Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 1-0
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 09:05

Ο Λεβαδειακός... καίγονταν για τους βαθμούς και τους κατέκτησε! Με το
γκολ-πέναλτι του Τσαμπούρη (το κέρδισε ο Μαρκόφσκι από τον Άργκους)
επικράτησε με 1-0 του «ανύπαρκτου» Παναιτωλικού και πήρε σημαντική
βαθμολογική ανάσα στον... μαραθώνιο της παραμονής!

«Ζωντανός» στο «κόλπο» της παραμονής έμεινε ο Λεβαδειακός, ο οποίος μετά από ένα
κακό ματς κέρδισε τον Παναιτωλικό με 1-0 και δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει τις
πιθανότητες που του αναλογούν.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ανάλογη διάταξη και είχαν το «κοινό» πως πίσω από τους φορ
τους δεν υπήρχαν «περιφερειακοί» ή «10αρια», αλλά «8αρο-10αρα», οι Στανόγεβιτς και
Γκούγκα αντίστοιχα.
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Πιο συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι είχαν τον Μπάγιτς στο τέρμα, τους Τσαμπούρη, Αντιλέχου,
Ρεκβιασβίλι, Ντιόγκο στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Ζησόπουλο, Κονέ,
Στανόγεβιτς στον άξονα, τους Νανγκίς, Σαβαντογκό στα «φτερά» και τον Μαρκόβσκι στην
κορυφή της επίθεσης. Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με τον Γιαννακόπουλος κάτω από
τα γκολπόστ, τους Λιάβα, Μιχάι, Αργκους, Τσοκάνη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα
αριστερά, τους Τσιγγάρας, Λουσέρο, Γκούγκα στον άξονα, τους Μοράρ, Ουίλιαν στα άκρα
και τον Μπαϊροβιτς φορ.
Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί πάρα πολύ σύντομα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μία ανούσια
υπεροχή που έφτανε στα επίπεδα του 60%, αλλά ως επί το πλείστον έπαιζαν παράλληλα
και δεν μπορούσαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Με μόνη εξαίρεση δύο φορές που
«πάτησαν» στα καρέ του Μπάγιτς με τους Ουίλιαν και Γκούγκα που όμως δεν έκαναν καλά
τελειώματα, αδυνατούσαν να απειλήσουν ουσιαστικά. Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι
έψαχναν συνεχώς τον Μαρκόβσκι με ψηλές μπαλιές και γενικότερα στα καρέ του
Γιαννακόπουλου και μάλιστα ήταν εκείνοι που στο 41΄απώλεσαν τη μεγάλη ευκαιρία ως την
ανάπαυλα, όταν ο Σαβαντογκό βρήκε τον 33χρονο φορ, εκείνος έκανε την προβολή, αλλά ο
Μιχάι έβαλε την κόντρα και η μπάλα πέρασε κόρνερ. Αυτό ήταν «όλο» το πρώτο μέρος.
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε σε ανάλογο τέμπο, όμως η αναγκαστική αλλαγή του Αμαράλ με
τον Λιάβα, άλλαξε την ανασταλτική εικόνα των «κυανοκίτρινων» από τη δεξιά τους πλευρά.
Ο Πορτογάλος είχε «θέματα» με τον Νανγκίς και από δική του σέντρα προήλθε το πέναλτι
που καταλογίστηκε στο 53' σε μαρκάρισμα του Μαρκόβσκι από τον Αργκους. Ο Τσαμπούρης
ευστόχησε στο 54' από την άσπρη βούλα και αυτόματα άλλαξαν τα δεδομένα της
αναμέτρησης. Οχι όμως και η ουσία της. Οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούσαν να μην
απειλούν, ενώ
οι γηπεδούχοι όχι μόνο κρατούσαν με άνεση το μηδέν, αλλά θα μπορούσαν να είχαν
διπλασιάσει τα τέρματά τους με τους Αντιλέχου (64') ή Σαβαντογκό (71').
Στο ίδιο διάστημα ο Παναιτωλικός θέλησε να αλλάξει την εικόνα του, προς το τέλος μέχρι
και ο Αργκους πέρασε δεύτερος φορ, αλλά μόνο στις καθυστερήσεις με τον Μάζουρεκ
απείλησε την εστία του Μπάγιτς.
MVP: Οι Νανγκίς, Μαρκόφσκι. Ο πρώτος στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε κατακόρυφα την
απόδοσή του και από τα πόδια του ξεκίνησε τόσο η φάση του πέναλτι, όσο και εκείνη με τον
Σαβαντογκό στο 71'. Ο δεύτερος έδωσε πάρα πολλές μάχες, έτρεξε πολύ και πρέσαρε
ψηλά.
Στο ύψος του: Οι Τσαμπούρης, Ζησόπουλος. Ο αρχηγός του Λεβαδειακού ευστόχησε από
την άσπρη βούλα, η φάση του 41' ξεκίνησε από εκείνο, ενώ ανασταλτικά η πλευρά του δεν
δέχθηκε φάσεις. Ο δεύτερος κέρδισε πολλές «μάχες» στον άξονα και δεν επέτρεψε στον
Παναιτωλικό να παίξει κάθετα.
Αδύναμος κρίκος: Ο Μανά. Ο Αργεντινός έπαιξε στο δεύτερο μισό και δεν τον αισθάνθηκε η
άμυνα του Λεβαδειακού.
Η «γκάφα»: Η επιθετική λειτουργία του Παναιτωλικού. Σε ένα ολόκληρο ματς έβγαλε μία
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«καθαρή» φάση, εκείνη του Μάζουρεκ στις καθυστερήσεις (90'+1')
Το «στραγάλι»: Ο αγώνας κρίθηκε στη φάση του 53', όπου ο ρέφερι Παπαπέτρου
καταλόγισε την εσχάτη των ποινών σε μαρκάρισμα του Αργκους επί του Μαρκόβσκι. Σε ροή
αγώνα φαίνεται πως το πέναλτι «έδωσε» ο βοηθός Τζιώτζιος, καθώς ο διεθνής διαιτητής
άργησε πολύ να το σφυρίξει και προφανώς υπήρξε ενδοσυνεννόηση. Ηταν παράβαση τώρα;
Επαφή υπήρχε, αλλά είναι από τις φάσεις που λες περισσότερο το κέρδισε ο επιτιθέμενος,
παρά το έκανε ο αμυνόμενος. Υπάρχει μία φράση «κλισέ» που λέει πως «δεν υπάρχει
δυναμόμετρο». Πέναλτι by the book δηλαδή.
Το «ταμείο» του gazzetta.gr: Το παιχνίδι ήταν κακό και όλα έδειχναν πως θα κρίνονταν, και
αν, στο γκολ. Το πέτυχε ο Λεβαδειακός που για να τα λέμε όλα, αμύνθηκε εξαιρετικά και
κράτησε με ευκολία το «μηδέν».
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Μπάγιτς, Ντιόγκο, Αντιλέχου, Ρεκβιασβίλι, Τσαμπούρης, Κονέ,
Ζησόπουλος, Στανόγεβιτς (90'+1' Μητρόπουλος), Νανγκίς, Μαρκόφσκι (89' Ιωαννίδης),
Σαβαντογκό (79' Μέλεκ).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Γιαννακόπουλος, Τσοκάνης, Αργκους, Μιχάι, Λιάβας (46' Αμαράλ),
Τσιγγάρας (71' Μάζουρεκ), Λουσέρο, Γκούγκα, Μοράρ (45' Μανά), Μπαΐροβιτς, Ουίλιαν.
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