Αήττητος στην έδρα του ως το τέλος. . .
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Κατάφερε να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το σερί των νικών στην έδρα του ο
Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. για το Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών Ελλάδος. Νίκησε τον «Α.Ο. Κοζάνης», εντός έδρας, στο Κλειστό Γυμναστήριο του
Δ.Α.Κ. Αγρινίου

«Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια στον «Α.Ο. Κοζάνης»
για τη συμμετοχή του στην τελική φάση του Ηλικιακού Πρωταθλήματος Εφήβων. Ήταν ένα
ακόμη παιχνίδι γιʼ αυτούς σε μικρό χρονικό διάστημα και ήταν εμφανής η κούρασή τους.
Εμείς έπρεπε να σταθούμε στα πόδια μας μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της Πτολεμαΐδας.
Ελπίζουμε αυτό να μη σταθεί εμπόδιο στην προσπάθειά μας για άνοδο. Καταφέραμε να
κερδίσουμε και να πάρουμε δύο πολύτιμους βαθμούς. Δυστυχώς μετά τον τραυματισμό του,
χάσαμε μέχρι το τέλος του Πρωταθλήματος και για τα ενδεχόμενα μπαράζ τον αθλητή μας
Ράικο Κων/νο. Του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρωση. Είναι η δεύτερη σημαντική
απώλεια μετά από εκείνη του Νταούρου Γιάννη. Εμείς πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στο
στόχο μας και να προετοιμαστούμε για το τελευταίο παιχνίδι στη Άρτα που θα κρίνει όλη
τη χρονιά, παρά τις σοβαρές ελλείψεις μας. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και είμαστε
αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουμε» είπε ο προπονητής της ομάδας του Αγρινίου,
Μιχάλης Ζαραβίνας
Η ομάδα από την αρχή κατάφερε και πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μπόρεσε να ελέγξει
τον ρυθμό του αγώνα και να παίξει γρήγορα. Πήρε προβάδισμα στο σκορ και αυτό έδωσε
την ευκαιρία να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες και όλοι όσοι δεν είχαν αγωνιστεί αρκετά στη
διάρκεια του πρωταθλήματος.
Το σκορ εξελίχθηκε ως εξής: 5΄: 4-1, 10΄: 6-3, 15΄: 10-3, 20΄: 12-5, 25΄: 15-8 και 20-9
ημίχρονο.
Στο 35΄: 24-11, 40΄: 27-13, 45΄: 29-15, 50΄: 30-17, 55΄: 34-19. Το παιχνίδι τελείωσε 37-22.
Αγωνίστηκαν οι: ΡΑΙΚΟΣ ΣΠ. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τερματοφύλακες), ΔΗΜΟΥ ΧΡ.,
ΠΥΡΠΥΡΗΣ Λ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Π., ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Κ., ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡ., ΛΙΟΚΑΥΤΟΣ Κ., ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ Ι., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Δ., ΛΑΓΙΟΣ Α., ΡΑΙΚΟΣ Κ., ΛΑΓΟΣ Κ..
Σκόραραν οι:. ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. πρώτος σκόρερ με 8 γκολ, ΔΗΜΟΥ ΧΡ. 6 γκολ, ΛΑΓΟΣ Κ.
5 γκολ, ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Κ. & ΠΥΡΠΥΡΗΣ Λ από 4 γκολ, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Π. & ΛΑΓΙΟΣ Α. &.
από 3 γκολ, ΡΑΙΚΟΣ Κ. & ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Δ. από 2 γκολ.
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