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There are no translations available.

Η Νίκη Αμαρουσίου μετράει τρεις σερί νίκες στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της
Α ΕΣΚΑ, διεκδικώντας την επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες με τον Τάσο
Νικητόπουλο στην άκρη του πάγκου. Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων
μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη μάχη της ανόδου και την προσπάθεια που
καταβάλει η Νίκη ώστε να πρωταγωνιστήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την προσπάθεια που κάνει φέτος στο πρωτάθλημα της Α' ΕΣΚΑ η Νίκη
Αμαρουσίου: "Από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε με τη διοίκηση της Νίκης
Αμαρουσίου, θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα προσπαθήσει να
πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την επιστροφή της στης εθνικές κατηγορίες, καθώς ο
πήχης ήταν ήδη ψηλά με την περσινή συμμετοχή στα playoffs ανόδου. Προσπαθούμε
σταδιακά να βρούμε ομοιογένεια και να παίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, ξεπερνώντας
τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν στην πορεία. Δεν μου αρέσει να
χρησιμοποιώ τους τραυματισμούς ως δικαιολογία, είναι κι αυτοί... μέσα στο παιχνίδι
ωστόσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, τα
παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έχουν ανταπεξέλθει και είναι δεδομένο η Νίκη θα
διεκδικήσει ως το τέλος τον στόχο της".

Για τους στόχους της Νίκης Αμαρουσίου: "Η Αγία Παρασκευή και η Πεύκη έχουν
ξεχωρίσει και θεωρούνται από πολλούς ως τα ξεκάθαρα φαβορί. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται,
ο στόχος της Νίκης Αμαρουσίου είναι μόνο το επόμενο παιχνίδι, εν προκειμένω αυτό με τη
Νήαρ Ηστ στην έδρα μας (9/12, 19:45). Προσπαθούμε σκληρά στις προπονήσεις και τους
αγώνες προκειμένου να παρουσιάζουμε ανταγωνιστικό πρόσωπο και προχωράμε βήμα βήμα ώστε να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό και να πάρουμε
ό,τι μας αναλογεί. Εξάλλου, αυτό που χαρακτηρίζει τις καλές ομάδες είναι ότι μπορούν να
ανταπεξέλθουν στην πίεση. Για μένα, είναι καλό να παίζεις υπό πίεση γιατί έτσι είσαι
πάντα σε εγρήγορση".
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Για το επίπεδο του εφετινού πρωταθλήματος: "Πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος
σε κάθε παιχνίδι γιατί αλλιώς, θα το πληρώσεις! Συμμετέχουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Για παράδειγμα, η Νήαρ Ηστ που είναι
στην τελευταία θέση κι έχει χάσει τον ηγέτη της, τον Θέμη Κουπίδη, λόγω τραυματισμού...
Όταν γυρίσει ο Κουπίδης, θα είναι ικανή να κοντράρει την Πεύκη και την Αγία Παρασκευή!
Κάθε παιχνίδι εκτός έδρας είναι πάρα πολύ δύσκολο ενώ είναι δεδομένο ότι πρέπει να
προστατεύσεις το γήπεδο σου, εφόσον θες να φτάσεις ψηλά. Οι ισορροπίες είναι πολύ
λεπτές. Κάνεις δυο νίκες και είσαι στα playoffs ανόδου, κάνεις δυο ήττες και κινδυνεύεις...
Το πιο σημαντικό είναι να έχεις διάρκεια".

Για τις συνθήκες που βρήκε στη Νίκη: "Η Νίκη Αμαρουσίου προσφέρει τις καλύτερες
συνθήκες για να δουλέψεις. Είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία μου με τους παίκτες,
τη διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή. Συνεχίζουμε ενωμένοι ώστε να πετύχουμε το
καλύτερο δυνατό στο πρωτάθλημα".
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