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Το «δυο στα δυο» έκαναν την Τρίτη (2 Iουνίου) και οι δυο εθνικές ομάδες αντρών 
και γυναικών της Κύπρου στο μπιτς βόλεϊ. Στους απογευματινούς αγώνες οι Γιώργος 
Πλατρίτης και Πάρης Χριστοφή (George Platritis κ αι Paris Christofi) νίκησαν με 2-0 
σετ το συγκρότημα της Μάλτας (Paul Vella Daniel Cauci). Στις γυναίκες το δίδυμο με 
τις Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Μαριότα Αγγελοπούλου (Manolina Konstantinou και 
Mariotta Aggelopoulou) την ίδια ώρα, νίκησαν με 2-0 σετ την ομάδα από την 
Ισλανδία (Laufey Bjork Sigmundsdottir και Lilja Jonsdottir).   

Διπλές νίκες για Κύπρο, Σαν Μαρίνο και Λουξεμβούργο 

Η παρουσία αρκετών εκατοντάδων Κυπρίων φιλάθλων, βοήθησε ψυχολογικά και τις 
δυο ομάδες για να πάρουν τη νίκη, ενώ ξεχωριστό «χρώμα» έδωσαν στο τουρνουά 
μπιτς βόλεϊ οι μαζορέτες. Χόρευαν σε τρελούς ρυθμούς και με την κατάλληλη 
μουσική ψυχαγώγησαν τον κόσμο.  

Οι Πλατρίτης και Χριστοφή με τη δεύτερη νίκη τους εξασφάλισαν το εισιτήριο της 
πρόκρισης για την τετράδα και πλέον στον αγώνα της Τετάρτης (στις 16:00) με το 
Σαν Μαρίνο θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο. Οι Κύπριοι διεθνείς 
επικράτησαν εύκολα παίρνοντας το πρώτο σετ με 21-12 και 21-11 σε 35 λεπτά. Και η 
ομάδα του Σαν Μαρίνο (αδελφοί Taparini) πέτυχε δεύτερη νίκη το απόγευμα της 
Τρίτης επί του Λουξεμβούργου με 2-0 σετ (21-8, 21-9). Εννοείται ότι πέρασε στα η 
μιτελικά και το Σαν Μαρίνο.  

Κωνσταντίνου και Αγγελοπούλου κέρδισαν εύκολα το πρώτο σετ με 21-14 και πιο 
δύσκολα το δεύτερο με 21-18. Χρειάζονται μια νίκη στους αγώνες της Τετάρτης με 
Λουξεμβούργο (10:15) και Λιχτεστάϊν (18:30) για να είναι σίγουρες για την τετράδα.  

Το μοναδικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τρία σετ ήταν αυτό μεταξύ του Μονακό και της 
Ανδόρας στους άντρες. Τελικά η ομάδα του Πριγκιπάτου νίκησε στο τάϊ μπρέϊκ με 2-1 
σετ (21-11, 15-21 και 15-11) σε 49 λεπτά.  Στον άλλο αγώνα για το γυναικείο 
τουρνουά που έγινε την Τρίτη το απόγευμα, το Λουξεμβούργο νίκησε το Μονακό με 
2-0 σετ (21-15, 21-15) σε 36 λεπτά.   


