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Ένας τελικός διαφορετικός από τους άλλους, με δύο 
ισοδύναμες ομάδες που έφτασαν πανάξια στον τελικό του 
Waratah Cup. Δύο ομάδες που δεν πρόσεξαν ιδιαίτερα τις 
άμυνες τους παίζοντας «ανοικτό ποδόσφαιρο», προσφέ-
ροντας  θέαμα και πολλές φάσεις, με την ελαφρώς καλύ-
τερη ομάδα να σηκώνει την κούπα πετυχαίνονται ένα 
θαυμάσιο γκολ, παράγωγο ενός καταπλη-
κτικού συνδυασμού..
Ένα γκολ διαφορά ήταν και η διαφορά 
που χώρισε τις δύο ομάδες, ένα γκολ που 
ήταν αρκετό να σηκώσει η ομάδα του Μαρκ 
Ρούνταν ακόμη ένα κύπελλο, ήταν αρκετό 
για την Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ να προσθέσει 
– στους πολλούς- ακόμη ένα τίτλο. Την 
κούπα  Waratah Cup 2016 τοποθετώντας 
την  στην τροπαιοθήκη του συλλόγου δίπλα 
ακριβώς στην κούπα του Waratah Cup 
2015.
Οι Κροάτες του Σίδνεϊ που κατακτούν για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο 
αυτόν, συνεχίζουν για τους υπόλοιπους 
που απομένουν. Του πρωταθλητή 2016 
όντας πρωτοπόροι στον πίνακα της βαθ-
μολογίας και του Μεγάλου Τελικού..
‘Ένα γκολ λοιπόν ήταν αρκετό, ένα γκολ 
που επετεύχθη στο  46’ από τον Γιουτάρο 
Σιν, με τον Σταυρουλάκη να κερδίζει την 
μπάλα στον χώρο του κέντρου, να πασάρει 
στον Μιλέσκι κι αυτός με την σειρά του 
στον Νίκα που τράβηξε όλη την άμυνα του 
Μένλι επάνω του, αφήνοντας αμαρκάριστο 
τον γιαπωνέζο καμικάζι ,Γιουτάρο Σιν, που 
έγινε παραλήπτης της μπάλας από τον 
«βραζιλιάνο» της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  και 
μόνος του με τον τερματοφύλακα των 
Δελφινιών, Ντίλαν Μίτσελ, δεν του άφησε 
περιθώρια αντίδρασης στέλνοντας δυνατά 
και συρτά την μπάλα στην δεξιά του γωνία 
και στο βάθος των δικτύων του…
 Ο αγώνας εκτός από πολλές φάσεις 
μπροστά στις δύο εστίες είχε και δύο 
αποβολές και οι δύο στο δεύτερο ημίχρο-
νο. Αυτή του Εντι Μπόσνα στο 74΄και του 
Λουκ Γκιβεριν στο 77΄.
Είχε επίσης και δύο τραυματίες που δια-
κομίστηκαν στο νοσοκομείο του Νιούταουν 
για προληπτικούς λόγους. Μετά από «με-
τωπική» σύγκρουση στον χώρο της μεσαί-
ας γραμμής..   
Μιλώντας με τους δύο τεχνικούς των 
δύοομάδων μετά το τέλος της συνάντησης, 
ο  Μαρκ Ρούνταν δήλωσε τρισευτυχισμένος  δίνοντας τα 
εύσημα στους ποδοσφαιριστές του, ενώ ο Πολ Δημητρι-
άδης δήλωσε δυσαρεστημένος για την ακύρωση τέρματος 
της ομάδας του στο 75΄. Στην συγκεκριμένη φάση ο διαι-
τητής του τελικού που ήταν ακριβοδίκαιος, σφύριξε φάουλ 
σε χέρι του Μπόσνα έξω από την περιοχή του Μάνου και 
πλάγια δεξιά και πολύ πριν η μπάλα φτάσει στον Καρτόζο 
που την έστειλε στα δίχτυα, με όλη την άμυνα των Κροα-
τών να είναι σταματημένη.. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ.. 

Στις δηλώσεις τους οι ποδοσφαιριστές της Σίδνεϊ Γιου-
νάιτεντ ήταν λιγόλογοι, καυστικοί αλλά και πολύ περιεκτι-
κοί. Διαβάστε με προσοχή.. 

Πίτερ Τριάντης.. «Δεν πιεστήκαμε, δεν ανησυχήσαμε 
ιδιαίτερα, νικήσαμε σε χαλαρούς ρυθμούς κρατώντας 
δυνάμεις για την Τετάρτη εναντίον του Γούλογκονγκ. Ο 
τίτλος του πρωταθλητή μας ενδιαφέρει περισσότερο, 
αλλά αφού βρέθηκε αυτή η κούπα στον δρόμο μας.. απλά 
τη σηκώσαμε»
Θιο Κοφινάς.. «Είμαστε μια κλάση πάνω από το Μένλι. 
Νικήσαμε γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα. Τώρα πάμε 
για δύο ακόμη τίτλους και μετά στη Μύκονο για διακοπές. 

Η ομάδα μας την χρονιά αυτή, ψάχνει για αντίπαλο»
Τόμας Μάνος.. «Δεν ανησύχησα ιδιαίτερα, κάποια σουτ 
των αντιπάλων μας τα εξουδετέρωσα χωρίς μεγάλη προ-
σπάθεια. Κάποιοι ποδοσφαιριστές του Μένλι έχουν με-
γάλη ιδέα για το άτομό τους και μεγάλο στόμα. Λένε 
πολλά. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο όμως.. είναι αόρατοι»

Νίκος Σταυρουλάκης.. «Πίστευα ότι θα 
βρίσκαμε περισσότερη αντίσταση από το 
Μένλι. Λογικά και σωστά, εμείς σηκώσαμε 
την κούπα. Τώρα πάμε και για τους υπόλοι-
πους τίτλους»
Παναγιώτης Νίκας.. «Σιγά μη χάσουμε 
από το Μένλι. Αν τα δίναμε όλα στον τελικό, 
θα τους πετάγαμε τέσσερα. Άσε που δεν 
μας ενδιέφερε και τόσο το Κύπελλο. Αυτή 
η ομάδα της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ δεν έχει 
αντίπαλο.. ή μήπως έχει και δεν το ξέρουμε»
Γιάννης Φραγκογιάννης.. «Τα παιδιά 
αγωνίστηκαν όσο έπρεπε για να κερδίσουν. 
Εμείς εδώ που τα λέμε δεν μας ενδιέφερε 
και τόσο το Waratah Cup. Στόχος μας είναι 
ο τίτλος του πρωταθλητή 2016 που είναι 
θέμα χρόνου να μας απονεμηθεί»  
Ρόμπι Μιλέσκι.. «Κάναμε μια δυνατή προ-
πόνηση για τον αγώνα της Τετάρτης με το 
Γούλογκονγκ. Δεν υπήρχε περίπτωση να 
χάσουμε την κούπα. Χάσαμε πολλές κλα-
σικές ευκαιρίες»
Γκλεν Τριφίρο.. «Η ομάδα μας είναι για το 
Α-Λιγκ και όχι για το Πρέμιερ Λιγκ 1. Θα το 
αποδείξουμε αυτό στο FFA CUP»
Η βαθμολογία των ποδοσφαιριστών των 
κυπελλούχων της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ σύμ-
φωνα με τον δημοσιογράφο της ποδοσφαι-
ρικής ομοσπονδίας ΝΝΟ, Joe Russo..    
Τόμας Μάνος 8    
Μασάτο Μοσιζούκι 6.5  
Εντι Μπόσνα 6  
Κρις Πάιν 6  
Γιουτάρο Σιν 7  
Πίτερ Τριάντης 7.5  
Ρόμπι Μιλέσκι 7  
Νίκος Σταυρουλάκης 7.5  
Τόμισλαβ Γιούσλοκ 8.5 (καλύτερος σε 
απόδοση ποδοσφαιριστής του τελικού) – 
Παναγιώτης Νίκας 7   
Τζάκομπ Τράτ 7   
Γκλεν Τριφίρο 6.  

ΤΕΛΙΚΟΣ WARATAH CUP  ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝΆΪΤΕΝΤ-ΜΕΝΛΙ ΓΙΟΥΝΆΪΤΕΝΤ 1-0  

ΟΙ ΚΡΟΑΤΕΣ  ΕΙΧΑΝ  
«ΚΑΜΙΚΑΖΙ» ΚΑΙ  

ΣΗΚΩΣΑΝ ΚΟΥΠΑ!! 


