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Σε επικοινωνία με τον τεχνικό του Κολεγίου της Φλόριντα, Μπιλ Ντόνοβαν βρίσκεται ο
ΣΕΠΚ, προκειμένου ο πολυνίκης κολεγιακός προπονητής να βρεθεί το προσεχές καλοκαίρι
στην χώρα μας, ως βασικός ομιλητής του καθιερωμένου πλέον διεθνούς σεμιναρίου. Ο δύο
φορές πρωταθλητής με τους "Gators", Μπίλι Ντόνοβαν παραχώρησε συνέντευξη σε
αμερικάνικα ΜΜΕ
, μιλώντας μεταξύ άλλων και για το
ποια ομάδα θεωρεί φέτος το μεγάλο φαβορί. Χωρίς υπεκφυγές και διπλωματία ο κόουτς
της Φλόριντα έδειξε και με τα δυο του χέρια... Κεντάκι!

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Μπιλ Ντόνοβαν:

"Νομίζω ότι το Κεντάκι φέτος είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Δεν θα μου προκαλέσει
έκπληξη αν τελικά τα καταφέρουν. Είναι μια ομάδα, με πλούσιο ταλέντο, θα έλεγα ότι είναι
οι πιο ταλαντούχοι από όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι στο 16-0.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω αν
υπάρχει άλλος πλέι μέικερ στο κολεγιακό πρωτάθλημα σαν τον Τζον Γουάλ. Το γεγονός
επίσης ότι παίζουν με δύο πόιντ - γκαρντ (Γουάλ και Μπλετζόε) μαζί, τους κάνει πολύ
επικίνδυνους στο transition παιχνίδι αλλά και οργανωμένους όταν βρεθούν σε αργό ρυθμό.
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Αυτούς τώρα τους πλαισιώνουν παίκτες - θηρία όπως είναι ο Ντάνιελ Όρτον, ο Ντε
Μάρκους Κάζινς και ο Πάτρικ Πάτερσον, που για μένα ανήκουν όλοι στην καλύτερη
κολεγιακή ομάδα της χώρας.

Έχουν πιθανότατα τρεις, ή τέσσερις επιλογές ομάδων του ΝΒΑ στο ρόστερ τους που
κανένα άλλο κολέγιο δεν έχει. Είναι μια ομάδα με ταλέντο και φυσικά προσόντα που δεν
χάνει εύκολα. Έχουν ένα συνδυασμό τριών πραγμάτων που τους κάνει "αήττητους". Είναι
καλοί στα ριμπάουντ, έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας και σωστές επιλογές. Μερικοί
από τους παίκτες τους μαζεύουν τόσο γρήγορα τα ριμπάουντ και πασάρουν στον
αιφνιδιασμό, που δεν προλαβαίνεις να τους δεις.

Εμείς τον τελευταίο καιρό δεν είμαστε πολύ καλά. Έχουμε τέσσερις ήττες στα τελευταία
επτά παιχνίδια και ένα ματς το κερδίσαμε στην εκπνοή. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια ομάδα
που θα παλέψει για τον τίτλο, όμως, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι το Κεντάκι είναι φαβορί"
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