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ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Πρωταθλητής Κρήτης το Λύκειο Σούδας 

Μία από τις σημαντικό-
τερες διακρίσεις στο σχο-
λικό αθλητισμό των Χα-
νίων αποτελεί η χθεσινή 
πρόκριση του Αθλητικού-
Γενικού Λυκείου Σούδας 
κόντρα στο ΕΤΑΔ-7ο Γενι-
κό Λύκειο Ηρακλείου, για 
την β' φάση του σχολικού 
πρωταθλήματος. 
ι τον άτυπο τελικό της Κρήτης η 
Σούδα κατάφερε μετά από ένα ί 
δραματικό παιχνίδι στο Μαρ-
τινέγκο να επικρατήσει με 4-2 στα πέ-
ναλτι (0-0 κανονική διάρκεια). 
Έτσι κατόρθωσε να αποκλείσει το 
ΕΤΑΔ, που κατείχε τον πανελλήνιο 
τίτλο και είναι από τις ισχυρότερες 
παραδοσιακά ομάδες του σχολικού 
πρωταθλήματος. 

Το Λύκειο Σούδας συνεχίζει πλέον 
στο θεσμό, όπου ο πρωταθλητής Ελ-
λάδας θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα που θα γίνει πιθανόν 
στο Μπορντό της Γαλλίας. 

Στα πέναλτι πιο ψύχραιμοι οι φι-
λοξενούμενοι πήραν την πρόκριση με 
πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα 
Βροντάκη, που απέκρουσε το Γ-έναλτι 
του Γενιτσαρίδη και ευστόχησε και ο 
ίδιος σε πέναλτι. 

Για τη Σούδα σκόραραν ακόμα οι 
Μάστορας, Τερεράκης και θ. Ντα-
κάκης, για να αστοχήσει ο Περράκης. 

Για το ΕΤΑΔ ευστόχησαν Βογιατζής, 
Πηρουνάκης και αστόχησαν οι Γε-
νιτσαρίδης, Χανιωτάκης. 

ΕΤΑΔ: Χανιωτάκης, Παντελάκης, 
Πηρουνάκης, Πλαίτης, Χουρδάκης 
ΜΤ ΛΛιττηΡΑΐτιΛ   ΚονιπτΓήο. Τσοκά- 

νι, Χρυσοφάκης (80' Κασαπάκης), Γε-
νιτσαρίδης, Λυδάκης, Τουρνάκης 

Λύκειο Σούδας: Βροντάκης, Θ. 
Ντακάκης, Βασιλοδημητράκης, Κλη-
ρονόμος, Λαμπρόπουλος, Π. Ντα-
κάκης, Τερεράκης, Περράκης, Λιά-
σκας, Μάστορας, Μιχαηλίδης. 

Αντίθετα στο μπάσκετ οι ομάδες 
αγοριών και κοριτσιών αποκλείστη-
καν -λεπτομέρειες σε επόμενο φύλ-
λο μας. 

οι μικτές Χανί«ν 
Στην Ελούντα θα ταξιδέψουν σήμε-

ρα οι Μικτές Ομάδες Παίδων και 
Νέων της Ε.Π.Σ. Χανίων, για τα παι-
χνίδια της 5ης αγωνιστικής με τις αντί-
στοιχες ομάδες της Ε.Π.Σ. Λασιθίου. 

Αναλυτικά θα παίξουν σήμερα: 
Παίδες (12:45) 
Ε.Π.Σ. Λασιθίου-Ε.Π.Σ. Χανίων στο 

Δημοτικό γήπεδο Ελούντας 
Κρασαγάκπς (Βισκαδούρος-Δασκα-

λάκης Ι.) Ηρακλείου 
Νέοι (15:00) 
Ε.Π.Σ. Λασιθίου-Ε.Π.Σ. Χανίων στο 

Δημοτικό γήπεδο Ελούντας 
Βισκαδούρος (Κρασαγάκης-Δασκα-

λάκης Ι.) Ηρακλείου. 
Οι Παίδες πάνε με ανεβασμένη ψυ-

χολογία μετά τη νίκη επί του Ρεθύμνου, 
ενώ οι Νέοι δεν θα έχουν στις τάξεις 
τους τον αρχηγό Τερεράκη. Νέα πρό-
σωπα είναι οι Κυδωνάκης, Β. Κοκάκης 
και Σταθινάκης. 

Μικιή Παίδων: 
Μπατάκης Ραφαήλ (Μινώταυ-

ρος/Νέοι Μινώταυρου), Βλαντής Πέ-
τρος (Ιωνία 2000), Κωστούλας Δημή-
τριος (Νέοι Χανίων), Αμαραντίδης 
Αντώνιος (Ιωνία 2000), Βασιλάκης 

Νικόλαος (1ΝΚΑ), Γιακουμάκης Πέτρος 
(ΙΝΚΑ), Γιαννακίδης Γεώργιος (Μι-
νώταυρος/Νέοι Μινώταυρου), Γκα-
γκάκης Βασίλειος (Πανακρωτηρια-
κός), Ιμέρι Αντριαν (Νέοι Χανίων), Κα-
βράκης Νικόλαος (ΙΝΚΑ), Κληρονόμος 
Ιωσήφ (Δόξα Παχιανών), Κωνσταντι-
νίδης Γεώργιος (ΙΝΚΑ), Λαμπάκης 
Παναγιώτης (Νέοι Χανίων), Μαθιου-
δάκης Βασίλειος (Ιωνία 2000), Αν-
δρεαδάκης Κώστας (Α.Ο. Χανιά), Μαρ-
κουλάκης Χρήστος (Νέοι Χανίων), 
Λουβιτάκης Ιωάννης (Κισσαμικός), 
Ντουσάκης Δημήτριος (ΑΕ. Κυδωνιάς). 

Μικτή Νέων: 
Κουράκης Μάρκος-Φανούριος (Αρης 

Σούδας), Κουκάκης Εμμανουήλ (Αρης 
Σούδας), Αμαξόπουλος Ευγένιος (Ηρα-
κλής Νεροκούρου), Σταθινάκης (ΙΝΚΑ), 
Κακαξυλάκης Βασίλειος (Κορωνίδα), 

Καλανδράνης Σταύρος (Ηρακλής Νε-
ροκούρου), Κομπογεννητάκης Ελευ-
θέριος (Κισσαμικός), Αγναντης Αλέ-
ξανδρος (Πανακρωτηριακός), Λιάσκας 
Βασίλειος (Αρης Σούδας), Μπικάκης 
Αθανάσιος (Πανακρωτηριακός), Βη-
ράκης Σαράντος (Μινώταυρος), Κυ-
δωνάκης Κωνσταντίνος (Δόξα Παχια-
νών), Χατζόπουλος Κωνσταντίνος (Μι-
νώταυρος), Κοκάκης Βασίλειος (Νέοι 
Χανίων), Στεφανίδης Ηλίας (Αρης 
Σούδας), Μαραγκουδάκης Χαράλα-
μπος (Νέοι Χανίων), Παναγιωτίδης Σο-
λομών (Αρης Σούδας), Αλκούρτι Αντί 
(Σπάθα). 

Η δήλωοτι του Ενωσιακού προ-
πονητή: 

Το καλό ποδόσφαιρο και τα θετικά 
αποτελέσματα σε Παίδες και Νέους εί-
ναι ο στόχος των Μικτών Ομάδων της 

Ε.Π.Σ. Χανίων σύμφωνα με τον Ενω-
σιακό προπονητή κ. Ιωάννη Μηνά. Ο 
κ. Μηνάς δήλωσε σχετικά με τις ανα-
μετρήσεις στην Ελούντα στο ερ5β3η-
ίοη.§Γ τα εξής: 

«Στους Νέους το πατχνίδι είναι δύ-
σκολο, καθώς το Λασίθι διαθέτει αρκετά 
αξιόλογη ομάδα. Εμάς στόχος μας εί-
ναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, 
μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να 
διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα. 
Στους Παίδες θα επιδιώξουμε τη νίκη 
μέσα από καλό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά 
το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται 
βελτιωμένα και με καλή ψυχολογία 
μετά τη νίκη στο Ρέθυμνο». 

Τις ίδιες ώρες στο γήπεδο του ΠΟΑ 
θα παίξουν Ηράκλειο - Ρέθυμνο (Σω-
τηριάδης, Κοκκινάκης, Φινοκαλιώτης' 

 
Αριστερά η ομάδα του Λυκείου Ιούδας (σε σχέση με τους εικονιζόμενους έπαιξαν χθες και οι Μιχαηλίδης, Λαμπρόπουλος) και 

δεξιά ο Βροντάκης που ήταν πρωταγωνιστής αποκρούοντας ένα πέναλτι και ευστοχώντας σ' αυτό που εκτέλεσε. 


