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Στο Πράβετς για δυνατά φιλικά 

Ώρα για δράση. Η Εθνική μας Oμάδα Καλαθόσφαιρας Γυναικών αναχωρεί την 
Τετάρτη 20 Μαΐου για το Πράβετς της Βουλγαρίας όπου θα προετοιμαστεί για τις 
υποχρεώσεις της ενόψει ΑΜΚΕ 2009.  Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, εδώ 
και αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται σε συνεχή  δραστηριότητα.  Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της από την περσινή περίοδο, μετέβη στην Αθήνα για φιλικούς 
αγώνες.  Η δραστηριότητα της ομάδας εντάθηκε ενόψει των ΑΜΚΕ. Στη τελική ευθεία 
της προετοιμασίας εισήλθε από τις 13 Απριλίου.  

Οι προπονήσεις σταδιακά εντατικοποιούνται. Οι περισσότερες απο τις 
καλαθοσφαιρίστριες δεν είχαν ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής στο κυπριακό 
πρωτάθλημα και οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Αντώνης  Κωνσταντινίδης και Μιχάλης 
Τσαγκαρίδης έχουν στόχο να φέρουν τις παίκτριες στον απαιτούμενο βαθμό 
ετοιμότητας ενόψει των ΑΜΚΕ. 

Στη Βουλγάρικη πόλη θα παραμείνει  από τις 20 μέχρι τις 25 Μαΐου. Θα αγωνιστεί σε 
δυνατά φιλικά με Σπόρτιγκ Ακαντέμικα (21/5), Σλάβια Σόφιας (22/5), την  
κυπελλούχο Μοντάνα (24/5) και την πρωταθλήτρια Λούκοϊλ (25/5). 

Οι καλαθοσφαιρίστριες που μετέχουν στην αποστολή  είναι: Κάλια  Παπαδοπούλου, 
Στέφανι  Κιλέ,  Ερση Κυριάκου, Νικολίνα Κουζή, Βαλεντίνα  Ιόνοβα,  Ζώη Αθανασίου, 
Λούκια Λάρκου,  Χριστιάνα Μενελάου, Στάλω Φαίδωνος, Σόνια Παπαδοπούλου, 
Κούλα Νικοδήμου,  Σοφία Θεολόγου, Μικαέλα Βεζένκοβα.  

Δύο διεθνείς καλαθοσφαιριστές η Κάλια Παπαδοπούλου και η Νικολίνα Κουζή: 
εκτιμούν ότι η παραμονή στο Μπράβετς θα αποδειχθεί θετική για την ομάδα. 

Η Κάλια Παπαδοπούλου δήλωσε: «Πάμε στη Βουλγαρία για να δώσουμε φιλικά 
παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους για να δούμε τις δυνάμεις μας εν όψει ΑΜΚΕ.  
Θεωρώ ότι αυτά τα φιλικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα.  Όλες οι κοπέλες προπονούνται 
με ζήλο και όρεξη και αναμένεται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό τόσο στο 
Πράβετς όσο και στους ΑΜΚΕ». Όπως ανέφερε η Νικολίνα Κουζή «η προετοιμασία 
που θα κάνουμε αυτές τις μέρες στο Πράβετς δίνοντας φιλικά με ομάδες του 
εξωτερικού, θα αποδειχθεί χρήσιμη για όλες τις κοπέλες.  Θα επιστρέψουμε πίσω, θα 
μπούμε στη τελική ευθεία και θα μπούμε στις επίσημες μας υποχρεώσεις με στόχο το 
καλύτερο δυνατό».  
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