Ξεκινά το τουρνουά ανόδου στη Λαμία

Στο Χαλκιοπούλειο της Λαμίας θα φιλοξενηθεί το Ειδικό τουρνουά ανόδου στην Α1
Ανδρών το τριήμερο 28-30 Απριλίου με τη συμμετοχή του Εθνικού Πειραιά, της
Παλλήνης, του Πήγασο και της Νίκης Αιγινίου.

Τα δύο εισιτήρια για τη μεγάλη κατηγορία θα διεκδικήσουν οι Εθνικός Πειραιά, ΑΟ
Παλλήνη (οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν από το Ειδικό τουρνουά του Α’ ομίλου) και
οι Νίκη Αιγινίου, Πήγασος Πολίχνης (οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν από το Ειδικό
τουρνουά του Β’ ομίλου) με τους προπονητές των τεσσάρων φιναλίστ να κάνουν
τις δικές τους εκτιμήσεις μέσα από το www.volleyball.gr.

Εθνικός Πειραιά: Θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί του

Πήρε την πρώτη θέση στον 2ο υποόμιλο του Α’ ομίλου και την πρώτη θέση στο
Ειδικό τουρνουά του Α’ ομίλου έχοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ των 17 νικών σε 17
παιχνίδια με 51-3 σετ.
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Κι ο Εθνικός Πειραιώς θέλει να συνεχίσει ως το τέλος αυτή την ξέφρενη πορεία
του εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά
μετά τα τέλη της δεκαετίας του 80’.

"Αποδεχόμαστε το ρόλο του φαβορί , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγωνιστούμε
με υπεροψία. Το αντίθετο... Ξέρουμε ότι θα παίξουμε με πολύ καλές και
ανταγωνιστικές ομάδες", τόνισε ο τεχνικός των Πειραιωτών Σάκης Ψάρρας και
συμπλήρωσε: "Οπωσδήποτε τέτοιου είδους αγώνες έχουν τις ιδιαιτερότητες
τους. Υπάρχουν τρία συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια , όπου ρόλο θα παίξει η
κούραση, η σωστή διαχείριση και το βάθος στον πάγκο κάθε ομάδας».

Ο κ. Ψάρρας τόνισε πως «Στόχος μας είναι η άνοδος στη volley league και γι’ αυτόν
θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις» και συνέχισε: "Κάθε παιχνίδι έχει
διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και τις τρεις ομάδες
τις ξέρουμε πολύ καλά και θα τις αντιμετωπίσουμε με τον αντίστοιχο τρόπο την
καθεμία".

ΑΟ Παλλήνη: Να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρσι

Ο ΑΟ Παλλήνης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στον 1ο υποόμιλο του Α’
ομίλου, όπου σε 16 αγώνες γνώρισε μία ήττα, ενώ και στο Ειδικό τουρνουά έχασε
μόνο από τον Εθνικό Πειραιά στο τάι μπρέικ.

"Από την αρχή θέλαμε να είμαστε στους διεκδικητές της ανόδου χωρίς όμως να
είναι κι αυτοσκοπός Θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και εν μέρει τα
καταφέραμε καθώς είμαστε στο τελικό τουρνουά", εξηγεί ο τεχνικός της
Παλλήνης Μιχάλης Αλεξανδρόπουλος και συνεχίζει: "Όταν ξεκινήσαμε ξέραμε τις
δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στον όμιλο μας με αρκετές καλές
ομάδες. Εμείς ήμασταν ένα σύνολο με αρκετές προσθήκες και χρειαζόμασταν
χρόνο, αλλά από ένα σημείο και μετά βρήκαμε τα πατήματα μας, δέσαμε και
φάνηκε αυτό με την αήττητη πορεία μας στο β’ γύρο".

Η ομάδα της Παλλήνης έχει την εμπειρία από την συγκεκριμένη διαδικασία καθώς
και πέρσι συμμετείχε στο αντίστοιχο τουρνουά με τον κ. Αλεξανδρόπουλο να
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δηλώνει: "Το προβάδισμα το έχει ο Εθνικός που είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα με
γεμάτο ρόστερ, ενώ πολύ καλές ομάδες διαθέτουν Νίκη Αιγινίου και Πήγασος.
Γενικά είναι ένα ισορροπημένο τουρνουά, με τον Εθνικό να έχει ένα μικρό
προβάδισμα και οι άλλες τρεις ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες".

Νίκη Αιγινίου: Θέλει να επιστρέψει μετά από τρία χρόνια

Πρωταθλήτρια στον 1ο υποόμιλο του Β’ ομίλου η Νίκη Αιγινίου (15 νίκες – 1 ήττα)
αναζητά την επιστροφή της μετά από τρία χρόνια στη μεγάλη κατηγορία.

"Από την αρχή της χρονιάς είχαμε θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την άνοδο μας κι αυτό
γιατί έχουμε ένα υγιή σύλλογο και όλες τις προϋποθέσεις για να τα καταφέρουμε",
τόνισε ο τεχνικός της ομάδας της Πιερίας Θανάσης Στράντζαλης και συμπλήρωσε:
"Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία μας μέχρι τώρα καθώς
συμμετείχαμε σε έναν ανταγωνιστικό όμιλο με δύσκολα παιχνίδια κι αυτό μας
βοήθησε. Ιδιαίτερα η μοναδική ήττα που κάναμε στην Ολυμπιάδα αποδείχθηκε πολύ
χρήσιμη καθώς βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα".

Η Νίκη Αιγινίου συμμετείχε και πέρσι στο Ειδικό τουρνουά ανόδου στην Α1 Ανδρών
κι έχοντας την εμπειρία από την συγκεκριμένη διαδικασία ο έμπειρος τεχνικός
τόνισε για τους αγώνες στη Λαμία:

"Σίγουρα είναι οι 4 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και θα είναι ένα δύσκολο και
επίπονο τριήμερο. Σε τέτοιου είδους διοργανώσεις χρειάζεται συγκέντρωση και
υπομονή. Εμείς από την πλευρά μας θεωρώ ότι έχουμε δουλέψει και είμαστε
έτοιμη για την συγκεκριμένη πρόκληση. Όλες οι ομάδες είναι κοντά, όλα τα ματς
έχουν τη δική τους σημασία και δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο".

Πήγασος Πολίχνης: Να συνεχίσει να δίνει απαντήσεις

Ο Πήγασος Πολίχνης είναι η μοναδική ομάδα που συμμετέχει στο Ειδικό τουρνουά
ανόδου, η οποία δεν είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον υποόμιλο της καθώς
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τερμάτισε 2ος πίσω από τον Νέστωρα, ωστόσο κάνοντας το 3χ3 στο τουρνουά του
Β’ ομίλου στα Γιάννενα πήρε το εισιτήριο για τους αγώνες της Λαμίας.

"Είναι μεγάλη ικανοποίηση το ότι φτάσαμε στο τελικό τουρνουά γιατί
προερχόμασταν από ένα… παρεξηγημένο όμιλο και θέλαμε ηθικά να αποδείξουμε
ότι αν και 2οι στον όμιλο μας είχαμε μια ομάδα η οποία άξιζε περισσότερα. Εμείς
χάσαμε παιχνίδια στην κανονική περίοδο γιατί δουλεύαμε ταυτόχρονα και για την
εφηβική ομάδα … Το ότι ήμασταν 2οι όμως δεν σήμαινε ότι ήμασταν χειρότεροι από
τον Νέστωρα ή την Ολυμπιάδα και θέλαμε να κερδίσουμε αυτά τα ματς για να
αποδείξουμε κάποια πράγματα", είπε ο τεχνικός του Πήγασου κ.Κουτουνίδης και
συνέχισε: "Για εμάς δεν είναι προτεραιότητα για εμάς η άνοδος, αλλά θα θέλαμε
να συμμετάσχουμε στην Pre League εφόσον αυτή γίνει. Ο βασικός στόχος για μένα
και τη διοίκηση είναι να διατηρήσουμε τον τίτλο στο πανελλήνιο εφηβικό που
κατακτήσαμε πέρσι…. Φυσικά θα μπούμε να παίξουμε και θέλουμε, να δώσουμε τον
καλύτερο μας και σίγουρα θέλουμε να κάνουμε έστω μία νίκη".

Όσον αφορά το γενικότερο σχόλιο του για το τουρνουά ο έμπειρος τεχνικός
σημείωσε: "Είναι σίγουρα οι 4 καλύτερες ομάδες, με τον Εθνικό να θυμίζει την
περσινή Κύζικο και θεωρώ ότι μόνο αν ο ίδιος δεν παίξει καλά θα έχει πρόβλημα. Η
Παλλήνη έχει πολύ καλή ομάδα, έχει την εμπειρία από πέρσι όπως και το Αιγίνιο
που έχει φτιάξει ομάδα για Α1 και νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο να ακολουθήσει
τoν Εθνικό… Από κει και πέρα είναι και θέμα διαχείριση άγχους".
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