VolleyLeague Γυναικών : ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΘΕΤΙΣ 2-3 !!!
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Ιδανικός ...αυτόχειρας η ομάδα μας,

ηττήθηκε από τη ΘΕΤΙΔΑ 2-3

ενώ προηγήθηκε 2-0 και 9-3 στο tie breake !!

Tα σετ: 2-3 (25-23, 25-22, 22-25, 17-25, 13-15)

source : volleyball.gr

Tην ανατροπή της 6ης αγωνιστικής πέτυχε στο «Παναγιώτης Σαλπέας» στον Πειραιά η
Θέτιδα Βούλας. Η ομάδα του Γιώργου Ρούση αν και βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ και 9-3 στο τάι
μπρέικ, με κορυφαίες τις Αναστασία Γεωργιάδου, Μαριαλένα Δραγουμάνου πήρε τη νίκη με
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3-2 σετ και πανηγύρισε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και τρίτη συνολικά στον Β' όμιλο
της Volley League.
Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μαριαλένα Δραγουμάνου με 24 πόντους, η οποία
μάλιστα αντιμετώπισε την πρώην ομάδα της, καθώς πέρασε δύο σεζόν φορώντας τη
φανέλα του Πορφύρα. Καθοριστική για την ανατροπή του 9-3 στο τάι μπρέικ με τα σερβίς
της ήταν και η Αναστασία Γεωργιάδου, καθώς με τα σερβίς της η Θέτιδα έτρεξε σερί 9-0 και
προηγήθηκε με 12-9. Η Ελληνίδα κεντρική τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους με 6 μπλοκ.
Για τον Πορφύρα που βρέθηκε κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο 2021, η MVP της
4ης αγωνιστικής Ταϊάνα Ροντρίγκες είχε 26 πόντους και η Αναστασία Ποντικάκη 16 με 7
μπλοκ. Για την ομάδα του Πειραιά απουσίασε λόγω τραυματισμού η αρχηγός Εβελίνα
Θαλασσινού.

Βασίλης Πανδής (Α.Ο.Φ. Πορφύρας): «Το αποτέλεσμα της Τετάρτης με τον Αίαντα στον
Εύοσμο βοήθησε να μπούμε με ενθουσιασμό και πήραμε τα δυο πρώτα σετ. Λίγο η κούραση
από το μεσοβδόμαδο παιχνίδι και λίγο η απειρία ,σε συνδυασμό και με τον τραυματισμό της
Θαλασσινού δεν μας επέτρεψαν στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού να είμαστε αυτοί που
έπρεπε. Ελπίζω να καταλάβουμε από τα λάθη μας, να τα μειώσουμε και να συνεχίσουμε την
ανοδική πορεία που έχουμε».
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