
Τέσσερις οµάδες βλέπουν µε αισιοδοξία την 7η Ιουλίου ηµέρα Κυριακή, ηµεροµηνία 
τέλεσης του τελικού του Waratah Cup. Τρεις από το Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 1 και µία από 
το Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 2, δίνουν απόψε τις µάχες τους για µια από τις δύο θέσεις του 
τελικού.
Οι Καρχαρίες του Σάθερλαντ που κατέκτησαν τον Waratah Cup του 2012 υποδέχονται 
στο Seymour Shaw Park το Σεντ Τζορζτ, µια αξιόλογη οµάδα που προηγείται στον 
πίνακα της βαθµολογίας της Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 2. Ο τεχνικός των Καρχαριών, Ρό-
µπι Στάντον παραδέχεται ότι δεν υποτίµησε σε καµία φάση τον θεσµό του Κυπέλλου, 
κατεβάζονται πάντα στον αγωνιστικό χώρο το βασικό κορµό της ενδεκάδας σε όλους 
τους µέχρι τώρα αγώνες του Waratah Cup. Το ίδιο και ο αποψινός του αντίπαλος στον 
πάγκο των «Αγίων», Μανόλης Σπανουδάκης που επέστρεψε στην ενεργό δράση µετά 
από διακοπή δύο περίπου ετών.
Οι Καρχαρίες θα βασιστούν απόψε στους Νίκα, Τσαταλιό, Σταυρουλάκη, Γκόρντον, 
Ντέναµ, Όλσεν, Ελάσι. Θα απουσιάσουν λόγω τιµωρίας ο Μακµάστερ και ο Μουστάκας 
που επιστρέφει αύριο από την Κύπρο µε την οικογένειά του. Οι «Αγιοι» του Μανόλη 
Σπανουδάκη, ένα σφριγηλό και δυνατό σύνολο θα βασιστεί στους Γιώργο Λαγουδάκη, 
Ντάσκαλ, Μαρίνο Μουσουµέτσι, Μέσαµ, Χάβεζ και Καστάνο-Ακέρο.
Οι περσινοί πρωταθλητές του Μπόνιρινγκ που οδηγούν την κούρσα του Πρέµιερ Λιγκ 
ΝΝΟ 1, υποδέχονται την ΑΠΙΑ που αν και διαθέτει πολύ καλό σύνολο ακόµη δεν έχει 
βρει τα βήµατά της, µε συνέπεια αρχές του δεύτερου γύρου και δεν µπορεί να ξεκολ-
λήσει από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα της βαθµολογίας του Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 1.
Ο πολλάκις πρωταθλητής τεχνικός Μπράιαν Μπράουν των Σέρβων του Μπόνιρινγκ 
θα κατεβάσει την ίδια ενδεκάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθληµα, µε τους Γιούνις, Μί-
τσελ Λονγκ, Ντιάζ, Ταντρόσε και Κεν Τσάν, ενώ ο Νίκ Ρίζο τεχνικός της ΑΠΙΑ γνωστός 
από το πέρασµά του από την Λίβερπουλ θα βασιστεί στους Παρίσι, Μπέρνς, Ελ Τζαµάλ 
και τους δύο Νεοζηλανδούς διεθνείς Κλάφαµ και Οσγουελ.
Και οι δύο αγώνες έχουν ώρα έναρξης τις 19.30
Το αγωνιστικό πρόγραµµα των ηµιτελικών του Waratah Cup
Τετάρτη 19 Ιουνίου – 19.30
Σάθερλαντ Σαρκς- Σεντ Τζορτζ ,  Seymour Shaw Park
Μπόνιρινγκ – ΑΠΙΑ Τάιγκερς , Bonnyrigg Sports Centre 


