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Πρεμιέρα  στην καλαθόσφαιρα με τις  εθνικές ομάδες των συμμετεχόντων χωρών να 
επιδίδονται την Τρίτη 2 Ιουνίου στο πρώτο  τζάμπολ. Στους άνδρες μετέχουν 
Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Μάλτα, Σαν Μαρίνο, Ανδόρα  και Κύπρος και στις γυναίκες 
Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Μάλτα και Κύπρος. 

Ώρα για τζάμπολ 

Τη διοργάνωση υπάρχει φαβορί έμψυχου δυναμικού και... προϊστορίας. Οι Ισλανδοί 
έχουν παραδοσιακά καλύτερο επίπεδο στο άθλημα, αν και οι εθνικές Κύπρου ανδρών 
και γυναικών έχουν να επιδείξει 6 χρυσά μετάλλια (όλα ανδρών) 4 αργυρά και 3 
χάλκινα.  Από την Ισλανδία ξεχωρίζει ο Λόγκι  Γκούναρσον (28χρ,1.90) της ισπανικής 
Χιχόν που είναι γκαρντ, καλός σουτέρ τριών πόντων με 10 πόντους μ.ο. σε αγώνες 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Οι Μαλτέζοι έχουν τον ΣερβοΜαλτέζο Μάρκο 
Ματίγεβιτς (31χρ 2.00)που είναι σέντερ. 

Στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης στους άνδρες θα έχουμε τον αγώνα Σαν Μαρίνο-
Ανδόρα (16:00) που θα είναι διαφωτιστικός περί της δυναμικότητας τους. 

Κύπρος - Λουξεμβούργο (20:30μμ) θα έχουν δυνατή πρεμιέρα και για τους δυο. Οι 
Λουξεμβουργιανοί είναι ομάδα χωρίς ψηλό παίκτη.  Το ρόστερ αποτελείται από  
παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου και στο Κολεγιακό 
πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Ο Λάρι  Σμιθ (34 1.95) που αγωνίζεται σε θέσεις 3-4 είναι 7ος 
σκόρερ στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Πρόσφατα η ομάδα αυτή αγωνίστηκε 
σε τρία φιλικά με την Αλβανία τα οποία κέρδισε. 

Η Κύπρος έχει προετοιμαστεί επαρκώς μέσω κυρίως των φιλικών στο Νοβισαντ. Με 
βάση τις δηλώσεις προπονητών και των παικτών η ομάδα απόκτησε ομοιογένεια. Ο 
καλαθοσφαιριστές που έχουν υποσχεθεί ότι θα δώσουν το καλύτερο τους εαυτό. 
Έχουν δε καλέσει και τον κόσμο στο γήπεδο για να νοιώθουν πιο δυνατοί. 

Στις γυναίκες Ισλανδία και Μάλτα τίθενται αντιμέτωπες στις 12:00. Θεωρητικά και 
παραδοσιακά  η Ισλανδία είναι καλύτερη απο τη Μάλτα. Ατού της Ισλανδίας 
θεωρείται η πλέι μέικερ Ελένα  Σβερισότιρ (21,184). Ατού της αντιπάλου  η Γιοζεφίν 
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Κρίμα (27χρ.1.95)  σέντερ που αγωνίζεται στην  Ιταλική Α1 και η εξ Αυστραλίας 
Ρεβέκα  Θόρενσεν (31χρ.1.75).  

Η Κυπριακή ομάδα αντιμετωπίζει στις 18:00 το Λουξεμβούργο. Εχει δείξει σημεία 
ανόδου στην προετοιμασία στο Μπράβετς.  Ο κόσμος θα είναι στήριγμα για τις 
αθλήτριες της Κύπρου που έχουν να αγωνιστούν  επίσημα απο το 2003 (ΑΜΚΕ στη 
Μάλτα). 

Οι καλαθοσφαιρίστριες του Λουξεμβούργου έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια λόγω 
αναπτυξιακού  προγράμματος  που έχει αποδώσει καρπούς.  
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