ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ 0-0

Αδικείται ο πολύ καλύτερος Αιγινιακός!

Αν υπήρχε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που θα μπορούσε να πάρει το σημερινό
παιχνίδι στο Αιγίνιο, αυτός είναι αναμφίβολα ο Αιγινιακός που έπαιξε καλό
ποδόσφαιρο,
δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει αλλά δε κατάφερε
να παραβιάσει την εστία της ομάδα της Λαμίας.

Ο Αιγινιακός του Περικλή Αμανατίδη άρεσε, έπαιξε μοντέρνο ποδόσφαιρο
κυκλοφορώντας γρήγορα τη μπάλα και παίζοντας απλά, απέναντι σε μια Λαμία

για την οποία δε θυμόμαστε κάποιο χαρακτηριστικό της στον αγωνιστικό χώρο
αφού σε γενικές γραμμές η παρουσία της απέναντι στην ομάδα της Πιερίας ήταν
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απογοητευτική.

Το φιλμ του αγώνα:
Α' ΜΕΡΟΣ
8'... Εκτέλεση φάουλ του Βάντερσον λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του
Αιγινιακού, έδιωξε πέφτοντας στη δεξιά του πλευρά ο Τόλιος.
10'... Κεφαλιά του Ζγκούρι από το ύψος της μικρής περιοχής, έπειτα από κόρνερ
του Ζούρκου από αριστερά, έδιωξε σε νέο κόρνερ ο Πίτκας.
15'... Ο Βάντερσον απέφυγε τον Παπουτσογιαννόπουλο και μπήκε στην περιοχή
του Αιγινιακού από αριστερά αλλά ο Λιόλιος επενέβη και παραχώρησε κόρνερ.
24'... Σέντρα-σουτ του Φασίδη από δεξιά, έπεσε και μπλόκαρε ο Πίτκας.
32'... Φάουλ του Ζούρκου, έδιωξε σε κόρνερ ο Πίτκας.
33'... Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζούρκου ο Φασίδης «έπιασε αέρα» και ο
Γκούρτσας με δυνατό σουτ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και δεξιά, έστειλε τη
μπάλα στο δοκάρι το Πίτκα.
36'... Σουτ του Γκατζολάρι, η μπάλα έφυγε πολύ πάνω από την εστία της Λαμίας.
42'... Μετά από φάουλ του Ζούρκου, ο Φασίδης μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε
τη μπάλα ψηλά άουτ
Β' ΜΕΡΟΣ
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47'... Μακρινό σουτ Μπουλούλη, μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Τόλιος.
50'... Σουτ του Όμο από πολύ μακριά, η μπάλα έφυγε άουτ.
52'... Σουτ του Γκατζολάρι, η μπάλα πέρασε άουτ.
60'... Ο Ζούρκος εκτέλεσε φάουλ, ο Ζγκούρι έπιασε την κεφαλιά στην «καρδιά» της
λαμιώτικης άμυνας, με τη μπάλα όμως να φεύγει πάνω από τα δοκάρια της
Λαμίας, με τον Πίτκα να παρακολουθεί απλά την πορεία της.
66'... Εκτέλεση φάουλ του Γιαζιτζόγλου από αριστερά, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα
από το δεξί «παραθυράκι» του Πίτκα.
80'... Σουτ του Ζγκούρι από αριστερά, ο Πίτκας παραχώρησε κόρνερ.
88'... Μετά από εκτέλεση φάουλ του Βασιλόγιαννη από αριστερά, η μπάλα πέρασε
από όλους, «έσκασε» στο έδαφος, αναγκάζοντας τον Τόλιο να «πεταχτεί» στο
παραθυράκι του και να απεκρούσε
Κίτρινες: Πασαλίδης, Παπουτσογιαννόπουλος, Ζγκούρι, Ράτκο – Σπυρόπουλος,
Όμο, Πεταυράκης
Κόκκινες: Ζγκούρι (90+3')
Οι συνθέσεις των ομάδων
Αιγινιακός (Περικλής Αμανατίδης)
Τόλιος, Παπουτσογιαννόπουλος, Γιαζιτζόγλου, Λιόλιος, Πασαλίδης,
Πατράλης, Ζούρκος (90' Μουταφτσίσκι), Γκατζολάρι (68' Ονουάτσι), Φασίδης (85'
Ρανγκέλοφ), Ζγκούρι, Γκούρτσας.
Στον πάγκο: Καραγκιόζης, Κυζιρίδης, Μουκίδης, Καρακώστας.
ΠΑΣ Λαμία (Μπάμπης Τεννές)
Πίτκας, Σπυρόπουλος, Παπαργυρίου (46' Καραγιάννης), Βαλιός, Αναστασιάδης,
Όμο, Μπλάζιτς, Μπουλούλης (68' Πατσαρούχας), Βασιλόγιαννης, Τσούκαλος (46'
Πεταυράκης), Βάντερσον.
Στον πάγκο: Τσέναμο, Παπαευθυμίου, Αντωνόπουλος, Ρογγότης.
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