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Δύο εξαίρετοι χαραχτήρες 
και ποδοσφαιριστές αποφά-
σισαν με το τέλος της αγωνι-
στικής σαιζόν 2013 του πρω-
ταθλήματος NSW National 
Premier Leagues 1, να πουν 
αντίο. Ο επιτελικός μέσος 
του Μαρκόνι,   Νάχουελ 
Αράρτε και ο αμυντικός του 
Σίδνεϊ Ολύμπικ, Μάικολ Σί-
ντρικ.   
Όσο αφορά τον 33χρονο 
αρχηγό των Ιταλών του Φέρ-
φιλντ, πείρε την απόφαση να 
κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά 
του παπούτσια μετά τον σο-
βαρό τραυματισμό του στον 

πρόσφατο αγώνα με την 
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ. Και οι 
δύο ποδοσφαιριστές που 
είπαν «αντίο» στην ενεργό 
δράση την περασμένη 
εβδομάδα έχουν αγωνιστεί 
για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα στο ανώτερο ποδοσφαι-
ρικό πρωτάθλημα της ΝΝΟ, 
με την φανέλα των δημοφι-
λέστερων συλλόγων του 
Πρέμιερ Λιγκ. 
Και οι δύο, παλαίμαχοι ποδο-
σφαιριστές πλέον, δηλώνουν 
ότι θέλουν να αφιερώσουν πε-
ρισσότερες ώρες στην οικογέ-
νεια και την εργασία τους…

Στο Seymour Shaw Park το Σάββατο θα διεξαχθεί η συνά-
ντηση των ομάδων που τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα, ήτοι Σάθερλαντ Σάρκς και Μπόνι-
ρινγκ. Η νικήτρια της συνάντησης αυτής θα αγωνιστεί την 
επόμενη εβδομάδα στο Sydney United Sports Centre με τους 
πρωταθλητές της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ και μία από τις ομάδες 
αυτές θα προκριθεί για τον Μεγάλο Τελικό της 15ης του 
Σεπτέμβρη στο Centrebet Stadium του Penrith. Η ομάδα 

που θα ηττηθεί στον αγώνα των πλέι οφ του Seymour Shaw 
Park, θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα την νικήτρια 
της συνάντησης του Sydney United Sports Centre, Ροκντάιλ 
– Μαρκόνι, ενώ η ηττημένη ομάδα αποκλείεται από την 
συνέχεια των πλέι οφ. 
2013 Πλέι οφ NSW National Premier Leagues 1
Το αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα των πλέι οφ 
όλων των κατηγοριών 

Elimination Semi Final
Σάββατο 24 Αυγούστου 2013– Seymour Shaw Park 
09.00  U/12’s… Σάουθ Κοστ Γουλφς – ΑΠΙΑ Τάιγκερς
10.20  U/13’s… Σάουθ Κοστς Γουλφς – Μπλακτάουν Σίτι 
11.15  U/14’s… Σέντραλ Κόστ – Μπλακτάουν Σίτι 
13.45  U/15’s… Σάθερλαντ Σάρκς – Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
12.30  U/16’s  Μπλακτάουν Σπάρτανς – Σάθερλαντ Σάρκς 
14.15  U/18’s  ΑΠΙΑ Τάιγκερς – Σίδνεϊ Ολύμπικ
16.30  U/20’s  Μπλακτάουν Σπάρτανς – Μπλακτάουν Σίτι 
Qualifying Semi Final «Πρώτων ομάδων»
19.00… Σάθερλαντ Σάρκς – Μπόνιρινγκ Ινγκολς  

……………………………………………………………………

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013 – Sydney United Sports Centre 
Qualifying Semi Final
09.00  U/16’s… Σίδνεϊ Ολύμπικ – Μπλακτάουν Σίτι 
10.45  U/18’s… Μπλακτάουν Σίτι – Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
13.00  U/20’s… Ροκντάιλ Σίτι – ΑΠΙΑ Τάιγκερς  
Elimination Semi Final «Πρώτων Ομάδων»
13.30… Ροκντάιλ Σίτι – Μαρκόνι Στάλιονς 
……………………………………………………………………

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013 – Bonnyrigg Sports Club
Qualifying Semi Final 
09.00  U/12’s… Μπλακτάουν Σπάρτανς – Μένλι Γιουνάιτεντ 
10.20 U/13’s… Μπλακτάουν Σπάρτανς – Μένλι Γιουνάιτεντ 
11.50 U/14’s… Σίδνεϊ Ολύμπικ – Μπόνιρινγκ Ινγκολς 
13.45 U/15’s… Μπόνιρινγκ Ινγκολς – ΑΠΙΑ Τάιγκερς 

 ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΩΤΑ ΤΗΣ

το αγωνίστίΚο 
προγραμμα των 
πλέι οφ
Σαββατοκύριακο πλέι οφ στην ανώτερη ποδοσφαιρική κατηγορία της ΝΝΟ με δύο 
πολύ ενδιαφέροντες αγώνες σε δύο αγωνιστικούς χώρους με συνθετικό 
χλοοτάπητα. Το Seymour Shaw Park και το Sydney United Sports Centre κι αυτό 
γιατί η έδρα των Σκοπιανών κρίθηκε ακατάλληλη για τέλεση ποδοσφαιρικών 
αγώνων μετά την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Στο 
Bonnyrigg Sports Club θα διεξαχθούν οι αγώνες των πλέι οφ (Qualifying Semi 
Final) των ομάδων U/12’s U/13’s U/14’s και U/15’s

Αγγελου Ποστεκόγλου.
Ο Πετζ Μπόγιτς, Σέρβος στην 
καταγωγή, προσπάθησε να φορέ-
σει την φανέλα του Γουέστερν 
Σίδνεϊ αλλά εισέπραξε την άρνη-
ση του Κροατικού τεχνικού δίδυ-
μου Πόποβιτς-Μίλισιτς, είπε τε-
λικά το «ναι» στην πρόταση της 
Σίδνεϊ FC, εγκαταλείποντας τους 
Μάρινερς. 
Ακόμη ένας επιθετικός μέσος στην 
Σίδνεϊ FC, ο πολύ καλός Ρικάρντο 
Γκαρσία, που θα έχει σαν συνέπεια 
ο άλλος επιθετικός μέσος Νικ Καρλ 
να αγωνιστεί στη θέση του αμυ-

ντικού μέσου, μια θέση που δεν 
έχει αγωνιστεί ποτέ στην ζωή του 
το παλικάρι. 
Ο βραχύσωμος Μάσιμο Μαρντόκα 
δεν άντεξε περισσότερο από μία 
σαιζόν μακριά από τον προπονητή 
που τον ανέδειξε, Αγγελο Ποστεκό-
γλου, επιστρέφοντας στην Μελβούρ-
νη πόλη καταγωγής του και την 
Βίκτορι, αφήνοντας το Μπρίσμπαν 
που αγωνίστηκε τα τρία τελευταία 
χρόνια. 
Ο Τομ Τζούριτς θα ενισχύσει την 
επίθεση του Γουέστερν Σίδνεϊ όπως 
και ο Λίαμ Μίλερ του Σίδνεϊ FC…

Μεταγραφικός πυρετός στο πρωτάθλημα   της «συμφοράς» 
Εμείς το Α-Λιγκ το ονομάζουμε «πρωτάθλημα της συμφοράς» και σ αυτό συμφωνούν αρκετοί αναγνώστες. Πως αλλιώς να ονομαστεί ένα εθνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα  
που τα δύο τρίτα των συλλόγων που συμμετέχουν, ανήκουν αποκλειστικά στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία Αυστραλίας (FFA) ή ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό των μετοχών τους. 

Αράρτε και Σίντρικ…  

Κρέμασαν τα ποδοσφαιρικά τους υποδήματα


