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Οι assistant coach του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μιλούν την παραμονή του τελικού
κυπέλλου στο Sepk.gr. Ο Βαγγέλης Αγγέλου αναφέρεται στα "απρόοπτα που γίνονται
κανόνας" και ο Ανδρέας Πιστιόλης υπογραμμίζει ότι θα παίξει ρόλο "η αποφασιστικότητα κι
η ενέργεια που θα βγάλουν οι παίκτες σε άμυνα και επίθεση". Διαβάστε αναλυτικά.

Ο assistant coach του Ολυμπιακού δεν θεωρεί θα υπάρξει διαφορετική τακτική προσέγγιση
του τελικού σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια των δύο ομάδων. "Δεν υπάρχουν
διαφορές. Οι ομάδες έχουν συγκεκριμένη φιλοσοφία, που είναι ξεχωριστή και τις
χαρακτηρίζει".
Και συνέχισε: "Η προετοιμασία για έναν τελικό δεν διαφοροποιείται. Απλά υπάρχει ένα
έξτρα κίνητρο για όσους παίρνουν μέρος σε αυτόν τον τελικό. Η εμπειρία, ο ενθουσιασμός
κι η ετοιμότητα είναι συστατικά ενός τέτοιου αγώνα. Το πόσο θα επηρεάσουν το τελικό
αποτέλεσμα, βέβαια, το βλέπει κανείς μετά".
Η πρόσφατη αναμέτρηση, πάντως, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο... οδηγού. "Ένα παιχνίδι
δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ειδικά τα παιχνίδια που κρίνουν έναν στόχο, όπως θα είναι για
παράδειγμα η προημιτελική σειρά με τη Σιένα. Πόσο μάλλον ένας τελικός όπου το
απρόοπτο είναι ο κανόνας. Σε τέτοια παιχνίδια η ατομική προετοιμασία κι η αντίδραση
είναι πολύ σημαντική".
Ολοκληρώνοντας ο Βαγγέλης Αγγέλου τόνισε: "Κάθε ομάδα έχει ένα αγωνιστικό manual, με
τα στάνταρ που ζητάει. Εμείς, όπως κι ο Παναθηναϊκός, θα προσπαθήσουμε να τα
φτάσουμε και παράλληλα να χαλάσουμε τη σταθερότητα του αντιπάλου. Αυτή είναι κι η
ομορφιά του μπάσκετ. Περιμένουμε πάντως ένα παιχνίδι αντάξιο της ποιότητας και της
εμπειρίας των δύο ομάδων, που θα αποτελέσει διαφήμιση για το άθλημα".

Από τη μεριά του ο συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ανδρέας Πιστιόλης, τόνισε: "Η
τακτική που θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες θα είναι παρόμοια με αυτή που έχουν δείξει
στα προηγούμενα ματς, συν κάποιες πρασαρμογές πάνω στο βασικό σχέδιο ανάλογα με το
τι δεν πήγε καλά στα προηγούμενα ματς. Σε αυτά τα ντέρμπι και ιδίως σε έναν τελικό είναι
πολύ σημαντική η προσέγγιση που θα έχουν οι παίκτες στο παιχνίδι: η διάθεση, η
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μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα κι ο χαρακτήρας που θα δείξουν. Οπότε σε σχέση με το
προηγούμενο ματς στο ΣΕΦ αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι η αποφασιστικότητα κι η
μαχητικότητα μας".

O assistant coach του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο τι πρέπει να διορθώσει και τι να
διατηρήσει η ομάδα σε σχέση με την πρόσφατη σύγκρουση των "αιωνίων" για το
πρωτάθλημα: "Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ήταν ο τρόπος που προσεγγίσαμε το παιχνίδι
σε σχέση με τη διάθεση. Δεν θεωρούμε ότι τακτικά υπήρχε κάποιο κενό που να δικαιολογεί
τη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαμε πολύ χαλαρά στο πρώτο μέρος, ενώ ο
Ολυμπιακός πάλευε περισσότερο για κάθε μπάλα και κάθε φάση. Όταν αυτό άλλαξε κι ο
Παναθηναϊκός έγινε πιο επιθετικός και πιο ενεργητικός ανέτρεψε μια μεγάλη διαφορά και
παραλίγο να πάρει το παιχνίδι.

Τακτικά μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιες μεθόδους και να κάνουμε κάποιες επιλογές
ώστε να πιέσουμε προς αυτή τη μεγαλύτερη επιθετικότητα.Πρέπει να είμαστε πιο
ενεργητικοί, ότι άμυνα και να παίξουμε, ακόμη και στο ένας-εναντίον-ενός. Το ίδιο και
επιθετικά να είμαστε πιο αποφασιστικοί και να τελειώνουμε πιο δυναμικά τις φάσεις στο
καλάθι. Αυτό είναι το κλειδί του παιχνιδιού.

Σε αυτά τα ματς συνήθως οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, οπότε κι αυτή είναι πολύ
σημαντική. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιοιύ, που έχουμε
συνηθίσει να λέμε δευτερεύοντα, αλλά δεν είναι τέτοια σε καμία περίπτωση, όπως τα
ριμπάουντ ή τα λάθη. Όποια ομάδα έχει τα καλύτερα νούμερα θα έχει το πλεονέκτημα.
Επίσης ένας παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει όλα τα σχέδια είναι η ευστοχία ή η
αστοχία. Ειδικά τα ποσοστά στα τρίποντα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ο Ολυμπιακός, όπως κι ο Παναθηναϊκός ρισκάρει σε κάποιους παίκτες. Οπότε η δική τους
ευστοχία δημιουργεί πρόβλημα, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με ορισμένους παίκτες
κλειδιά. Οι ομάδες αναγκαστικά παίρνουν το ρίσκο τους".
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