Να αποφύγει τα ΔΡΑΜΑτα θέλει ο ΠΑΣ
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 09:32 -

Τη Δόξα Δράμας υποδέχεται την Κυριακή (17.30 ΕΡΤ Sports) ο ΠΑΣ Γιάννινα με τους
παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη να θέλουν να αποφύγουν τα... δράματα και να γράψουν μια
ακόμα νίκη στο κοντέρ τους, ώστε να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Εξαιτίας του ματς κυπέλλου που έδωσε μεσοβδόμαδα ο ΠΑΣ η προετοιμασία του για το
παιχνίδι με τους Δραμινούς δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο προπονητής της ομάδας, κάτι
που όμως γνώριζε.

Την Πέμπτη προπόνηση έκαναν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα, με όσους
αγωνίστηκαν στη Βέροια να κάνουν αποφόρτιση και αποθεραπεία, ενώ η υπόλοιπη ομάδα
είχε δουλειά σε κομμάτια τακτικής και κυκλοφορίας.
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Την Παρασκευή ουσιαστικά αρχίζει η μίνι προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι που
ακολουθεί με τον κ. Γιαννίκη να δείχνει ότι θα εμπιστευτεί το σχήμα που μέχρι σήμερα τον
έχει οδηγήσει στα θετικά αποτελέσματα που έχει πάρει.

Η ομάδα του ΠΑΣ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη Δόξα, αν παρουσιαστεί όπως πρέπει,
δηλαδή συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό κι όχι νωθρή όπως έκανε σε κάποια παιχνίδια,
ειδικά εντός έδρας.

Διαιτητής θα είναι ο Νικόλαος Μπαΐλης του συνδέσμου Πρέβεζας/Λευκάδας, ο οποίος
προέρχεται από τους πίνακες της Β' κατηγορίας.

Βοηθοί του θα είναι οι Παύλος Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας) και Θεοχάρης Δημήτριος
Σκορδίλης (Κέρκυρας). Τέταρτος θα είναι ο Παναγιώτης Καδδάς (Αχαΐας) και παρατηρητής
ο Πλάτων Μποζατζίδης (Μακεδονίας).

Αλλάζει η ώρα το παιχνίδι με την Κασσιόπη

Στο μεταξύ, προς αλλαγή ώρας οδεύει η αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Super League
2 μεταξύ Κασσιόπης και ΠΑΣ Γιάννινα. Ο αρχικός ορισμός ήταν για Παρασκευή 19:30, αλλά
προς το παρόν το τελευταίο δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα είναι στις 20:45 και
δεν προλαβαίνει να επιστρέψει η «κυανόλευκη» αποστολή στη βάση της μετά τον αγώνα
ούτε φυσικά μπορούν να ταξιδέψουν αυθημερόν φίλοι του ΠΑΣ, αν τους παραχωρηθούν
εισιτήρια από τη γηπεδούχο ομάδα.

Είναι πολύ πιθανό τελικά η ΕΡΤ και η Super League 2 να αλλάξουν την ώρα του αγώνα και
να τη μεταθέσουν για τις 17:00 ή 17:30 για συγκοινωνιακούς λόγους.
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Οι πιθανοί αντίπαλοι στο κύπελλο

Έναν από τους 8 πρώτους της περσινής Super League θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην 6η
φάση του κυπέλλου Ελλάδος ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του κυπέλλου, οι ομάδες θα χωριστούν στην 6η φάση σε δύο
γκρουπ δυναμικότητας. Στο πρώτο των ισχυρών θα είναι οι 5 πρώτοι του περσινού
πρωταθλήματος, οι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Άρης και την 8άδα των
ισχυρών συμπληρώνουν τρεις ομάδες που θα έχουν προκριθεί από την 5η φάση και ήταν
στις επόμενες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του περσινού πρωταθλήματος, ήτοι
Πανιώνιος (6ος), Λαμία (7η) και Παναθηναϊκός (8ος).

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα τοποθετηθούν οι υπόλοιπες 8 ομάδες που
προκρίθηκαν, οι ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Ξάνθη, Τρίκαλα,
Καλαμάτα και Βόλος. Απ' αυτό το γκρουπ δεν μπορεί να προκύψει αντίπαλος για τον ΠΑΣ
Γιάννινα.

Γηπεδούχος στο πρώτο ματς των παιχνιδιών της 6ης φάσης θα είναι όποιος βγει πρώτος
από την κληρωτίδα. Τα ματς θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: 07-08-09/01/2020

2η αγωνιστική: 14-15-16/01/2020
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