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Πρόστιμο 50.000 
δολαρίων στον Νερς

Πρόστιμο 50.000 δολαρίων επιβλή-
θηκε στον προπονητή των Τορόντο 
Ράπτορς, Νικ Νερς, μετά το… πέταγ-
μα της μάσκας του προς τη μεριά των 
φιλάθλων, καθώς και για την προ-
σβολή των διαιτητών της αναμέτρη-
σης με τους Τζαζ, όπως ανακοίνωσε 
το NBA. Ο Νερς έχασε την ψυχραι-
μία του μετά την ήττα των Ράπτορς με 
115-112 από τη Γιούτα (20/3), στην 
«Amelia Arena».
Το Τορόντο δέχθηκε 12 περισσότερα 
σφυρίγματα για φάουλ από τη Γιούτα 
και αυτή η ανισότητα «μεταφράστηκε» 
σε 41 ελεύθερες βολές για τους Τζαζ, 
έναντι 14 των Ράπτορς.

Χωρίς ξένους θεατές 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Τόκιο

Τα χιλιάδες εισιτήρια που έχουν 
αγοραστεί από κατοίκους του εξωτε-
ρικού θα επιστραφούν, ωστόσο, οι 
κρατήσεις σε ξενοδοχεία δεν θα κα-
λυφθούν.
Δεν θα επιτραπεί η παρουσία θεατών 
από το εξωτερικό στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο, όπως ανακοίνωσε 
η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 
2020 έχουν προγραμματιστεί για το 
καλοκαίρι του 2021 λόγω κορονο-
ϊού.
Τα 600.000 εισιτήρια των Ολυμπι-
ακών και τα 30.000 των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων που αγοράστηκαν 
από κατοίκους του εξωτερικού θα 
επιστραφούν, όμως δεν θα καλυφτεί 
το κόστος για τις κρατήσεις ξενοδο-
χείων που πρέπει να ακυρωθούν.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 
2020 που αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, έχουν 
προγραμματιστεί για 23 Ιουλίου-8 
Αυγούστου. 

Το ξεχωριστό ρεκόρ 
του Ιμπραΐμοβιτς

Στην επιστροφή του 
στην αγωνιστική 
δράση ως βασικός, 
ο Ζλάταν Ιμπρα-
ΐμοβιτς σκόραρε 
στην πολύτιμη νίκη 
της Μίλαν με 3-2 επί 
της Φιορεντίνα, με την οποία οι «ρο-
σονέρι» μείωσαν τη διαφορά από την 
πρωτοπόρο Ίντερ στους έξι βαθμούς 
και κράτησαν «ζωντανό» το όνειρο για 
τίτλο.
Το τέρμα του μάλιστα, το οποίο έδωσε 
το έναυσμα για το «διπλό» της ομάδας 
του στη Φλωρεντία, του χάρισε και ένα 
ξεχωριστό ρεκόρ, καθώς έγινε ο γη-
ραιότερος παίκτης με 15 γκολ σε μια 
σεζόν της Serie A, σε ηλικία 39 ετών 
εκαι 169 ημερών. 
Ο Σουηδός χρειάστηκε μόλις εννέα λε-
πτά για να βάλει «φωτιά» στο «σπίτι» 
της Φιορεντίνα, στην πρώτη του εμ-
φάνιση στο πρωτάθλημα από τότε που 
υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αγώ-
να με τη Ρόμα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τίτλος... τέλος 
για την Γιουβέντους

Η Μπενεβέντο διέλυσε όλα τα προ-
γνωστικά επικρατώντας, στο πλαίσιο 
της 28ης αγωνιστικής της Serie A, 
μέσα στο Τορίνο της πρωταθλήτριας 
Γιουβέντους με 1-0 και έκανε ένα ση-
μαντικό βήμα για την παραμονή της 
στην κατηγορία.
Οι γηπεδούχοι έδειξαν για μια ακόμη 
φορά τα μεγάλα αγωνιστικά τους προ-
βλήματα και ο Αντρέα Πίρλο μόνο σί-
γουρος δεν πρέπει να νιώθει για την 
παραμονή του στον πάγκο της «Μεγά-
λης Κυρίας».
Στο μεταξύ σημαντική νίκη πέτυχε η 
Λάτσιο στην έδρα της Ουντινέζε (1-0), 
ενώ η Σαμπντόρια νίκησε με το ίδιο 
σκορ την Τορίνο στη Γένοβα και ουσι-
αστικά εξασφάλισε την παραμονή της 
στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν.
Νωρίτερα, η Αταλάντα επιβεβαίωσε 
τα προγνωστικά, επικρατώντας στη 
Βερόνα της τοπικής ομάδας με 2-0. 
Η ομάδα του Μπέργκαμο έφθασε στη 
νίκη με τα γκολ των Μαλινόφσκι (33’ 
πεν.) και Ζαπάτα (42’), ενισχύοντας 
την προσπάθεια της για συμμετοχή στο 
Champions League και την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο. 

Αντετοκούνμπο: Αυτός 
είναι ο ηθοποιός που
θα τον ενσαρκώσει 
στην ταινία του

Ο Ούτσε Αγκάντα θα παίξει τον 
ρόλο του «Greek Freak» στην ταινία 
της Disney.  Η ταινία για τη ζωή του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο παίρνει σάρ-
κα και οστά σιγά σιγά αφού βρέθηκαν 
οι πρωταγωνιστές.
Ο Ούτσε Αγκάντα θα ενσαρκώσει τον 
Έλληνα σταρ στην πρώτη του μεγάλη 
δουλειά στον κινηματογράφο.
Η Γετίντε Μπαντάκι θα ενσαρκώσει 
τον ρόλο της μητέρας τους, Βέρας και 
ο Ντάγιο Οκενίντι αυτόν του πατέρα 
του Τσαρλς. Τα γυρίσματα της Disney 
θα ξεκινήσουν στο τέλος του χρόνου 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.

Ολοταχώς για ένα
θρυλικό ρεκόρ 
ο Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβα-
ντόφσκι σπάει κάθε 
ρεκόρ, διαλύει κάθε 
στατιστική και έχει 
ως βασικό του στό-
χο, να καταρρίψει το 
θρυλικό ρεκόρ της Bundesliga. Ο Πο-
λωνός άσος της Μπάγερν Μονάχου, 
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σπάει κάθε ρε-
κόρ και κοντέρ! Πυροβολεί κατά ριπάς 
και πλέον… κοιτάζει στα μάτια (;) τον 
τεράστιο Γκερντ Μίλερ. Η σεζόν συ-
νεχίζεται και ο ίδιος σκοράρει χωρίς 
σταματημό. Πετυχαίνει συγκεκριμένα 
1 τέρμα ανά 60 λεπτά στη Bundesliga. 
Επιπλέον, σκοράρει ένα γκολ, ανά 72 
λεπτά (ανεξαρτήτως διοργάνωσης). 
Δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το 
χατ-τρικ του Λεβαντόφσκι, στην «τεσ-
σάρα» επί της Στουτγκάρδης. Το οποίο 
«τρίμπαλο» του «Λέβα» ήρθε σε μόλις 
22 λεπτά! Πολλοί πίστευαν πως ο Πο-
λωνός πέρυσι είχε πιάσει… ταβάνι, με 
τα 34 γκολ σε 31 ματς. Όμως, φέτος 
έχει γράψει ιστορία, σε 26 ματς πρω-
ταθλήματος έχει 35 γκολ! Χρειάζεται 
μόλις 6 τέρματα, στις επόμενες 8 ανα-
μετρήσεις για να σπάσει το ρεκόρ του 
Γκερντ Μίλερ. Ο Μίλερ είχε πετύχει 
40 γκολ, τη σεζόν 1971-72. Γενικότε-
ρα, το κοντέρ όμως δείχνει 42 γκολ σε 
όλες τις διοργανώσεις, με τα «μεγάλα 
ονόματα» της Ευρώπης να μην έχουν 
περάσει τα 35 τέρματα ακόμη!

«Έκανα ό,τι μπορούσα, 
αλλά ήταν ανώτερος»

O Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 
6-4,7-6 (3) από τον Αλεξάντερ Σβέ-
ρεφ στον συναρπαστικό τελικό του 
Abierto Mexicano, μετά 2 ώρες και 
19 λεπτά αγώνα. 
 Ο Ελληνας πρωταθλητής, που μετρά-
ει έξι ήττες σε ισάριθμους τελικούς 
ATP 500, οκτώ ήττες σε συνολικά 14 
τελικούς καριέρας, παραδέχθηκε την 
ανωτερότητα του Γερμανού αντιπά-
λου του  
 «Έκανα ό, τι μπορούσα, αλλά ο Άλεξ 
ήταν ανώτερος», είπε ο 22χρονος Ελ-
ληνας πρωταθλητής. «Παίρνω αυτήν 
την εβδομάδα πολύ θετικά. Νομίζω 
ότι είναι υπέροχο να παίζεις με τόσο 
ένταση και σε τέτοιο επίπεδο. Ήμουν 
πολύ κοντά για άλλη μια φορά για να 
κερδίσω αυτόν τον τίτλο, αλλά  ήταν 
η μέρα...Έπαιξα καλά», πρόσθεσε.
«Στην αρχή ξεκίνησα εξαιρετικά 
άσχημα, νόμιζα ότι δεν έπαιζα κα-
θόλου καλά», είπε ο Ζβέρεφ. «Πά-
ντα έλεγα ότι αυτό είναι σίγουρα ένα 
τουρνουά που ήθελα να κερδίσω στην 
καριέρα μου. Έχω μια πολύ ισχυρή 
σχέση με το Μεξικό και με αυτό το 
τουρνουά. Ήρθα εδώ με έναν στόχο 
και το πέτυχα και είμαι πολύ χαρού-
μενος με αυτό.  Έπρεπε να παλέψω 
στον αγώνα και τα πήγα καλά για να 
κερδίσω το πρώτο σετ. Στο δεύτερο 
σετ, όταν έχεις την ευκαιρία, πρέ-
πει να την εκμεταλλευτείς απέναντι 
σε αυτούς τους κορυφαίους παίκτες 
γιατί συνήθως δεν θα σου δώσουν 
δεύτερη ευκαιρία. Νόμιζα ότι έπαιξα 
πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος με 
το πώς πήγε», τόνισε ο Ζβέρεφ, που 
μετά τον αγώνα, φόρεσε μία φανέλα  
της εθνικής ομάδας του Μεξικού και 
το παραδοσιακό μπλε σομπρέρο του 
νικητή, καθώς σήκωσε το ασημένιο 
τρόπαιο στο Ακαπούλκο.


