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Μετά τον αγώνα ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 3-1

για τη VolleyLeague Γυναικών, το Τμήμα του Γυναικείου Βόλλεϋ

του Ομίλου ανακοίνωσε τα εξής :

Ανακοίνωση Πορφύρα

Πριν από ότι άλλο, θερμά συγχαρητήρια σε εκείνους που με τις παραλείψεις, τις αστοχίες
και τις εσφαλμένες επιλογές και αποφάσεις τους, κατάφεραν να εξωθήσουν τον Πορφύρα
σε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την διαιτησία.

Ο αγώνας Κορίνθου-Πορφύρα, με καθαρή και ψύχραιμη ματιά, είχε τα εξής χαρακτηριστικά :
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Συνολικά, η Κόρινθος ( που μας φιλοξένησε άριστα και την ευχαριστούμε θερμά ), έδωσε
πιο πολλά στο παιχνίδι και ήταν καλύτερη από τον Πορφύρα, που έμεινε στο μεγαλύτερο
διάστημα της αναμέτρησης μακριά από τις απαιτήσεις της.

Ο ορισμός, ωστόσο, των Πατρινών ( του Συνδέσμου Διαιτητών Πελοποννήσου, τα μέλη του
οποίου σφυρίζουν τους αγώνες της ίδιας περιφέρειας όπου ανήκει και η Κόρινθος ),
διαιτητών Πετούση-Μπακλέση, αποδείχθηκε ατυχής.Δεν ζητάμε να ορίζονται και στους
εκτός έδρας αγώνες μας διεθνείς διαιτητές, όπως είναι τιμή μας να συμβαίνει όταν είμαστε
γηπεδούχοι, αλλά, αυτό το ματς γιατί το αφήσατε στην τύχη του ; Που είναι οι ίσοι όροι ;

Στο, καθοριστικό, τέταρτο σετ και μετά τα μισά του, υπήρξαν 4 λαθεμένα σε βάρος του
Πορφύρα σφυρίγματα, σε εξώφθαλμες φάσεις, που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του σετ και
εμπόδισαν τον Πορφύρα να διεκδικήσει καλύτερο αποτέλεσμα, προκαλώντας εκνευρισμό με
την δημιουργία όρων ανισότητας.Τουλάχιστον 2 εξ αυτών των σφαλμάτων,
αναγνωρίσθηκαν για την αστοχία τους και από τους γηπεδούχους.

Η αιτιολογία για τον ορισμό των συγκεκριμένων διαιτητών σε αγώνα με υψηλή βαθμολογική
σημασία ( ΄΄μπήκαν για να τους τιμήσουμε για την προσφορά τους στο άθλημα, επειδή
αποχωρούν΄΄) μας αφήνει άναυδους.Θα μπορούσε αυτός ο ορισμός-βράβευση να γίνει σε
άλλες συνθήκες, σε διαφορετική περίσταση.Η απόσταση της Κορίνθου με την Αττική, δεν
είναι απαγορευτική, ώστε να ορίζονταν μεταξύ των δύο, ένας διαιτητής από την Αθήνα ή
τον Πειραιά, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενα ματς της Κορίνθου.

Ο Πορφύρας, με πολιτισμό και ηπιότητα, αντιμετωπίζει τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς να
αναζητά δικαιολογίες.Ομως, σε αγώνα επιβίωσης στην κατηγορία, αντιμετωπίσθηκε δίχως
σεβασμό στην προσπάθεια που καταβάλλει.Δώσαμε δικαιώματα με την, κακή, απόδοση μας,
αλλά, ο ρόλος της διαιτησίας δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός, αντίθετα, οφείλει να
αφήνει την ροή του αγώνα να κρίνεται από τις επιδόσεις των αθλητριών ή των αθλητών.

Το άσπρο δεν γίνεται μαύρο, αλλά, το γκρί δεν βοηθά το άθλημα.Σε αγώνα με, αρκετά,
πράγματι, λάθη της διαιτησίας, συνέπεσε το τέταρτο σετ να καθορισθεί από αυτά, καθώς,
όλα, σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, ήταν σε βάρος του Πορφύρα.

Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και όποιος άλλος είναι αρμόδιος, ας αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί,
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όπως εμείς την δική μας.Μηνύματα είχαμε πάρει και σε προηγούμενα παιχνίδια μας, αλλά,
στην Κόρινθο είδαμε ότι ο Πορφύρας, εντέλει, με την όποια διαφορετικότητα του, ενοχλεί.

Εμείς δεν θα αλλάξουμε επίπεδο.Εσείς θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί

Αναρτήθηκε από Porfyras Volley στις 1:21 μ.μ.
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