτερη φάση του Προολυμπιακού Τουρνουά με 3-0
νίκες επί της Ρουμανίας.

18.09.2010 / 09.40

Προολυμπιακό τουρνουά μπητς βόλει Ρόδου - Ο δρόμος για το Λονδίνο 2012
Πιο δύσκολα από ότι θα περίμεναν και οι ίδιοι, οι Έλληνες διεθνείς πήραν την πρόκριση για τον τελικό κερδίζοντας την
Κύπρο με 3-1 νίκες στον δεύτερο ημιτελικό του προολυμπιακού τουρνουά μπιτς βόλεϊ που γίνεται στη Ρόδο. Ενώ
αρχικά η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και φάνηκε ότι θα «καθαρίσει» την πρόκριση στο τρίτο ματς Ξενάκης και
Κοτσιλιάνος έχασαν από τους Κουσνέρεφ / Αποστόλου στο τάι μπρέι και η σειρά των αγώνων οδηγήθηκε σε τέταρτο
ματς. Εκεί, Μούρτζιο και Ζουπάνης κατάφεραν να επιβληθούν επί των Ζάνη και Ζατζηδαμιανού για να φτάσουμε στο
3-1. Η Κύπρος θα διεκδικήσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση παίζοντας για την τρίτη θέση κόντρα στη Ρουμανία.

Τα αποτελέσματα του 2ου ημιτελικού Ελλάδα - Κύπρος
Ξενάκης / Κοτσιάνος - Ζάνης / Χατζηδαμιανού 2-0 (21-18, 21-8)
Μούρτζιος / Ζουπάνης - Κουσνέρεφ / Αποστόλου 2-0 (21-16, 21-15)

Ξενάκης / Κοτσιάνος - Κουσνέρεφ / Αποστόλου 1-2 (21-8, 15-21, 8-15)
Μούρτζιος / Ζουπάνης - Ζάνης / Χατζηδαμιανού 2-0 (21-11, 21-14)
Τα αποτελέσματα του 1ου ημιτελικού Εσθονία - Ρουμανία:
Γιάανι / Βέσικ – Αμπρούνταν / Μάσκοβιτς 2-0 (21-10, 21-12)
Κάις Κα. / Κάις Κρ. – Μεχεντιντεάονου / Μπάλα 2-0 (21-14, 21-12)
Γιάανι / Βέσικ – Μεχεντιντεάονου / Μπάλα 2-0 (21-10, 21-15)

17.09.2010 / 14.40

Προολυμπιακό τουρνουά μπητς βόλει Ρόδου - Ο δρόμος για το Λονδίνο 2012
Στον μικρό τελικό θα διεκδικήσουν την πρόκριση οι Κύπριες Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου, οι
οποίες ύστερα από έναν καταπληκτικό ημιτελικό στο προολυμπιακό τουρνουά μπιτς βόλεϊ στη Ρόδο, ηττήθηκαν από
τις Εσθονές Ένοκ και Γκράουνμαν.
Ο τελευταίες πήραν την πρόκριση για τον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα. Οι Κύπριες
βρέθηκαν να χάνουν με 19-15 και 20-16 στο δεύτερο σετ, αλλά τελικά επικράτησαν 24-22 και πάλεψαν για την
απευθείας πρόκριση. Τελικά ηττήθηκαν 15-12 στο τάι μπρέικ και έτσι την Παρασκευή θα αντιμετωπίσουν τη Ρουμανία
για το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση που δίνει πρόκριση στον επόμενο γύρο (θα γίνει το 2011). Οι αγώνες με
την Ρουμανία αρχίζουν στις 5.μ.μ

Μετά το τέλος του αγώνα, η Αγγελοπούλου τόνισε: «Χάσαμε το παιχνίδι γιατί στα κρίσιμα σημεία δεν είχαμε την
αυτοσυγκέντρωση που χρειαζόμασταν. Είναι θετικό, όμως, ότι γυρίσαμε ένα… χαμένο σετ και παλέψαμε για τη νίκη».
Από την πλευρά της η Κωνσταντίνου πρόσθεσε: «Έχουμε άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή στον μικρό τελικό
απέναντι στην θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα τη Ρουμανία και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε».
Την Παρασκευή ξεκινούν οι αγώνες των ανδρών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Εσθονία Ρουμανία και Ελλάδα - Κύπρος.
1ος ημιτελικός
Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη Αρμεάνου – Βλαντ 2-0 (21-14, 21-12)
Παπαγεωργίου / Ρουμπάνη - Αρμεάνου – Βλαντ 2-0 (21-10, 21-15)
Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη - Κοζοκάρου / Οπρίσαν 2-0 (21-3, 21-11)
2ος ημιτελικός
Κίενς / Κουλμ – Ιορδάνου / Χριστοφόρου 2-0 (21-11, 21-17)
Άνου / Γκράουνμαν – Αγγελοπούλου / Κωνσταντίνου 2-1 (21-16, 22-24, 15-12)
Κίενς / Κουλμ - Αγγελοπούλου / Κωνσταντίνου 1-2 (24-22, 14-21, 12-15)
Άνου / Γκράουνμαν – Ιορδάνου / Χριστοφόρου 2-0 (21-17, 21-7)

17.09.2010 / 12.00

Παρουσίαση Volleyball International System (VIS)

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, 2010 και ώρα 6.30μ.μ θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην αίθουσα 3 Cyta
"Ευ αγωνίζεσθαι" παρουσίαση του προγράμματος Volleyball International System (VIS) και Electronic International
Transfer Procedure Manual για την πραγματοποίηση μετεγγραφών με ηλεκτρονική μορφή το οποίο τέθηκε ήδη από
φέτος σε εφαρμογή.
Η Ομοσπονδία καλεί τα σωματεία μέλη της όπως παραστούν στη συνάντηση αυτή υποχρεωτικώς ως επίσης
παραστούν και τα άτομα που θα χειρισθούν τις ηλεκτρονικές μετεγγραφές του κάθε σωματείου.

17.09.2010

/

11.05

Εκτακτη Γενική Συνέλευση - Ολυμπιακό Μέγαρο τη Τετάρτη 29.9.2010, ώρα 6.00μ.μ.
Η Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29.09.2010 στις 6.00
μμ
στο Ολυμπιακό
Μέγαρο με
τα
πιο
κάτω
θέματα:
1. Έγκριση και ενσωμάτωση στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ των προτεινόμενων από το Διοικητικό
Συμβούλιο
Κανονισμών
Προπονητών.
2. Έγκριση του λεκτικού των τροποποιήσεων των Άρθρων 15 και 16 των Εσωτερικών Κανονισμών και του άρθρου 4
του
Καταστατικού
όπως
εγκρίθηκαν
στην
Ετήσια
Γενική
Συνέλευση
14.07.10
.
3. Έγκριση εγγραφής νέων σωματείων στη δύναμη της ΚΟΠΕ των σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού.
4. Ενημέρωση
των
μελών
για
τα
πιο
κάτω
:
α.Τηλεοπτικές
μεταδόσεις, β. Καταλληλότητα
αιθουσών
αγώνων, γ. Μεταγραφικό
πλαίσιο,
δ. Κανονισμός libero
Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, θα δοθεί παράταση
μισής ώρας και η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει βρισκόμενη σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων τα
οποία
θα
παρευρίσκονται.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της ΚΟΠΕ για να μπορεί να παρευρεθεί κάποιος στην
Γενική Συνέλευση σαν εκπρόσωπος σωματείου πρέπει απαραίτητα να παρουσιάσει ειδικό σφραγισμένο πληρεξούσιο
έγγραφο του σωματείου του.

13.09.2010 / 13.38

Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών
Πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών και
Γυναικών. Η Α΄ κατηγορία γυναικών θα ξεκινήσει στις 26.10.2010 ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα θα διεξαχθεί ο
καθιερωμένος αγώνας Σούπερ Καπ. Η πρώτη αγωνιστική των γυναικών: ΑΕΛ - ΑΠΕΝ, Ολυμπιάδα - Ανόρθωσις, ΑΕΚ
Κίτιον - ΘΟΙ Αυγόρου και Πανιδαλιακός - Απόλλων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας Ανδρών. Το πρωτάθλημα θα
αρχίσει στις 29.10.2010 ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα θα διεξαχθεί ο καθιερωμένοα αγώνας Σούπερ Καπ. Η πρώτη
αγωνιστική των ανδρών: Ομόνοια - Διόνυσος, Νέα Σαλαμίνα - Αναγέννηση, Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Καραβά, Παφιακός Ανόρθωσις.

9.9.2010 / 11.05

Συνέντευξη τύπου - Κληρώσεις πρωταθλημάτων
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας προσκαλεί σε Συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010, και
ώρα 11.30π.μ. στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη αίθουσα Cyta"ευ αγωνίζεσθαι". Θέμα της Συνέντευξης Τύπου είναι οι
κληρώσεις των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών περιόδου 2010-2011.

27.8.2010 / 13.05

1ο Κεπάκυ Beach Volleyball Tournament

Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέα Σοφοκλέους «Κεπάκυ» και ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
Κύπρου σας προσκαλούν να περάσετε ένα διήμερο διασκέδασης με μουσική, DJs, θάλασσα και φυσικά πολύ Beach
Volley με τη συμμετοχή 16 ομάδων (τρείς παίκτες)!
Γιορτάστε το τελευταίο σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, 28 και 29 Αυγούστου, με το 1ο Κεπάκυ Beach
Volleyball Tournament στα γήπεδα της ΚΟΠΕ δίπλα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λεμεσού.Υπό την αιγίδα
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.
Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές ομάδων τηλεφωνήστε στο 99424637 ή στο 25849128.
Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για το Κέντρο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για Άτομα με Αυτισμό.
Μέγας Χορηγός: Proteas Management Ltd. Χορηγοί: Carlsberg, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, Chr. Athanasiou
Construction & Developments. Χορηγοί Επικοινωνίας: Plus TV, Τηλεόραση και Ραδιόφωνο Capital.

24.8.2010 / 13.05

Μεγάλη επιτυχία το μπήτς βόλεϊ παλαιμάχων
Πρωταθλητές οι Αριστείδου/Γεωργιάδης/Κατσικίδης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις το πρώτο Παγκύπριο πρωτάθλημα παλαιμάχων
άνω των 40 ετών. Την Παρασκευή στις 7.μ.μ. πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη παρουσία του Προέδρου της
Ομοσπονδίας κ. Χατζηδαμιανού και του Τεχνικού Συμβούλου κ.Στεφανίδη. Εκπροσώποι των 8 ομάδων έδωσαν το
παρών τους και τους αναλύθηκε το πρόγραμμα των αγώνων. Το Σάββατο διεξήχθη η πρώτη φάση του
πρωταθλήματος όπου οι 8 ομάδες (3 αθλητές ανά ομάδα) χωρίστηκαν σε δύο ομίλους και έκαναν σπουδαία παιγνίδια.
Με την λήξη της πρώτης φάσης στον πρώτο όμιλο πρώτευσε η ομάδων των Πρωτοψάλτη-Σπυριδάκη-Αγαθοκλέους και
στον δεύτερο όμιλο πρώτευσε η γηραιότερη ομάδα του πρωταθλήματος Αριστείδου-Γεωργιάδη-Κατσικίδη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι ομάδες έπαιζαν με χάντικαπ πόντων ανάλογα με το σύνολο ηλικίας της ομάδας. Οι ομάδες με την
τελική τους κατάταξη στους ομίλους πήραν και την θέση που τους αναλογούσε στο ταμπλώ της δεύτερης φάσης του
πρωταθλήματος.

Την Κυριακή άρχισε η φάση των αγώνων διπλού νοκ άουτ με μεγάλο ενδιαφέρον. Λόγω του περιορισμένου χρόνου
διάρκειας του πρωταθλήματος (οι αγώνες άρχισαν στις 3.30μ.μ. και έληξαν στις 8.00μ.μ. όπου διεξήχθησαν συνολικά
11 αγώνες) οι ομάδες έδιναν συνεχείς συναντήσεις και κυνηγούσαν με πάθος και αποφασιστικότητα τη νίκη. Τα
φαβορί πέρασαν νικηφόρα τους πρώτους αγώνες και στη συνέχεια οι νικήτριες ομάδες τα είπαν μεταξύ τους. Δύο
μεγάλα παιγνίδια έγιναν και σε αυτά η ομάδα των Αριστείδου/Γεωργιάδη/Κατσικίδη αφού ξεκίνησαν με χάντικαπ 3-0
επιβλήθηκαν της ομάδας των Παύλου/Παττίχη/Κούμα με 25-15 σε ένα ματς που διήρκησε 25 λεπτά γεμάτα θέαμα.
Την ίδια στιγμή διεξαγόταν μια μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στην ομάδα των Ζορπή/Παπακωνσταντίνου/Αυξεντίου με
την ομάδα των Πρωτοψάλτη/Σπυριδάκη/Αγαθοκλέους. Τελικά επικράτησε η ομάδα του Ζορπή κερδίζοντας τον αγώνα
με 25-20 σε 30 λεπτά. Στη συνέχεια άρχισαν οι μονομαχίες των ηττημένων και ιδιαίτερα ο αγώνας
Πέτου/Στεφανίδη/Αρτεμίου με τους Πρωτοψάλτη/Σπυριδάκη/Αγαθοκλέους παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον αφού ο
νικητής εξασφάλιζε θέση στον ημιτελικό. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πόντο πόντο και για λίγο ξέφυγε στο σκορ η ομάδα
του Πρωτοψάλτη και διατηρούσε μια διαφορά τριών πόντων σταθερά. Ομως οι δύο ομάδες βρέθηκαν να είναι
ισόπαλες 21-21 και από εκείνο το σημείο άρχισε μια μεγάλη μάχη. Τελικά πιο αποτελεσματική η ομάδα του
Πρωτοψάλτη που επιβλήθηκε με 25-23. Στον άλλο αγώνα που διεξαγόταν ταυτόχρονα η ομάδα των
Παύλου/Παττίχη/Κούμα νίκησε με 25-16 την ομάδα των Χρυσοστόμου/Χρυσοστόμου/Δημητρίου με 25-16 σε 20
λεπτά. Στο ματς αυτό τραυματίστηκε ο Λοϊζος Χρυσοστόμου (κάταγμα και πληγή στο δάκτυλο του ποδιού του και το
σκορ ήταν 22-16) και οδηγήθηκε στις πρώτες βοήθειες αμέσως. Τελικά ο αγώνας δεν συνεχίστηκε αφού η ομάδα του
Χρυσοστόμου ενημέρωσε τον παλαίμαχο διαιτητή της συνάντησης κ. Πανίκο Λευτέρη ότι δεν θα συνέχιζαν τον αγώνα.
Δεκαπέντε λεπτά αργότερα άρχισαν οι δύο ημιτελικοί. Η ομάδα του Αριστείδου με χάντικαπ 3-0 κατάφερε και άντεξε
την πίεση της ομάδας του Πρωτοψάλτη και νίκησε με 25-21 σε 20 λεπτά και πέρασε στον μεγάλο τελικό. Στον άλλο
ημιτελικό η ομάδα του Παύλου κέρδισε σχετικά εύκολα την κουρασμένη ομάδα του Ζορπή με 25-17 σε επίσης 20
λεπτά. Δόθηκε 10 λεπτά χρόνος ξεκούρασης στις δύο ομάδες αλλά υπήρχε και ο κίνδυνος να πέσει σκοτάδι και να
διεξαχθεί ο τελικός την επόμενη μέρα.

Ο μεγάλος αγώνας άρχισε στις 7.20μ.μ. και η ομάδα των Αριστείδου/Γεωργιάδη/Κατσικίδη ξεκίνησαν με χάντικαπ 3-0
λόγω ηλικίας. Εκαναν δε και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα φτιάχνοντας διαφορά ασφαλείας πέραν των 6 πόντων και
ήταν θέμα χρόνου η τελική επικράτησή τους. Ομως οι δύο ομάδες όργωσαν στην κυριολεξία το γήπεδο προσφέροντας
όμορφο θέαμα και μεγάλες φάσεις ιδαίτερα στις αιλουροειδής άμυνες από όλους τους παίκτες ενθουσιάζοντας του 300
και πλέον φιλάθλους που απόλαυσαν τους αγώνες. Πρωταθλητές του πρώτου παγκυπρίου πρωταθλήματος
αναδείχθηκαν οι Ακης Αριστείδου-Κρις Γεωργιάδης και Τάσος Κατσικίδης αφού επικράτησαν με 25-17 σε 20 λεπτά.

Μετά το πέρας των αγώνων η Ομοσπονδία δεξιώθηκε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές στους οποίους
απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής. Εκ μέρους των νικητών μίλησε ο κ.Κρις Γεωργιάδης ο οποίος
ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει το πρωτάθλημα με επιτυχία.Με τη σειρά του ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες καθώς επίσης τον παλαίμαχο διαιτητή κ.Πανίκο
Λευτέρη αλλά και τους Δημήτρη Λέτσιεφ, Μαρία Παπαμιχαήλ, Νατάσα Σιαπάνη, Γιάννα Λευτέρη και Μιροσλάβα
Γκρύμπαν για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους με την υπόσεχη ότι αυτή η διοργάνωση θα γίνει θεσμός.

23.8.2010 / 12.45

Αποτελέσματα δεύτερης μέρας μπήτς βόλεϊ παλαιμάχων άνω των 40 χρόνων
Ομάδα Παύλου – Ομάδα Πέτρου 25-14, Ομάδα Ζορπή – Ομάδα Χρυσοστόμου 25-11, Ομάδα Πρωτοψάλτη – Ομάδα
Οικονομίδη 25-17, Ομάδα Αριστείδου – Ομάδα Παύλου 25-15, Ομάδα Ζορπή – Ομάδα Πρωτοψάλτη 25-20, Ομάδα

Οικονομίδη – Ομάδα Χρυσοστόμου 25-23, Ομάδα Πέτρου –Ομάδα Πρωτοψάλτη 23-25, Ομάδα Χρυσοστόμου –
Ομάδα Παύλου 16-25, Ημιτελικός Ομάδα Αριστείδου – Ομάδα Πρωτοψάλτη 25-21, Ημιτελικός Ομάδα Παύλου –
Ομάδα Ζορπή 25-17, Τελικός Ομάδα Αριστείδου – Ομάδα Παύλου 25-17.

23.8.2010 / 12.37

Εκλογή αντιπροσώπων σωματείων Β΄Κατ. Ανδρών-Γυναικών στο ΔΣ περιόδου 2010-11
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 ( 2 γ ) του Καταστατικού της ΚΟΠΕ πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 20.07.2010 στα γραφεία
της Ομοσπονδίας Ειδική Εκλογική Συνέλευση των Σωματείων Β’ Κατηγορίας Αντρών και Γυναικών για εκλογή των
αντιπροσώπων κάθε κατηγορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ για την περίοδο 2010 – 2011.
Η Ειδική Εκλογική Συνέλευση των σωματείων Β’ Κατηγορίας Αντρών εξέλεξε σαν εκπροσώπους της στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ τους Κώστα Κωνσταντίνου (Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ) και Μαρίνο Πελαγία (Α.Π.Ο.Κ.) με επιλαχόντα
τον Κύπρο Φιλίππου (ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ).
Η Ειδική Εκλογική Συνέλευση των σωματείων Β’ Κατηγορίας Γυναικών εξέλεξε σαν εκπροσώπους της στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ τους Πόλυ Ευαγγελίδη (Ν.Ο.Α) και Σωτήρη Πελεκάνο (GRAMMAR SCHOOL) με επιλαχόντα τον
Κύπρο Φιλίππου (ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ).

23.8.2010 / 12.12

Εργομετρικές εξετάσεις
H Ομοσπονδία σε συνεργασία με το ΚΑΕΚ και με Επιστημονική ομάδα από την Ελλάδα άρχισε τις εργομετρικές
εξετάσεις των Εθνικών της ομάδων αλλά και επίλεκτων αθλητών. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Δρ. Γεώργιος Νάσσης ο
οποίος μαζί με τον Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη του ΚΑΕΚ άρχισαν τις εργομετρικές εξετάσεις των Εθνικών μας ομάδων.
Παρών και ο Μανώλη Ρουμελιώτης Ομοσπονδιακός μπήτς βόλεϊ αλλά και το μέλος ΔΣ του ΚΟΑ κ. Ρούλλας Κατσαμπή.
Χθές έγιναν οι εξετάσεις της Εθνικής Νεανίδων αλλά και επίλεκτες αθλήτριες των κλιμακίων των Εθνικών ομάδων.
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα περάσουν από εξετάσεις η Εθνική Εφήβων καθώς επίσης και επίλεκτοι αθλητές
κλιμακίων των Εθνικών ομάδων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επίλεκτοι αθλητές και αθλήτριες από τις υπόλοιπες
εθνικές ομάδες ως επίσης και αθλητές και αθλήτριες του μπητς βόλεϊ. Οι εργομετρικές εξετάσεις των εθνικών ομάδων
θα διαρκέσουν ένα μήνα περίπου.
Η Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά τον ΚΟΑ για το πρωτοποριακό σχεδιασμό ανάπτυξης στα ομαδικά αθλήματα.

21.8.2010 / 00.15

Αποτελέσματα πρώτης μέρας μπήτς βόλεϊ παλαιμάχων άνω των 40 χρόνων
Ομάδα Ζορπή – Ομάδα Πρωτοψάλτη 28-30, Ομάδα Παύλου – Ομάδα Παπαφωτίου 25-00, Ομάδα Χρυσοστόμου –

Ομάδα Οικονομίδη 25-20, Ομάδα Πέτρου – Ομάδα Αριστείδου 16-25, Ομάδα Αριστείδου – Ομάδα Παπαφωτίου 2500, Ομάδα Οικονομίδη – Ομάδα Πρωτοψάλτη 15-25, Ομάδα Πέτρου –Ομάδα Παύλου 25-20, Ομάδα Χρυσοστόμου –
Ομάδα Ζορπή 06-25, Ομάδα Ζορπή – ΟμάδαΟικονομίδη 25-19, Ομάδα Παύλου – Ομάδα Αριστείδου 16-25, Ομάδα
Πρωτοψάλτη – Ομάδα Χρυσοστόμου 25-09, Ομάδα Παπαφωτίου – Ομάδα Πέτρου 00-25.

21.8.2010 / 06.26

Πρώτο Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ παλαιμάχων άνω των 40 χρόνων
Αρχίζει σήμερα Σάββατο 21 Αυγούστου 2010, στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό, το πρώτο Παγκύπριο
πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ βετεράνων άνω των 40 χρόνων. Συμμετέχουν 8 ομάδες οι οποίες ψες στην τεχνική σύσκεψη
που έγινε χωρίστηκαν με κλήρωση σε δύο ομίλους. Θα διεξαχθούν 12 αγώνες. Ωρα ενάρξεως των
αγώνων στις 4:00πμ. Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τη διεξαγωγή 13 αγώνων. Ωρα ενάρξεως 3.30μ.μ.
Ο τελικός θα αρχίσει στις 7.00μ.μ.
Α΄Ομιλος
1. Κ.Ζορπής/Χ.Παπακωνσταντίνου/Α.Αυξεντίου --- Ηλικία 141 χρόνων (+6)
2 . Λ.Χρυσοστόμου/Μ.Χρυσοστόμου/Μ.Δημητρίου --- Ηλικία 137 χρόνων (+3)
3 . Ν.Οικονομίδης/Α.Σχοινάς/Γ.Ιωάννου --- Ηλικία 147 χρόνων (+6)
4 . Σ.Πρωτοψάλτης/Γ.Σπυριδάκης/Α.Αγαθοκλέους --- Ηλικία 150 χρόνων (+6)
Β΄Ομιλος
1. Α.Παττίχης/Π.Παύλου/Α.Κούμας --- Ηλικία 142 χρόνων (+6)
2. Φ.Πέτρου/Γ.Στεφανίδης/Α.Αρτεμίου --- Ηλικία 143 χρόνων (+6)
3. Α.Αριστείδου/Κ.Γεωργιάδης/Τ.Κατσικίδης --- Ηλικία 158 χρόνων (+9)
4. Α.Παπαφωτίου/Μ.Κοντός/Π.Κοντός --- Ηλικία 135 χρόνων (+3)
Το πρόγραμμα των αγώνων: Σάββατο 21 Αυγούστου 2010
Γήπεδο 1:ώρα 16:00 Ομάδα Ζορπή – Ομάδα Πρωτοψάλτη
Γήπεδο 2:ώρα 16:00 Ομάδα Παύλου – Ομάδα Παπαφωτίου
Γήπεδο 1:ώρα 16:35 Ομάδα Χρυσοστόμου – Ομάδα Οικονομίδη
Γήπεδο 2:ώρα 16:35 Ομάδα Πέτρου – Ομάδα Αριστείδου
Γήπεδο 1:ώρα 17:10 Ομάδα Αριστείδου – Ομάδα Παπαφωτίου
Γήπεδο 2:ώρα 17:10 Ομάδα Οικονομίδη – Ομάδα Πρωτοψάλτη
Γήπεδο 1:ώρα 17:45 Ομάδα Πέτρου –Ομάδα Παύλου
Γήπεδο 2:ώρα 17:45 Ομάδα Χρυσοστόμου – Ομάδα Ζορπή
Γήπεδο 1:ώρα 18:20 Ομάδα Ζορπή – ΟμάδαΟικονομίδη
Γήπεδο 2:ώρα 18:20 Ομάδα Παύλου – Ομάδα Αριστείδου
Γήπεδο 1:ώρα18:55 Ομάδα Πρωτοψάλτη – Ομάδα Χρυσοστόμου
Γήπεδο 2:ώρα 18:55 Ομάδα Παπαφωτίου – Ομάδα Πέτρου

21.8.2010 / 23.46

Mπήτς βόλεϊ αγοριών κάτω των 18 χρόνων - Πρωταθλητές Σπύρου/Αγαθοκλέους
Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010, διεξήχθη στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό, το δεύτερο Παγκύπριο
πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ αγοριών κάτω των 18 χρόνων με τη συμμετοχή 7 ομάδων οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο
ομίλους με τα πιο κάτω αποτελέσματα:
Α΄Ομιλος: Χριστοδίφης/Γεωργίου - Χριστοφόρου/Π.Ζορπής 2-0, Κλοκ/Χατζηδημητρίου - Σπύρου/Αγαθοκλέους 0-2,
Χριστοφίδης/Γεωργίου - Σπύρου/Αγαθοκλέους 0-2, Κλοκ/Χατζηδημητρίου - Χριστοφόρου/Π.Ζορπής 0-2,
Χριστοφίδης/Γεωργίου - Κλοκ/Χατζηδημητρίου 2-0, Σπύρου/Αγαθοκλέους - Χριστοφόρου/Π.Ζορπής 2-0.
Β΄Ομιλος: Χαραλαμπίδης/Μιχαήλ - Παύλου/Γρίβας 2-0, Χαραλαμπίδης/Μιχαήλ - Στυλιανού/Β.Ζορπής 2-0,
Στυλιανού/Β.Ζορπής - Παύλου/Γρίβας 2-0.
Στη συνέχεια οι δύο πρώτες ομάδες αγωνίστηκαν χιαστί στην ημιτελική φάση και στον τελικό προκρίθηκαν οι
Σπύρου/Αγαθοκλέους και Χαραλαμπίδης/Μιχαήλ. Ο τελικός ήταν δραματικός και κρίθηκε στο τάί μπρέϊκ όπου πιο
ψύχραιμοι οι Σπύρου και Αγαθοκλέους κατέκτησαν τη νίκη και το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα:
Ημιτελικοί: Σπύρου/Αγαθοκλέους - Στυλιανού/Β.Ζορπής 2-0, Χαραλαμπίδης/Μιχαήλ - Χριστοφίδης/Γεωργίου 2-0. 3η/4η
θέση: Στυλιανού/Β.Ζορπής - Χριστοφίδης/Γεωργίου 1-2.
Τελικός: Σπύρου/Αγαθοκλέους - Χαραλαμπίδης/Μιχαήλ 2-1.

20.8.2010 / 22.16

Πρωτάθλημα μπήτς βόλεϊ αγοριών-κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων
Αρχίζει αύριο Σάββατο 21 Αυγούστου 2010, στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό, το Παγκύπριο
πρωτάθλημα μπητς βόλεϊ αγοριών - κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων (δεύτερο τουρνουά). Συμμετέχουν 16
ομάδες. Ωρα ενάρξεως των αγώνων στις 09:00πμ. Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

10.8.2010 / 18:00

Διακοπές
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

