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O Πραξιτέλης Ζαχαριάδης από τον σύνδεσμο της Μακεδονίας ορίστηκε να διευθύνει την
αναμέτρηση του πρωταθλήματος ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Πλατανιά (Σάββατο,
14/10, ώρα 16:00), παιχνίδι με το οποίο οι δύο ομάδες ανοίγουν την αυλαία της 7ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Πλατανιάς είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη και στον ΠΑΣ το γνωρίζουν αυτό και
θεωρούν πως είναι μεν αβαντάζ η έδρα αλλά ετοιμάζονται για μια σκληρή αναμέτρηση με
έναν υπολογίσιμο αντίπαλο.

Ο Ζαχαριάδης είχε διευθύνει τον περασμένο Ιανουάριο το νικηφόρο παιχνίδι του ΠΑΣ
Γιάννινα με τον Πανιώνιο, όπου είχε σπάσει μια μακρά παράδοση εναντίον του και το
αμέσως προηγούμενο παιχνίδι που είχε σφυρίξει τον ΠΑΣ πηγαίνει ακόμα πιο μακριά, στις
10 Οκτωβρίου του 2011, όπου και πάλι είχε σφυρίξει σε αγώνα ΠΑΣ-Πανιωνίου, με
αποτέλεσμα τότε το 0-0.

Βοηθοί του θα είναι ο Κυριάκος Μερκενίδης και ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, επίσης κι αυτοί
από τον σύνδεσμο Μακεδονίας. Τέταρτος θα είναι ο Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς) και
παρατηρητής ο Ανδρέας Γιακουμής (Αθηνών).

Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια
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Οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα άρχισαν να προμηθεύονται τα εισιτήρια τους από τα γραφεία
της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ από την Τετάρτη αλλά, όπως είναι λογικό υπάρχουν ακόμα πολλά
αδιάθετα. Μέχρι και αύριο οι φίλαθλοι μπορούν να τα αγοράσουν από τα γραφεία της ΠΑΣ
αλλά το Σάββατο μόνο από τα εκδοτήρια στο ΕΣΙ «οι ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ».

Οι μέρες και ώρες λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Εισιτηρίων στο ΠΕΑΚΙ είναι οι
εξής: Τετάρτη έως και Παρασκευή 10:00 – 17:00.

Τα εκδοτήρια στο ΕΣΙ «Οι Ζωσιμάδες» θα λειτουργήσουν το Σάββατο 14.09 από τις 10:00
έως την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για τον αγώνα κόντρα στον ΠΛΑΤΑΝΙΑ θα ισχύσουν οι ακόλουθες τιμές εισιτηρίων:

Θύρα 3VIP, 25€

Θύρες 3-4-6, 20€

Θύρες 9-10, 10€

Παιδικά Θύρες 6-9, 5€

Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν να προμηθεύονται και ηλεκτρονικά το εισιτήριο τους από
το www.viva.gr

Λόγω αλλαγής του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την
προσοχή των φίλων της ομάδος μας και να τους παρακαλέσουμε να προμηθευτούν τα
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εισιτήρια τους εγκαίρως, για την αποφυγή προβλημάτων την ημέρα του αγώνα.

Τέλος σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο και την ΚΥΑ (20/08/2015), σχετικά με την
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ », για την αγορά του εισιτηρίου είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο ΑΜΚΑ του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και η επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας.

Φιλικό με Κρανούλα η Κ-20

Μετά το θετικό αποτέλεσμα πού πήρε η Δόξα Κρανούλας στο Αμύνταιο την Κυριακή και το
διήμερο ρεπό που έδωσε ο Βασίλης Σιαφάκας στους ποδοσφαιριστές του, οι παίκτες
επέστρεψαν στις υποχρεώσεις τους και άρχισαν την προετοιμασία για το εκτός έδρας
παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης 18/10 με τον Εθνικό Φιλιππιάδας. Την ερχόμενη Κυριακή η
Δόξα έχει το προγραμματισμένο αγωνιστικό ρεπό του πρωταθλήματος, το οποίο έρχεται
αρκετά νωρίς και ο προπονητής δεν θέλει να χάσουν το ρυθμό οι παίκτες του.

Έτσι οι «πορτοκαλί» θα πραγματοποιήσουν προπονητικού χαρακτήρα δίτερμα με την Κ20
της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα στις εγκαταστάσεις της Κρανούλας την Παρασκευή 13/10 και ώρα
16.00.

Το δίτερμα γίνεται λόγω του ότι το παιχνίδι της Κ20 της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα με την ΠΑΕ
Πλατανιάς δεν ορίστηκε για το Σαββατοκύριακο, αφού οι Χανιώτες δεν βρήκαν εισιτήρια να
ταξιδέψει και η ομάδα Νέων μαζί με την επαγγελματική ομάδα.
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