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FFA Cup 2016  

Ρίχνονται στη μάχη του Κυπέλλου, Μαρκόνι, 
Μπλακτάουν Σίτι και Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
Αγώνες που θα μεταδοθούν «ζωντανά» και αποκλει-
στικά από το  FOX SPORTS αύριο Τετάρτη, με το Μαρ-
κόνι να ταξιδεύει στην Μελβούρνη για να αντιμετωπίσει 
την ισχυρή Χιούμ Σίτι. Μακρής και Γιάνναρος όπως και 
τα άλλα τα παιδιά του Μαρκόνι μπορούν να κάνουν την 
έκπληξη και να προκριθούν στους 16 του FFA Cup. Ο 
αγώνας που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι 
αυτός που θα διεξαχθεί στο Lily’s Football Stadium, με 
τις δύο πρώτες της βαθμολογίας του Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ 
να προσπαθούν να περάσουν στους 16 του FFA Cup. Τη 
χρονιά αυτοί οι δύο αντίπαλες ομάδες, Μπλακτάουν 
Σίτι και Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ έχουν από μία νίκη στους μεταξύ τους αγώνες. 3-2 για το Μπλακτάουν 
την 1η αγωνιστική και 1-0 για τους Κροάτες στην 11η. 
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ FFA CUP 2016  

Τετάρτη 27 Ιουλίου
*Χιούμ Σίτι (VIC) - Μαρκόνι Στάλιονς (NSW) 17:30 ABD Stadium 
Μπλακτάουν Σίτι (NSW) v Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 58 FC (NSW) 19:30 Lily’s Football Stadium 
Φουτ Μπολ Νορθ Κουίσλαντ (QLD) v Ετζγουορθ Ιγκολς (NNSW) 19:30 Barlow Park 
Ρόβερς Ντάργουϊν FC (NT)  v Μπρίσμπαν Στράικερς (QLD) 19:30 Darwin Football Stadium 

Του Γιώργου Σταυρουλάκη
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Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Τυχερή η μέτρια Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, που κατάφερε να 
πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας από την πολύ καλή ΑΠΙΑ, 
που άξιζε καλύτερης τύχης. Σύμφωνα με την απόδοση της 
ομάδας του Τόνι Ρεσίτι την περασμένη Κυριακή στο Sydney 
United Sports, η ομάδα αυτή δεν έπρεπε να βρίσκεται στην 
9η θέση με 20 βαθμούς, έχοντας 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 9 
ήττες, 28 βαθμούς διαφορά από τους πρωτοπόρους Κροάτες. 
Η ισοπαλία και ο βαθμός που απέσπασε η Σίδνεϊ Γιουνά-
ιτεντ από την ΑΠΙΑ σύμφωνα με την απόδοση της είναι 
πολύ θετικός και αυτό που ζητά πλέον για να σηκώσει την 
κούπα της πρωταθλήτριας ομάδας είναι μια νίκη στους τρεις 
αγώνες που απομένουν μέχρι την 22η αγωνιστική… 30.07.2016 
με Μπόνιριγκ στο ουδέτερο του Valentine Sports Park,  
7.08.2016 με Μένλι εντός έδρας και  14.08.2016 με την ΧΑΚΟΑ 
εκτός. 
Γνώμη μου πάντως είναι ότι η μετριότητα της απόδοσης 
της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ δεν έχει αιτία την κούραση ή τον 
κορεσμό των ποδοσφαιριστών από τις νίκες. 
Δική μου άποψη είναι ότι η τεχνική ηγεσία ίσως να υπο-
βάθμισε σε μεγάλο βαθμό την αξία της ΑΠΙΑ ή τον ενδια-

φέρει περισσότερο ο αυριανός νοκ άουτ αγώνας για το FFA 
Cup εναντίον του Μπλακτάουν Σίτι, ξεκουράζοντας κάποιους 
ποδοσφαιριστές, ενώ ξεκίνησε τον Μπίλιτς που δεν έχει 
ακόμη βρει τους ρυθμούς του μετά από δέκα εβδομάδων 
απουσία λόγω τραυματισμού, καθώς και οι αλλαγές που 
επεχείρησε ήταν λάθος. 
Για τους Κροάτες που προηγήθηκαν δύο φορές, τα τέρ-
ματα πέτυχαν οι συνήθως ύποπτοι, Νίκας 55΄με χτύπημα 
φάουλ σκέτο ποίημα!! Και ο Πάιν στο 66΄από λάθος γύρισμα 
αμυντικού στο τερματοφύλακα της ΑΠΙΑ.  Και τα δύο τέρ-
ματα των Ιταλών πέτυχε ο Ολσεν στο 62΄και 83΄, ενώ είχε 
δοκάρι στο 93΄!!
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μαρκ Ρούνταν στον δημο-
σιογράφο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που κάλυψε τον 
αγώνα, ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ ήταν απόλυτα ειλικρινής. 
«Ο βαθμός της ισοπαλίας είναι μπόνους για μας» και εμμέσως 
πλην σαφώς παραδέχεται την ανωτερότητα των αντιπάλων 
του, κάτι που μας κάνει να τον συγχαρούμε για την ειλικρί-
νεια του. 
Ο τεχνικός της ΑΠΙΑ με τη σειρά του δήλωσε ότι.. «Αγωνι-

στήκαμε με τους πρωτοπόρους, την καλύτερη ομάδα της 
κατηγορία και υποψήφιους πρωταθλητές που για κάποιους 
λόγους βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Προ-
σπαθήσαμε για την νίκη, είχαμε καλή απόδοση αλλά είμαστε 
ευχαριστημένη και με την ισοπαλία».
Στα επόμενα δύο παιχνίδια η Γιουνάιτεντ θα στερηθεί των 
υπηρεσιών του Σταυρουλάκη που συμπλήρωσε οκτώ κάρ-
τες και μία αγωνιστική τον Κοφινά που συμπλήρωσε πέντε.
Η σύνθεση της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ.. Τόμας, Μπόσναρ, Πά-
ιν, Τριάντης, Μιλέσκι (65΄Γιουτάρο), Σταυρουλάκης, Τριφί-
ρο, Μπίλιτς 75΄Σέρλοκ), Γιούσλοκ (10΄Κοφινάς), Νίκας, 

Με ήττα ξεκίνησε  τα διεθνή φιλικά προετοιμασίας η 
πρωταθλήτρια Ιταλίας Γιουβέντους, χάνοντας από την 
Βίκτορι στο MCG το περασμένο Σάββατο, μπροστά σε 
23,174, στην παγωμένη Μελβούρνη. Μετά από ένα ισό-
παλο χωρίς τέρματα πρώτο ημίχρονο, οι Ιταλοί άνοιξαν 
το σκορ με γκολ από το κέντρο του γηπέδου, με τον 
Μπλάνκο να βλέπει τον πορτιέρο Τόμας των γηπεδούχων 
.. να βόσκει μακριά από τα δοκάρια του, ανοίγοντας το 
σκορ με την συμπλήρωση του 58΄λεπτού. Η Βίκτορι 
ισοφάρισε μετά από ωραίο συνδυασμό με στο 83’ με τον  

Ίνγκαμ. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στην διαδικασία 
των πέναλτι με την ομάδα του Μάσκατ να στέλνει στο 
καναβάτσο τον Ιταλό συνάδελφό του Μασιμιλιάνο Αλέ-
γκρι και την «Γηραιά Κυρία» να αποχωρεί στα αποδυτή-
ρια ηττημένη με 4-3, κι αυτό οφείλεται στις δύο απο-
κρούσεις σε χτυπήματα πέναλτι του πορτιέρο της Βί-
κτορι, Τόμας. Κι ενώ για τον φιλικό αγώνα Βίκτορι- Γιου-
βέντους για μας τους εθνικιστές «δεν τρέχει κάστανο», 
αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η συμμε-
τοχή του 18χρονου Κύπριου επιθετικού μέσου, Γρηγόρη 

Κάστανου, που μπήκε αλλαγή στο 45΄στη θέση του 
Ασαμόα, δίνοντας υποσχέσεις για ένα λαμπρό μέλλον 
στο Ιταλικό Campionato. Στο διεθνές αυτό ποδοσφαι-
ρικό τουρνουά της Μελβούρνης, λαμβάνουν μέρος εκτός 
της Βίκτορι και Γιουβέντους, η Αγγλική  Τότεναμ και η 
Ισπανική, Ατλέτικο Μαδρίτης 
Απόψε στο MCG της Μελβούρνης θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι  Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης στις 20.00, 
ενώ την Παρασκευή 29 Ιουλίου, η Τότεναμ θα αντιμε-
τωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης επίσης στις 20.00. 

Διεθνή τουρνουά ποδοσφαίρου στο  MCG

Το Πριγκιπάτο ανακοίνωσε ότι 
δεν θα επιτρέψει την είσοδο 
Τούρκων οπαδών στο Μονακό 
για την αναμέτρηση των 
Μονεγάσκων με την 
Φενέρμπαχτσε. Η κυβέρνηση 
του Πριγκιπάτου έλαβε την 
απόφαση να απαγορεύσει την 
είσοδο Τούρκων οπαδό της 
Φενέρμπαχτσε για την 
αναμέτρηση με την Μονακό. Οι 
ομάδες θα κοντραριστούν για 
τον τρίτο προκριματικό γύρο 
του Champions League και το 
μέτρο έρχεται λίγες ημέρες μετά 
την αιματηρή επίθεση στη 
Νίκαια.

Aνεβλήθει η στέψη της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ

Αποτελέσματα  
των Μικρών μας 

Ομάδων
Η «οικογενειακή» ομάδα των 
Μπέρις μετά από μία ακόμη 

ταπεινωτική ήττα με 5-1 «δήλωσε 
μονιμότητα» στην προτελευταία 

θέση της βαθμολογίας του 
Πρέμιερ Λιγκ 2 ΝΝΟ και όπως 

είναι φυσικό κινδυνεύει άμεσα 
με υποβιβασμό. Αντίθετα τα 

«Γεράκια» του Στάνμορ 
«πετάνε» από νίκη σε νίκη 

καταλαμβάνοντας την 2η θέση 
της βαθμολογίας, έχοντας έστω 

και λιγοστές ελπίδες να 
προβιβαστούν στην Πρέμιερ 

Λιγκ 2 της ΝΝΟ.
Γουέστερν ΝΝΟ – Γκλέινστβιλ 

Ράιντ Μάτζικ 1-2 
Στάνμορ Χογκ – Ντάλγουϊτς Χιλ 

3-1 
Πανεπιστήμιο ΝΝΟ- Μινώταυρος 

4-2 
Σίδνεϊ FC – Μπέρις 5-1 

Νίκη της Βίκτορι επί της «Γηραιάς Κυρίας» με Γρηγόρη Κάστανο στο 2ο ημίχρονο

Απαγορεύθηκε η 
είσοδος Τούρκων 
στο Μονακό-
Φενέρ


