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Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς Τζορτζ Καρλ, ανανέωσε τη συνεργασία του με την
ομάδα, για έναν ακόμα χρόνο, έναντι του ποσού των 4,5 εκ. δολαρίων. Στο ΝΒΑ τέτοιες
επεκτάσεις συμβολαίων, θεωρούνται σπάνιο... φαινόμενο, αφού οι περισσότεροι
προπονητές ανανεώνουν συνήθως από τρία ως πέντε χρόνια. Ο ίδιος μίλησε γι' αυτό στην
επίσημη σελίδα της λίγκας και ξεκαθάρισε για ποιο λόγο συνέβη και γιατί δέχθηκε να
υπογράψει μια τόσο μικρή επέκταση.

Η συνέντευξη του Τζορτζ Καρλ:

Γιατί υπογράψατε μια τόσο μικρή επέκταση. Συνήθως οι προπονητές στο ΝΒΑ θέλουν να
έχουν έναν μακρινό ορίζοντα, να νοιώθουν ασφάλεια στη δουλειά τους και αυτό περνάει και
στους παίκτες...

“Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η λίγκα
τον τελευταίο καιρό. Πόσοι προπονητές θα υπέγραφαν σε μια χρονιά που μπορεί να έχει
ακόμα και απεργίες. Εγώ το έκανα. Με την ομάδα δεν έχει να κάνει. Δεν πρόκειται να
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επηρεάσει τους παίκτες στο πως θα προετοιμαστούν”.

Πως αισθάνεσαι που το έκανες;

“Υπέροχα. Με τον ιδιοκτήτη της ομάδας είχαμε κάποιες κουβέντες τις τελευταίες δύο
μέρες, συναντηθήκαμε κάποιες φορές και συμφωνήσαμε. Θεωρώ ότι ένας σέβεται αρκετά
τον άλλον και για τον λόγο αυτό μπορούμε και συνεργαζόμαστε”.

Ένας από τους ανθρώπους που έχει επηρεάσει την καριέρα σου ο Ντον Νέλσον είναι πολύ
κοντά να μπει στην καλύτερη δεκάδα προπονητών της ιστορίας του ΝΒΑ. Πιστεύεις ότι θα
πλησιάσεις ποτέ τον “Νέλι”;

“Για μένα είναι ένας άνθρωπος που έχει όντως επηρεάσει την προπονητική μου
σταδιοδρομία. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει να ανέβω. Νομίζω ότι έπρεπε να
είναι καθηγητής προπονητικής. Ακόμα με διασκεδάζει πολύ να μιλάω μαζί του για μπάσκετ.
Τον ρωτάω τι δεν πάει καλά στην ομάδα μου. Δεν το κρύβω του τηλεφωνώ για τέτοια
θέματα. Επίσης έδωσε στον γιου μου Κόμπι την ευκαιρία να παίξει στο ΝΒΑ, ακόμα και αν
έκανε απλά ένα δεκαήμερο συμβόλαιο. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω τον γιο μου σε τρία –
τέσσερα παιχνίδια στο ΝΒΑ και τον χάρηκα γιατί έπαιξε πραγματικά καλά. Ο Νέλι του
έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να του δώσει κι άλλη ευκαιρία”.

Στο All Star παιχνίδι ήσουν προπονητής της Δύσης και η Δύση είχε τέσσερα πλέι μέικερ.
Νας, Κιντ, Μπίλαπς και Ντερόν Ουίλιας. Χωράνε τέσσερα πόιντ γκαρντ σε μια ομάδα;

“Λατρεύω τους πλέι μέικερ. Είναι ότι καλύτερο μπορείς να έχεις μέσα στο παρκέ για να
πασάρει... σωστά; Όσοι περισσότεροι μπορούν να φτιάξουν παιχνίδι, τόσο καλύτερα
παίζεις. Η απάντηση είναι ότι ναι μπορούν να υπάρχουν τέσσερις πλέι μέικερ σε μια
ομάδα”.

Πως μπορείς να μανατζάρεις και να κρατάς σε υψηλό επίπεδο παίκτες όπως ο Νας και ο
Μπίλαπς που είναι στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους;
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“Καταρχήν αυτοί πλέον ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να κερδίζουν. Στήριξαν την καριέρα
τους, όχι σε αριθμούς και ειδικές ικανότητες, αλλά στο ότι οι ομάδες τους τις
περισσότερες φορές κέρδιζαν τα παιχνίδια. Ο Τσόνσι έχει πάει σε επτά τελικούς. Τέτοιοι
σε όλο το πρωτάθλημα είναι τρεις ή τέσσερις τύποι, όχι παραπάνω. Με τον Νας έχεις
άλλο να θαυμάσεις. Παίζεις παιχνίδι μαζί του και στο βιντέο μόνο μπορείς να καταλάβεις τι
έκανε.

Δεν προλαβαίνεις... Πασάρει κάθε δυνατή πάσα που μπορεί να βγει σε αγώνα μπάσκετ.
Νομίζω ότι μόνο ο Μάτζικ και ο Στόκτον μπορούσαν να το κάνουν παλιά αυτό. Να
αναρωτιέσαι συνέχεια: “Καλά που το είδε αυτό;” ή “Πως αισθάνθηκε κάτι τέτοιο;”

Πολύ πιστεύουν ότι το πιο δύσκολο για έναν προπονητή του ΝΒΑ είναι πάρει το
πρωτάθλημα συμφωνείς;

“Το πιο δύσκολο είναι να κοουτσάρεις 82 παιχνίδια. Νομίζω τα πλέι οφ δεν είναι τόσο
δύσκολα να τα κοουτσάρεις, όσο το να κάνεις μια πολύ καλή κανονική περίοδο. Όλο το
χρόνο έχεις τραυματισμούς, ταξίδια, συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι πιο δύσκολο
από τα πλέι οφ. Τα πλέι οφ είναι μια ειδική κατάσταση”
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