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Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας, ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε
να κάνει το 3/3 στην Α1 Γυναικών και να βρίσκεται στην κορυφή. Τα δεδομένα όμως
άλλαξαν άρδην, πολύ γρήγορα, με την αγωνιστική δράση σε όλα τα πρωταθλήματα (πλην
της Basket League) να διακόπτεται. Ο Νίκος Δουβίτσας μίλησε στην ιστοσελίδα του
Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης για την προσπάθεια που γίνεται φέτος
στον σύλλογο, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν σε περίπτωση που η αποχή από τις
προπονήσεις κρατήσει περισσότερο από έναν μήνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα:

Για την εξαιρετική εκκίνηση του ΠΑΣ Γιάννινα τη φετινή σεζόν: "Είχαμε βάλει ως
στόχο, από την στιγμή που βγήκε το πρόγραμμα του Κυπέλλου, θέλαμε να πάρουμε την
πρόκριση στον θεσμό κι εν συνεχεία να κάνουμε τρεις ή τέσσερις νίκες στις τέσσερις
πρώτες αγωνιστικές, μέχρι δηλαδή τη διακοπή για τα προκριματικά της Εθνικής Γυναικών.
Ο κορονοϊός μάς πρόλαβε βέβαια και άλλαξαν όλα τα δεδομένα, με την τωρινή διακοπή του
πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Δεν εννοώ πως υποτιμούσαμε κάποια από τις ομάδες,
είχαμε όμως μεγάλη πίστη στις δικές μας δυνατότητες και βλέπαμε μέρα με τη μέρα στις
προπονήσεις πως έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο".

Για το αν αλλάζουν οι στόχοι μετά το 3/3 στην εκκίνηση της Α1 Γυναικών: "Από την
πρώτη στιγμή που πήγα στην ομάδα, ο στόχος ήταν η εξάδα. Αρχικά, για οικονομικούς
λόγους ξεκινήσαμε δίχως ξένη στο "5", αλλά είδαμε ότι υπάρχει σοβαρό στη διάρκεια της
προετοιμασίας. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει, εν τέλει, μεταγραφή για να ενισχυθούμε.
Μόλις ενσωματώθηκε το νέο μέλος της ομάδας, είδαμε ότι η ποιότητά μας ανέβηκε
σημαντικά, οπότε ο στόχος της εξάδας μετατράπηκε σε στόχο για τετράδα. Προφανώς,
όταν μιλάμε για μια ομάδα που πέρσι, αν δεν προέκυπτε το πρώτο κύμα του κορονοϊού, θα
υποβιβαζόταν, φέτος το να μπει ως στόχος η τετράδα είναι μεγάλο άλμα. Από την στιγμή
που η ομάδα έχει δέσει, με γηγενείς και ξένες, κοιτάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά, τόσο στην
Α1 Γυναικών όσο και στο Κύπελλο. Αυτά βέβαια είναι σχετικά, λόγω της πανδημίας. Είδαμε
ότι τώρα, για παράδειγμα, έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, στην πορεία δεν ξέρουμε πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα. Κάθε βδομάδα αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα".

1/2

Δουβίτσας: "Πιο ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα, αλλά να δούμε πόσο θα κρατήσει η διακοπή"
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 13:31

Για το επίπεδο της Α1 Γυναικών τη φετινή σεζόν, παρά τις όποιες δυσκολίες: "Το
φετινό πρωτάθλημα θα είναι γεμάτο δυσκολίες για όλους, λόγω των καταστάσεων που
έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία. Καθαρά από αγωνιστική άποψη, το πρωτάθλημα θα
είναι πιο ανταγωνιστικό. Ήδη ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει ήττα, υπάρχουν
αρκετές ομάδες από πίσω με ποιοτικά ρόστερ και φιλοδοξίες. Βλέπω ότι θα είναι πολύ
μεγάλος ο ανταγωνισμός, ειδικά για την πρώτη πεντάδα. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με
τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή και τα playouts, νομίζω πως η διαφορά
ποιότητας θα είναι μεγάλη και θα δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων".

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος: "Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος η μη διεξαγωγή της
4ης αγωνιστικής, πριν από τη διακοπή για την Εθνική Γυναικών. Είναι σαφές πως όλες οι
ομάδες θα έχουν τεράστιο πρόβλημα με το κομμάτι των προπονήσεων. Αν η διακοπή είναι
μόνο για τρεις εβδομάδες, όπως έχει αρχικά ανακοινωθεί, εύκολα ή δύσκολα, μετά οι
ομάδες θα μπορέσουν να επανέλθουν σε βαθμό ετοιμότητας κοντά στο 70% και σταδιακά
να επιστρέψουν εκεί που ήταν. Αν, πάντα, μιλάμε για διακοπή προπονήσεων και αγώνων
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αν η διακοπή πάει στους δύο μήνες ή περισσότερο, οι ομάδες θα
έχουν τεράστια προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Μετά για να επανέλθουν όλοι θα χρειαστεί
μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα με τον κίνδυνο για τραυματισμούς".
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