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Η Ναντέζντα προετοιμάζεται για την προημιτελική σειρά της EuroLeague Women με
αντίπαλο τη Βιλερμπάν, με τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο και τον άμεσο συνεργάτη του, Πέτρο
Πρέκα, να δουλεύουν σκληρά προκειμένου να οδηγήσουν τη ρωσική ομάδα στο Final Four
της διοργάνωσης.

Ο πολύπειρος head coach της Ναντέζντα μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη δουλειά
που γίνεται στη Ναντέζντα, τον βαθμό δυσκολίας στη φετινή διοργάνωση, αλλά και τα
στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα στη μονομαχία με τη
Βιλερμπάν στην προημιτελική σειρά, που ξεκινά την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Για το πώς κρίνει το επίπεδο της EuroLeague Women σε σχέση με τις
προηγούμενες σεζόν: "Η EuroLeague Women έχει μια σταθερή δυναμική, που της δίνει
μεγάλη απόσταση από τις άλλες λίγκες. Το επίπεδο είναι σταθερά πολύ καλό με κάποιες
αυξομειώσεις αναφορικά με τις ομάδες του μεσαίου και του μικρότερου επιπέδου. Φέτος, το
επίπεδο ανέβηκε σημαντικά καθώς έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι ομάδες που διεκδικούσαν
την πρόκριση στα playoffs. Πέραν αυτού, είναι πιο δύσκολο από ποτέ να γίνουν
προγνωστικά αναφορικά με τις ομάδες που θα περάσουν στο Final Four".

Για το πόσο ανταγωνιστική είναι η φετινή διοργάνωση: "Έχουν γίνει αρκετές
εκπλήξεις στη διάρκεια της σεζόν, με κυριότερη την ήττα της Εκατέρινμπουργκ από τη
Ρίγα, την οποία κέρδισαν αρκετές ομάδες στη regular season. Γενικά, το επίπεδο
ανταγωνισμού ήταν πολύ υψηλό, ήταν λίγες οι ομάδες που κατάφεραν να προστατεύσουν
το γήπεδό τους και να μην υπάρξουν θύματα αναπάντεχων -γι αυτές- αποτελεσμάτων".

Για τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στη EuroLeague
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Women: "Αναμφισβήτητα, η οργάνωση και των ομάδων και της διοργάνωσης είναι τέτοιες
που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την EuroLeague των Ανδρών. Παίζουμε σε τεράστια
γήπεδο, που γεμίζουν από κόσμο, με τους φιλάθλους να αντιμετωπίζουν κάθε αγώνα σαν
γιορτή. Μένουμε στα καλύτερα ξενοδοχεία, όλα λειτουργούν ιδανικά σε θέμα οργάνωσης.
Υπάρχουν Έλληνες προπονητές που μας επισκέπτονται και δεν μπορούν να πιστέψουν στα
μάτια τους με αυτά που βλέπουν, δεδομένου ότι στην Ελλάδα το μπάσκετ γυναικών δεν
αντιμετωπίζεται ούτε διοικείται με σοβαρότητα. Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι
οι καλύτερες παίκτριες του κόσμου βρίσκονται στα παρκέ της EuroLeague Women".

Για τους στόχους της Ναντέζντα: "Αυτό είναι κάτι που με ρωτάνε όλοι, κι εγώ πάντα
δίνω την ίδια απάντηση εδώ και χρόνια. Στόχος μας είναι η επόμενη προπόνηση να είναι
καλύτερη από την προηγούμενη, κι ο επόμενος αγώνας να μην έχει τα λάθη που κάναμε σε
αυτόν που προηγήθηκε. Ήδη έχουμε πάει πολύ καλύτερα από την περσινή σεζόν και
αισιοδοξούμε για ακόμη καλύτερα".

Για το τι πρέπει να προσέξει περισσότερο η ομάδα του στα παιχνίδια με τη
Βιλερμπάν: "Πρόκειται για μια ομάδα που διαθέτει ισορροπία σε κάθε τομέα, γεγονός που
συνεπάγεται πως δεν υπάρχει κάτι -από τεχνικής πλευράς- που να χρειάζεται μεγαλύτερη
προσοχή σε σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και
πνευματικά για μια δύσκολη έδρα, η οποία δίνει απίστευτη ενέργεια στις παίκτριες της
γαλλικής ομάδας. Πρέπει να δείξουμε ποια είναι τα στοιχεία του παιχνιδιού που μπορούν να
"ξυπνήσουν" τους αντιπάλους, όπως επίσης αυτά που θα μεταφέρουν περισσότερη πίεση
στη δική τους πλευρά. Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την πνευματική
εργασία παρά με τη σωματική".
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