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15η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - ΟΦΝΙ 23 - 23

Ισοπαλία του Ιωνικού ΝΦ με τον ΟΦΝ Ιωνίας στην 15η αγω νιστική γ ια  το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φ ιλαδέλφειας 200 θεατές παρακολούθησαν το π αιχνίδ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του ΟΦΝΙ γ ια  την 
15η αγω νιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα του Φ ουντεδάκη - Μαντζόπουλου ξεκίνησε με στόχο την  ν ίκη  μετά απο δυο συνεχόμενες 
ήττες με το Καματερό και τα Βριλλήσια. Το πρώ το ημ ίχρονο και οι δυο ομάδες προσπάθησαν να ελέγξουν τον αγώνα με τον 
ΟΦΝΙ να έχει μικρό προβάδισμα με 10 -11.

Στο δεύτερο ημ ίχρονο ο αγώνας συνέχισε να είνα ι αμφίρροπος μέχρι την λήξη του με τις  δυο ομάδες να μοιράζονται τελικά την 
ισοπαλία με τελικό σκορ 23 - 23.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ ο Ευάγγελος ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ με 7 γκολ και γ ια  τον ΟΦΝΙ οι Βασίλειος ΡΑΜΜΟΣ και 
Πέτρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ με 6 γκολ.

16η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων - Ιωνικός ΝΦ 24 - 22

Ή ττα του Ιωνικού ΝΦ με τον Λεωνίδα Αγίω ν Αναργύρων στην 16η αγω νιστική γ ια  το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού διεξήχθη το π αιχνίδ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του Λεωνίδα Αγίω ν Αναργύρω ν γ ια  την 
16η αγω νιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα του Φ ουντεδάκη - Μαντζόπουλου ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδ ι. Το πρώτο ημ ίχρονο και 
οι δυο ομάδες προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα με τον Λεωνίδα Αγίω ν Αναργύρω ν να έχει μικρό προβάδισμα 

με 12-11.

Στο δεύτερο ημ ίχρονο η ομάδα του Αθανασιάδη κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ιωνικού ΝΦ, να πάρει την  ν ίκη  με 
24 - 22 και να κλειδώσει την τρ ίτη θέση στα μπαράζ ανόδου στην Α1.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ ο Αντώ νης ΒΕΖΥΡΗΣ με 6 γκολ και γ ια  τον Λεωνίδα Αγίω ν Αναργύρω ν ο Δ ιονύσης ΠΑΡΑΣ- 
ΧΗΣ με 7 γκολ.

WIND

17η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Θρίαμβος Αθηνών - Ιωνικός ΝΦ 27 - 30

ΙΝίκη του Ιωνικού ΝΦ με τον θρ ίαμβο  Αθηνών στην 17η αγω νιστική γ ια  το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Μετς διεξήχθη το π αιχνίδ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του θρ ιάμβου Αθηνώ ν για  την 17η αγω νιστική 
Α2 ανδρών. Το πρώτο ημ ίχρονο και οι δυο ομάδες προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα με τον Ιωνικό ΝΦ να έχει 
μ ικρό προβάδισμα με 13 -14.

Στο δεύτερο ημ ίχρονο η ομάδα του Φ ουντεδάκη - Μαντζόπουλου κατάφερε στο 50' να προηγηθεί με 23-28 και να πάρει την νίκη  
με 27 - 30. Στην τελευταία αγωνιστική, το Σάββατο 8/4, ο Ιωνικός ΝΦ και ο Ο λυμπιακός Κερατσινίου θα αναμετρηθούν γ ια  την 
δ ιεκδίκηση της τέταρτης θέσης στα μπαράζ ανόδου στην Α1.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ οι Ν ικόλαος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ και Ευάγγελος ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ με 8 γκολ και γ ια  τον θ ρ ία μ 
βο Αθηνών ο Πέτρος ΔΙΑΡΑΣ με 8 γκολ.


