
τuesday 16 august 201138

Πρeμιερ Λιγκ ΝΝΟ 
20η Αγωνιστική…

«Δείχνει εύκολη» για Σίδνεϊ Ολύμπικ και Γιουνάιτεντ ήταν 
ο τίτλος στην έκδοση της περασμένης Παρασκευής, αναφορικά 
για την 20 αγωνιστική του Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ και.. δυστυχώς δι-
καιωθήκαμε…

«Φαινομενικά εύκολη» αγωνιστική, αλλά στην ουσία «εμπόδιο 
που σκόνταψαν» οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας Σίδνεϊ Ολύμπικ 
και Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, με την Ελληνική ομάδα να «συντρίβεται» 
εντός έδρας με σκορ 1-5 από τους Ιταλούς του Φέρφιλντ και τους 
Κροάτες να υποχρεώνονται σε ισοπαλία από τους ουραγούς του 
Παρραμάττα, στο ακατάλληλο για ποδόσφαιρο αγωνιστικό χώ-
ρο της Μελίτα.

«Καρχαρίες» και «Δαίμονες» οι κερδισμένοι της 20ης αγωνι-
στικής, που νίκησαν «εδραιώνοντας» την συμμετοχή τους στα πλέι 
οφ, ενώ  η ομάδα του Σάθερλαντ έθεσε επιπροσθέτως και σοβαρή 
υποψηφιότητα για μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις της βαθ-
μολογίας, απειλώντας άμεσα τους δύο πρωτοπόρους.

Οι Σέρβοι του Μπόνιρινγκ μετά την ήττα εντός έδρας από το 
Μπλακτάουν, έχασαν επαφή με την κορυφή και δεν ελπίζουν για 
κάτι καλύτερο εκτός από την συμμετοχή τους στα πλέι οφ, που 
πιστεύουμε ότι δεν απειλείτε άμεσα.

Η 20η αγωνιστική ήταν καταστροφική και για τις δύο ομάδες 
των Σκοπιανών του Σίδνεϊ, με το Ροκντάηλ και το Μπανκστάουν 
να έχουν πλέον πρόβλημα αν τελικά καταφέρουν να παραμείνουν 
στην κατηγορία κινδυνεύοντας άμεσα με υποβιβασμό.

 Και οι τρεις ομάδες, του Μπανκστάουν και του Ροκντάηλ «κό-
λησαν», εκτός της πρώτης και  η κάτω των 21 και κάτω των 18 
ετών, δεν κατάφεραν να δώσουν βαθμούς στον συνολικό πίνακα 
βαθμολόγησης, με συνέπεια να καταλαμβάνουν πλέον τις τελευ-
ταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Εκτός αυτού οι σκοπιανοί του Ροκντάηλ μένουν ακέφαλοι στα 
τελευταία κρίσιμα παιχνίδια της σαιζόν, με τον πρόεδρο του συλ-
λόγου να παραιτείτε των καθηκόντων του – κάποιοι λένε ότι τον 
παραίτησαν- ενώ διοικητική κρίσι περνά και ο ομογάλακτος σύλ-
λογος του Μπανκστάουν, αλλά μικρότερης σε έκταση.

Η αγωνιστική αυτή ήταν πολύ θετική για τις δύο Ιταλικές πα-
ρουσίες του Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ,με το Μαρκόνι να κονιορτοποιεί 
το Σίδνεϊ Ολύμπικ με 1-5 εκτός έδρας και την ΑΠΙΑ να νικά σχετι-
κά εύκολα στο Λάικαρντ το Μπάνκσταουν με 3-1 επιστρέφοντας 
πανηγυρικά στις νίκες, αφήνοντας πίσω τέσσερις βαθμούς την 
Παρραμάττα στην 12η και τελευταία θέση, που όμως στο συνο-
λικό βαθμολογικό πίνακα, δεν κινδυνεύει - προς το παρόν-  άμε-
σα με υποβιβασμό. 
Οι Λύκοι του Γούλογκονγκ, με ένα εκρηκτικό ντεμαράζ κατά-
φεραν να ξεφύγουν οριστικά από την διακεκαυμένη ζώνη του 
υποβιβασμού, απέδειξαν ότι έχουν κατ αρχήν άξιο τεχνικό καθο-
δηγητή τον «δάσκαλο» Τρέβορ Μόργκαν, καλό έμψυχο υλικό με 
ποδοσφαιριστές έμπειρους και νεαρούς σε ηλικία, συν τον Σάσο 
Πετρόφσκι που γύρω του έχει «κτιστεί» ένα αξιόμαχο σύνολο που 
παίζει σωστό ποδόσφαιρο,   «Ευρωπαϊκών προδιαγραφών» όπως 
χαρακτηριστικά τονίζει ο αειθαλής Σάσο…

Το Μένλι όπως και πέρσι έτσι και την χρονιά αυτή, στα τε-
λευταία παιχνίδια παρουσιάζει «κοιλιά» στην απόδοση του, με 
συνέπεια να χάσει όσες ελπίδες έτρεφε στην αρχή , για να λάβει 
μέρος στα πλέι οφ.

Τελευταία – αφού είναι  και τελευταία στον πίνακα της βαθ-
μολογίας- αφήσαμε την ομάδα του Παρραμάτα που γνώμη μας 
είναι ότι της αξίζει καλύτερη τύχη. Η παρουσία στον πάγκο της 
ομάδας του Μανόλη Σπανουδάκη έδειξε θετικά στοιχεία ανάκαμ-
ψης αρχικά, όμως δεν είχε συνέχεια. Γεγονός πάντως είναι ότι η 
ομάδα προσπαθεί, έχοντας «κόψει» αρκετούς βαθμούς από τους 
πρωτοπόρους της κατηγορίας.

Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ - Αποτελέσματα και σκόρερς 20ης Αγω-

νιστικής 
Μπόνιρινγκ – Μπλακτάουν Σίτι 0-1
(70΄Μίλοραντ Σιμόνοβικ) 
Παρραμάττα  FC – Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 1-1
(91΄Φάμπιαν Ιακονέλι) – ( 89΄Μπέντζαμιν Βιντάιτς) 
Σάθερλαντ Σάρκς – Ροκντάηλ Σανς 1-0
(6΄Χπουσείν Τζάσλι)
Σίδνεϊ Ολύμπικ – Μαρκόνι Στάλιονς 1-5
(41΄Φ. Μακρής πεν)- Γκόσουε Οσάμα  23΄/52΄/78΄, 34΄πεν. Νά-
χουελ Αράρτε, 70΄Γιούμουτ Τόκντογκαν)
Σάουθ Κοστ – Μένλι Γιουνάιτεντ 2-1
(38΄Μαρκ Πικιολίνι, 76΄Νικολας Λίτλερ) – (62΄Τζόσεφ Γκίμπς)
ΑΠΙΑ- Μπανκστάουν Σίτ 3-1

Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ- Οι αγώνες της 21ης Αγωνιστικής 
Μπόνιρινγκ – Σάθερλαντ Σαρκς
Σάββατο 20/8  19.00 - Bonnyrigg Sports Club
Σίδνεϊ Ολύμπικ – Ροκντάηλ Σανς
Κυριακή 21/8 15.00 - Belmore Sports Ground
Μπανκστάουν Σίτι – Μένλι Γιουνάιτεντ 
Κυριακή 21/8 15.00 -Jensen Park
Μπλακτάουν Σίτι – Σάουθ Κοστ Γουλφς
Κυριακή 21/8 15.00 -Lily Homes
Μαρκόνι Στάλιονς – Παρραμάττα FC
Κυριακή 21/8 15.00 -Marconi Stadium
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – ΑΠΙΑ Λάικαρντ 
Κυριακή 21/8 15.00 -Sydney United Sports Centre

Η  αρχή του τέλους… Ο Ρίτσαρντ Λούξιτς «αποκεφαλίζει» 
τον μεσοεπιθετικό του Μαρκόνι , Κρις Νούνες εντός περι-
οχής.. Πέναλτι και αποβολή του αρχηγού του Σίδνεϊ Ολύ-
μπικ, που αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές στο 
33΄της συνάντησης στο Belmore Sports Ground. Η συνέ-
χεια γνωστή. Τελικό σκορ 1-5 για το Μαρκόνι που ακόμη 
δεν έχει πιστέψει ότι όχι μόνο νίκησε αλλά «διέλυσε» τους 
αντιπάλους της μέσα στο σπίτι τους…
Φωτο Πέναλτι
Ο κάπτεν των Ιταλών, Νάχουελ Αράρτε, από την άσπρη βού-
λα διπλασιάζει το σκορ, με τον Πολ Χέντερσον να αδυνα-
τεί να αποσοβήσει το μοιραίο.

Μπέρις…  
και του 

χρόνου!!

Άτυχοι από μια πλευρά οι 
Μπέρις, άξιοι της τύχης 

τους από την άλλη, έχασαν 
το τρένο που οδηγεί στο 

Πρέμιερ Λιγκ οριστικά και 
αμετάκλητα, μετά από την 
ήττα εντός έδρας από τους 

Σπαρτιάτες του Μπλακτάουν.  
Οι «Σκοτσέζοι Σπαρτιάτες» 
αν και δεν ήταν καλύτεροι 

των γηπεδούχων, κατάφεραν 
να εκμεταλλευτούν μία από 
τις ελάχιστες ευκαιρίες που 
τους παρουσιάστηκαν στο 
πρώτο 45αλεπτο και να 

οριστικοποιήσουν την πρώτη 
θέση στον βαθμολογικό 
πίνακα του Σούπερ Λιγκ 

ΝΝΟ, αφήνοντας την 
Ελληνική ομάδα στην ίδια 

κατηγορία.
Οι Μπέρις είχαν τις 

ευκαιρίες αλλά δύο φορές 
το οριζόντιο δοκάρι (17΄ 
και 78΄)  και άλλες τρεις 
ο εξαίρετος αντίπαλος 

τερματοφύλακας,  είπαν ΟΧΙ 
στους ποδοσφαιριστές των 

Μπέρις. 
Η έδρα των Μπέρις για 

πρώτη φορά αυτή τη σαιζόν, 
γέμισαν οι κερκίδες του, με 

παράγοντα του συλλόγου να 
( ενός από τους λίγους που 

δεν είναι σε διακοπές) «Τόσο 
κόσμο έχουμε ξεχάσει πότε 
είδαμε για τελευταία φορά 

στο γήπεδό μας» 


