Υποτονικό το Πειραματικό, ήττα από την Κερατέα στη Μίκρα
Συντάχθηκε απο τον/την ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
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Την ήττα με 1-3 (19-25, 13-25, 25-16, 23-25) γνώρισε το Πειραματικό, με αντίπαλο την
Κερατέα στη Μίκρα. Ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό δεν επιρρεάζει άμεσα τις προσπάθειες
της ομάδας για παραμονή στην κατηγορία, αφού ακολουθούν δύο συνεχόμενοι αγώνες στη
Θεσσαλονίκη ( με Πανελλήνιο στη Μίκρα και με τον Ηρακλή στο Κατσάνειο).
Είναι η πρώτη ήττα του Πειραματικού στο Β' γύρο του πρωταθλήματος και αφού δεν
κατάφερε να "κλέψει" πόντους από την Κερατέα, το Πειραματικό παρέμεινε στους 5
πόντους και ισοβαθμεί με τον Πανελλήνιο.
Τα κορίτσια της Μαρίας Δεληγιάννη, όπως φαίνεται και από τη διακύμανση των σετ,
άργησαν να "μπουν" στο παιχνίδι και η ανώτερη σε δυναμικότητα Κερατέα, δεν το
συγχώρησε.
Ωστόσο αφυπνίστηκαν στο τρίτο σετ και παίζοντας εντυπωσιακό βόλλεϋ, πήραν άνετα το
σετ και ξαναμπήκαν με αξιώσεις στη διεκδίκηση της νίκης.
Και ενώ διαφαινόταν πως θα ζούσαμε ένα θρίλερ ανάλογο με αυτό του Πανιωνίου, οι
παίκτριες του Πειραματικού δεν είχαν το καθαρό μυαλό στους κρίσιμους πόντους και δεν
μπόρεσαν να κάνουν το 2-2 και να οδηγήσουν το ματς στο tie break.Πλέον το Πειραματικό,
κοιτά το επόμενο παιχνίδι με τον Πανελλήνιο, που θα διαξαχθεί μετά από δύο εβδομάδες,
λόγω της διακοπής για το All Star Game, που θα διαξαχθεί στο Γέρακα, στις 20 του μηνός.
Να σημειωθεί, πως το Πειραματικό, θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Α1
Γυναικών, από την αθλήτρια του Αλίκη Κωνσταντινίδου.

Πειραματικό (Μαρία Δεληγιάννη): Χατζηεφραίμογλου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Λομπάνοβα 10
(1 άσος, 9/30 επ., 52% υπ.), Οικονομίδου 12 (1 άσος, 6/16 επ., 50% υπ., 5 μπλοκ),
Καραφουλίδου 3 (3/9 επ.), Λιάλια 6 (1 άσος, 3/20 επ., 41% υπ.), Κωνσταντινίδου 18 (3 άσοι,
12/25 επ., 3 μπλοκ), Σκόνδρα (λ., 79% υπ.), Γάτση 4 (4/11 επ., 60% υπ.), Γεωργιάδου 1 (1
άσος), Πενταράκη

Κερατέα (Θανάσης Ντζαφέρης): Κατερίνη 12 (11/30 επ., 65% υπ.), Ιχτιάρη 12 (3 άσοι,
6/10 επ., 3 μπλοκ), Φερέιρα 3 (2 άσοι, 1/6 επ.), Νιέβα 15 (15/37 επ., 60% υπ.), Νέσιτς 21 (1
άσος, 18/42, 2 μπλοκ), Μάρκου (λ.,59% υπ.), Καλογριδάκη, Αντωνοπούλου
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