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ΑΙΑΣ Αγωνιστική Δράση 2011-2012 Α' Γύρος

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2011 09:35

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ/1ος Όμιλος/Β' Κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012
Α' ΓΥΡΟΣ

κλικ εδώ να δείτε τα άλλα αποτελέσματα της αγωνιστικής και τη βαθμολογία του Ομίλου

pdfκλικ εδώ να δείτε όλο το πρόγραμμα του 1ου Γύρου του Ομίλου

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου Γύρου/Β' Κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης/1ου Ομίλου

Θέση  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι Η Γκολ Άμυνα

1 (1) Φ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Εράτυρας 34 13 11 1 1 47:14 33 

2 (3) Α.Μ.Σ. ΔΟΞΑ Ροδιανής 27 13 8 3 2 31:17 14 

3 (4) Α.Ε. Κρανιδίων 26 13 7 5 1 23:14 9 

4 (2) Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ Αιανής 25 13 8 1 4 30:17 13 

5 (5) Α.Ο. Τρανοβάλτου 21 13 5 6 2 20:15 5 

6 (6) Ε.Μ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λιβαδερού 21 13 7 0 6 23:19 4 

7 (7) ΔΟΞΑ Μικροκάστρου 17 13 4 5 4 25:23 2 

8 (8) Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Πλατανορέματος 13 13 3 4 6 23:24 -1 
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9 (9) Ε.Μ.Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ Μεταξά 12 13 3 3 7 20:29 -9 

10 (10) ΔΡΑΣΗ Τσοτυλίου 10 13 5 3 5 19:17 2 

11 (11) Α.Μ.Σ. ΕΛΑΤΟΣ Ελάτης 9 13 1 6 6 7:22 -15 

12 (12) Α.Σ. Ανθότοπος 9 13 2 3 8 14:31 -17 

13 (13) Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. Κοζάνης 9 13 2 3 8 14:39 -25 

14 (14) ΑΙΑΣ Μικροβάλτου 7 13 0 7 6 9:24 -15 

ΑΝΟΔΟΣ Α ΤΟΠΙΚΟ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ Γ ΤΟΠΙΚΟ 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011/13η Αγωνιστική
 

Με πολλές απουσίες, παλικαρίσιο Χ για τον Αίαντα

ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-0

το ΒΙΝΤEΟ του αγώνα

ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-……

https://www.youtube.com/watch?v=CsB65Cuqo5U
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Παλικαρίσιο βαθμό κέρδισε η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου το απόγευμα της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2011 στο γήπεδο του
Πρωτοχωρίου, απέναντι στη νεανική ομάδα των Ελπίδων Α.Ε. Κοζάνης. Οι πολλές απουσίες παικτών του Μικροβάλτου, ανάγκασαν τον
προπονητή Τάκη Σταθόπουλο να συμπληρώσει …μετά βίας ενδεκάδα ανάγκης, χωρίς κανέναν αναπληρωματικό! Παρ’ όλα αυτά τα
παιδιά που έπαιξαν, αγωνίστηκαν με πάθος, δημιούργησαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να κερδίσουν το παιχνίδι και άντεξαν στο
τέλος στην πίεση των γηπεδούχων, όταν η κούραση και οι τραυματισμοί τους είχαν καταβάλει.
Στο πρώτο ημίχρονο το Μικρόβαλτο είχε τρεις καλές στιγμές να προηγηθεί στο σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 11’ σε σουτ εξ επαφής
του Αντώνη Αλεξόπουλου πάνω στον τερματοφύλακα, στο 21’ όταν από δυνατό χτύπημα φάουλ του Κώστα Θεοδουλίδη η μπάλα
αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα και στη συνέχεια προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 44’ όταν ο Γιάννης Μανάδης μόνος
μέσα από την περιοχή εξαπέλυσε σουτ-κεραυνό που έφυγε πάνω από την εστία της ομάδας των Ελπίδων Κοζάνης. Η καλύτερη στιγμή
των γηπεδούχων ήταν στο 12’, όταν σε κοντινό πλασέ επιθετικού τους η μπάλα έφυγε μόλις άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες των Ελπίδων ΑΕ Κοζάνης είχαν την υπεροχή, όμως δυσκολευόταν να δημιουργήσουν καταστάσεις στην
εστία του Μικροβάλτου που είχε σε καλή μέρα και τον τερματοφύλακά του Αχιλλέα Τζουκόπουλο.
Έτσι με την πίεση των γηπεδούχων και με την υπερπροσπάθεια των φιλοξενουμένων που αμύνονταν ηρωϊκά στο τελευταίο δεκάλεπτο,
-με παίκτη λιγότερο από το 88' λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Σωκράτη Κομπούρα και δύο τουλάχιστον παίκτες να
παίζουν τραυματίες(!)-, έληξε το παιχνίδι ισόπαλο χωρίς τέρματα.
Μια -ακόμη- ισοπαλία που, με τη λήξη του 1ου Γύρου, αφήνει την ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου στην τελευταία θέση του βαθμολογικού
πίνακα με 7 βαθμούς από ισάριθμες ισοπαλίες, έξι ήττες και καμιά νίκη!

Πολύ καλή η διαιτησία των Κουντουράκη-Αραβοπούλου-Βέρρου.
Γιατρός αγώνα: Φτάκας Δημήτρης

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τσέπουρας Αντ., Τηλαβερίδης Θεοδ. (75΄ Ρούσης Αλεκ.), Mema Abu., Τσαφαράκης Γεωρ., Μπακόλας Χρ., Κουλαξουζίδης Θεοδ.,
Παπαθεοδώρου Νικ., Μπαλίτσας Παν. ( 65΄ Ράπτης Αποσ.), Σταυριανουδάκης Βασ., Γκάργκας Σπυρ., Batarina Elu.
Αναπληρωματικοί ήταν οι: Τζήμκας Φιλ., Αθανασιάδης Γεωρ., Ιωαννίδης Αθαν., Παπαδόπουλος Ιακ., Τρουμπούκης Γεωρ.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
Τζουκόπουλος Αχιλλέας, Κομπούρας Σωκράτης, Θεοδουλίδης Κων/νος, Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καβουρίδης Αχιλλέας, Αλεξόπουλος
Αντώνιος, Χαρισόπουλος Φίλιππος,  Χαρισόπουλος Ιωάννης, Γιαννόπουλος Αντώνιος, Μανάδης Γιάννης, Νάστος Νίκος.
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Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011/12η Αγωνιστική

12η Αγωνιστική χωρίς νίκη για τον Αίαντα…

ΜΕΤΑΞΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-0

το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα

Μια μόλις αγωνιστική πριν τη λήξη του 1ου γύρου και η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου δεν κατάφερε ακόμη να γευτεί τη χαρά της νίκης,
αφού ηττήθηκε και στο Μεταξά με 1-0, το απόγευμα της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2011. Μια δίκαιη νίκη για τους γηπεδούχους που
δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για μια ευρύτερη νίκη. 

ΜΕΤΑΞΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-0.mpgΜΕΤΑΞΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-0.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=0RGCLA3w-VA
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Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, η οποία πράγματι έκανε κάποια λάθη σε βάρος τους, αλλά η δημιουργία άλλοθι μετά
από τόσο μέτρια εμφάνιση, δεν βοηθάει για να ξεπεραστεί η αγωνιστική κρίση της ομάδας. Της οποίας βέβαια το πρόβλημα φαίνεται να
είναι ψυχολογικό, αφού η ομάδα έχει δείξει στους περισσότερους αγώνες ότι αρκετά καλό και μαχητικό σύνολο και ορισμένους πολύ
καλούς παίχτες. Το άγχος όμως για το θετικό αποτέλεσμα τους έχει επηρεάσει*, ιδιαίτερα στην τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα η
ομάδα να μην είναι αποτελεσματική.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλές προοπτικές για την ομάδα του Μικροβάλτου που φάνηκε να ελέγχει το παιχνίδι έχοντας περισσότερη
κατοχή μπάλας. Κατοχή που δεν μπόρεσε να εκφράσει με ολοκληρωμένες επιθετικές ενέργειες, αντίθετα με την ομάδα του Μεταξά που
με αντεπιθέσεις δημιούργησε αρκετές δύσκολες καταστάσεις για την εστία των φιλοξενούμενων. Έτσι έληξε το πρώτο ημίχρονο 0-0,
καταγράφοντας τέσσερες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους και δυο για τον Αίαντα Μικροβάλτου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Μεταξά μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν στο 52’ με δυνατό σουτ
μέσα από την περιοχή. Η καθοριστική φάση που εστιάζουν και διαμαρτύρονται από την πλευρά του Μικροβάλτου, που επηρέασε τη
συνέχεια του αγώνα, έγινε στο 55’, όταν μπροστά στο διαιτητή η υβριστική κραυγή παίκτη του Μεταξά, "γ…ώ το σπίτι σου" –θα
πρέπει να ακούστηκε μέχρι το …Λιβαδερό!-, τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, ενώ φυσικά ήταν φάση-ορισμός της κόκκινης
κάρτας. Οι παίκτες του Μικροβάλτου, με το εις βάρος τους σκορ, το προαναφερόμενο λάθος του διαιτητή και κάποια σφυρίγματα για
φάουλ που θεώρησαν ότι ήταν μεροληπτικά υπέρ του Μεταξά, έδειξαν έναν εκνευρισμό που με την "ανταπόκριση" των παικτών του
Μεταξά, άφησαν το χρόνο κυλήσει μέσα σε ένα σκηνικό διαμαρτυριών και καθυστερήσεων, γεγονός που ευνοούσε τους γηπεδούχους, οι
οποίοι και πάλι είχαν την ευκαιρία σε δυο τρεις περιπτώσεις να απειλήσουν την εστία του Αντώνη Αλεξόπουλου, που αναδείχτηκε σε
ήρωα του αγώνα με τις επεμβάσεις του, τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο. Πάντως ο Αίαντας είχε την ευκαιρία του αγώνα
στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να "κλέψει" το βαθμό της ισοπαλίας, όταν μετά από απόκρουση  του τερματοφύλακα του Μεταξά 
σε δυνατό σουτ-φάουλ του Αντώνη Γιαννόπουλου, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος που βρέθηκε εντελώς μόνος στα τρία μέτρα, έστειλε τη
μπάλα πάνω στον πεσμένο γκολκίπερ του Μεταξά!

Έτσι το παιχνίδι τέλειωσε με τους παίκτες του Μεταξά να πανηγυρίζουν μια μεγάλη δίκαιη νίκη που τους επιτρέπει να ξεφύγουν από τις
τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και τους παίκτες του Μικροβάλτου να διαμαρτύρονται στο διαιτητή για την -μη- αποβολή και τον λίγο
χρόνο -4’- καθυστερήσεων που κρατήθηκε…

Για διαιτητή τα είπαμε. Λάθος στη φάση της μη αποβολής του παίκτη του Μεταξά για υβριστική συμπεριφορά, κάποιες μεροληπτικές
αποφάσεις σε βάρος του Αίαντα στον καταλογισμό φάουλ μέχρι το 55’, τις οποίες –για να είμαστε δίκαιοι- "συμψήφισε"  μέχρι το τέλος
του αγώνα σε βάρος των γηπεδούχων. Επίσης θα μπορούσε στο 80’ να είχε αποβάλει από ένα παίκτη για κάθε ομάδα, που
απωθήθηκαν βίαια.

*Σύντομα οι συνθέσεις των ομάδων και το διαιτητικό τρίο

*Τα ως άνω στοιχεία καθυστερούν γιατί δεν παρελήφθη το αντίγραφο φύλλο αγώνα από την ομάδα του
Μικροβάλτου, διότι δεν έχει υπογραφεί από τον αρχηγό του Αίαντα Μικροβάλτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς το

διαιτητή, ο όποίος δεν απέβαλε τον παίκτη του Μεταξά που τον εξύβρισε (περιγράφεται παραπάνω)
......................................................... 

* Και η προσωπική μου ματιά και άποψη  

Το κάθε παιχνίδι είναι γιορτή και πρέπει να επιβεβαιώνει τους σκοπούς που έχει
δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, με βασικότερους τη συμμετοχή, την άθληση, τη συναδέλφωση,
την επαφή των Μικροβαλτινών και των φίλων τους…

Η νίκη δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, να δημιουργεί άγχος και να φέρει εκνευρισμό μεταξύ
των ποδοσφαιριστών και όχι μόνο...(ενδεικτική ΦΩΤΟ)  Αυτά μπορούν να δικαιολογηθούν
εν μέρει από την ένταση κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά τα τόσα άτυχα αποτελέσματα,
αλλά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνεχίζονται και να επαναλαμβάνονται…

Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα είναι καλή, θα ανακάμψει και δεν θα κινδυνεύσει τελικά…

Γιώργος Μαστρ.  

http://www.mikrovalto.gr/images/stories/athlitismos/aias_M./agon4.12.11_25.jpg
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Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011/11η Αγωνιστική

Απογοητευτική εμφάνιση και βαριά ήττα για τον Αίαντα

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΡΟΔΙΑΝΗ 0-4

το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα...

Βαριά ήττα με σκορ 0-4 υπέστη το απόγευμα της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2011 στο γήπεδο της ΕΠΣ Κοζάνης, ο -τυπικά γηπεδούχος-
Αίας Μικροβάλτου από την ομάδα της Ροδιανής. Έτσι με αυτή την απογοητευτική εμφάνιση και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα
του ομίλου, βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς, παραμένοντας ως η μόνη ομάδα χωρίς νίκη
μέχρι και την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Με την έναρξη του αγώνα η ομάδα του Μικροβάλτου είχε την κατοχή της μπάλας και  έδειξε διάθεση να επιτεθεί, αλλά εντελώς
αναπάντεχα και στις δυο μοναδικές και φαινομενικά ακίνδυνες αντεπιθέσεις της ομάδας της Ροδιανής, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΡΟΔΙΑΝΗ 0-4 /27.11.2ΡΟΔΙΑΝΗ 0-4 /27.11.2……

https://www.youtube.com/watch?v=50q5aLNRwhc
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μόλις στο 13’! Παρά την ψυχρολουσία οι παίκτες του Μικροβάλτου μέχρι το τέλος του ημιχρόνου έκαναν φιλότιμες προσπάθειες απέναντι
σε μια καλή ομάδα, όπως παρουσιάστηκε η ομάδα της Ροδιανής, αλλά δεν κατάφεραν να σημειώσουν κάποιο τέρμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μικροβάλτου ήταν σαν να μην …κατέβηκε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να
αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να επιτίθενται συνεχώς. Το τρίτο γκολ της Ροδιανής ήρθε στο 70’, τελειώνοντας
ουσιαστικά το ματς και κάθε …σκέψη των Μικροβαλτινών για κάτι καλό. Στο 80’ οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το 0-4 ενώ έχασαν ακόμη και
2-3 κλασικές ευκαιρίες για περαιτέρω διεύρυνση του σκορ.

Σκόρερ του αγώνα: Νίκος Τζέλλος στο 7’, Χλιαράς στο 14’ και 70’, Βαγγέλης Τσουτσίδης στο 80’.

Με την εμφάνισή της αυτή η ομάδα της Ροδιανής πιστοποίησε ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ η ομάδα του
Μικροβάλτου προβλημάτισε τους πολλούς φίλους της ομάδας που ήταν στο γήπεδο...

Καλή η διαιτησία των Δραγώγια-Βέρρου-Βαξεβάνου.

 Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ

Αλεξόπουλος Αντώνιος, Θεοδουλίδης Κώστας, Χαρισόπουλος Ιωάννης, Χαρισόπουλος Φίλιππος ( 39΄ Καβουρίδης Αχιλλέας ),
Γιαννόπουλος Ανδρέας, Θεοχάρης Απόστολος, Μανάδης Γιάννης (79’ Γιαννόπουλος Αντώνιος ), Σαΐτης Γιώργος, Νάστος Νίκος, Τσάμος
Παναγιώτης, Αλεξόπουλος Αχιλλέας.

Προπονητής: Τάκης Σταθόπουλος

ΡΟΔΙΑΝΗ
Κωτούλας Κων., Καλαμπούκας Μιχ., Δαμιανίδης Αχ., Χαραλαμπίδης Αρ., Λιόγας Δημ., Φλώρος Στυλ., Ευαγγελόπουλος Ευαγ., Χλιαράς
Δημ. (80΄ Ζιάγκας Αθ.), Τσουτσίδης Ευαγ., Τζέλλος Νικ. (67' Καλαμπούκας Ζησ.), Χλιαράς Χαρ. (80΄ Παπαδόπουλος Ραφ.).

Αναπληρωματικοί ήταν οι : Καλημέρης Απ., Νάννος Κων., Καλαμπούκας Παν., Ευαγγελόπουλος Παν..

Γιατρός αγώνα: Τσολάκης Ζήσης

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011/10η Αγωνιστική

Φανταστική ατμόσφαιρα από του φιλάθλους

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-1
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τα γκολ και τα highlights του αγώνα...

Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας από τα παλιά, έγινε το απόγευμα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2011 στο γήπεδο του Τρανοβάλτου. Μετά
από είκοσι περίπου χρόνια συναντήθηκαν το Τρανόβαλτο με το Μικρόβαλτο σε επίσημο παιχνίδι στη 10η αγωνιστική του τοπικού
πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης. Πάρα πολύς κόσμος από τις δυο κοντινές κοινότητες στις κερκίδες, δημιούργησαν μια
πολύ ωραία και πανηγυρική ατμόσφαιρα, αρκετά καλό το ποδοσφαιρικό θέαμα στο γήπεδο και δίκαιο το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα με
1-1.

Το Μικρόβαλτο στις καθυστερήσεις των …καθυστερήσεων πήρε το βαθμό της ισοπαλίας, αφού με το ίδιο νόμισμα από την αντίθετη όψη
είχε χάσει τα δυο από τα τρία τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος!

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες του Αίαντα Μικροβάλτου σαφώς ικανοποιημένους τόσο από το βαθμό της ισοπαλίας –και με τον
τρόπο που τον κατέκτησαν-, όσο από την εν γένει απόδοσή τους. Η ομάδα με νέο προπονητή –μετά τα ατυχές αποτέλεσμα της

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-1ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-1
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περασμένης Κυριακής με το Λιβαδερό, προπονητής έχει αναλάβει ο Τάκης Αχ. Σταθόπουλος-, έδειξε ένα βελτιωμένο σύνολο που
ικανοποίησε τους πολλούς Μικροβαλτινούς που βρέθηκαν στο γήπεδο και άφησε υποσχέσεις για καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα.

Στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα η ομάδα του Τρανοβάλτου ξεκίνησε καλύτερα και δημιούργησε 2-3 καλές επιθέσεις. Από το σημείο αυτό
και μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου η ομάδα του Μικροβάλτου κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις
στην αντίπαλο άμυνα και χάνοντας την ευκαιρία του αγώνα στο 30’, όταν μετά από πλασάρισμα της μπάλας στην ανυπεράσπιστη εστία
από τον Γιώργο Σαΐτη που μπήκε μόνος του στην περιοχή, την τελευταία στιγμή και λίγο πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος,
αποκρούστηκε με υπερένταση από αμυντικό των γηπεδούχων.

Στο ξεκίνημα του δεύτερο ημίχρονο πάλι η ομάδα του Μικροβάλτου φαινόταν να στέκεται καλύτερα στο γήπεδο χωρίς όμως να
καταφέρνει να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο στην αντίπαλο εστία. Στο 60’ όμως η ομάδα του Τρανοβάλτου εντελώς αναπάντεχα
προηγήθηκε στο σκορ, όταν σε μια ακίνδυνη μπαλιά από δεξιά του Θωμά Γκουτζιομήτρου – ούτε σουτ, ούτε σέντρα-, η μπάλα
βρέθηκε στα δίχτυα, αφήνοντας εμβρόντητους τερματοφύλακα και αμυντικούς! Το γκολ που πανηγυρίστηκε  έξαλλα, ανέβασε την
ψυχολογία των γηπεδούχων που βελτίωσαν την απόδοσή τους και για το επόμενο 20λεπτο ήταν καλύτεροι και πίεσαν για ένα δεύτερο
γκολ, χωρίς να τα καταφέρουν.

Οι παίκτες του Αίαντα ισορρόπησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα αλλά δεν απείλησαν ιδιαίτερα, πέραν από ένα κοντινό σουτ του
Ανδρέα Γιαννόπουλου που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του ΑΟΤ. Οι μεγάλες φάσεις και η ανατροπή ήρθαν στις καθυστερήσεις του
αγώνα, με τους παίκτες του Μικροβάλτου να ζητάνε πρώτα πέναλτι –που δεν δόθηκε- στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων σε μαρκάρισμα
και ανατροπή του Τσάμου Παναγιώτη μέσα στην περιοχή. Στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε αλλαγή για την ομάδα
του Τρανοβάλτου, με τον παίκτη να αποχωρεί αργά από την άλλη άκρη του γηπέδου και το διαιτητή να τον χρεώνει με κίτρινη κάρτα και
να δείχνει χαρακτηριστικά άλλο ένα λεπτό καθυστέρηση! Αυτό στάθηκε μοιραίο για την ομάδα του Τρανοβάλτου, αφού ακριβώς με την
εκπνοή και του επιπλέον λεπτού των καθυστερήσεων, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης μετά από φάση διαρκείας και κοντινή
κεφαλιά του Γιώργου Σαΐτη, γκολ που έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους παίκτες και τους φιλάθλους του Αίαντα Μικροβάλτου!

Και αποδίδοντας το δικαιότερο αποτέλεσμα στον αγώνα, που ήταν η ισοπαλία, σύμφωνα με τη γενικότερη εμφάνιση των δυο ομάδων.

Καλή η διαιτησία των Τσιγγένη-Ιωαννίδη-Χονδροματίδη.        

Παρατηρητής αγώνα: Σάββας Σαλτσίδης

Γιατρός αγώνα: Θοδωρής Παλιανόπουλος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
Πάικος Σωτ., Γκιουτζιομήτρος Θωμ., Πελέκας Κων., Καραδήμος Νικ.,  Τέλιος Αθαν., Βλαχάβας Θωμ., Δανάτσας Θωμάς (90΄
Παπανικολόπουλος Θεοδ.), Γκρανόπουλος Βασ. (67΄ Θεοδωρόπουλος Γεωργ.), Πλιάτσιος Αθαν. (85΄ Πατσικόπουλος Ευστ.), Λάμπρος
Αναστ., Ντανάτσας Χρησ..
Αναπληρωματικοί: Καραμήτρος Ιωαν., Ματούλας Παν., Κοζικόπουλος Χρησ.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
Αλεξόπουλος Αντώνης, Παλιανόπουλος Σάκης (46΄Χαρισόπουλος Φίλιππος),  Χαρισόπουλος Ιωάννης, Γιαννόπουλος Ανδρέας,
Θεοχάρης Απόστολος (70’ Γιαννόπουλος Αντώνης), Μανάδης Γιάννης, Σαΐτης Γιώργος, Νάστος Νίκος, Αλεξόπουλος Αχιλλέας,
Παλιανόπουλος Νίκος, Τσάμος Πάνος.
Αναπληρωματικοί: Καβουρίδης Αχιλλέας

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011/9η Αγωνιστική

Ταπεινωτική ήττα για τον Αίαντα…

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΛΙΒΑΔΕΡΟ 0-6
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Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ με τις δυο επίμαχες φάσεις του αγώνα...

Ταπεινωτική ήττα με σκορ 0-6 υπέστη η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου από την ομάδα της Αναγέννησης Λιβαδερού, το παγερό
απόγευμα της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2011 στο γήπεδο του Τρανόβάλτου. Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει βέβαια την εικόνα του
αγώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Λιβαδερού ήταν καλύτερη και δίκαια πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Το απρόσμενο αυτό αποτέλεσμα δρομολόγησε εξελίξεις στην ομάδα του Μικροβάλτου που έλυσε τη συνεργασία με τον προπονητή της
Κώστα Κωνσταντόπουλο. Η ομάδα παρά τις αρκετά καλές εμφανίσεις –η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς από την πρωτοπόρο ομάδα
της Εράτυρας και ηττήθηκε από τη δεύτερη στη βαθμολογία Αιανή εκτός έδρας στις καθυστερήσεις των …καθυστερήσεων-, βρίσκεται
από σήμερα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς, ισόβαθμη με τις Ελπίδες Κοζάνης και το Μεταξά και είναι η μόνη ομάδα
του ομίλου που στις εννέα πρώτες αγωνιστικές δεν έχει σημειώσει νίκη!

Παρότι μετά από ένα τόσο οδυνηρό αποτέλεσμα δεν χωράνε δικαιολογίες, θα σταθούμε σε δυο κομβικές φάσεις, που αν
αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από τους διαιτητές ίσως ο αγώνας να είχε άλλη εξέλιξη. Η πρώτη σημειώθηκε στο 41΄ -το σκορ εκείνη τη
στιγμή ήταν 0-1- και ήταν η ακύρωση γκολ του Σάκη Παλιανόπουλου σαν οφσάιντ, που απ’ ότι φαίνεται στο σχετικό ΒΙΝΤΕΟ δεν υπήρχε
τέτοια περίπτωση. Η δεύτερη φάση έγινε στο 57΄ όταν σε κοντινό σουτ του Αντώνη Γιαννόπουλου που έμπαινε μόνος του προς την
περιοχή,  η μπάλα αποκρούστηκε με τα χέρια από τον τερματοφύλακα που ήταν 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Προφανής
περίπτωση κόκκινης κάρτας που αγνοήθηκε από το διαιτητή, ξεσηκώνοντας τις διαμαρτυρίες των παικτών και των φιλάθλων του
Μικροβάλτου.

Λεπτομέρεια βέβαια ακούγεται ακόμη ότι τα τρία τέρματα των φιλοξενουμένων σημειώθηκαν στη λήξη των ημιχρόνων -ένα με τη λήξη
του πρώτου ημιχρόνου και δυο του δευτέρου-. Κάτι που δείχνει και την άσχημη ψυχολογία των παικτών του Αίαντα, που στα τελευταία
τρία παιχνίδια δέχονται γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις.

Τα γκολ της ομάδας του Λιβαδερού σημειώθηκαν στο 3΄, 45΄, 59΄, 75΄, 89΄ και 90΄.

Το Μικρόβαλτο δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε στο 80΄όταν μετά από κοντινή δυνατή κεφαλιά του Ανδρέα Γιαννόπουλου η μπάλα
χτύπησε στο κάθετο δοκάρι.

Παρά τη δεινή βαθμολογική θέση, από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις, η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου φάνηκε ότι διαθέτει ένα αρκετά καλό
και μαχητικό σύνολο. Δεν απομένει παρά αυτό να αποτυπωθεί και σε θετικά αποτελέσματα…  

Για τη διαιτησία των Πανυτσίδη-Τσιαμπάση-Μαλιούρα αναφερθήκαμε παραπάνω. Μάλλον δικαιολογημένα είναι τα παράπονα των
παικτών του Μικροβάλτου.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΛΙΒΑΔΕΡΟ 0-6ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΛΙΒΑΔΕΡΟ 0-6

https://www.youtube.com/watch?v=JmVs6cUg7xA
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Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ

Αλεξόπουλος Αντώνιος, Παλιανόπουλος Σάκης, Θεοδουλίδης Κώστας, Χαρισόπουλος Ιωάννης (46’ Γιαννόπουλος Αντώνιος ),
Χαρισόπουλος Φίλιππος, Γιαννόπουλος Ανδρέας, Θεοχάρης Απόστολος, Μανάδης Γιάννης (75΄ Καβουρίδης Αχιλλέας), Σαΐτης Γιώργος,
Νάστος Νίκος, Παπαδημητρίου Γιώργος.

ΛΙΒΑΔΕΡΟ

Δισερής Γεώρ., Πουρνάρας Ιωαν., Τσιτσιούρης Χαρ., Νατσιόπουλος Αντ., Παπαγεωργίου Αθαν. (65΄Μίχος Γεώρ.), Τσιόκανος Ιωαν.,
Βέττας Κυρ., Βέττας Αθ. (22΄ Τσιάμης Αθ.), Τσιτσιούρης Ιωαν., Τσιόκανος Αθαν. (46΄Μίχος Γεώρ.), Παπαθανασίου Βασ.

Αναπληρωματικοί ήταν οι : Τσιτσιουρής Κων., Μίχος Μ., Αγοραστός Θεοδ.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011/Β’ Κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης/8η Αγωνιστική

Μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, ήττα στο 97’ για τον Αίαντα!

ΑΙΑΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 3-2
ΒΙΝΤΕΟ με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
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Αναμφισβήτητα ένα από τα  πλέον συγκλονιστικά σε εξέλιξη παιχνίδια της χρονιάς, ήταν αυτό που έγινε το απόγευμα της Κυριακής  6
Νοεμβρίου 2011 στο γήπεδο της Ροδιανής, μεταξύ των ομάδων της Αιανής –τυπικά γηπεδούχου- και του Μικροβάλτου.

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου χάνει παιχνίδι στις καθυστερήσεις των …καθυστερήσεων! Αφού
πρώτα έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο 2-0 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ της Αιανής, σε 2-2 στο 88’ και στο 95’! Στο 96’ 28’’δέχτηκε το
τρίτο γκολ, για το οποίο οι φιλοξενούμενοι έχουν κάποια παράπονα από τον μέχρι εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ καλό διαιτητή του αγώνα.

Το παιχνίδι είχε δυο όψεις:

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Αιανής ήταν εμφανώς ανώτερη και κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 με γκολ στο 13’ και στο 35’. Παρά τη
μέτρια εμφάνιση στο διάστημα αυτό, η ομάδα του Μικροβάλτου είχε δυο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει. Πρώτα στο 18’ όταν ο
Γιαννόπουλος Ανδρέας έχασε πέναλτι –το είχε κερδίσει ο Σάκης Παλιανόπουλος-, στο οποίο στόχευσε σωστά καταρχάς αλλά ο διαιτητής
έδωσε επανάληψη με το αιτιολογικό ότι δεν είχε σφυρίξει για το χτύπημα. Και μετά στο 41’, όταν από προσπάθεια του Αποστόλη
Τζουκόπουλου που πέρασε τον τερματοφύλακα και πλάσαρε στην κενή εστία, η μπάλα αποκρούστηκε από αμυντικό πάνω στη γραμμή
του τέρματος!

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε με την ομάδα του Μικροβάλτου να παίζει πολύ καλύτερα και να δημιουργεί
προϋποθέσεις για γκολ, ιδιαίτερα στο πρώτο εικοσάλεπτο αλλά να μην καταφέρνει να σκοράρει. Στη συνέχεια χαλάρωσε λιγάκι, έχοντας
το μυαλό περισσότερο στην επίθεση, δίνοντας την ευκαιρία στην Αιανή με αντεπιθέσεις να δημιουργήσει 1-2 καλές ευκαιρίες να
"τελειώσει" το παιχνίδι. Μετά το 80’ το Μικρόβαλτο έκανε την ύστατη προσπάθεια να πάρει κάτι από το παιχνίδι και  έφτασε μια ανάσα
από το να τα καταφέρει. Κι αυτό το άγγιξε το τελευταίο δεκάλεπτο –στο 88’ και στο 95’ (5ο λεπτό των καθυστερήσεων)- με δυο πολύ
ωραία γκολ του Νίκου Νάστου ισοφαρίζοντας το παιχνίδι!

Δυστυχώς, όπως προαναφέραμε, στις καθυστερήσεις …των καθυστερήσεων –στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής έγραψε ότι κράτησε
5 λεπτά καθυστερήσεων!-,  ένα ανύπαρκτο φάουλ για χέρι στο ύψος της περιοχής  που ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες των
φιλοξενουμένων –από το ΒΙΝΤΕΟ φαίνεται να έχουν δίκιο-, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα της Αιανής να σκοράρει στο 96’
28’’ και να πανηγυρίσει μια περιπετειώδη νίκη…

Στους παίκτες  του Αίαντα Μικροβάλτου, που παραμένουν για οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη, έμεινε η πικρή γεύση της ήττας –δεύτερη
συνεχόμενη Κυριακή στις καθυστερήσεις- αλλά και η ικανοποίηση της καλής απόδοσης του β’ ημιχρόνου και της παραλίγο μεγάλης
ανατροπής…

Μια πάρα πολύ καλή διαιτησία –Καρατέρπος, Ιωαννίδης, Κωνσταντινίδης- μέχρι το 95’, άφησε παράπονα στην ομάδα του Μικροβάλτου
για το φάουλ –αποδείχτηκε καταδικαστικό- που κατελόγισε στο 96’ και τον υπερβολικό χρόνο καθυστερήσεων που κράτησε…

ΑΙΑΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 3-2.mpgΑΙΑΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 3-2.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=1scQtsY1FPc
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Αξιοσημείωτο ακόμη αποτελεί το γεγονός της πολύ καλής και φιλικής ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι φίλαθλοι των δυο ομάδων που
παρακολούθησαν το παιχνίδι.  

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΙΑΝΗ

Σταμόπουλος Χαρ., Αναστασίου Χρ. (51’ Μαρούδης Ευαγ.), Αναστασίου Δημ. (73’ Πελέκας Ηλ.), Βαβλιάρας Χαρ., Γκόντουρας Αντ.,
Καραγιάννης Απ., Κουτσογεωργόπουλος Αθ., Μπούλης Μαν., Νάνος Νικ. (63’ Νάνος Χαρ), Σταθόπουλος Παν., Τζιαναμπέτης Νικ.

Αναπληρωματικοί: Αλεξόπουλος Βασ., Τζέλλος Ιωάν., Βάσσος Ιωάν.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ

Καβουρίδης Γιώργος (69’ Αλεξόπουλος Αντώνιος), Παλιανόπουλος Σάκης, Θεοδουλίδης Κώστας, Χαρισόπουλος Ιωάννης (46’ Πάντζιος
Σάκης), Χαρισόπουλος Φίλιππος, Γιαννόπουλος Σπύρος, Θεοχάρης Απόστολος, Τζουκόπουλος Απόστολος ( 46’ Τσάμος Παναγιώτης),
Μανάδης Γιάννης, Σαΐτης Γιώργος, Νάστος Νίκος.

Αναπληρωματικοί: Καβουρίδης Αχιλλέας, Αλεξόπουλος Αχιλλέας, Παπαδόπουλος Ευθύμιος.

Κυρική 30 Οκτωβρίου 2011/7η Αγωνιστική

"Λύγισε" στο 92’ παίζοντας από το 32’ με παίκτη λιγότερο

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ 1-2
.
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το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα με τα γκολ και τα highlighes

Η άδικη αποβολή παίκτη του Αίαντα Μικροβάλτου στο 32’ του αγώνα και ενώ προηγούνταν σε αυτό το χρονικό σημείο  με 1-0, ίσως ήταν
η πλέον καθοριστική φάση για την τελική τροπή του αγώνα, αφού η ομάδα από την κόπωση και την υπερπροσπάθεια "λύγισε" στο
τελευταίο τέταρτο, με την ολική ανατροπή 1-2 να έρχεται στο δεύτερο λεπτό (92’) των καθυστερήσεων, στο γήπεδο του Τρανοβάλτου την
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011.

Δεν θα θέλαμε να σταθούμε στη διαιτησία και μάλιστα από ένα νέο διαιτητή που μας είχε συνηθίσει σε πολύ καλές και δίκαιες διαιτησίες.
Στο πρώτο όμως ημίχρονο είναι γεγονός ότι είχε αρκετά λανθασμένα σφυρίγματα σε βάρος των γηπεδούχων ενώ δεν βοηθήθηκε και
από τον επόπτη που ήλεγχε την περιοχή των φιλοξενουμένων. Η αυστηρότατη αποβολή παίκτη του Μικροβάλτου στο 32’ για
διαμαρτυρία -με σηκωμένα τα χέρια και απευθυνόμενος στο διαιτητή τον ρώτησε "τι έκανα"- σε καταλογισμό φάουλ, που παράλληλα είχε
ξεσηκώσει και την έντονη αντίδραση των φιλάθλων και ενώ πριν από ένα πεντάλεπτο τον είχε παρατηρήσει με την πρώτη -και αυτή
αυστηρή για "επικίνδυνο παίξιμο"- κίτρινη κάρτα, καταδεικνύει -ακόμη και αν με το "γράμμα του νόμου" είχε κάποια δικαιολογία- ότι δεν

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ 1-2 /30.10.2ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ 1-2 /30.10.2……

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-B5f-uok
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είχε καλή ψυχολογία και έλεγχο του αγώνα. Αν οι κάρτες γενικά βγαίνανε σε ανάλογες ενέργειες είναι βέβαιο ότι όλες οι ομάδες θα
τέλειωναν τους αγώνες με λιγότερο από επτά παίκτες!

Η δεύτερη κραυγαλέα φάση του ημιχρόνου ήταν ο μη καταλογισμός πέναλτι σε χέρι αμυντικού των Κρανιδίων που μάλλον το θεώρησε
ακούσιο και από κοντινή απόσταση. Στο ίδιο ημίχρονο ο επόπτης "έκοψε" σαν οφσάιντ 3-4 επιθέσεις των γηπεδούχων σε φάσεις που
δεν ήταν ή ήταν ελεγχόμενα οριακές.

Παρ’ όλα αυτά η ομάδα του Μικροβάλτου έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 1-0 από το 28’, με ένα εκπληκτικό σουτ κεραυνό του
Αντώνη Γιαννόπουλου από το ύψος της περιοχής, που τρύπησε -στην κυριολεξία- τα δίχτυα της αντίπαλης εστίας, αφού είχε
δημιουργήσει και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι -με αριθμητικό μειονέκτημα- μπήκαν δυνατά στον αγώνα και τουλάχιστον για το 25λεπτο ήταν η
ομάδα που κυριάρχησε στο γήπεδο αλλά δεν κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να "κλειδώσει" τη νίκη. Και κάπου εκεί ήρθαν η
κόπωση, τα αμυντικά λάθη και η ατυχία για να δώσουν μια ανέλπιστη νίκη στην ομάδα των Κρανιδίων. Έτσι το 1-1 έγινε στο 75’ με γκολ-
δώρο της άμυνας και η ολική ανατροπή στο 92’ με κοντινό πλασέ επιθετικού των Κρανιδίων, που δέχτηκε ασίστ από συμπαίκτη του που
φάνηκε να είχε κοντρολάρει με το χέρι στο ύψος της περιοχής. Ο διαιτητής, που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν
κοντά στη φάση και δεν είδε καμιά παράβαση. Λίγο νωρίτερα πάντως -στο 80’- είχε αποβάλει τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων
που ανέτρεψε στη γραμμή της περιοχής επιθετικό των γηπεδούχων που έμπαινε μόνος του στην περιοχή, επαναφέροντας την
αριθμητική ισορροπία των ομάδων.

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου έκανε ένα καλό και ηρωικό παιχνίδι και θα μπορούσε να
πάρει ακόμη και τη νίκη, αλλά στάθηκε άτυχη και σε συνδυασμό με τους λόγους που προαναφέραμε, έχασε ένα παιχνίδι που δικαιούνταν
τουλάχιστον την ισοπαλία.

Για να μην αδικήσουμε και την ομάδα των Κρανιδίων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσίασε ένα πειθαρχημένο και οργανωμένο
σύνολο σε όλες τις γραμμές με αρκετούς νεαρούς παίκτες που άφησε καλές εντυπώσεις.

Για τη διαιτησία των Φωτιά-Κουντουράκη-Τζιουβάρα τα είπαμε. Λάθη σε βάρος των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, άριστη στο
δεύτερο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Αλεξόπουλος Αντώνιος, Θεοδουλίδης Κώστας, Παπαδόπουλος Ευθύμιος, Παπαδημητρίου Γιώργος, Μανάδης Γιάννης (83΄ Αλεξόπουλος
Αχιλλέας), Κομπούρας Σωκράτης, Θεοχάρης Απόστολος, Γιαννόπουλος Αντώνιος (46΄Παλιανόπουλος Αθανάσιος) , Χαρισόπουλος Ι.
Φίλιππος, Σαΐτης Γιώργιος, Χαρισόπουλος Ιωάννης.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι: Καβουρίδης Αχιλλέας, Τζουκόπουλος Αλέξανδρος.
Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κώστας.

ΚΡΑΝΙΔΙΑ
Αρίδας Ευθ., Παπαστάμκος Νικ.(18΄ Κουρτίδης Σαβ.), Δελνιώτης Βασ., Παπαδημητρίου Νικ. ( 60΄ Πάσχος Βασ.), Κουρτίδης Λαζ., Αρίδας
Ιωανν., Τριανταφυλλίδης Δημ., Σαββίδης Νικ., Παπαδόπουλος Νικ. (88΄ Τελιογλανίδης Δημ.), Δελνιώτης Δημ., Τριανταφυλλίδης Κων.,

Γιατρός αγώνα: Γάτσιος Γιώργος

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011/6η Αγωνιστική

Πέμπτη ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές για τον Αίαντα!

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΕΡΑΤΥΡΑ 1-1
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ΒΙΝΤΕΟ με τις δηλώσεις του προπονητή της Εράτυρας

σύντομα ΒΙΝΤΕΟ με τις φάσεις του αγώνα

Το "ρεκόρ" που δημιουργείται με την ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου να φέρνει ισόπαλα αποτελέσματα -5η ισοπαλία στα έξι παιχνίδια του
πρωταθλήματος-,  συνεχίστηκε και στο παιχνίδι του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου 2011 στο γήπεδο* του Τρανοβάλτου με την πρωτοπόρο
ομάδα της Εράτυρας, με το "προσφιλές" σκορ 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Εράτυρας ήταν πολύ καλύτερη από την ομάδα του Μικροβάλτου που μπήκε κάπως "μουδιασμένα" στο
παιχνίδι. Πολύ νωρίς, στο 9' μόλις λεπτό, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ, από ένα μάλλον "φτηνό" γκολ, που προήλθε από
χτύπημα κόρνερ και κεφαλιά του επιθετικού της Εράτυρας μέσα από τη μικρή περιοχή. Μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου η Εράτυρα
παίζοντας κοντρόλ ποδόσφαιρο, κρατούσε τον έλεγχο του αγώνα δημιουργώντας και κάποιες δύσκολες καταστάσεις για την εστία του
Μικροβάλτου, με κυριότερη αυτή του 28' λεπτού, όταν μετά από κοντινό δυνατό σουτ επιθετικού της Εράτυρας η μπάλα χτύπησε στο
οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μικροβάλτου και απομακρύνθηκε από του αμυντικούς.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΕΡΑΤΥΡΑ 1-1 ΣυνέντεΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΕΡΑΤΥΡΑ 1-1 Συνέντε……

https://www.youtube.com/watch?v=uCWesmI8TdA
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Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε "άλλη" ομάδα του Μικροβάλτου που ξεχείλιζε από πάθος και αποφασιστικότητα να "παλέψει" το ματς. Και
τα κατάφερε μόλις στο 5' λεπτό με το εκπληκτικό γκολ του Γιάννη Μανάδη που σε μπροστινή μπαλιά "χόρεψε" τους δυο κεντρικούς
αμυντικούς της Εράτυρας και με διαγώνιο δυνατό σουτ έφερε το ματς στα ίσια. Η συνέχεια ήταν το ίδιο δυνατή για τον Αίαντα που
κράτησε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν η ομάδα που στεκόταν καλύτερα στο γήπεδο. Η φιλοξενούμενη ομάδα πάντως στις
καθυστερήσεις του αγώνα –ίσως και λόγω του άγχους των γηπεδούχων- είχε δυο καλές στιγμές να πετύχει αυτή ένα γκολ.

Συμπερασματικά για την ομάδα του Μικροβάλτου, το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα, με τις απουσίες βασικών παικτών της και το γεγονός
ότι είχε απέναντί της την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, μπορεί να θεωρηθεί σαν επιτυχία.

 Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Καβουρίδης Γιώργος, Θεοδουλίδης Κώστας, Παπαδημητρίου Γιώργος, Μανάδης Γιάννης (70΄ Αλεξόπουλος Αχιλλέας), Κομπούρας
Σωκράτης, Γιαννόπουλος Ανδρέας (90΄ Πάντζιος Αθανάσιος), Θεοχάρης Απόστολος  (90΄ Γιαννόπουλος Αντώνιος), Χαρισόπουλος Ι.
Φίλιππος, Σαΐτης Γιώργος, Νάστος Νίκος, Χαρισόπουλος Ιωάννης.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι: Αλεξόπουλος Αντώνιος, Καβουρίδης Αχιλλέας,
Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κων/νος

ΕΡΑΤΥΡΑ
Ζαρκοδήμος Γεωρ., Ζιάμος Παν. (46΄Τσιτσάρης Χ.), Βουζιάνας Λουκ., Δερβένης Κων., Φιλιππίδης Βλαδ., Μήλιος Κων., Πλάνος Δημ.
(70΄Κερμεζί Μιγκ.), Καραμίκα Μαρ., Πήτας Δημ. (54΄Μοραβά Γκιερ.), Καραμιχάλης Βασ., Φιλιππίδης Μαρκ.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι : Γούλας Δ., Διόγκαρης Ηλ., Βρέντζας Γ., Βουζιάνης Δημ.
Προπονητής : Βικιάρης Βασίλης

Άριστη η διαιτησία των Ζούγρα-Πατρινιού-Παπαχαρίση.

Γιατρός αγώνα ήταν ο Γάτσιος Γιώργος.
Γ.Μ.-Α.Γ.

.

*Κρίνουμε απαραίτητη μια ειδική αναφορά στο εκπληκτικό δημοτικό γήπεδο του Τρανοβάλτου, με τον τέλειο αγωνιστικό χώρο με

χλοοτάπητα, τις κερκίδες με το σκέπαστρο και τα σύγχρονα αποδυτήρια.

Ένα γήπεδο στολίδι για την περιοχή μας που κρατιέται σ’ αυτή την κατάσταση από το μεράκι και τις προσπάθειες λίγων ανθρώπων του
ΑΟ Τρανοβάλτου…

Ένα γήπεδο που χρησιμοποιούν σαν έδρα και οι τρεις ομάδες της περιοχής ΑΟ Τρανοβάλτου, Αίας Μικροβάλτου και Έλατος Ελάτης.

http://www.mikrovalto.gr/images/stories/athlitismos/aias_M./gipedotran22.10.11_1.jpg
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Μπράβο στους ανθρώπους που μοχθούν για το γήπεδο αυτό…

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011/5η Αγωνιστική

Δίκαιο Χ, τέταρτο για τον Αίαντα σε 5 αγώνες!

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1-1

το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα...

Μοιράστηκαν γκολ, βαθμούς, δοκάρια και εντυπώσεις οι ομάδες του Ανθότοπου και του Μικροβάλτου, στην 5η Αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίες/ΕΠΣ Κοζάνης το απόγευμα του Σαββάτου 15 Οκτωβρίου 2011, στο γήπεδο του Ανθότοπου.

15.10.2011 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛ15.10.2011 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΑΛ……

http://www.mikrovalto.gr/images/stories/athlitismos/aias_M./agon15.10.2011_11.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2vbQpNnBWQA
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Το παιχνίδι που έγινε υπό συνεχή βροχή, είχε δυο όψεις. Ο Αίας Μικροβάλτου μπήκε δυνατά στον αγώνα και μέχρι το 10’ φαινόταν ότι θα
είναι ο πρωταγωνιστής της συνάντησης, παίζοντας ψυχωμένα και δημιουργώντας καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα. Βαθμιαία όμως και
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, η ομάδα του Ανθότοπου κερδίζοντας τη μάχη του κέντρου, ήταν η ομάδα που πίεσε, είχε δοκάρι στο 13’
και έχασε την ευκαιρία του αγώνα στο 27’, όταν σε οργανωμένη επίθεση και πλασέ στην κενή εστία, η μπάλα αποκρούστηκε πάνω στη
γραμμή από τον αμυντικό του Μικροβάλτου Κώστα Θεοδουλίδη. Έτσι το σκορ στο ημίχρονο έμεινε στο 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μικροβάλτου ήταν καλύτερη και είχε δοκάρι στο 65’ σε μακρινό σουτ του Νίκου Σιόντη. Παρά την
υπεροχή, αυτή που προηγήθηκε ήταν η γηπεδούχος ομάδα του Ανθότοπου σε αντεπίθεση στο 75’, με δυνατό σουτ λίγο έξω από την
περιοχή. Μετά πέντε λεπτά στο 80’, η ομάδα του Αίαντα ισοφάρισε, όταν μετά από λάθος στην άμυνα του Ανθότοπου, ο Γιώργος Σαΐτης
που έγινε κάτοχος της μπάλας με ωραίο πλασέ από το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

Μέχρι τη λήξη του αγώνα δεν δημιουργήθηκε η μεγάλη φάση με τις δυο ομάδες να φαίνονται ικανοποιημένες από το Χ και να μην
ρισκάρουν.

Γενικά η ομάδα του Μικροβάλτου έδειξε σημεία βελτίωσης και πάλεψε για τη νίκη που για μια ακόμη αγωνιστική δεν ήρθε. Πάντως
"κτίζει" μια παράδοση, αφού στα πέντε πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος έχει φέρει τέσσερες ισοπαλίες!

Καλή η διαιτησία των Δραγώγια - Ι. Λαζαρίδη - Γ. Λαζαρίδη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ

Ελευθεριάδης Ηλ., Γοτουχίδης Ηλ., Πιλικίδης Φωτ., Μαρασλίδης Κων., Κουρκούτας Νικ., Τοπαλίδης Ιωαν., Mentolli K., Πανυτσίδης
Γεώργ. (46΄ Ευκολίδης Ανέσ.), Κιοσσές Γεώργ. (83΄ Αθανασιάδης Αλεξ.), Λαζαρίδης Χαρ., Θεοδωρίδης Κων. (42΄ Αλεξανδρίδης Ιωάν.).
Στην αποστολή ήταν ακόμα οι: Αθανασιάδης Ηλ., Σαρασίδης Ιωαν., Δημόπουλος Σωτ., Κοσκοσίδης Ιωαν.
Προπονητής: Αθανασιάδης Κων.

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
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Αλεξόπουλος Αντώνιος, Θεοδουλίδης Κώστας, Παλιανόπουλος Σάκης, Μανάδης Γιάννης (65΄ Παπαδημητρίου Γιώργος), Κομπούρας
Σωκράτης, Γιαννόπουλος Ανδρέας, Θεοχάρης Απόστολος (82΄ Αλεξόπουλος Αχιλλέας), Χαρισόπουλος Ι. Φίλιππος, Σαΐτης Γιώργιος,
Νάστος Νίκος, Τζουκόπουλος Απόστολος (82΄ Γιαννόπουλος Αντώνιος).
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι: Καβουρίδης Γιώργος, Καβουρίδης Αχιλλέας, Τζουκόπουλος Αλέκος, Τσάμος Παναγιώτης.
Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κώστας

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011/4η Αγωνιστική

Πολύς και ο βαθμός της ισοπαλίας…

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ 1-1

τα  highlights του αγώνα
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Ούτε το βαθμό της ισοπαλίας άξιζε η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου στον αγώνα με τον Ερμή Πλατανορέματος  το απόγευμα του
Σαββάτου 8 Οκτωβρίου 2011 στο γήπεδο του Τρανοβάλτου. Κι αυτό γιατί η φιλοξενούμενη ομάδα προηγούμενη από το 31’ και χάνοντας
μεγάλες ευκαιρίες, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 83’,  για να τελειώσει το παιχνίδι με 1-1.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για το Μικρόβαλτο που μέχρι το 30’ είχε τη υπεροχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση,
υποχρεώνοντας το Πλατανόρεμα σε παθητικό ρόλο. Στο αμέσως επόμενο λεπτό οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν με 0-1 με
ένα αρκετά τυχερό γκολ , αφού η μπάλα μετά από δυνατό σουτ του Zαχαρία Τσιμόπουλου από το ύψος της περιοχής η μπάλα χτύπησε
στο δοκάρι, κόντραρε στην πλάτη του τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα. Η ομάδα του Αίαντα αντέδρασε και μετά 3 λεπτά (στο 34’)
είχε δοκάρι σε πλασαριστό  σουτ του Γιάννη Μανάδη από δυο μέτρα και λίγο πλάγια, με τη μπάλα στη συνέχεια να περνάει παράλληλα
με τη γραμμή του τέρματος και να απομακρύνεται. Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου δημιούργησε και έχασε δυο ακόμη καλές ευκαιρίες.
Παράλληλα όμως άρχισε να ανεβαίνει και η ομάδα του Πλατανορέματος που παρότι  στα μετόπισθεν έδειχνε  χτυπητές αδυναμίες,
μπροστά διέθετε 3-4 πολύ καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές  και δημιουργούσε δύσκολες καταστάσεις για τους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και εκμεταλλευόμενοι την “τρικυμία” που επικρατούσε στη μεσοαμυντική γραμμή
των γηπεδούχων, δημιούργησαν και έχασαν απίστευτες ευκαιρίες! Η μπάλα -όπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις- τους τιμώρησε 
και έτσι στο 83’ μετά από χτύπημα κόρνερ και την προβολή του Αποστόλη Θεοχάρη, ο αμυντικός που προσπάθησε να την αποκρούσει
πάνω στη γραμμή, την έστειλε απλά στο βάθος των διχτύων, επαναφέροντας τα χαμόγελα και τους πανηγυρισμούς στους παίκτες του
Αίαντα.

Και το βαθμό της ισοπαλίας…

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Καβουρίδης Γιώργος, Θεοδουλίδης Κώστας  (46΄ Παπαδημητρίου Γιώργος), Παλιανόπουλος Σάκης, Μανάδης Γιάννης (46' Πάντζιος
Αθανάσιος), Κομπούρας Σωκράτης, Γιαννόπουλος Ανδρέας, Θεοχάρης Απόστολος, Τσάμος Παναγιώτης, Χαρισόπουλος Ι. Φίλιππος,
Σαίτης Γιώργιος, Παλιανόπουλος Νίκος.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι: Αλεξόπουλος Αντώνιος, Καβουρίδης Αχιλλέας, Τζουκόπουλος Αλέκος, Γιαννόπουλος Αντώνιος.
Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κων/νος.

ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ
Θωμόπουλος Θ., Λιάκος Γεώρ. (46΄Νιζάμης Νικ.), Πράσσος Παν., Παπαστέργιου Χρη., Τσιμόπουλος Κων., Τζιαμπάσης Δημ., Λεπίδας
Νίκ., Παπαστέργιος Αστ., Τζιούτζιας Αστ., Τσιμόπουλος Ζαχαρίας, Τζικανούλας Νικ.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι : Μυλωνάς Ιωαν., Μοσχόπουλος Ιωαν., Δανηλόπουλος Χρη., Βασδέκης Ηλ., Δελνιώτης Νικ., Πράσσος
Γεω..
Προπονητής : Λαμπρόπουλος Ιωάννης.

Μικρόβαλτο - Πλατανόρεμα 1-1 /8.10.Μικρόβαλτο - Πλατανόρεμα 1-1 /8.10.……

https://www.youtube.com/watch?v=7jJA8pjubh8
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Πάρα πολύ καλή η διαιτησία των Μυλωνά-Παπαδόπουλου-Φτάκα.

Γιατρός αγώνα ήταν ο Θοδωρής Παλιανόπουλος.

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Σε ένα παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις και …επεισόδια

Δόξα Μικροκάστρου – Αίας Μικροβάλτου 2-2
.

το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα με τα γκολ και τα highlights

1.10.2011/ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΜΙΚΡΟΒΑ1.10.2011/ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΜΙΚΡΟΒΑ……

https://www.youtube.com/watch?v=jjAXVWBHaCE
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...το δοκάρι στο 16'

Είναι κρίμα σε ένα τόσο ωραίο παιχνίδι με πολλές φάσεις, έντονες συγκινήσεις και με εναλλαγές στο σκορ, να αναδεικνύεται πρώτο θέμα
η απαράδεκτη συμπεριφορά μιας μικρής μειοψηφίας από τους "φιλάθλους" της γηπεδούχου ομάδας που με τη λήξη του επιτέθηκαν 
στους φιλάθλους εκδρομείς του Μικροβάλτου, με κίνδυνο να γενικευτεί η σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες. Ευτυχώς επικράτησαν οι
ψυχραιμότεροι και το επεισόδιο περιορίστηκε στο …κυνηγητό, στις βίαιες απωθήσεις και στις ύβρεις*…

Το παιχνίδι πάντως εντός του αγωνιστικού χώρου, το απόγευμα του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου 2011 στο γήπεδο του Μικροκάστρου μεταξύ
των ομάδων της τοπικής Δόξας και του Αίαντα Μικροβάλτου, αν και ήταν δυνατό και είχε πολύ ένταση, κύλισε σε αθλητικά πλαίσια.

Το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα 2-2 παρότι είναι μάλλον το δικαιότερο, άφησε μια πικρή γεύση στους γηπεδούχους, αφού σύμφωνα με τη
ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, μάλλον αυτοί δικαιούνταν ένα ακόμη γκολ, παρά να δεχτούν την ισοφάριση, την οποία πήραν
παλικαρίσια οι παίκτες του Μικροβάλτου που αντεπιτέθηκαν στα τελευταία λεπτά.

Αναλυτικότερα στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Αίαντα έδωσε χώρο στην ομάδα του Μικροκάστρου που είχε περισσότερη κατοχή της
μπάλας αλλά ήταν ακίνδυνη επιθετικά. Σ’ αυτό το διάστημα οι παίκτες του Μικροβάλτου βγήκαν με αξιώσεις σε αρκετές αντεπιθέσεις και
έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ, ενώ στο 16’ είχαν και δοκάρι μετά από δυνατό σουτ του Γιάννη Μανάδη. Έτσι το
ισόπαλο 0-0 του ημιχρόνου αδικεί την ομάδα του Αίαντα.

Το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, με τρεις αλλαγές από τον προπονητή του Αίαντα, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρώτο
ημίχρονο και η ομάδα του Μικροβάλτου κατάφερε να προηγηθεί με 0-1 στο 56’, μετά από ωραίο επιθετικό συνδυασμό και πλασαριστό
σουτ του Γιάννη Μανάδη που έτσι πέτυχε το πρώτο γκολ του Αίαντα Μικροβάλτου στη Β’ Κατηγορία. Στη συνέχεια φάνηκε να
οπισθοχωρεί και οι γηπεδούχοι σε μια φάση διαρκείας και μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 61’ πέτυχαν την ισοφάριση. Αμέσως μετά και
κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ο διαιτητής απέβαλε παίκτη της ομάδας του Μικροκάστρου για «έργω εξύβριση».

Και ενώ εκ των πραγμάτων ήταν ένα γεγονός που θα διευκόλυνε την ομάδα του Μικροβάλτου για τη συνέχεια, συνέβη ακριβώς το
αντίθετο. Η ομάδα έπαθε ανεξήγητη αγωνιστική καθίζηση και οι παίκτες του Μικροκάστρου κυριάρχησαν στο γήπεδο και έκαναν
επιθέσεις κατά κύματα. Φυσικό επακόλουθο ήταν το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους στο 79’  με ωραίο διαγώνιο σουτ από δεξιά.

Και ενώ το παιχνίδι οδηγούνταν προς το τέλος οι παίκτες του Αίαντα έκαναν την ύστατη προσπάθεια και βγήκαν στην επίθεση στο
τελευταίο δίλεπτο του αγώνα και στο 90’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν με δυνατό σουτ του Αλέκου Τζουκόπουλου.

Στα λεπτά των καθυστερήσεων -παρότι στο μυαλό των Μικροβαλτινών καρφώθηκε η ιδέα για την ολική ανατροπή!- δεν άλλαξε κάτι, για
να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο με 2-2 και να αρχίσουν …τα επεισόδια που αμαύρωσαν έναν τόσο ενδιαφέροντα αγώνα...

http://www.mikrovalto.gr/images/stories/athlitismos/dokman1.10.11.jpg
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Πολύ καλή ήταν και η διαιτησία του αγώνα, από τους Παπαδόπουλο-Καγκελάρη-Διαμαντή.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Χατζής Κων/νος, Γκαραγκούνης Χρήστος, Καλπατσέκας Γεώργιος, Νιανιάκας Θεόδωρος, Παπανώτας Νίκος, Τσιούκρας Στέφανος,
Σιούτης Εμμ., Καλαμπούκας Δημ., Τσίμτσιος Αθαν.  (52΄ Παπανώτας Γεώργιος), Τζίλιας Γεωργ., Βλάχος Ιωάννης ( 82΄ Παπαιωάννου
Χρηστ.).
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι
Ζαγκουντίνος Μαρκ., Γκέσος Ιορδ., Ζαγκουντίνος Αθαν., Παπαιωάννου Μαρ., Τσιούκρας Νικ.
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Καβουρίδης Γιώργος, Θεοδουλίδης Κώστας, Παλιανόπουλος Σάκης, Μανάδης Γιάννης, Χαρισόπουλος Γιάννης (46΄ Παπαδημητρίου
Γεώργιος), Κομπούρας Σωκράτης, Γιαννόπουλος Ανδρέας, Θεοχάρης Απόστολος, Τσάμος Παναγιώτης (46΄ Αλεξόπουλος Αχιλλέας),
Χαρισόπουλος Ι. Φίλιππος, Γιαννόπουλος Αντώνιος (46΄ Τζουκόπουλος Αλέκος).
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι:  Αλεξόπουλος Αντώνιος, Τζουκόπουλος Ιωάννης, Σαΐτης Γεώργιος, Καβουρίδης Αχιλλέας.
Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κων/νος.

 

*Έχουμε στη διάθεσή μας υλικό (ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ) από τα επεισόδια. Κρίνουμε σκόπιμο στην παρούσα φάση ότι
δεν πρέπει να δημοσιευτούν. Ασφαλώς δεν θέλουμε να εκθέσουμε πρόσωπα. Θεωρούμε όμως βέβαιο ότι η φιλήσυχη
και προοδευτική κοινωνία του Μικροκάστρου, που ασφαλώς γνωρίζει αυτούς τους ελάχιστους, θα τους απομονώσει,
ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες καταστάσεις που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω και δηλητηριάζουν τον
αθλητισμό και τον πολιτισμό μας... 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα του Αίαντα είχε την υπεροχή, αλλά…

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΤΣΟΤΥΛΙ 0-2
.

το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα

Την ήττα με 0-2 από την ομάδα της Δράσης Τσοτυλίου γνώρισε η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου το απόγευμα του Σαββάτου 24
Σεπτεμβρίου 2011, στο γήπεδο του Τρανοβάλτου.

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΤΣΟΤΥΛΙ 0-2 /24.9.2011ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ - ΤΣΟΤΥΛΙ 0-2 /24.9.2011

https://www.youtube.com/watch?v=Hkn7RlRWmHI
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Ήταν ένα παιχνίδι που το Μικρόβαλτο διατήρησε στο μεγαλύτερο διάστημα την εδαφική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας αλλά δεν
βρήκε τρόπους να παραβιάσει την αντίπαλη εστία, χάνοντας –τουλάχιστον δυο- κλασικότατες ευκαιρίες. Αντίθετα η ομάδα του Τσοτυλίου
που κατέβηκε με αμυντικούς προσανατολισμούς, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις λιγοστές ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και να
σκοράρει στα μέσα περίπου των δυο ημιχρόνων, κατακτώντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Καλή η διαιτησία των Μαρόπουλου-Βέρρου-Σουλίδη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Καβουρίδης Γιώργος, Θεοδουλίδης Κώστας, Παλιανόπουλος Σάκης, Παλιανόπουλος Νίκος, Μανάδης Γιάννης (46' Χαρισόπουλος
Γιάννης), Τζουκόπουλος Αποστόλης, Κομπούρας Σωκράτης, Σαΐτης Γεώργιος, Γιαννόπουλος Ανδρέας (79΄ Πάντζιος Αθανάσιος),
Θεοχάρης Απόστολος, Τσάμος Παναγιώτης (46΄ Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππος).

Στην αποστολή ακόμα ήταν οι: Παπαδημητρίου Γεώργιος, Αλεξόπουλος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Αντώνιος, Αλεξόπουλος Αχιλλέας,

Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κων/νος.

ΤΣΟΤΥΛΙ
Μυλωνάς Γεώργιος, Λαδάς Γεώργιος, Εκουτσόγλου Χαρ., Δονούλης Ιωάννης, Γκάρας Γεώργιος, Συμεωνίδης Στερ., Χαραλαμπίδης
Αχιλ., Περσίδης Νικ., Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Λάζος  Ηλίας, Παπαιωάννου Χρ. (30΄ Ζιμπιλίδης Ιωάννης).
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι : Χατζιόπουλος Κων/νος, Χριστοφορίδης Ον.
Προπονητής : Νικολόπουλος Δημήτρης.

Α.Γιαν.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011/1η Αγωνιστική
"Λευκή" ισοπαλία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

ΕΛΑΤΗ- ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-0
.

-
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το ΒΙΝΤΕΟ του αγώνα

"Λευκή" ισοπαλία 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα στο τοπικό ντέρμπι μεταξύ των ομάδων της Ελάτης και του Μικροβάλτου στην
πρεμιέρα του πρωταθλήματος του 1ου Ομίλου της Β' Κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης, που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 17
Σεπτεμβρίου 2011 στο γήπεδο του Τρανοβάλτου, κοινή έδρα των δύο ομάδων με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα της Ελάτης.

 Ήταν γενικά ένα μέτριο παιχνίδι που έγινε σε αθλητικά πλαίσια και είχε το άγχος της πρεμιέρας με τις ομάδες επιφυλακτικές και σχετικά
ανέτοιμες αφού δεν είχαν αρκετά παιχνίδια προετοιμασίας.

ΕΛΑΤΗ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-0 17.9.2011ΕΛΑΤΗ - ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 0-0 17.9.2011

https://www.youtube.com/watch?v=vdvnb5LrzAQ
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Το παιχνίδι είχε δυο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Ελάτης ήταν καλύτερη και έχασε δυο-τρεις καλές ευκαιρίες με
αποκορύφωμα το δοκάρι που είχε στο 38ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου είχε την πρωτοβουλία των
κινήσεων, αλλά οι παίκτες της δεν ήταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια.

Έτσι το τελικό αποτέλεσμα άφησε ικανοποιημένες και τις δυο ομάδες.

Χαρακτηριστικό ήταν οι πολλοί φίλαθλοι από τα δυο χωριά που παραβρέθηκαν στις κερκίδες, δημιουργώντας μια πολύ ωραία –και
φιλική- ατμόσφαιρα.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ε. Δραγώγιας, που είχε μια αρκετά καλή διαιτησία, χωρίς να αποφύγει τα πολλά σφυρίγματα που "έκοβαν"
το ρυθμό του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Καβουρίδης Γιώργος, Χαρισόπουλος Γιάννης, Θεοδουλίδης Κώστας,, Παλιανόπουλος Νίκος, Μανάδης Γιάννης (46' Τζουκόπουλος
Ιωάννης), Τζουκόπουλος Αποστόλης, Γιαννόπουλος Αντώνης (46΄ Αλεξόπουλος Αχιλλέας), Κομπούρας Σωκράτης, Σαΐτης Γεώργιος,
Γιαννόπουλος Ανδρέας (70΄ Πάντζιος Αθανάσιος), Θεοχάρης Απόστολος.
Στην αποστολή ακόμα ήταν οι:
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππος, Αλεξόπουλος Αντώνιος.

Προπονητής: Κωνσταντόπουλος Κων/νος.

ΕΛΑΤΗ
Παπακώστας Μιχαηλ, Παλπάνης Ιωάννης, Τέλιος Γεώργιος, Τζήκας Αντώνιος (55' Τασιδήμος Γεώργιος), Σφαλύρας Αλεξης , Μάρκος
Ευάγγελος (65΄ Ντίνας Βασίλης), Γρίβας Ιωάννης, Ντίνας Λάζος, Παλπάνης Χρήστος (77΄ Γκούμας Νίκος), Λιόλιος Μπάμπης, Μπέσας
Ιωάννης.
Στην αποστολή ακόμη ήταν οι:
Ντίνας Αποστόλης, Πολίτης Κων/νος, Πολίτης Δημήτρης, Παλπάνης Χρήστος,

Προπονητής: Νίκος Γκούμας

Γ.Α.-Μ.Γ.

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

Βαριά ήττα στο πρώτο φιλικό

Αιανή – Μικρόβαλτο 7-2
.
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ΟΜΑΔΑ

Α.Ε. Κρανιδίων    

Α.Μ.Σ. ΔΟΞΑ Ροδιανής    

Α.Μ.Σ. ΕΛΑΤΟΣ Ελάτης

Α.Ο. Τρανοβάλτου

Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ Αιανής

Ανέτοιμη παρουσιάστηκε η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου στο πρώτο της φιλικό προετοιμασίας, μόλις μια εβδομάδα πριν από την
έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Κατηγορίας/ΕΠΣ Κοζάνης και ηττήθηκε από την ομάδα της Αιανής με το βαρύ σκορ 7-2.

Τα γκολ για την ομάδα του Μικροβάλτου σημείωσαν ο Σάκης Κ. Παλιανόπουλος και ο Αχιλλέας Αλεξόπουλος. Μια ακόμη καλή στιγμή για
την ομάδα του Μικροβάλτου ήταν το δοκάρι, μετά από δυνατό σουτ του Αντώνη Κ. Γιαννόπουλου έξω από την περιοχή.

Μόνο ενθαρρυντικό γεγονός για τον Αίαντα ήταν η εμφάνιση του Ανδρέα Σπ. Γιαννόπουλου, που προστέθηκε φέτος στο ρόστερ της
ομάδας και έδειξε ότι διαθέτει σπουδαία ποδοσφαιρικά προσόντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν ένα συγκυριακά άτυχο αποτέλεσμα ή μας περιμένει "δύσκολος χειμώνας";;;

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Μετά την αναδιάρθρωση των κατηγοριών η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου που κατέλαβε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα -1ος
Όμιλος, Γ' Κατηγορία-, ανεβαίνει στην Β' Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης και εντάσσεται στον 1ο Όμιλο που περιλαμβάνει
συνολικά τις παρακάτω ομάδες:

Αιανή - Αιανή - Μικρόβαλτο 7-2 ΦΙΛΙΚΟ 11.9.2Μικρόβαλτο 7-2 ΦΙΛΙΚΟ 11.9.2……

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZPd_6EzbE
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Α.Σ. Ανθότοπος

Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. Κοζάνης

Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Πλατανορέματος

ΑΙΑΣ Μικροβάλτου

ΔΟΞΑ Μικροκάστρου

ΔΡΑΣΗ Τσοτυλίου

Ε.Μ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λιβαδερού

Ε.Μ.Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ Μεταξά

Φ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Εράτυρας

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2011

1η Αγωνιστική/17.9.2011/17:00

Ελάτη - Μικρόβαλτο

Τρανόβαλτο - Πλατανόρεμα

 


