Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής
στο βόλεϊ μετά από 14 χρόνια
!
Ο νέος Βασιλιάς του φιλέ φοράει πράσινα! Μετά
από 14 χρόνια, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το
πρωτάθλημα, καθώς κυριάρχησε και στον Άγιο Θωμά
και έκανε το 2-0 στους τελικούς!
Μπορεί να έχασε το πρώτο σετ από τον πολύ δυνατό στο
διάστημα αυτό Ολυμπιακό, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός δεν
γινόταν με τίποτα να χάσει το πρωτάθλημα. Να μην επιστρέψει
στην κορυφή της Volley League μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.
Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επικράτησαν των
«ερυθρολεύκων» με 3-1 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) και
κατέκτησαν τον τίτλο με 2-0 νίκες.
Από την άλλη οι Πειραιώτες ναι μεν μπήκαν πολύ δυνατά στο
ματς, ωστόσο χωρίς τον Φίνγκερ που τελικά δεν ξεπέρασε τον
τραυματισμό του, δεν μπόρεσαν μετά το 1-1 να κοιτάξουν στα
μάτια τον αντίπαλό τους. Πραγματοποιώντας την χειρότερη με
διαφορά φετινή τους εμφάνιση, έχασαν και τα άλλα δύο σετ και
μετά από τα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα έμειναν εκτός τίτλου
φέτος.

Πιο δυνατός με φοβερό σερβίς και μπλοκ το 0-1 ο
Ολυμπιακός
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ.
Ένα πρώτο σετ που σε μεγάλο βαθμό ανήκε στον Ολυμπιακό.
Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι στο σερβίς παίζοντας με την
σειρά τους στα όρια, όπως έκαναν οι αντίπαλοί τους στον
πρώτο τελικό, το μπλοκ δούλεψε καλύτερα και κατάφεραν να
κάνουν το 0-1, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που το άγχος της
νίκης είχε κάνει για τα καλά την εμφάνισή της.

Το λάθος Μουνιόθ και το 1-1 που τα
τελείωσε όλα
Στο δεύτερο σετ με την ψυχολογία υπέρ του ο Ολυμπιακός ήταν
επίσης
καλύτερος
στο
μεγαλύτερο
διάστημά
του.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 19-16, αλλά εκεί έγινε το
τραγικό λάθος του Μουνιόθ που άλλαξε τα πάντα. Ο Ισπανός
προπονητής έκανε χωρίς λόγο την περιβόητη διπλή αλλαγή του,
έβγαλε τον θετικό Ασπιώτη, έβαλε τον Κουμεντάκη διαγώνιο και
ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο.
Μείωσε, κατάφερε να περάσει μπροστά με 22-21 και έκανε το
1-1 μετά από λάθος στο φιλέ των Ασπιώτη και Πετρέα.

Περίπατος στα άλλα δύο
Τα υπόλοιπα δύο σετ ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Μετά το
1-1 στο τάραφλεξ υπήρχε μόνο μία ομάδα και αυτός ήταν
ο Παναθηναϊκός. Οι… πράσινοι έκαναν ό,τι ήθελαν τον αντίπαλό
τους που με την σειρά του έδειχνε να μην έχει το παραμικρό
ψυχικό απόθεμα. Έτσι με χαρακτηριστική άνεση έγινε το 3-1 με
τους… πράσινους να επιστρέφουν στην κορυφή μετά από 14
ολόκληρα χρόνια.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ράπτης με 19 πόντους
και τον ακολούθησε ο Τσάτσιτς με 10. Για τους ηττημένους δεν
υπήρξε κανείς με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ασπιώτη να

φτάνει τους 9.
Διαιτητές: Αλέξανδρος Μυλωνάκης, Κωνσταντίνος Βουδούρης
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν: 4 άσσοι, 48 επιθέσεις,
12 μπλοκ, 33 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν: 3
άσσοι, 40 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) σε 118΄.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Τσάτσιτς 6π.
(8/17επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50%υπ., 21%αρ.), Γιάκομπσεν 2
(2/4επ.), Ρανγκέλ 9 (4/9επ., 5 μπλοκ), Ανδρεόπουλος
Χαράλαμπος 9 (6/13επ., 2 μπλοκ, 55%υπ., 50%αρ.), Πελεκούδας
7 (7/9επ), Ζήσης (λ. – 69%υπ., 38%αρ.), Πανταλέων 8 (4/4επ.,
3 μπλοκ, 1 άσσος).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπενίτεθ Μουνιόθ): Πετρέας 8 (5/6επ., 3 μπλοκ),
Χουσάι 8 (7/14επ., 1 μπλοκ, 43%υπ., 35%αρ.), Ασπιώτης 9
(8/17επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2επ., 1 άσσος),
Τερβαπόρτι 3 (1/2επ., 2 άσσοι), Γκέργκι 8 (8/26, 41%υπ.,
26%αρ.) / Κοκκινάκης (λ. 71%υπ., 64%αρ.), Στιβαχτής,
Ανδρεάδης 3 (1/2επ., 2 άσσοι), Κουμεντάκης 7 (7/23επ.,
40%υπ., 20%αρ.), Ριζόπουλος 2 (2/6επ., 60%υπ., 50%αρ.)

ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr

