Ο Ιτούδης αναλύει στο sepk.gr τον τελικό κυπέλλου
Δευτέρα, 23 Φεβρουάριος 2009 13:07

Ο... κυπελλούχος Δημήτρης Ιτούδης μιλάει στο site του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης για τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, αναλύοντας τα σημεία που
έκριναν το παιχνίδι, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος
που ακολουθεί.

&quot;Χωρίς αμφιβολία αποδείχτηκε κλειδί για μας η άμυνα που παίξαμε στο δεύτερο
ημίχρονο. Ελέγξαμε τον «αέρα», με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε
πολλές δεύτερες ευκαιρίες με επιθετικά ριμπάουντ που μας πόνεσαν γιατί έγιναν καλάθι ή
φάουλ. Στο δεύτερο, όμως, καταφέραμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ.

Είναι σημαντικό ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο, στο οποίο σκοράραμε 27 πόντους, είχαμε
πολύ καλή αλληλοκάλυψη, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πολλές αλλαγές. Ελέγξαμε τους
χώρους, είχαμε καλή αδύνατη πλευρά και δεν χρειάστηκε να κάνουμε πολλές περιστροφές
που ενδεχομένως να μας δημιουργούσαν πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ.

Επιθετικά αναγνωρίσαμε πολύ καλά τις αδυναμίες του αντιπάλου και «χτυπήσαμε» σε
θέσεις και παίκτες που θεωρούμε ότι έχουμε πλεονέκτημα. Σκοράραμε μεγάλα καλάθια με
τον Διαμαντίδη και τον Περπέρογλου και γενικά τα γκαρντ μας έκαναν εξαιρετική δουλειά.
Έκαναν ένα ώριμο παιχνίδι, δημιούργησαν, εκτέλεσαν και κράτησαν σωστές αποστάσεις. Ο
Γιασικεβίτσιους, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης κι ο Περπέρογλου ήταν καταπληκτική και
στους τρεις αυτούς τομείς&quot; ήταν τα πρώτα λόγια του ασίσταντ κόουτς του
Παναθηναϊκού.
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Για να συνεχίσει: &quot;Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε υψηλό ρυθμό, το αντίθετο... Το
τέμπο ήταν πολύ αργό κάτι που δεν μας αρέσει και θα προσπαθήσουμε να το
αλλάξουμ&quot;ε.

Σε μια βδομάδα οι δύο αντίπαλοι αναμετρούνται και πάλι αυτή τη φορά για το
πρωτάθλημα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ωστόσο, είναι ξεκάθαρος
ότι το ένα παιχνίδι δεν συνδέεται με το άλλο.

&quot;Το ένα ματς δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Κι οι δύο ομάδες έχουμε φρέσκιες
τις αναμνήσεις και θα δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό το παιχνίδι: τι κάναμε σωστά και τι
δεν κάναμε, τι προσπάθησε να κάνει ο αντίπαλος, τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε. Θα
δουλέψουμε πολύ στο παιχνίδι του κυπέλλου για να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι στον
αγώνα του πρωταθλήματος.

Άλλωστε τα χαρακτηριστικά του αγώνα δεν είναι τα ίδια. Θα παίξουμε σε ένα γήπεδο
που θα έχει μόνο φίλους του Ολυμπιακού κι όχι σε ένα ουδέτερο όπως ήταν το Ελληνικό,
ενώ την Κυριακή μιλούσαμε για ένα νοκ-άουτ ματς. Οι δυσκολίες βέβαια είναι πολλές, διότι
έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη και πλήρη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Επειδή κερδίσαμε,
όμως, ένα παιχνίδι δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε ή κοιμάστε...&quot;
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