
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 66 

Στο πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών 

Και τυπικό την στέψη του σαν πρω

ταθλήτριας ομόδας στο γυναικείο Χόντ

μπολ πανηγύρισε ο Κεφαλόβρυσος Κυ

θρέας, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστι

κή της διοργόνωσης, κέρδισε εκτός 

έδρας τα Λατσιά με 21-15, στις 29 του 
Απρίλη 1996. · 

Το παιχνίδι, ουσιαστικά, είχε τυπικό 

χαρακτήρα, αφού από τη μια, η προσφυγι

κή ομάδα είχε ήδη και μαθηματικά εξασφα

λίσει τον τίτλο μετά την ήττα που δέκτηκε 

στην προτελευταία αγωνιστική το Ιντερ

κόλεϊτς, ενώ από την άλλη, τα Λατσιά πα

ρουσιάστηκαν κάπως αδιάφορα στο παι

χνιδι, ή καλύτερα πιο προσεκτικά, αφού 

μεθαύριο Παρασκευή θα διεκδικήσουν 

στον τελικό την κατάκτηση του τροπαίου 

στο Κύπελλο. 

Παρ' όλα αυτά, η αναμέτρηση είχε 

αρκετό ενδιαφέρον, όχι τόσο στο πρώτο 

ημίχρονο διάστημα κατά το οποίο ο Κεφα

λόβρυσος, παίζοντας με aντεπιθέσεις, 

έκανε ... ό,τι ήθελε στο γήπεδο (ημίχρονο 
12-5) όσο στην επανάληψη όπου τα Λα
τσιά, δίνοντας περισσότερη «ζωντάνια, 

στον ρυθμό τους, απείλησαν στα μέσα 

του ημιχρόνου τον Κεφαλόβρυσο, (μείω

σαν σε 11-15) χωρίς ωστόσο να καταφέ
ρουν να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δε

δομένα. 

Ο Κεφαλόβρυσος, κέρδισε τελικά 

τον αγώνα με 21-15, και πανηγύρισε δεό
ντως την κατάκτηση του τίτλου, που είναι 

για την ομάδα της Κυθρέας ο τέταρτος συ

νεχόμενος. 

«Αυτή μας η επιτυχία - δήλωσε στο 
τέλος του αγώνα ο πρόεδρος του σωμα-

Επιμtλεια Α νθής Πtτσα Σα88ίδου 

τείου Γιώργος Αριστείδου- είναι το επιστέ

γασμα μιας συντονισμένης και επίπονης 

προσπάθειας την οποία κατέβαλαν κατά τη 

διάρκεια της σεζόν όλοι οι παράγοντες, μέ

λη και αθλητές του σωματείου. Τον τίτλο, 

θέλουμε να τον αφιερώσουμε στη μνήμη 

του ιδρυτή του σωματείου μας αείμνηστου 

Άριστου Αριστείδου και στην οικογένεια 

του. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα των 

δικών του αγώνων, των δικών του προσπα

θειών και των δικών του ονείρων,. 

Στην ομάδα του Κεφαλόβρυσου αγω

νίστηκαν Τζίσα (Μαρίνου), Φ. Φάνου (1 ), Α. 
Φάνου (1), Αντωνίου, Ιωαννίδου (9). Α. 

Αντρέου (7), Π. Αντρέου (3), Δ. Χ"Μιχαήλ, 
Μούσκου, Ε. Μιχαήλ. 

Στην ομάδα του Κεφαλοβρύσου αγω

νίζονται ως επί το πλείστο κοπέλλες από 

διάφορες περιοχές της Κύπρου και επαγ

γελματίες χαντμπολίστριες από το Εξωτε

ρικό. 

Ευχή του σωματείου και όλων μας εί

ναι με την επιστροφή μας πίσω στην αγαπη

μένη μας Κυθρέα την ομάδα να αποτελούν 

αθλήτριες από την περιοχή μας μια και δια

θέτουμε σαν περιοχή αρκετό έμψυχο υλι

κό .... 




