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Τις τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης ανακοίνωσε
η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τιμές του «τελικού» θα είναι 5 ευρώ
στη μικρή σκεπαστή και 10 ευρώ στη μεγάλη σκεπαστή και στα 5 ευρώ θα είναι και τα
παιδικά.

Η ΠΑΕ ζητεί τη συμπαράσταση όλου του φίλαθλου κόσμου στο κρισιμότερο παιχνίδι της
σεζόν!

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για την 28η
αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή Ελλάδας 2018-19 με τον Αστέρα
Τρίπολης, στο Ε.Σ.Ι. «οι ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ», την Κυριακή 14/04/2019 στις 19.00

Όλη η χρονιά και οι προσπάθειες της ομάδας μας καταλήγουν σε αυτό το σημαντικό εντός
έδρας match στο Ζωσιμάδες. Όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μας να συνεχίσει
την πορεία της στη Super League. Φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές πρέπει να γίνουν ένα και
να δώσουν το μήνυμα που πρέπει.

Ο ΠΑΣ πρέπει και του αξίζει να αγωνίζεται στη Super League.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο πλευρό της ομάδας μας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ.

ΠΑΣ στα ΕΥΚΟΛΑ, ΓΙΑΝΝΕΝΑΡΑ στα ΔΥΣΚΟΛΑ

Για τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, θα ισχύσουν οι ακόλουθες τιμές
εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ομάδας μας, με την ομάδα να μη δίνει εισιτήρια στους
φιλοξενούμενους:

Θύρα 3 VIP –> 15€

Θύρες 3-4-6 –> 10€

Θύρες 9-10 –> 5€

Θύρες 6 και 9 Παιδικά –> 5€

Τα παιδιά μέχρι ηλικίας 10 ετών θα μπούνε Δωρεάν, όπως επίσης και αθλητικές ακαδημίες
συνοδευόμενες από τον προπονητή τους.

Το ωράριο λειτουργίας του τμήματος εισιτηρίων είναι:

Παρασκευή 12/04 10:00 – 17:00 στο ΠΕΑΚΙ Ανατολής,

Σάββατο 13/04 10:00 – 14:00 στο ΠΕΑΚΙ Ανατολής,
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Κυριακή 14/04 12:00 και μέχρι την έναρξη του αγώνα στο Ε.Σ.Ι. «οι Ζωσιμάδες».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή ουρών και ταλαιπωρίας την ημέρα του
αγώνα στα εκδοτήρια, προτείνουμε την προμήθεια των εισιτηρίων σας από νωρίς.

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.

Ο Παπαδόπουλος σφυρίζει

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δίνει παιχνίδι «δίχως αύριο» την Κυριακή με αντίπαλο τον Αστέρα
Τρίπολης και για μία ακόμα φορά ορίζεται σε παιχνίδι του διεθνής διαιτητής, λόγω και της
κρισιμότητας που υπάρχει σε όλα αυτά τα ματς.

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος του συνδέσμου Μακεδονίας αναλαμβάνει να σφυρίξει στο ματς
που με νίκη θα φέρει τον ΠΑΣ μετά από πολύ καιρό πάνω από τη ζώνη του μπαράζ.

Ο διαιτητής του συνδέσμου Μακεδονίας είχε διευθύνει φέτος το ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός
1-2, έχοντας μια πολύ καλή διαιτησία.

Πέρυσι είχε διευθύνει τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλωνα Σμύρνης 0-1, όπου είχε
ακυρώσει κανονικό γκολ του Μανθάτη για επιθετικό φάουλ.

Τον Νοέμβριο του 2016 ήταν διαιτητής στο ισόπαλο 0-0 μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα και
Λεβαδειακού, που είχε ακυρωθεί πάλι κανονικό γκολ του Γιάκου.
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Στο κύπελλο είχε διευθύνει το ΠΑΣ-Ξάνθη 1-0.

Τη σεζόν 2015-2016 είχε σφυρίξει στο ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ 0-2 και στις αρχές εκείνης της
σεζόν τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό με 5-1.

Τον Ιανουάριο του 2013 είχε διευθύνει τον αγώνα κυπέλλου Φωστήρας-ΠΑΣ Γιάννινα 2-3 και
τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς την ήττα του ΠΑΣ από τον Αιγινιακό με 1-0, πάλι για το
κύπελλο.

Φέτος έχει διευθύνει 8 ματς της Super League, 1 μόνο φορά νίκησε γηπεδούχος, 5 φορές
νίκησαν οι φιλοξενούμενοι και 2 ματς έληξαν ισόπαλα. Σφυρίζει 31,25 φάουλ κατά μέσο όρο
και δείχνει 4,88 κίτρινες κάρτες.

Βοηθοί του θα είναι οι Λάζαρος Δημητριάδης και Πέτρος Πάτρας, από τον σύνδεσμο
Μακεδονίας κι εκείνοι. Τέταρτος θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας) που επανέκαμψε
μετά τον ξυλοδαρμό του πριν 2 μήνες και παρατηρητής ο Βασίλειος Τεροβίτσας (Αιτ/νιας).
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