
ΟΠαναθηναϊκός απέτυχε να
φτάσει στη δεύτερη φετινή

του νίκη στο πλαίσιο της Α1 βό-
λεϊ, ωστόσο πήρε ένα βαθμό από
τον Παμβοχαϊκό (3-2) και συνε-
χίζει να δίνει μάχη για την απο-
φυγή του υποβιβασμού.  Η 7η
ημέρα της Α1 σημαδεύτηκε από
τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του
Ηρακλή επί της Κηφισιάς με 3-1
σετ, ενώ η έκπληξη ήρθε από τη

Νίκη Αιγινίου με 3-1 επί του ΠΑ-
ΟΚ. Η πορεία του Αρη συνεχί-
στηκε με το 3-1 επί της Λαμίας.
Κανένα πρόβλημα δεν είχε ο Φοί-
νικας Σύρου απέναντι στο Μί-
λωνα (3-0). Η αυλαία θα πέσει σή-
μερα στην Αλεξανδρούπολη (6:00
μ.μ., Novasports 3), όπου ο Εθνι-
κός θα υποδεχθεί τον Ολυμπια-
κό. [SID:7100928]
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[χάντμπολ]

«ΛΥΓΙΣΕ»
ΤΟ ΑΡΓΟΣ
Ηττα... εντός προγράμματος
γνώρισε ο Διομήδης Αργους
στη Γερμανία από τη Ράιν
Νέκαρ Λέβεν με 37-17 (ημί-
χρονο 21-8), στον πρώτο
μεταξύ τους αγώνα για τον
τρίτο γύρο του EHF Cup του
χάντμπολ. 

[τι θα δούμε]

OTESPORT1, 19.00, Λάρισα -
Εργοτέλης / Ελληνικό Πρωτά-
θλημα Ποδοσφαίρου / Β
Κατηγορία (Ζ). 22.00, Σαρα-
γόσα - Θέλτα / Ισπανικό
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ).
OTESPORT2, 20.00, Κάλιαρι -
Νάπολι / Ιταλικό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου (Ζ). 22.00,
Πάρμα - Ιντερ / Ιταλικό Πρωτά-
θλημα Ποδοσφαίρου (Ζ).
NOVASPORTS2, 19.30, Παν-
θρακικός - Αρης / Ελληνικό
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ).
NOVASPORTS3, 18.00, Εθνι-
κός Αλεξανδρούπολης -
Ολυμπιακός / Ελληνικό Πρωτά-
θλημα Βόλεϊ (Ζ).

Τα φαβορί επικράτησαν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α1 
πόλο ανδρών. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός-Παλ. Φάληρο 15-3, 
Παναθηναϊκός-Χανιά 9-7, ΠΑΟΚ-Αργοστόλι 10-9, Χίος-Κέρκυρα 15-1, 
Ηλιούπολη-Πανιώνιος 9-9, Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 16-3. 
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη και Χίος έχουν 
από 9 βαθμούς (το απόλυτο).

Επέλαση 
των φαβορί



«Πείσμα μετά το πλήγμα»
Σε «τεντωμένο σχοινί» βαδίζει

η ΑΕΚ από το βράδυ του Σαβ-
βάτου, μετά την ήττα-σοκ από
το Λεβαδειακό στο Ολυμπιακό
Στάδιο. Η Ενωση όχι μόνο δεν
κατάφερε να «ξεκολλήσει» από
την τελευταία θέση της βαθμο-
λογίας, αλλά δέχτηκε ένα ισχυ-
ρότατο ψυχολογικό πλήγμα εν
όψει της συνέχειας.

Η ομάδα βρίσκεται σε μει-
ονεκτική θέση για την παραμο-
νή στη Σούπερ Λίγκα έναντι των
υπολοίπων που παλεύουν για
τον ίδιο σκοπό, αλλά κανείς δεν
είναι διατεθειμένος να τα πα-
ρατήσει. Ο Λίνεν μίλησε στους
παίκτες του και τους ζήτησε να
μη λυγίσουν, διότι υπάρχει ακό-
μη πολύς δρόμος. 

Ο Γερμανός προπονητής και
οι παίκτες της Ενωσης «κάλυ-
ψαν» απόλυτα τον γκολκίπερ
Κωνσταντόπουλο, ο οποίος φέ-
ρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για
το γκολ που πέτυχε ο Ναπολεόνι
στο 81’, χάρη στο οποίο οι Βοι-
ωτοί πέτυχαν την 3η διαδοχική
τους νίκη (δεύτερη εκτός έδρας).

[SID:7100925]

[Α1 βόλεϊ] Νίκες για Ηρακλή, Αιγίνιο και Αρη

Το «τριφύλλι» πήρε τον βαθμό

[στίβος] Βράβευση για το 2012

Στην κορυφή Μπολτ και Φέλιξ

Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες του
Λονδίνου Γιουσέιν Μπολτ

και Αλισον Φέλιξ αναδείχθηκαν
κορυφαίοι αθλητές για το 2012.

Για 4η φορά στην καριέρα του
ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ πήρε τη
μεγάλη αυτή διάκριση, ενώ για
την Αμερικανίδα ήταν η πρώτη
φορά που κέρδισε τον τίτλο. Οι
δύο αθλητές παρέλαβαν τα βρα-
βεία, που συνοδεύονταν από επι-
ταγή 100.000 δολαρίων στη διάρ-
κεια τηςειδικής εκδήλωσης που
διοργάνωσε η παγκόσμια ομο-
σπονδία στίβου σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Βαρκελώνης. Τα
δύο σημαντικότερα βραβεία πα-
ρουσίασαν ο πρίγκιπας Αλβέρ-

τος του Μονακό, επίτιμος πρό-
εδρος του IAFκαι ο πρόεδρος της
IAAF, Λαμίν Ντιάκ. [SID:7100931]

O Γιουσέιν Μπολτ και η
Αλισον Φέλιξ στην τελετή
βράβευσης.

[σκουός] Θρίαμβος για Πέτρο και Ζέτα Τζαμαλούκα

Οικογενειακή υπόθεση...

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύ-
τερο τουρνουά της χρονιάς

Vari Sports Club Squash Open
2012 με τη συμμετοχή 110 αν-
δρών και γυναικών στις ιδανι-
κές εγκαταστάσεις του Vari
Sports Club. Μεγάλος νικητής
ήταν ο πρωταθλητής μας Πέτρος
Τζαμαλούκας, του Ομίλου Αν-
τισφαιρίσεως Αθηνών, ο οποί-
ος στον τελικό επικράτησε του
Νίκου Μουστρούφη με 11/3 11/7
7/11 11/5 (3-1). Στις γυναίκες νι-
κήτρια ήταν η αδελφή του, Ζέ-
τα Τζαμαλούκα, με νίκη επί της
Αννίτας Λαδάκη με 11/8 11/7
11/7 (3-0). Το plate ανδρών κα-

τέκτησε ο Σταύρος Αλεξάνδρου
που νίκησε τον Διονύση Πε-
τρόπουλο με 3-0. Χαρακτηρι-
στικό της διοργάνωσης ήταν η
μεγάλη προσέλευση θεατών και
η συμμετοχή παικτών απ’ όλα τα
μέρη της Ελλάδας αλλά ακόμα
και από το εξωτερικό. Οι νικητές
μοιράστηκαν μεγάλα χρηματικά
έπαθλα και δώρα, ενώ μεγάλη
υποστήριξη προσέφεραν οι χο-
ρηγοί DHI, Steelmax ΑΒΕΕ, Te-
chnifibre, Wilson και με χορη-
γούς επικοινωνίας τη «Ναυτεμ-
πορική», το περιοδικό MENS
ARENA Εκδόσεις Καρυδάκη και
το Squash.gr. [SID:7100932]

Στα 25 του μόλις χρόνια ο
Σεμπάστιαν Φέτελ γράφει
τη δική του ιστορία στη

Φόρμουλα 1, καθώς χθες κατά-
κτησε τον τρίτο διαδοχικό του
τίτλο στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα. Μετά από ένα συγκλο-
νιστικό αγώνα που διεξήχθη
στην πίστα του Ιντελάγκος της
Βραζιλίας, ο Γερμανός πιλότος
της Ρεντ Μπουλ τερμάτισε στην
6η θέση, αλλά η διαφορά που
είχε πριν τον αγώνα από το με-
γάλο αντίπαλό του (ο Αλόνσο
τερμάτισε δεύτερος) του χάρισε
τον τίτλο. 

Νικητής του αγώνα ήταν ο
Βρετανός Τζένσον Μπάτον με
ΜακΛάρεν Μερτσέντες.

Το γκραν πρι της Βραζιλίας

ήταν αντάξιο της σεζόν που ολο-
κληρώθηκε. Η βροχή που έπε-
φτε σε όλη τη διάρκεια του αγώ-
να, με την ένταση της να αυξο-
μειώνεται κατά τη διάρκεια του
ανακάτεψε την τράπουλα αρκε-
τές φορές. Στο ξεκίνημα του αγώ-
να ο Φέτελ είδε τον Σένα να τον
κτυπά και να τον στέλνει στα πιτ.
Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε
τον Γερμανό να «πετάξει» στη
συνέχεια και πολύ σύντομα να
μπει στη βαθμολογούμενη
10άδα. 

Τραγική φιγούρα στο τέλος
ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος
τερμάτισε στη δεύτερη θέση του
πρωταθλήματος πίσω από τον
Σεμπάστιαν Φέτελ και χάνει για
δεύτερη φορά τον τίτλο από το

μεγάλο αντίπαλό του στο νήμα. 
Για τον Τζένσον Μπάτον ήταν

η τρίτη εφετινή νίκη, η οποία
προήλθε σε μεγάλο βαθμό από
το ατύχημα που είχε ο «ομό-
σταυλός» του, Λιούις Χάμιλτον,
όταν κτυπήθηκε από τον Νίκο
Χούλκενμπεργκ. Μεγάλος άτυ-
χος του τελευταίου γκραν πρι
της σεζόν ο Βρετανός, ο οποίος
δεν κατάφερε να δει την καρό
σημαία.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φε-
λίπε Μάσα, ο οποίος στην πα-
τρίδα του τερμάτισε τρίτος. 

Στην τελική βαθμολογία ο
Φέτελ συγκέντρωσε 281 βαθ-
μούς, ο Αλόνσο 278, ενώ τρίτος
ήταν ο Κίμι Ραϊκόνεν με 207 βαθ-
μούς.  [SID:7101517]

n
Ενόργανη γυμναστική:
Ιδανικό φινάλε είχε η φετι-

νή χρονιά για τους Λευτέρη Πε-
τρούνια και Λευτέρη Κοσμίδη.
Οι πρωταθλητές της ενόργανης
γυμναστικής κατάκτησαν το
χρυσό μετάλλιο στους κρίκους
(Πετρούνιας) και το χάλκινο στις
ασκήσεις εδάφους (Κοσμίδης)
στο Τσάλεντζ Καπ της Οστρά-
βας. Παράλληλα, και οι δύο πα-
νηγύρισαν την πρώτη θέση στην
ετήσια παγκόσμια κατάταξη της
FIG στα αντίστοιχα όργανα.

[SID:7100935]

[μπάσκετ γυναικών]

Το Ελληνικό
στο ρετιρέ

Το απίστευτο σερί των 105 νι-
κών του Αθηναϊκού σταμά-

τησε το Ελληνικό! Η γυναικεία
ομάδα των νοτίων προαστίων,
που ανέβηκε φέτος στην Α1 μπά-
σκετ, επικράτησε στο Βύρωνα
με 68-65, παρέμεινε μόνη στο
ρετιρέ της βαθμολογίας και υπο-
χρέωσε το συγκρότημα του Γιώρ-
γου Ζευγώλη στην πρώτη του
ήττα μετά την περίοδο 2007/2008,
όταν τότε είχε χάσει από τον Παγ-
χιακό με 79-67. Με τον τρόπο αυ-
τό τα κορίτσια του Ελληνικού
«έγραψαν ιστορία», καθώς κα-
τάφεραν κάτι που απέτυχαν να
κάνουν μεγαλύτερες και πιο δυ-
νατές ομάδες στο παρελθόν.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι ο νεότερος πιλότος
που έχει κατακτήσει τρεις
συνεχόμενους τίτλους
στην ιστορία της κορωνίδας 
ου μηχανοκίνητου
αθλητισμού.

Οι νικήτες του τουρνουά Vari Sports Club Squash Open 2012. 

Ο Φέτελ στο θρόνο
για τρίτη χρονιά...

[ΑΕΚ] Μήνυμα του Λίνεν μετά την ήττα από το Λεβαδειακό

[Φόρμουλα 1] Η 2η θέση δεν «έσωσε» τον Αλόνσο στη Βραζιλία


