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Η γυναικεία ομάδα Χάντμπολ «Κεφαλόβρυσου» Κυθρέας 

Σούπερ Πρωταθλήτρια 

Τ ον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο 

γυναικείο Χάντμπολ, τον τίτλο της σού

περ πρωταθλήτριας, πανηγύρισε στις 2 
Οκτωβρίου 1996 βράδυ η γυναικεία ομάδα 
του προσφυγικού σωματείου της Κυθρέ

ας. «Ο Κεφαλόβρυσος».Η περσινή πρω

ταθλήτρια, κέρδισε στον αγώνα για την 

ασπίδα της ομοσπονδίας την περσινή Κυ

πελλούχο ομάδα των Λατσιών με 24-20 
και σήκωσε ψηλά το τρόπαιο. Την ασπίδα 

που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αεί

μνηστου ιδρυτή και προέδρου της Αρι

στου Αριστείδου. Η νίκη αυτή του Κεφα·· 

λόβρυσου, ήταν δίκαιη. Πιο έτοιμη αττό 

αγωνιστικής πλευράς από την αντίπαλο 

της, η προσφυγική ομάδα είχε τον έλεγ

χο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και 

έφτασε, επαναλαμβάνουμε, δίκαια σε 

αυτή την επιτυχία. 

Μόνο στις αρχές του αγώνα ο Κε

φαλόβρυσος απειλήθηκε κάπως από τα 
Λατσιά. Η απουσία της αρχηγού του, Αγ

γέλως Αντρέου, πήγε να αφήσει κάποια 

σημάδια στην αγωνιστικότητα του, τα 

οποία όμως με τhν πάροδο του χρόνου, 

άρχισαν να σβήνουν. 

Η αγωνιστικότητα της πολύ καλής 

Αλγερινής του παίκτριας, Κάζι Φέισα, 

καθώς επίσης και τα σημαντικά ποσοστά 

ευστοχ!ας που είχαν οι Ιωαννίδου και Ευ

τυχίου (αποκτήθηκε φέτος από το Ιντερ

κόλεϊτς) ανέτρεψαν το ισοζύγιο του 

αγώνα και σε συνδυασμό με τη «χλωμή, 

εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο 

πρώτο μέpος τα Λατσιά, ο Κεφαλόβρυ

σος κατάφερε στο ημίχρονο να προηγη-

Π. Χριστοδούλου 

θεί με 14-8. 

Στην επανάληψη και μετά που η 

Κουπεπίδου άλλαξε στη θέση του τερμα

τοφύλακα την Μαρίνου η οποία δεν είχε 

και τόσο καλό πρώτο ημίχρονο, τα Λα

τσιά πήγαν κάπως ν' αντιδράσουν. 

Στο πρώτο δεκάλεπτο μείωσαν τη 

διαφορά στα τρία τέρματα (15-12) και 

«μπήκαν>> στο παιγνίδι χωρίς όμως ουσια

στική συνέχεια αφού μπορεί στην άμυνα 

η ομάδα να τα πήγε αρκετά καλά, επιθετι

κά 6μως έλειπαν οι επιλογές, με αποτέ

λεσμα η Κούλλουρου να σηκώσει μόνη 

όλο το βάρος. 

Η ξένη παίκτρια, Έλενα Τολιοπού

λου, προσπαθούσε ανεπιτυχώς (δεν είχε 

στηρiyματα) να οργανώσει το παιγνίδι. 

Και αφοι! σης κάποιες καλές οργανωμέ 

νες επιθέσεις των Λατσιών, η τερματο

φύλακας του Κεφαλοβρύσου Στέλλα 

Τζίβα απαντούσε .. παρών, η διαφορά των 
τερμάτων έμεινε αναλλοίωτη και όσο 

περνούσε ο χρόνος, η ομάδα της Κυθραί

ας όλο και πιο κοντά έφτανε στην κατά

κτηση του τροπαίου. 

Γεγονός που επιτεύχθηκε αφού το 

τελικό σφύριγμα βρήκε τον Κεφαλόβρυσο 

νικητή με 24-20. "Τα καλά κόποις κτώνται 
- δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου 

Γιώργος Αριστείδου - αφού όλο το καλο
καίρι η ομάδα στιγμή δεν σταμάτησε την 

προετοιμασία της. Κάναμε καλή εμφάνιση 

και τα συγχαρητήρια αντ'Jκουν στον προ

πονητή μας Ριάτ, καθώς επίσης και σης 




