Φιλικό ο ΠΑΣ Γιάννινα με τον ΑΟΚ Κέρκυρα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 09:47 -

Το μεγάλο ρόστερ που διαθέτει φέτος ο ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και η μεγάλη καθυστέρηση
στην έναρξη της Football League, δίνουν την ευκαιρία στον Γιάννη Πετράκη να τεστάρει
τους παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής σε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που θα γίνει τις
μέρες διακοπής του πρωταθλήματος.

Την ερχόμενη Πέμπτη 11/10 στις 17:00 ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχτεί σ' ένα παραδοσιακό
φιλικό τον ΑΟΚ Κέρκυρα. Θα ισχύουν κανονικά τα διαρκείας, ενώ για τους υπόλοιπους το
εισιτήριο θα είναι 5 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού, προπονητικού
χαρακτήρα, εκμεταλλευόμενη τη διακοπή των Εθνικών Ομάδων για καλύτερη προετοιμασία
των ποδοσφαιριστών.

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στις 17:00, ο Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα υποδεχθεί την ομάδα της
Κέρκυρας, στο Ε.Σ.Ι. «οι Ζωσιμάδες».

Ο αγώνας θα έχει γενική είσοδο 5€ και η πώληση των εισιτηρίων θα γίνει την ημέρα του
αγώνα, στα εκδοτήρια του γηπέδου. Τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας, ισχύουν κανονικά
στον αγώνα.
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Χωρίς τους διεθνείς οι προπονήσεις

Ρεπό είχαν την Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα και σήμερα (Τρίτη) το πρωί
έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους με τον Γιάννη Πετράκη και το υπόλοιπο τεχνικό
επιτελείο για το ξεκίνημα της μίνι προετοιμασίας που θα γίνει για ένα 15νθήμερο, μιας και
θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων (nations league
και φιλικά).

Στη χθεσινή προπόνηση δεν έλαβαν μέρος οι δύο διεθνείς του ΠΑΣ Γιάννινα, Λίλα και
Τσικάρσκι, που αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αναχώρησαν για τις ιδιαίτερες
πατρίδες τους για να ενσωματωθούν στις αποστολές των Εθνικών τους.

Η Εθνική Αλβανίας δίνει ένα φιλικό παιχνίδι με την Ιορδανία στο Ελμπασάν αύριο Τετάρτη
10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Ισραήλ για
το Nations League.

Η FYROM θα δώσει δύο αγώνες για το Nations League. Το πρώτο έχει προγραμματιστεί για
το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στα Σκόπια με το Λιχτενστάιν και το δεύτερο την Τρίτη 16
Οκτωβρίου στο Ερεβαν με την Αρμενία.

Εκτός των δύο διεθνών, ο κ. Πετράκης δεν θα έχει άμεσα στις προπονήσεις με την
υπόλοιπη ομάδα τους Μιχαήλ και Αποστολόπουλο. Ο πρώτος έχει ενόχληση στον
προσαγωγό και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα στο Περιστέρι, ενώ ο δεύτερος
είχε ένα τράβηγμα και θα πάει συντηρητικά για μερικές μέρες.

Πρώην παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα επέστρεψε στην Ελλάδα ως προπονητής

Ο... μύθος λέει ότι τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 42 του χρόνια, αν και πολλοί θεωρούν ότι
είναι μεγαλύτερος. Πάντως την μπάλα εντός γηπέδων την εγκατέλειψε από το 2013 και
από τότε ξεκίνησε προπονητική καριέρα και μάλιστα επί 4 σεζόν κέρδιζε ανόδους με την
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ίδια ομάδα στο Λουξεμβούργο! Κι αφού έκανε το «αγροτικό» του, επιστρέφει στην Ελλάδα
πλέον ως κόουτς! Ο λόγος για τον Αρμάντο Φουτσίνι που έπαιξε επί Κολέμπα στον ΠΑΣ
από το 1998 ως το 2001 για να ακολουθήσει στη συνέχεια η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Καμερουνέζος κόουτς πλέον, καθώς είχε τα ηνία της ερασιτεχνικής Μενορά του
Λουξεμβούργου, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ηρόδοτου στη Football League, στην πρώτη
του επαγγελματική προσπάθεια!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η νέα Διοίκηση της ΠΑΕ Ηρόδοτος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη
της συνεργασίας με τον προπονητή Αρμάντο Φουτσίνι.

Ο έμπειρος προπονητής θα βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας μας για την νέα αγωνιστική
περίοδο, με στόχο να βάλει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής
ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Ο Αρμάντο Φουτσίνι, ο οποίος έκανε καριέρα σε ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ, αποσύρθηκε από
την ενεργό δράση το 2013 παίζοντας στην Καλλιθέα. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως
προπονητής στη Μενορά, η οποία μετέχει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του
Στρασβούργου, όπου με τον Φουτσίνι στην τεχνική ηγεσία μετράει τέσσερις ανόδους σε
ισάριθμα χρόνια.

Καλωσήρθες coach στην οικογένεια του Ηροδότου!!».
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