Ναυτικός Όμιλος Λάρισας

Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΛΟ - 8-10/5/2015

Το όνειρο για άνοδο στην Α2 κατηγορία του ΝΟΛ συνεχίζεται!!!
Ολοκληρώθηκε τη Κυριακή 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, ο πρώτος γύρος της Β’ Εθνικής ανδρών και η ομάδα
του ΝΟΛ συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις.
Παρά το ότι έλειπαν τρεις βασικοί παίκτες για ιατρικούς ή επαγγελματικούς λόγους (Μερκουριάδης Άγγελος,
Κόρακας Κώστας, Στεργίου Δημήτρης), και η ομάδα αναγκάστηκε να αλλάξει βασικά συστήματα που είχε
δουλέψει, ο ΝΟΛ τερμάτισε στη δεύτερη θέση μεταξύ πέντε ομάδων.
Τον Ιούλιο, οι τρεις πρώτες ομάδες από τους 5 ομίλους της Β’ Εθνικής θα παίξουν σε τελικό γύρο, για να
ανέβουν κατηγορία οι τέσσερις πρώτες.
(Οι τελευταίες δυο από τους ομίλους θα παίξουν αγώνες μπαράζ για να πέσουν κατηγορία οι τέσσερις).
Για ακόμη μια φορά το πάθος, η καλή φυσική κατάσταση και η αγάπη για την ομάδα των νεαρών παικτών του
ΝΟΛ, επικράτησε των έμπειρων παικτών των υπολοίπων ομάδων.
Και βέβαια, ο ενθουσιασμός πλέον είναι μεγάλος, και η προσδοκία για κάτι ακόμη καλύτερο (που
μεταφράζεται σε άνοδο στην Α2) δεν λείπει από κανένα παίκτη.
Εξ άλλου να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο, εκτός από του ότι λογικά όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του
προπονητή του Ν.Ο.Λ. Αγγ. Μερκουριάδη, θα έχουν επιστρέψει και οι φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες
πόλεις, και η ομάδα θα είναι πλήρης.

Τα αποτελέσματα του ΝΟΛ στο δεύτερο γύρο της Α’ φάσης της Β’ Εθνικής:
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Πανσεραϊκός-ΝΟΛ 9-7
ΝΟΛ-Καβάλα 13-7
ΝΟΛ-Οξυγόνο Θεσσαλονίκης 13-9
Ηρακλής Θεσσαλονίκης-ΝΟΛ 19-8
Η τελική κατάταξη στον όμιλό μας:
1. Ηρακλής, 2. ΝΟΛ, 3. Πανσεραϊκός, (play off για άνοδο στην Α2) 4. Οξυγόνο,
5. Καβάλα (play out για υποβιβασμό στη Γ’ κατηγορία)
Υπηρεσιακός προπονητής στη ομάδα ήταν ο Ηλίας Μπαλαμπάνης, μια και ο προπονητής και παίκτης Άγγελος
Μερκουριάδης μπόρεσε να συμμετέχει μόνο στον αγώνα με τον Ηρακλή.
Η σύνθεση της ομάδας: Ιωακείμ Σωτήρης και Λευθέρης Σπύρος (τερματοφύλακες), Ζακυνθινός Γιώργος,
Θεοδωρόπουλος Τάσος, Οικονόμου Στέλιος, Δανιήλ Θάνος, Σαλιαμπούκος Δημήτρης, Λευθέρης Γιάννης,
Βαλαής Ζήσης, Στεργίου Δημήτρης, Ζμπήτας Θανάσης, Αλεξανδρής Νίκος, Πατούνας Ηλίας, Αγγελούλης
Αντώνης, Μάγκας Νίκος, Λευθέρης Γιάννης.

Σελίδα 2 / 2

