Η ομάδα ηος Σηποβόλος ήξεπε όηι δεν ςπήπσε γςπιζμόρ.
Έπαιξε ζύμθωνα με ηιρ δςναηόηηηερ, μεηά από πολύ καιπό
και επικπάηηζε ηηρ ΑΕΛ με 95-68 με κάνονηαρ ηο 2-1 ζηη
ζειπά ηων ημιηελικών.
Τν πνιύ θαιό μεθίλεκα ήηαλ έλα από ηα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο
ηνπ Κεξαπλνύ. Οη παίθηεο ηνπ Παλαγηώηε Γηαλλαξά κπήθαλ
πνιύ ςπρσκέλα ζηελ αλακέηξεζε θαη επηύρηζαλ λα
πξνεγεζνύλ κε 16-3. Ο Σπύξνπ γύξηζε ηελ άκπλα ηεο ΑΕΛ ζε
δώλε κε απνηέιεζκα ην πξώην δεθάιεπην λα ηειεηώζεη 23-14
ππέξ ηνπ Κεξαπλνύ. Ο εξρνκόο ηνπ Τέηινξ από ηνλ πάγθν
έδσζε ιύζεηο ζηε δώλε ηεο ΑΕΛ, κε ηε δηαθνξά λα αλεβαίλεη
ζηνπο 18 γηα ηνλ Κεξαπλό, 36-18. Οη γεπεδνύρνη πίεζαλ
αξθεηέο θνξέο ζε όιν ην γήπεδν θιέβνληαο πνιιέο κπάιεο, κε
απνηέιεζκα λα πεηπραίλνπλ εύθνια θαιάζηα ζην αλνηρηό
γήπεδν. Η ΑΕΛ κε επηκέξνπο ζθνξ 7-0 κείσζε ζε 41-30 κε ηε
ιήμε ηνπ εκηρξόλνπ.
Σην ηξίην δεθάιεπην κε κπξνζηάξεδεο ηνπο Πειαβά θαη
Σηεθάλνβηηο, θαη ηηο ηερληθέο πνηλέο ηηο νπνίεο δέρηεθε ε ΑΕΛ,
δηαθνξά έθηαζε ζηνπο 21 πόληνπο, 70-49.
Τν ηέηαξην δεθάιεπην ήηαλ ηππηθή δηαδηθαζία. Ο Κεξαπλόο έιεγμε ηνλ ξπζκό, ε ΑΕΛ δέρηεθε ηελ ηέηαξηε (!)
ηερληθή ηεο πνηλή ζηελ αλακέηξεζε κε ηα αίκαηα λα αλάβνπλ πξνο ζηηγκή. Η ΑΕΛ ηελ Κπξηαθή κπξνζηά ζηνλ
θόζκν ηεο ζα πξνζπαζήζεη λα πξνθξηζεί ζηνλ ηειηθό, ελώ ν Κεξαπλόο ζα πξνζπαζήζεη λα κεηαθέξεη ηε
ζεηξά θαη πάιη ζηελ έδξα ηνπ. Κνξπθαίνη ηεο αλακέηξεζεο νη Τέηινξ κε 20 θαη Πειαβάο 17. Ο Πέθνβηηο ζηελ
επαλεκθάληζή ηνπ κε ηε θαλέια ηνπ Κεξαπλνύ ήηαλ εθπιεθηηθό2 πεηπραίλνληαο 15 πόληνπο κε 5 ηξίπνληα.
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