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Ανάλυση τακτικής προσέγγισης για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό περιλαμβάνει το μενού
των προπονήσεων τους ΠΑΣ Γιάννενα την ίδια ώρα που ο Γιάννης Πετράκης ψάχνει τις
καλύτερες επιλογές για να καταρτίσει την καλύτερη ενδεκάδα προκειμένου ο «Άγιαξ» να
πάρει τους τρεις βαθμούς στο παιχνίδι με τους Αιτωλούς.

Σε χρόνο ρεκόρ επέστρεψε ο Τσικάρσκι από το χθεσινοβραδινό παιχνίδι στην Αρμενία που
έδωσε η Εθνική του ομάδα. Ο διεθνής Σκοπιανός που δεν έπαιξε με Λιχτενστάιν και
Αρμενία, γύρισε ξεκούραστος και μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης.
Υπολογίζεται κανονικά από τον Γιάννη Πετράκη για τον αγώνα του Σαββάτου στο
«Ζωσιμάδες» με τον Παναιτωλικό.

Ασκήσεις που περιλαμβάνουν μόνο επαφές της μπάλας με τα πόδια κάνει ο Μπουκουβάλας
που δεν συμμετέχει στο δίτερμα ή σε ασκήσεις που απαιτούν χέρια, αφού έχει ένα κάταγμα
που θα τον κρατήσει εκτός για ένα 20ημερο.

Εκτός του Μπουκουβάλα, δεν θα παίξουν το Σάββατο και οι τραυματίες Λέο και
Παπαϊωάννου. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή.

O «ρεφ»

Για μία ακόμα αγωνιστική ένας πρωτάρης διαιτητής θα διευθύνει αγώνα του ΠΑΣ Γιάννινα.
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Η ΚΕΔ όρισε «άρχοντα» της αναμέτρησης ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικού τον Βασίλη Φωτιά
του συνδέσμου Πέλλας.

Ο Γιαννιτσιώτης «ρεφ» μπήκε τον Ιούνιο στους πίνακες της Super League, «κόπηκε» στα
καλοκαιρινά τεστ, αλλά τελικά εισήλθε φθινόπωρο στους ορισμούς, με πρώτο του παιχνίδι
στη μεγάλη κατηγορία αυτό που θα σφυρίξει το Σάββατο στο «Ζωσιμάδες».

Ο Φωτιάς θα έχει για βοηθούς του τον Ιωάννη Καραγκιζόπουλο (Ημαθίας) και τον Βασίλειο
Νικολακάκη (Ηρακλείου). Τέταρτος θα είναι ο Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας) και
παρατηρητής ο Νικόλαος Φαντόπουλος (Πειραιά).

Νοκ-άουτ ο Μιχάι, αμφίβολος ο Έρικσον

Δύο σημαντικά προβλήματα απασχολούν τον Δέλλα παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΣ στα
Γιάννινα.

Ο Μιχάι τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής
Αλβανίας με την Ιορδανία (διαμπερές κάταγμα περόνης) και χειρουργήθηκε, κάτι που
σημαίνει ότι θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στα μέσα Δεκεμβρίου με αρχές
Ιανουαρίου.

Πρόβλημα, όμως, προέκυψε και με τον Σεμπάστιαν Έρικσον, που έχει ενοχλήσεις στους
κοιλιακούς.

Απηλλάγη ο Χριστοβασίλης

Αφού δεν πέτυχε κανένα... πέναλτι, δεν κατάφερε να πετύχει και την τιμωρία του Γιώργου
Χριστοβασίλη ο Κοτσάνης, διαιτητής της αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Η Πειθαρχική επιτροπή της Super League απήλλαξε τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα για
την είσοδό του στα αποδυτήρια των διαιτητών, αφού δεν προέκυψε ότι είχε κάποια

2/3

Καταστρώνει τα πλάνα του για τον Παναιτωλικό ο Πετράκης
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 09:55 -

παραβατική συμπεριφορά λέγοντας στον διαιτητή ότι δεν έδωσε 2 πέναλτι και ότι δεν θα
έπρεπε να ξαναδιευθύνει αγώνα του ΠΑΣ.

Εκτός του διαιτητή και ο παρατηρητής Πατμανίδης είχε γράψει στην έκθεσή του για τη
συμπεριφορά του κ. Χριστοβασίλη. Ήταν ο ίδιος παρατηρητής που είχε τιμωρηθεί μετά από
ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού, καθώς δεν είχε... δει τον Δημητριάδη να μπαίνει τότε στα
αποδυτήρια των διαιτητών...

Αναλυτικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

Α) ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, Γ. Χριστοβασίλη (Πρόεδρος): «Βάσει των αναφερομένων στο από
7/10/2018 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ' άρθρο 15 του Κανονισμού
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 7/10/2018 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα»: Για τη
συμπεριφορά του κ. Γ. Χριστοβασίλη: Απαλλάσσονται

Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ (Ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ): «Με την
παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 32889/12-10-2018 Πειθαρχική Δίωξη
του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα,
όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την
ημερομηνία της 17ης-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συντέμνοντας την προθεσμία
κλητεύσεώς σας, ως προς την ανωτέρω δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως
Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κατ' άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας
Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.»: ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την
πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική
ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.
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