Χαμός και διακοπή ζηο ΑΠΟΕΛ-ΕΘΑ ζηο 43-50
Ο Cytavision ΑΠΟΕΛ έπεζε ζύκα
κεξίδαο νπαδώλ ηνπ, νη νπνίνη
πξνθάιεζαλ ζνβαξά επεηζόδηα κέζα
θαη έμσ από ην Κεπθόζεν ζηνλ ηξίην
εκηηειηθό κε ηελ
Intercollege/ΕΘΑ, κε απνηέιεζκα ν
αγώλαο λα δηαθνπεί.
Έμη ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηνπ 3νπ
δεθαιέπηνπ, κε ην ζθνξ ζην 43-50
γηα ηελ ΕΘΑ θαη κεηά από ηερληθή
πνηλή ελαληίνλ ηνπ πξνπνλεηή ηνπ
ΑΠΟΕΚ, Γηάλλε Υξηζηόπνπινπ,
έπεζαλ αληηθείκελα, κπήθε θόζκνο
ζην γήπεδν θαη θηλδύλεςαλ άλζξσπνη.
Έγηλε ρξήζε δαθξπγόλσλ, ελώ εθηόο
ζηαδίνπ πξνθιήζεθαλ ζνβαξέο δεκηέο
ζε απηνθίλεηα θαη θαηαζηήκαηα.
Γεληθώο, έλαο... ρακόο, πνπ έθεξε ηε
δηαθνπή ηνπ αγώλα θαη ηνλ ζηέιλεη
ζηε Δηθαζηηθή ηεο ΙΟΙ.
Εθεί όπνπ ε ΕΘΑ, θαηά 99% ζα πάξεη ηε λίθε ζηα ραξηηά θαη κε ην 3-0 πάεη ζηνπο ηειηθνύο ησλ πιέη νθ,
γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο.
ηαηηζηηθά δελ ππάξρνπλ, αθνύ θαη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο ΙΟΙ δηέθνςε θαθήλ θαθώο ηε ιεηηνπξγία
ηεο, ελώ δηαθόπεθε θαη ε ηειενπηηθή κεηάδνζε ηεο Cytavision.
Δεκάλεπηα: 21-21, 38-41, 43-50

Το 1-0 η ΑΕΚ
Η ΑΕΙ Κάξλαθαο επηθξάηεζε ην κε 70-53 ηνπ Αρηιιέα ζην Ιίηηνλ έθαλε ην 1-0 θαη πήξε ην
πξνβάδηζκα ελόςεη ηνπ κεγάινπ ηειηθνύ. Έλα μέζπαζκα ηεο Ζόρλνβα ζην ηξίην δεθάιεπην
έδσζε δηςήθηα δηαθνξά ζηελ ΑΕΙ, ηελ νπνία θξάηεζε κέρξη ην ηέινο. Εθπιεθηηθή ε Κόηλη
κε 27 πόληνπο, ελώ ε Ζσή Αζαλαζίνπ έθαλε ηελ θαιύηεξε θεηηλή ηεο εκθάληζε πάηδνληαο
θαηαπιεθηηθή άκπλα κνηξάδνληαο αξθεηέο αζίζη θαη επίζεο είρε έμη πόληνπο ζην ελεξγεηηθό
ηεο. Από ηνλ Αρηιιέα, πνιπηηκόηεξε ε Σδόνπλο κε 17.
ΑΕΚ (Κουζή): Κόηλη 27, Ζόρλνβα 17, Αζαλαζίνπ 6, Μηθνδήκνπ 9 (1), Ιάληζεβηηο 9 (3),
Υαηδεκπέε 2, Λεξθνύξε, ηαύξνπ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Μπιένηοθ): Παπαδνπνύινπ . 11 (1), Θενιόγνπ 2, Σδόνπλο 17,
Παπαδνπνύινπ Υ. 6 (1), Ζόηνβα 9, Θόλνβα 8 (1), Ινπξζάξε, Ρνπζάθε

Με τθ Χριςτίνα Παπαδοποφλου να κάνει το παιχνίδι τθσ καριζρασ τθσ, πζτυχε 18 πόντουσ
με 6/7 τρίποντα και τθν Ιόνοβα άλλουσ 20 με τζςςερα τρίποντα, ο Αχιλλζασ τιμϊρθςε τθ
ηϊνθ τθσ ΑΕΚ, νίκθςε με 71-64 και ζκανε το 1-1 ςτθ ςειρά των θμιτελικϊν. Η ΑΕΚ
παρουςίαςε πολφ άςχθμο πρόςωπο κυρίωσ ςτο πρϊτο θμίχρονο, όπου ο Αχιλλζασ πιρε
διψιφια διαφορά. Από τθν ομάδα τθσ Λάρνακασ, διαςϊκθκε μόνο θ Κατερίνα Ζόχνοβα, θ
οποία πζτυχε 25 πόντουσ με ζνα τρίποντο. Σα δεκάλεπτα: 22-10, 41-32, 58-48, 71-64

ΑΧΙΛΛΕΑ (Ιόνοφ): Θεολόγου 15, Παπαδοποφλου Χ. 18 (6), Ιόνοβα 20 (4), Παπαδοποφλου .
10, Ζότοβα 8, Κουρςάρθ, Ρουςάκθ

ΑΕΚ (Κουηι): Ζόχνοβα 25 (1), Χατηθμπζθ 4, Λόιντ 15, Νικοδιμου 10 (1), Κάντςεβιτσ 4,
ταφρου, Ακαναςίου 6

ΑΕΛ Λεμεσού – Κερασνός Στροβόλοσ 70-53

Βοσκίσεβιτς και πάλι
Με ηη Μιλένα Βοςκίζεβιηρ να κάνει ακόμα
ένα εξαιπεηικό παισνίδι, η ΑΕΛ επικπάηηζε
με 70-53 ηος Κεπαςνού και θα πάει να κάνει
ηο 3-0. Η έπβα ζένηεπ ηηρ ΑΕΛ πέηςσε 22
πόνηοςρ, ενώ από ηον Κεπαςνό η Μακπή
είσε 20.
ΑΕΛ (Αντωνίοσ): Ροςρ 13, Βεζελόθζκι 9 (1),
Βοςκίζεβιηρ 22, Πόποβιηρ 14 (2), κέκηζιρ
12 (3), Παπαδούπη, Χαηζημηνά.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Μακρή): Παπαδοπούλος 15
(2), Μακπή 20, Άνηζελιηρ 10 (3), Ζάπιηρ 8, Νικολάος, Σζακιπίδος, Κόνιαλη.

