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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : Τελική Φάση(∆’)
5ου Εργασιακού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 8Χ8
Με την Τελική Φάση(∆’) που θα διεξαχθεί την ερχόµενη ∆ευτέρα βράδυ από τις
20:00 στο στάδιο Ρεθύµνου θα κλείσει το 5ου Εργασιακό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 8Χ8 που
διοργανώνει για ακόµα άλλη µια χρονιά το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Ρεθύµνου µε µεγάλη
επιτυχία.
Είχε προηγηθεί την Μ. ∆ευτέρα 14 Απριλίου στο γήπεδο Μισιρίων η αναµέτρηση
που εκκρεµούσε για την Β’ Φάση ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ολοκληρώνοντας τους
αγώνες των προηµιτελικών µε την οµάδα της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ να επιβάλετε µε σκορ 5-0 των
ΠΑΛΑΙΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και να προκρίνεται στον ηµιτελικό µαζί µε την οµάδα των Τ.Ε.Ε.
ΡΕΘ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ όπου είχαν κάνει προηγουµένως την µεγάλη έκπληξη αποκλείοντας στα
πέναλτι την οµάδα των ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ µε 5-4 ενώ στην κανονική διάρκεια του αγώνα η
αναµέτρηση είχε λήξη µε σκορ 4-4. Στην ηµιτελική φάση όπου διεξήχθη σε δύο δόσεις, την
∆ευτέρα 28 Απριλίου µε τον αγώνα Τ.Ε.Ε. ΡΕΘ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ οι τελευταίοι πήραν
το εισιτήριο για τον µεγάλο τελικό επικρατώντας των αντιπάλων τους(Τ.Ε.Ε. ΡΕΘ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
µε σκορ 4-2, ενώ στον άλλο ηµιτελικό που διεξήχθη όπως και ο προηγούµενος στο γήπεδο
Μισιρίων την Τετάρτη 30 Απριλίου µεταξύ των οµάδων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ- ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ το τελικό
σκορ του αγώνα έληξε 3-1 υπέρ της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ όµως η οµάδα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ κατάθεσε
ένσταση για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή της αντιπάλου οµάδος µε συνέπεια την
κατακύρωση του αγώνα υπέρ των ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ µε σκορ 3-0.
Στην συνέχεια του πρωταθλήµατος και συγκεκριµένα στους τελικούς της
διοργάνωσης (∆’ Φάση) που θα διεξαχθούν στο στάδιο Ρεθύµνου την ∆ευτέρα 5 Μαΐου στις
20:00 στον µικρό τελικό θα αγωνιστούν η οµάδα των Τ.Ε.Ε. ΡΕΘ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ µε την οµάδα της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και στις 21:30 στον µεγάλο τελικό οι ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ µε την οµάδα των
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ.
Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης είναι η εταιρεία ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
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