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Ο Κρις Χουγκάζ, που βρίσκεται για δεύτερη σερί σεζόν στη Γαλλία, μίλησε στην ιστοσελίδα
του ΣΕΠΚ για την προσπάθεια που κάνει με την Union Tarbes Lourdes και για τον τρόπο
δουλειάς στη χώρα.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος είναι μία από τις εξαιρέσεις του κανόνα που θέλει τις
γαλλικές ομάδες να εμπιστεύονται μόνο γηγενείς για την άκρη του πάγκου, αναφέρθηκε στο
επίπεδο του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας, στο οποίο συμμετέχει η ομάδα του,
έκανε τις συγκρίσεις του με την Ελλάδα και αναφέρθηκε επίσης στο πώς προσπαθεί να
"παντρέψει" τη φιλοσοφία του με τα χαρακτηριστικά των παικτών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το επίπεδο της Γαλλίας: "Είναι πολύ οργανωμένο το πρωτάθλημα εδώ, εντελώς
επαγγελματικό. Το επίπεδο των γηγενών παικτών είναι πολύ υψηλό, αγωνίζονται κάποιοι
πιο έμπειροι, αλλά και νέα παιδιά, που στελεχώνουν τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας.
Μιλάμε για μπάτζετ που φτάνουν σε επίπεδα της Basket League στην Ελλάδα. Είναι δύο
όμιλοι, από 14 ομάδες. Γενικά, είναι πολύ αθλητικό το παιχνίδι, παίζουν πολύ γρήγορα, τους
αρέσει να υπάρχει θέαμα και να παίζουν ωραίο μπάσκετ".

Για τη φιλοσοφία του: "Κάνω μια μίξη, κι εμένα μου αρέσει πολύ το αθλητικό και γρήγορο
παιχνίδι, απλά προσπαθώ να βάλω κάποιες αρχές και κανόνες στην άμυνα, γιατί όταν είσαι
πολύ καλός αθλητής, είναι πιο εύκολο να παίξεις άμυνα. Χωρίς όμως να θέλω να κόψω τον
χαρακτήρα τους. Η ομάδα μου είναι η πιο νεανική της κατηγορίας, είναι κάτι που επιδιώκω
κι εγώ να δουλεύω με νεαρούς αθλητές. Για μένα είναι απόλαυση ακόμη κι οι προπονήσεις.
Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο και όνειρα από τα παιδιά της ομάδας. Είναι ωραίο ένας
προπονητής να τα διαχειρίζεται όλα αυτά. Όσον αφορά στο παιχνίδι, ναι μεν υπάρχει
ταχύτητα, αλλά εκεί που προσπαθώ να δώσω βάση -γιατί κι εγώ προσπαθώ να
προσαρμοστώ ως ένα βαθμό- είναι οι αποστάσεις και η κυκλοφορία της μπάλας, αλλά πριν
από αυτό η μεταφορά της μπάλας στο transition. Το πιο σημαντικό είναι πως επειδή δεν
μπορείς να ελέγξεις πάντα την ταχύτητα, το πιο σημαντικό είναι να βάλεις κάποιους
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κανόνες στο spacing και στη μεταφορά της μπάλας. Η δική μου συμμετοχή είναι ακόμη
περισσότερη στην άμυνα, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την αθλητικότητα των παιδιών με
άμυνα σε όλο το γήπεδο και πιο επιθετική αντιμετώπιση στο πικ εν ρολ των αντιπάλων".

Για τον τρόπο παιχνιδιού στη Γαλλία: "Είναι πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι, πολύ πιο
αθλητικό. Εδώ ο στόχος είναι να γίνει το πρώτο βήμα για να πάνε τα παιδιά σε υψηλότερο
επίπεδο, για την πρώτη κατηγορία. Μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας και το ταπεραμέντο
των Γάλλων. Μιλάμε για μια χώρα που έχει πανηγυρίσει παγκόσμιο τίτλο σε όλα τα ομαδικά
αθλήματα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει σωστή νοοτροπία. Ταπεραμέντο, νοοτροπία και
αθλητικότητα δημιουργούν ένα κράμα που αποτελεί τη βάση για τους παίκτες εδώ".

Για το πρωτάθλημα και τον κορονοϊό: "Μιλάμε για μια χώρα που έχει χτυπηθεί πάρα
πολύ από τον κορονοϊό, με χιλιάδες νεκρούς. Η ομάδα μου είδε 17/20 άτομα της αποστολής
βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό τους τελευταίους μήνες. Ακολουθήσαμε όλα τα
πρωτόκολλα που υπήρχαν. Κάποια στιγμή επειδή είχε επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση,
διεκόπη η αθλητική δραστηριότητα σε όλη τη Γαλλία, εκτός της LNB, που συνεχίστηκε
χωρίς κόσμο. Η διαφορά σε εμάς είναι ότι δεν απαγορεύτηκαν οι προπονήσεις, οπότε για
ενάμιση μήνα κάναμε μια δεύτερη προετοιμασία. Μέχρι το τέλος του έτους θα παίξουμε τα
εξ αναβολής παιχνίδια και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο, με όλες τις
ομάδες".
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