
On Thursday 26th of May 2011, the
NSW football community was sad-

dened to hear of the passing of Blacktown
City FC defender Tyler Simpson.

One of the true characters of the NSW
Premier League in recent seasons, the 25-
year-old defender has touched the hearts of
many Blacktown City FC supporters – the
defender played a huge part in his side’s
2010 championship triumph where the side
overcame the heavy favourite Bonnyrigg
White Eagles to clinch the title. Simpson
was a tremendous talent on the field. His
tall frame was a constant menace for attack-
ing players, meanwhile his aerial prowess
in the attacking third made life for opposing
defenders equally strenuous. Simpson was
utilised as a defender for the greater part of
his playing days in recent times, though his
versatility, and strength, saw him play in the
midfield or even up front as the target man
when goals were needed. Despite his young
years, Simpson was a ‘veteran’ in the
Blacktown City squad due to his compo-
sure, belief and overall experience. Prior to
his Blacktown City FC career, Simpson had
a brief experience with Sydney Olympic.
Simpson also got a taste of the A-League
with spells at Queensland Roar and Perth
Glory before resuming his NSW Premier
League career at Blacktown City. Tyler
Simpson’s junior career took the defender

from Gladesville-Hornsby, A.P.I.A.-Leich-
hardt Tigers and Northern Sprit, along with
a stint in the Armenian Premier League with
Dinamo-Zenit Yerevan. The defender’s p-
resence will be missed by the entire football
community in NSW. We share the sadness
of this loss with the Simpson family, Tyler’s
friends, teammates and the Blacktown City
FC club base, and keep them all in our
prayers in this sad period. 

May he rest in peace. 
Funeral Details will be announced shortly. 

-Football NSW & Blacktown City FC
Press Release 

Ï Êüóìïò36 WEDNESDAY 1 JUNE 2011 ΣΠΟΡ
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*All articles and photos courtesy of Football NSW. 

To visit the website log onto www.footballnsw.com.au  

as well as www.nswpl.com.au for your NSW Premier League fix.

NSW Premier League 
Round 10 Highlights online

Round 10 of the NSW Premier League highlights can now be
viewed online with three great matches that were played

over the weekend as well as midweek.
The action kicked off at Seymour Shaw Park on Saturday as

the Sutherland Sharks entertained the Bonnyrigg White Eagles
which saw Brian Brown return to his old stomping ground. It
was the visitors though that inflicted pain and consequently
handed the Sharks their first loss for season 2011 with a 4-2 win.
The Sharks got off to a flyer in the ninth minute when Matthew
Bailey struck but in the 39th the White Eagles responded as a
wicked deflection off Paul Kohler from a Nathan Elasi shot lev-
elled the scores. The second half went the way of the White Ea-
gles as Brad Boardman won his side a penalty which Jarod Lum
converted but then Powell and Boardman, both former Sharks
players, got in on the action scoring in the space of a few min-
utes to extend Bonnyrigg’s lead. Sharks substitute Lachlan C-
ahill scored a consolation goal for the home side with a deft chip
but it wasn’t enough to continue their unbeaten record for 2011
as Bonnyrigg secured a vital victory away from home. On Sun-
day it was a sombre affair at John Crehan Park as South Coast
Wolves battled Blacktown City but the away side had sad news
prior to the match as one of their star players Tyler Simpson
passed away which shocked everyone involved in the NSW Pre-
mier League.  A minute’s silence was held in honour of Simpson
but his teammates gave him something to smile about after put-
ting in a courageous effort to win the match 2-1. John Martinos-
ki put the home side in front after ten minutes but the away side
hit back with an own goal right on half time via Dave Abel.
Mitchell Duke was the hero of the day though as his goal stole
all three points at Wollongong as Blacktown pulled through a
spirited display in what was a tough week for the club. …You
can view these matches now online on
http://www.youtube.com/nswpl  Don’t forget to keep up to date
with our Facebook page also on weekends in keeping with the
live scores from around the grounds also.

Tyler Simpson: 1985 - 2011

συνολικά στην
χώρα. Αν τελικά
φύγει θα
πρόκειται για µία
ακόµα µεγάλη
απώλεια, µιας και
οι στιγµές που µας
χάρισε ήταν
στιγµές όµορφου
ποδοσφαίρου, ενώ
οι φίλοι της ΑΕΚ
τον έχουν στην
καρδιά τους και
για τα σηµαντικά
γκολ που
πετύχαινε στα
ντέρµπι.

✔ Η καλύτερη στιγµή.. Τα γκολ επί του
Παναθηναϊκού και Ολυµπιακού είναι οι καλύτερες
στιγµές του Αργεντίνου και ειδικά το περσινό στο
Καραϊσκάκη που έδωσε τη νίκη στην οµάδα του,
είναι µία από τις καλύτερες. Φυσικά η καλύτερη
είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, έστω και αν λόγω
τραυµατισµού δεν είχε µεγάλη συµµετοχή στη νίκη
επί του Ατρόµητου.

✔ Η χειρότερη στιγµή.. Και ο Σκόκο είχε
πολλούς τραυµατισµούς και µάλιστα δεν µπόρεσε να
βοηθήσει την οµάδα του στην κατάκτηση του
Κυπέλλου και στον τελικό µε τον Ατρόµητο, αυτές
είναι συνολικά οι άσχηµες στιγµές για τον
Αργεντίνο.

✔ ∆εν θα ξεχάσουν.. Για την ακρίβεια ο ίδιος δεν
πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Είναι µε
διαφορά η χειρότερη στιγµή του, αλλά το βάζουµε
εδώ γιατί θα του µείνει αξέχαστη. Αναφερόµαστε

στην επίθεση µε γκαζάκια που δέχθηκε στο σπίτι
που ζει και τον έκανε να σκεφτεί πολύ σοβαρά την
πιθανότητα να φύγει από το ελληνικό πρωτάθληµα.

Οι αριθµοί του

2008-2009 41 συµµετοχές 11 γκολ

2009-2010 37 συµµετοχές 11 γκολ

2010-2011 40 συµµετοχές 12 γκολ

Σύνολο: 118 34

Σεµπάστιαν Λέτο: 
Είναι τρελός, αλλά ωραίος τρελός…

Αρχικά ήρθε για
λογαριασµό του

Ολυµπιακού στο ελληνικό
πρωτάθληµα ως δανεικός
από την Λίβερπουλ. Πέρσι
όµως ο Νικόλας Πατέρας
θέλοντας να πετύχει µια
νίκη επί του «αιωνίου» και
στο επικοινωνιακό
κοµµάτι, αποφάσισε να
πάρει τον Σεµπάστιαν
Λέτο και µάλιστα όχι ως
δανεικό, αλλά ως αγορά. Ο
Αργεντίνος ήταν πέρσι
ένας από τους παίκτες που
βοήθησαν τα µέγιστα στην
κατάκτηση του νταµπλ,
ενώ δεν ήταν λίγες οι
φορές που άκουσε όπως και φέτος το όνοµά του από
τον κόσµο της οµάδας. Βλέποντας ωστόσο τα
προβλήµατα και την ανασφάλεια που υπάρχει στο

«τριφύλλι» έδειξε πως θέλει να φύγει και µάλιστα ο
µάνατζέρ του είχε έρθει στην χώρα µας για να
συζητήσει µε τους «πράσινους». Στον Παναθηναϊκό
φυσικά και θέλουν να τον κρατήσουν, ωστόσο αν
φέρει µια µεγάλη πρόταση θα είναι δύσκολο να το
κάνουν. Αν τελικά φύγει θα µας λείψουν οι ντρίπλες
και το φανταζί παιχνίδι του.

✔ Η καλύτερη στιγµή.. Το γκολ µε τον Άρη που
έδωσε το κύπελλο στον Παναθηναϊκό ήταν η
καλύτερη στιγµή για τον Λέτο, ενώ και στην
κατάκτηση του πρωταθλήµατος είχε µεγάλη
συµµετοχή.

✔ Η χειρότερη στιγµή.. Τα επεισόδια και οι
τσακωµοί µε τους συµπαίκτες του ήταν οι χειρότερες
στιγµές για τον Αργεντίνο.

✔ ∆εν θα ξεχάσουν.. Σίγουρα δεν πρόκειται να
ξεχαστούν οι ατοµικές προσπάθειες του Λέτο.
Εντάξει µπορεί πολλές φορές ο Αργεντίνος να ήταν
ατοµιστής, αλλά οι ντρίµπλες λείπουν τόσο πολύ στο
ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο ο Λέτο έκανε όσο
µπορούσε πιο όµορφο στον τοµέα αυτό.

Οι αριθµοί του

2009-2010 44 συµµετοχές 8 γκολ

2010-2011 28 συµµετοχές 3 γκολ

Σύνολο: 72 11

* Ξαναλέµε πως όσους έχουµε βάλει αλλά έχουν
συµβόλαιο είναι γιατί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
να φύγουν ή οµάδες έχουν κάνεις προτάσεις να τους
αποκτήσουν. Μπορεί να φύγουν, µπορεί και να
µείνουν και µακάρι να µείνουν γιατί χωρίς αυτούς το
ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι ακόµα πιο φτωχό, αν
και λογικά φέτος το καλοκαίρι θα ονοµαστεί όπως
όλα δείχνουν το καλοκαίρι της µεγάλης φυγής…

☞


