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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημερομηνία ίδρυσης
10/03/1925
Αθλητικός Διευθυντής
Κριστιάν Καρεμπέ
Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5,
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς
Τηλ.: 210 41.43000

Today, in Piraeus, a club under the title
“Olympiacos Club of Piraeus Fans” is established
with its purpose being to develop physical education
amongst young people and to always promote it
in a sportsmanlike way.

Aρχηγοί

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς''
Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη
νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.

Kώστας Φορτούνης
Αβραάμ Παπαδόπουλος
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Βασίλης Τοροσίδης
Ανδρέας Μπουχαλάκης
Γκιλιέρμε
Έδρα
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αμέσως
μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε
ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε
έμπνευση για όλους τους Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο Δαφνοστεφανωμένος Έφηβος το έμβλημά του.
Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που
οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα
τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον
ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται.
Ξεπερνάει τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Τίτλοι
44 Πρωταθλήματα
27 Κύπελλα
17 Νταμπλ
4 Σούπερ Καπ
1 Βαλκανικό Κύπελλο
Ψηφιακά Μέσα
olympiacos.org
facebook.com/OlympiacosFC
twitter.com/olympiacos_org
instagram.com/olympiacosfc

It is still unknown whether the group of friends attending this historic
general meeting, in 1925, at Moira’s restaurant and drafting the articles
of association –part of which you just read above- had the slightest
idea of the history they were about to make. Their objective, in the
words of Michalis Manouskos, was to establish a club that would inspire
all Greeks. “Olympiacos” would be its name and a laurel-crowned
adolescent its emblem.
Ultimately, Olympiacos grew to become something more than just a
source of inspiration. It became the reason why destitute people could
walk on the streets with their head high; with pride. It was more than
their club, it represented their way of living. A club deriving from the
people, for the people, with the people. Olympiacos is not just another
club. Olympiacos is more than the game, more than the excitement,
more than the victory. Olympiacos is a way of life. A role-model for
those fighters in daily life, who never surrender and overcome all
obstacles. Olympiacos is Olympian. Olympiacos is Greece, an Ideal, a
Legend.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω
δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες.
Είναι στο μυαλό κάτι μαγικό.

Born in Piraeus, the 2nd largest port in the Mediterranean. Praised in
numerous songs: “Hard as I may look for, I find no other port like that”.
Taking the Olympic Ideals around the world. Olympiacos is inspiration
for Greeks. “You are magic in my mind”, as the chant goes.

Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να
μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή
οικογένεια. Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

The heritage is vast and calls the Legend to keep asking for more
successes. It also calls for bestowing the Olympic Ideals to future
generations. Olympiacos is a Legend. Our Olympic family. We are
winners. We never stop. We never quit. We keep on dreaming!”
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Πέδρο Μαρτίνς
Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins)
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του
ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά
στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa
Clara και Alverca.
Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός
προπονητή στις Vitória Setúbal, FC Porto και
Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε
για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος
τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι
και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον
Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Το 2010 ανέλαβε προπονητής της Marítimo, όπου
και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην
Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο
καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του
2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με
την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η
θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό
του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Ο κ. Μαρτίνς βρίσκεται στο «τιμόνι» της ομάδας
για δεύτερη διαδοχική σεζόν έχοντας ως στόχο να
οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στους ομίλους
του UEFA Champions League και παράλληλα
να πανηγυρίσει μαζί τους την κατάκτηση του
πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδος.

ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Αναλυτής
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Γυμναστής Αποκατάστασης
Αναλυτής
Αναλυτής
Αναλυτής

Ιατρός
Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος
Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ

Team Manager
Φροντιστής
Φροντιστής
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Διερμηνέας

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

4 ΒΡ Ε Σ ΤΑ Σ Τ Ο R E D S T O R E K A I Σ Τ Ο A D IDA S .G R / F O O T B A L L

Επικεφαλής Scouting
Scout

5

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

1

16

44

81

23

21

20

24

José
Sá

Bobby
Allain

Ilias
Karargyris

Konstantinos
Tzolakis

Yassine
Meriah

Konstantinos
Tsimikas

Leonardo
Koutris

Ousseynou
Ba

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IOYNIOY 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.93

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.90

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΆΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.92

ΥΨΟΣ: 1.85
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14

17

15

35

34

26

66

Rúben
Semedo

Omar
Elabdellaoui

Svetozar
Marković

Giannis
Masouras

Jagoš
Vuković

Avraam
Papadopoulos

Vasilis
Torosidis

Pape Abou
Cissé

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.94

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑΡΤΊΟΥ 2000
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 AΥΓΟΎΣΤΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΆΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
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88

2

4

10

18

19

Apostolos
Martinis

Hillal
Soudani

Μady
Camara

Daniel
Podence

Bruno
Felipe

Giorgos
Masouras

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΆΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΑΛΓΕΡΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.63

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΜΑΐΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
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32

28

77

Andreas
Bouchalakis

Kostas
Fortounis

Guilherme

Mathieu
Valbuena

Thanasis
Androutsos

Lazaros
Christodoulopoulosς

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.65

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
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90

Vasilis
Sourlis

Lazar
Randjelovic

Miguel Ángel
Guerrero

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81

96

11

10

9

97

Youssef
El-Arabi

Fjorin
Durmishaj

Επιθετικός

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΌΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΆΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
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ΘΕΜΑ

Σερί νικών

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων έγινε στο
παγωμένο Λουζνίκι της Μόσχας στις 14 Φεβρουαρίου
2012. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους
οιωνούς για τον Θρύλο, καθώς ο Μπέλμπεργκ
χρειάστηκε να αποχωρήσει με διάσειση μόλις στο
11', μετά από σύγκρουση που είχε με τον Μέγιερι.
Η γρήγορη αναγκαστική αλλαγή δεν επηρέασε τον
Ολυμπιακό, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 71' με ωραίο
σουτ στην κίνηση του Νταβίντ Φουστέρ. Δύο λεπτά
αργότερα οι γηπεδούχοι «κέρδισαν» πέναλτι σε
ανατροπή του Καραντενίζ από τον Μέγιερι. Μάλιστα
ο Ούγγρος γκολκίπερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα
και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο Ρόι Κάρολ
φόρεσε τα γάντια του και στην πρώτη του επαφή με
την μπάλα ως παίκτης του Ολυμπιακού απέκρουσε το

πέναλτι που εκτέλεσε ο, μετέπειτα «ερυθρόλευκος»,
Μπίμπρας Νάτχο. Στον επαναληπτικό του «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» στις 23/2/2012 ο Ολυμπιακός
επικράτησε ξανά με 1-0. Ο Ρόι Κάρολ ήταν και πάλι
από τους πρωταγωνιστές, καθώς στα τελευταία
λεπτά αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού,
καταφέρνοντας να διατηρήσει σε έναν ακόμη αγώνα
ανέπαφη την εστία του. Το μοναδικό τέρμα της
αναμέτρησης σημείωσε ο Ράφικ Τζιμπούρ με κεφαλιά
στο 13'. Στη σημαντική πρόκριση για τον Ολυμπιακό
μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία είχαν και οι δύο παίκτες
που βρίσκονται ξανά στο ρόστερ της ομάδας. Ο λόγος
γίνεται για τον Βασίλη Τοροσίδη, ο οποίος αγωνίστηκε
και στα δύο παιχνίδια με το περιβραχιόνιο, αλλά και τον
Αβραάμ Παπαδόπουλο.

M

πορεί ο Ολυμπιακός να παίρνει μέρος πολλά
χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση,
ωστόσο η κληρωτίδα δεν τον έφερε ποτέ αντιμέτωπο
με ομάδα της Ρωσίας. Η αποψινή αναμέτρηση με την
Κράσνονταρ θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Θρύλου
απέναντι σε ρωσική ομάδα για το UEFA Champions
League, όχι όμως και το πρώτο στην ιστορία του κόντρα
σε Ρώσους.

Καραϊσκάκης» με τον Κοζλόφ να σκοράρει δύο
φορές στα τελευταία επτά λεπτά, βοηθώντας έτσι την
ομάδα του να φύγει με τη νίκη (2-0). Δύο βδομάδες
αργότερα στον επαναληπτικό του Α' Γύρου του UEFA
Cup, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Ο
Ιβ Τριαντάφυλλος στο ένατο λεπτό άνοιξε το σκορ με
σουτ, αλλά ο Σάμπο στο 15' με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε
σε 1-1. Ο Γιάννης Γκαϊτατζής στο 44' έδωσε εκ νέου το
προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά το 1-2 δεν
Οι «ερυθρόλευκοι» στο παρελθόν έχουν κοντραριστεί ήταν αρκετό για να τους χαρίσει και την πρόκριση.
με την Ντιναμό Μόσχας για το UEFA Cup και με τη
Ρουμπίν Καζάν για το Europa League. Σε αυτά τα Πέρασαν 41 χρόνια για να βρεθεί ξανά στο δρόμο του
τέσσερα παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες και Ολυμπιακού κάποια ρώσικη ομάδα. Η Ρουμπίν Καζάν
μόλις μία ήττα, αυτή στο πρώτο ραντεβού με την κληρώθηκε με τον Θρύλο στους «32» του Europa
Ντιναμό Μόσχας. Συγκεκριμένα στις 15/9/1971 ο League, με το σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε να
Θρύλος υποδέχτηκε τους Ρώσους στο «Γεώργιος πανηγυρίζει την πρόκριση με δύο νίκες.
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Ρικάρντο Πέρες:
«Πίστη στη φιλοσοφία μας,
είμαστε σε σωστό δρόμο»

Γ

ια πρώτη φορά Ακαδημία ελληνικού συλλόγου πραγματοποίησε προετοιμασία στο εξωτερικό, με την Κ19
του Ολυμπιακού να δουλεύει για δύο εβδομάδες στο Νότιγχαμ, φιλοξενούμενη της Φόρεστ.

Ο προπονητής της Κ19, Ρικάρντο Πέρες, μιλάει για την εμπειρία, τα φιλικά παιχνίδια με δυνατούς και παγκοσμίου
φήμης αντιπάλους, το δέσιμο της ομάδας, αλλά και το μέλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά:
Για τις εντυπώσεις του από την προετοιμασία σε βέβαια που αιτηθήκαμε από το ξεκίνημα, γιατί αυτό
αυξάνει τη δυσκολία και προετοιμάζει τους παίκτες μας
αγγλικό έδαφος:
για τη συνέχεια, τους δείχνει τι πρέπει να βελτιώσουν και
«Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας. τι κάνουν ήδη καλά.
Με την πρόταση που παρουσιάσαμε στον Πρόεδρο
τον περασμένο Μάρτιο, είχαμε στο μυαλό μας δύο Μέσω του τύπου παιχνιδιού που θέλουμε να
πράγματα. Να προσφέρουμε στους παίκτες μας την ακολουθούμε τώρα και στο μέλλον, είδαμε πως είμαστε
εμπειρία του να παίζεις με ομάδες του εξωτερικού σε καλό δρόμο και 100% πιστοί στη φιλοσοφία που
ούτως ώστε να προετοιμάζονται καλύτερα για το έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και θέλουμε να έχουμε
επόμενο επίπεδο που είναι αυτό του επαγγελματισμού στη συνέχεια».
και δεύτερον να επεκτείνουμε τη φήμη και το όνομα
του συλλόγου, ειδικότερα στην Αγγλία. Πιστεύω πως Για τα πέντε φιλικά παιχνίδια στην Αγγλία:
πετύχαμε και τους δύο στόχους, παίξαμε παιχνίδια πολύ
υψηλού επιπέδου, απέναντι σε πέντε πολύ δυνατούς «Ήταν πολύ καλή εμπειρία, ειδικότερα σε δύο τομείς.
αντιπάλους. Είχαμε δύσκολα ματς γιατί αρκετές φορές Καταρχάς για την προσέγγιση που έπρεπε να έχουν οι
αντιμετωπίσαμε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, κάτι παίκτες μας στα «μεγάλα» ματς που θα ακολουθήσουν.
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Επικεντρωθήκαμε πολύ στο κομμάτι της νοοτροπίας.
Ακόμα, η φιλοσοφία που είχαμε στον τρόπο παιχνιδιού
μας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πως βαδίζουμε
σε σωστό δρόμο. Αντιμετωπίσαμε τη Μάντσεστερ
Σίτι και την Έβερτον για παράδειγμα, ή μεγαλύτερες
ηλικιακά ομάδες όπως η Νότιγχαμ και η Μπέρμιγχαμ,
έχοντας στη σύνθεσή μας πέντε παίκτες από την Κ17!
Πρέπει να πω πως όλοι είχαν πολύ καλή απόδοση
ατομικά, ειδικότερα αν πάρουμε υπόψη μας τα
πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ο καθένας αλλά
και σαν ομάδα».
Για το πνευματικό κομμάτι των παικτών μετά από
μια τέτοια εμπειρία:
«Μία παράμετρος που πρέπει να προσέξουμε πολύ
μετά από αυτή την εμπειρία, είναι να κρατήσουμε τους

παίκτες στο ίδιο μονοπάτι, από το οποίο ξεκίνησαν. Το
μυαλό είναι πολύ σημαντικό, για αυτό θα έχουμε ακόμα
δύο φιλικά με πολύ δυνατούς αντιπάλους μέχρι την
έναρξη του πρωταθλήματος.
Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο τρόπος με τον
οποίο οι παίκτες πρέπει να ρυθμίσουν το μυαλό τους.
Πρέπει να σκέφτονται μέρα με τη μέρα, όχι εβδομάδα
με εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να
πετύχουμε ένα στόχο κάθε φορά, είτε απέναντι σε
ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, είτε απέναντι
στη Μάντσεστερ Σίτι, και με όλο το σεβασμό για τις
ομάδες της Σούπερ Λιγκ, πρέπει να αντιμετωπίζουμε
όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό κάναμε και
στην Αγγλία, δεν μας ενδιαφέρει ποιον αντίπαλο έχουμε
απέναντί μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα
μέσο να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει».
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Το πόσο σημαντικό είναι πέρα από τις
νίκες, ο Ολυμπιακός να παίξει και καλό
ποδόσφαιρο:
«Αφότου ξεκινήσαμε να χτίζουμε το στυλ
ποδοσφαίρου που θέλαμε τον τελευταίο
χρόνο και δημιουργήσαμε αυτή τη βάση
για να αναπτύξουμε τον τρόπο παιχνιδιού,
επειδή είναι ο τρόπος που κάνει τους παίκτες
μας να «μεγαλώσουν» και να ετοιμαστούν
ακόμα περισσότερο για το επαγγελματικό
επίπεδο, ήταν πολύ καλό το ότι
επιβεβαιώσαμε πως αυτό το μοντέλο είναι
ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε,
για να επιτύχουμε και το δεύτερο στόχο
μας, που είναι η νοοτροπία νικητή. Οι παίκτες
του Ολυμπιακού πρέπει να έχουν αυτή την
προσέγγιση, πρέπει να προετοιμάζονται σε
αυτή την κατεύθυνση, ενόψει της παρουσίας
τους στην πρώτη ομάδα».
Για τη φιλοξενία της Νότιγχαμ Φόρεστ:
«Ήταν εξαιρετικά, είμαστε ευγνώμονες
προς τους ανθρώπους της Νότιγχαμ, γιατί
μας συμπεριφέρθηκαν και μας φρόντισαν
με τον καλύτερο τρόπο, έκαναν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να περνάμε όμορφο
χρόνο. Νομίζω επίσης πως και η δική μας
συμπεριφορά ανταποκρίθηκε στη δική τους.
Όλοι οι παίκτες μας ήταν άψογοι, όπως όλα
τα μέλη της αποστολής μας, ακόμα και στις
μικρές λεπτομέρειες, τόσο εντός όσο και
εκτός αγωνιστικού χώρου. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ και ελπίζουμε να επαναλάβουμε
αυτή την εμπειρία».
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Αήττητος για τρία χρόνια

Ένα χρόνο αργότερα, στο δρόμο του Θρύλου θα βρεθεί
για τον Γ’ προκριματικό γύρο του UEFA Champions
League η Παρτίζαν. Η πειστική εμφάνιση και νίκη με
3-1 στο Βελιγράδι (Μπεν δις, Εμενίκε), θα συνοδευτεί
με ισοπαλία χωρίς άγχος στον Πειραιά. Καρσελά και
Φορτούνης φροντίζουν για το 2-2 και έτσι ο Ολυμπιακός
παίρνει την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης.
Τελευταίο εμπόδιο πριν από τους ομίλους, η Ριέκα. Το
παιχνίδι στο Φάληρο εξελίσσεται σε «θρίλερ» ωστόσο
ο Θρύλος ανατρέπει το εις βάρος του σκορ, και με
γκολ των Οτζίτζα-Οφόε, Ρομαό παίρνει τη νίκη με
2-1! Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» θα πανηγυρίσουν
την είσοδό τους στους ομίλους του UEFA Champions
League και με δεύτερη νίκη, αφού το γκολ του Μάριν
τους χαρίζει τη νίκη στην Κροατία (0-1)!

Γ

ια άλλες ομάδες, μπορεί τα προκριματικά του
καλοκαιριού να είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη
διαδικασία, όχι όμως και για τον Ολυμπιακό. Οι
«ερυθρόλευκοι», όχι απλά έχουν βρει τον τρόπο να τα
καταφέρνουν στις επικίνδυνες αποστολές του Ιουλίου
και του Αυγούστου, αλλά πλέον «τρέχουν» και ένα
εξαιρετικό σερί σε προκριματικούς γύρους ευρωπαϊκών
διοργανώσεων.

Επιστροφή στο UEFA Europa League την επόμενη
χρονιά, ωστόσο η σοβαρότητα και η συνέπεια του
Ολυμπιακού είναι και πάλι εκεί. Με δύο νίκες (4-0
στο Καραϊσκάκη και 3-1 στην Ελβετία), οι παίκτες του
Μαρτίνς προσπερνούν το εμπόδιο της Λουκέρνης στον
Γ’ προκριματικό γύρο, για να πάρει σειρά η Μπέρνλι
στα play off. Το 3-1 του πρώτου αγώνα εντός έδρας,
δίνει σημαντικό προβάδισμα, με την πρόκριση να
σφραγίζεται στην Αγγλία, μετά το τελικό 1-1.
Τελευταία παιχνίδια φυσικά σε αυτό το σπουδαίο σερί,
οι φετινές προκρίσεις επί Βικτόρια Πλζεν (0-0, 4-0) και
Μπασάκσεχιρ (0-1, 2-0).

την επόμενη φάση, είτε του UEFA Champions League,
είτε του UEFA Europa League. Ο συνολικός απολογισμός
των «ερυθρολεύκων», είναι σε αυτό το διάστημα 11
νίκες και 3 ισοπαλίες, με τέρματα 29-8.

Ξεκίνημα από τη σεζόν 2016/17, όταν ο Ολυμπιακός
θα βρει μπροστά του για τα play off του Europa League
την πορτογαλική Αρόουκα. Οι Πειραιώτες θα φύγουν
με το «διπλό» από την ιβηρική χερσόνησο χάρη στο
Συγκεκριμένα, τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, ο γκολ του Σεμπά (0-1), ενώ παρότι θα χρειαστούν την
Θρύλος μετρά μόνο επιτυχίες στα προκριματικά ματς, παράταση, θα πάρουν τη νίκη-πρόκριση με 2-1 στο
παίρνοντας σε όλες τις περιπτώσεις το «εισιτήριο» για «Καραϊσκάκης», με γκολ των Τσόρι και Ιντέγε.
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Η ΦΆΣΗ ΤΩΝ «PLAY-OFF»

Τα ζευγάρια των Play-0ff
UEFA Champions League
Play off UEFA Europa League
Αρόουκα-Ολυμπιακός 0-1 (18/8/16)
Ολυμπιακός-Αρόουκα 2-1 (25/8/16)
Γ’ προκριματικός UEFA Champions League
Παρτίζαν-Ολυμπιακός 1-3 (25/7/17)
Ολυμπιακός-Παρτίζαν 2-2 (2/8/17)
Play off UEFA Champions League
Ολυμπιακός-Ριέκα 2-1 (16/8/17)
Ριέκα-Ολυμπιακός 0-1 (22/8/17)
Γ’ προκριματικός UEFA Europa League
Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0 (9/8/18)
Λουκέρνη-Ολυμπιακός 1-3 (16/8/18)

OLYMPIACOS FC (GRE) vs Krasnodar (RUS)
LASK (AUT) vs Club Brugge (BEL)
APOEL (CYP) vs Ajax (NED)
CFR Cluj (ROU) vs Slavia Praha (CZE)
Young Boys (SUI) vs Crvena zvezda (SRB)
Dinamo Zagreb (CRO) vs Rosenborg (NOR)

Play off UEFA Europa League
Ολυμπιακός-Μπέρνλι 3-1 (23/8/18)
Μπέρνλι-Ολυμπιακός 1-1 (30/8/18)
Β’ προκριματικός UEFA Champions League
Βικτόρια Πλζεν-Ολυμπιακός 0-0 (23/7/19)
Ολυμπιακός-Βικτόρια Πλζεν 4-0 (30/7/19)
Γ’ προκριματικός UEFA Champions League
Μπασάκσεχιρ-Ολυμπιακός 0-1 (7/8/19)
Ολυμπιακός-Μπασάκσεχιρ 2-0 (13/8/19)
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Ανίκητος...

Ο

Ολυμπιακός είναι αήττητος ως τώρα τη φετινή
αγωνιστική σεζόν, η οποία ξεκίνησε στις 23
Ιουλίου με την αναμέτρηση στην Τσεχία κόντρα στη
Βικτόρια Πλζεν. Ο Θρύλος στα τέσσερα παιχνίδια που
έχει δώσει μέχρι τώρα έχει μόλις μία ισοπαλία και τρεις
νίκες, επίδοση που τον έχει φέρει δίκαια στα play-off
του UEFA Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι»
είναι αήττητοι, καθώς είναι ανίκητοι στα μετόπισθεν. Η
εμπιστοσύνη που έχει δείξει ο κ. Πέδρο Μαρτίνς στον
Ζοσέ Σα και η επένδυση της διοίκησης στον Πορτογάλο
γκολκίπερ έχει αποδώσει καρπούς. Ο έμπειρος
τερματοφύλακας, όποτε χρειάστηκε σε αυτά τα τέσσερα
ματς των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής
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Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει παρουσιάσει ένα «δεμένο»
σύνολο στα τέσσερα παιχνίδια με Βικτόρια Πλζεν και
Μπασακσεχίρ. Τα 360 λεπτά που έχει κρατήσει ανέπαφη
την εστία του ο Σα σε ευρωπαϊκά ματς τη φετινή σεζόν
δεν αποτελεί ρεκόρ, αλλά αν καταφέρει να πράξει το
ίδιο και στο σημερινό παιχνίδι με την Κράσνονταρ, τότε
θα ισοφαρίσει αυτό του Αντώνη Νικοπολίδη της σεζόν
2009-2010. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν είχε δεχθεί
γκολ για πέντε σερί αναμετρήσεις εκείνη την αγωνιστική

χρονιά. Οι τέσσερις ήταν για τα προκριματικά του UEFA
Champions League και η άλλη στην πρεμιέρα των
ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Ζοσέ Σα με τους συμπαίκτες του, αν μπορέσουν
στους αγώνες με την Κράσνονταρ να σπάσουν αυτό το
ρεκόρ, τότε θα έχουν πετύχει και τον στόχο τους για την
επιστροφή του Ολυμπιακού στους ομίλους του UEFA
Champions League.

Το ταξίδι του 2009-2011 είχε ξεκινήσει από την
Μπρατισλάβα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν
της Σλόβαν με 2-0. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είχε
ανοίξει το σκορ στο 1' και ο Λεονάρντο το «έκλεισε»
στο 21'. Το ίδιο σκορ και στον επαναληπτικό με τους
Μαρέσκα (35') και Ντιόγκο (56') να βρίσκουν δίχτυα.
Επόμενη αντίπαλος η Σερίφ Τιρασπόλ, την οποία

νίκησε ο Θρύλος εκτός έδρας με 2-0 (Ντουντού 46΄,
Μήτρογλου 81'), ενώ εντός επικράτησε με 1-0 (82'
Μήτρογλου). Το πέμπτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός
δεν δέχθηκε γκολ ήταν αυτό κόντρα στην ΑΖ Άλκμααρ
για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Ο Βασίλης
Τοροσίδης στο 79' με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα και χάρισε στην ομάδα του το τρίποντο.

διοργάνωσης, φώναξε «παρών» και με σπουδαίες
επεμβάσεις κράτησε ανέπαφη την εστία του. Και λέμε
όποτε χρειάστηκε γιατί η τετράδα της άμυνας -στα τρία
από τα τέσσερα ματς, ήταν η ίδια (Ελαμπντελαουί,
Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας)- έκανε σπουδαία δουλειά
«αναχαιτώντας» κάθε προσπάθεια των αντίπαλων
επιθετικών. Φυσικά και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και
τους υπόλοιπους παίκτες του αγωνιστικού χώρου,
καθώς η άμυνα είναι ομαδική δουλειά και ξεκινάει
πολλές φορές από τον επιθετικό, κάτι άλλωστε που
έχουν αναφέρει πολλές φορές στις δηλώσεις τους οι
ποδοσφαιριστές του κ. Πέδρο Μαρτίνς.
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O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σεργκέι Μάτβεεφ

όλις μερικές ημέρες μετρά στην τεχνική ηγεσία της Κράσνονταρ ο Σεργκέι Μάτβεεφ. Ο 47χρονος Ρώσος
M
προπονητής, ανέλαβε τις τύχες της αντιπάλου του Ολυμπιακού τον περασμένο Ιούλιο, και είναι η πρώτη φορά
που καθοδηγεί από τον πάγκο την πρώτη ομάδα ενός συλλόγου.
Έχοντας μεγάλη εμπειρία στις μικρές ηλικίες, αλλά καμία προηγούμενη σε πρώτη ομάδα, ο Μάτβεεφ ήταν ανενεργός για
κάτι λιγότερο από τρία χρόνια, όταν αφήνοντας την εθνική ομάδα Κ18 της Ρωσίας τον Σεπτέμβριο του 2016, βρέθηκε
και πάλι σε πάγκο τον Ιούλιο του ’19 στην Κράσνονταρ.
Ξεκίνησε την καριέρα του από Ακαδημίες της Μόσχας το 2004, συνέχισε ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα της
Χίμκι, της οποίας ανέλαβε τις τύχες τον Σεπτέμβριο του 2009. Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ήταν ο πρώτος προπονητής
των Ακαδημιών της Ντιναμό Μόσχας, ενώ από το 2013 και μετά, διέγραψε πορεία σε πολλές μικρές ηλικιακά ομάδες
της εθνικής Ρωσίας.
Χαρακτηριστικά, ο Μάτβεεφ ξεκίνησε από την Κ15 της χώρας του, κερδίζοντας κάθε χρόνο από έναν προβιβασμό,
προπονώντας ακόμα τις Κ16, Κ17 και Κ18.
Μεγαλύτερή του επιτυχία, αποτελεί φυσικά η πρόκριση της Κράσνονταρ επί της Πόρτο στον Γ’ προκριματικό γύρο του
UEFA Champions League.
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FC KRASNODAR

ετρώντας μόλις κάτι παραπάνω
M
από 11 χρόνια ύπαρξης, η
Κράσνονταρ ιδρύθηκε στις 22
Φεβρουαρίου του 2008.

Αυτή είναι η έκτη συνολικά αλλά και έκτη διαδοχική
σεζόν που η Κράσνονταρ αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, παρόλα αυτά η φετινή αποτελεί μόλις την
πρώτη στο UEFA Champions League.

Οι «ταύροι», όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας από
την πόλη της νοτιοδυτικής Ρωσίας, βρέθηκαν μέσα σε τρία
χρόνια από την ίδρυσή τους στην πρώτη κατηγορία του
ρωσικού ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενοι εκεί ανελλιπώς από
τη σεζόν 2011-12.

Στις πέντε προηγούμενες παρουσίες της στο UEFA Europa
League, οι Ρώσοι έφτασαν δύο φορές στις 16 καλύτερες
ομάδες της διοργάνωσης. Το 2017 όταν αποκλείστηκαν
από τη Θέλτα και πέρυσι, όταν σταμάτησαν πάνω στη
Βαλένθια.

Η υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει η αντίπαλος του
Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Ρωσίας, είναι η τρίτη,
τις σεζόν 2014/15 και 2018/19, ενώ έχει συμμετάσχει
στον τελικό του Κυπέλλου της χώρας, χάνοντας τον τίτλο
το 2014 από τη Ροστόφ.

Στην τρέχουσα σεζόν, η Κράσνονταρ ξεκίνησε την
παρουσία της από τον Γ’ προκριματικό γύρο του UEFA
Champions League, αφήνοντας εκτός συνέχειας την
Πόρτο, αφού παρά την ήττα της με 0-1 στη Ρωσία, πήρε
τη νίκη με σκορ 2-3 στην Πορτογαλία.
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COACH

COACH

PEDRO MARTINS

SERGEY MATVEEV

GOALKEEPERS
JOSÉ SÁ
BOBBY ALLAIN
ILIAS KARARGYRIS
KONSTANTINOS TZOLAKIS

GOALKEEPERS
1
16
44
81

1
39
88

3
14
15
17
20
21
23
24
26
34
35
66
88

3
4
5
6
11
98

2
4
5
7
8
10
18
19
28
32
77
90
97

7
8
10
14
16
21
31
52
77
89

DEFENDERS
RUBEN SEMEDO
OMAR ELABDELLAOUI
SVETOZAR MARKOVIĆ
GIANNIS MASOURAS
YASSINE MERIAH
KONSTANTINOS TSIMIKAS
LEONARDO KOUTRIS
OUSSEYNOU BA
JAGOŠ VUKOVIĆ
AVRAAM PAPADOPOULOS
VASILIS TOROSIDIS
PAPE ABOU CISSÉ
APOSTOLOS MARTINIS

DEFENDERS

MIDFIELDERS
HILLAL SOUDANI
MADY CAMARA
ANDREAS BOUCHALAKIS
KOSTAS FORTOUNIS
GUILHERME
DANIEL PODENCE
BRUNO FELIPE
GIORGOS MASOURAS
MATHIEU VALBUENA
THANASIS ANDROUTSOS
LAZAROS CHRISTODOULOPOULOS
VASILIS SOURLIS
LAZAR RANDJELOVIC
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MIGUEL ÁNGEL GUERRERO
YOUSSEF EL-ARABI
FJORIN DURMISHAJ

JON FJOLUSON
ALEXANDR MARTYNOVICH
UROS SPAJIC
CRISTIAN RAMIREZ
DMITRY SKOPINTSEV
SERGEY PETROV

MIDFIELDERS

STRIKERS
ATHENS: 4, STADIOU STR., CITY LINK, TEL. 210 3252346 - ATTICA CITY LINK, 9, PANEPISTIMIOU STR., TEL. 211 1802824
MAROUSSI: THE MALL ATHENS, TEL. 210 6300330 - GOLDEN HALL, TEL. 210 6852277 - ATTICA GOLDEN HALL, TEL. 211 1814133
FILOTHEI: 88, KAPODISTRIOU STR., TEL. 210 2703400 PIRAEUS: 101, GR.LABRAKI STR., TEL. 210 4114291
THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2310 473265 - ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2311 813016

STANISLAV KRITSYUK
MATVEY SAFONOV
ANDREY SINITSYN

9
11
96

REMY CABELLA
YURY GAZINSKY
WANDERSON MACIEL
KRISTOFFER OLSSON
VIKTOR CLAESSON
YOUNES NAMLI
KAIO
TONY VILHENA
RUSLAN KAMBOLOV
DMITRY STOTSKY

STRIKERS
9
17
19
33
93

ARI
IVAN IGNATYEV
ANDREY IVAN
MARCUS BERG
MAGOMED-SHAPI SULEYMANOV
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