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ΑΓΕΠ-ΖΑΦ=60-58

Δεν κατάφερε η ομάδα των αντρών να κάνει την υπέρβαση, λόγω απουσιών, και ηττήθηκε
με καλάθι στην εκπνοή με 60-58. Παρά την ήττα διατηρήθηκε στην 4η θέση, μιας και ο
Βατανιακός γνώρισε την ήττα στο Αιγίνιο με 64-58. Το Αιγίνιο έφτασε στην 5η συνεχόμενη
νίκη και είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ζαφειράκη. Στα άλλα αποτελέσματα , οι Ίκαροι
Γιαννιτσών συνέτριψαν την Αλεξάνδρεια με 100-48 και η ομάδα της Βέροιας,ο ΑΟΚ,
συνέχισε να διατηρεί το αήττητο με 12 νίκες σερί. Επικράτησε των Πανθήρων με 78-43. Ο
Πιερικός νίκησε στην παράταση μέσα στο Κιλκίς ,την Κούπα με 67-69 και ο Άθλος
επικράτησε της ουραγού Βαφύρα με 82-71. Όσον αφορά το παιχνίδι ο coach Τούφας
παρατάχθηκε με σημαντικές ελλείψεις στο παιχνίδι. Οι Ζιάνης, Σκουλαριώτης, Μουρατίδης
και Σαμαράς, δεν μπόρεσαν λόγω τραυματισμών και ιώσεων να βοηθήσουν την ομάδα.Το
παιχνίδι ξεκίνησαν οι Τούφας, Σιδηρόπουλος, Δίντσης, Βάιγκαντ και Πράπας. Και οι δύο
ομάδες ξεκίνησαν ''μουδιασμένες'' χωρίς επιθετικό ρυθμό. Πολλά άστοχα σουτ εκατέρωθεν
και ''νευρικές'' επιλογές πλαισίωσαν το πρώτο δεκάλεπτο. (18-16) . Ο Τούφας έκανε τρίτο
φάουλ στα τέλη του πρώτο δεκαλέπτου και προφυλάχθηκε από τον τεχνικό της ομάδας
για την δεύτερη περίοδο. Η ομάδα της ΑΓΕΠ με εύστοχα σουτ από κοντινές θέσεις πήρε
προβάδισμα με 29-22 και το ημίχρονο έκλεισε με 31-25. Το ξεκίνημα της 3ης περιόδου ήταν
πολύ καλό για την ομάδα της Ημαθίας. Έτρεξε εύστοχους αιφνιδιασμούς και περιόρισε
καλύτερα τα ατού της αντίπαλης ομάδα. Με μπροστάρηδες τους Σιδηρόπουλο- Τούφα
-Δίντση , η ομάδα του Ζαφειράκη πέτυχε 21 πόντους σ αυτό το δεκάλεπτο και το σκορ
''έκλεισε'' 43-46. Οι Βάιγκαντ-Νικολαϊδης ανέλαβαν ρόλους οργανωτικούς και αμυντικούς
και η ομάδα έως λίγο πριν το φινάλε έδειχνε ότι θα πανηγύριζε άλλη μια εκτός έδρα νίκη.
Στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα με το σκορ ισόπαλο 58-58 , μια αμυντική αδράνεια από
πλευράς Ζαφειράκη, έφερε τα πάνω-κάτω. Η μπάλα παίχτηκε από το σημείο των 8 μέτρων
και η κομπίνα των γηπεδούχων δεν είχε εύστοχο σουτ και η μπάλα κατέληξε στην γραμμή
των βολών. Ένας παίκτης της ΑΓΕΠ την ''πέταξε'' και αυτή κατέληξε στο καλάθι,
αφήνοντας πολύ πικρή γεύση για τους φιλοξενούμενους. Ο coach Τούφας συμπεριέλαβε
στην αποστολή τους Πουρλίδα-Δημητρίου και Τσίλη για πρώτη φορά. Η ομάδα θα
παραταχθεί στον επόμενο σημαντικό αγώνα για την τετράδα χωρίς τον Μουρατίδη-Ζιάνη.
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Το Σάββατο στις 20.30 στο ΔΑΚ Νάουσας ορίστηκε το παιχνίδι με το Αιγίνιο για την 13η
αγωνιστική.
ΣΥΝΘΕΣΗ-(Τούφας-Πουρλιδας)-Τούφας--Βάϊγκαντ-Ζιάνης-Πράπας-Βαδόλας-Νικολαίδης-Ζέ
φυρος, Δημητρίου,Τσίλης, Πουρλίδας, Σιδηρόπουλος,

ΠΑΙΔΩΝ
Η ομάδα των παίδων έκανε το ρεπό της για αυτήν την αγωνιστική.Την Κυριακή θα παίξει
στο Μακροχώρι, με τον ΑΟΚ Βέροιας στις 16.00.

ΜΙΝΙ Η ομάδα μίνι (2005) νίκησε τον Αετό Κιλκίς με 60-38 και όλα δείχνουν ότι θα
καταλήξουν αήττητοι στον όμιλο . Ο coach απέκλεισε κάποια από τα ατού του και
''χρησιμοποίησε'' παιδιά που δεν είχαν αγωνιστεί σε προηγούμενα ματς. Το Σάββατο η
ομάδα φιλοξενείται στον Μ.Α Γιαννιτσών στις 10.00π.μ Η ομάδα του Ηρ. Τούφα (2006-07)
δεν αγωνίστηκε το Σάββατο λόγω ''κολλήματος'' της Σκύδρας. Ο αγώνας ορίστηκε την
Κυριακή στις 10.00 στο γήπεδο της Σκύδρας και θα ναι ο τελευταίος αγώνας γι αυτό το
πρωτάθλημα. Από τον επόμενο μήνα ξεκινά το πρωτάθλημα του προ-μίνι με παιδιά
ηλικίας του 2007 και νεότερα.
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