Προπονητής της χρονιάς ο Ομπράντοβιτς
Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2009 14:01

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που πανηγύρισε το &quot;Triple Crown&quot; με τον Παναθηναϊκό,
αναδείχτηκε &quot;προπονητής της χρονιάς&quot; σύμφωνα με τη ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ.
Δεύτερος σε ψήφους ήρθε ο περσινός &quot;προπονητής της χρονιάς&quot; Σούλης
Μαρκόπουλος που είχε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά με το Μαρούσι, ενώ τον ακολούθησε ο
Γιάννης Σφαιρόπουλος στην πρώτη του ολοκληρωμένη χρονιά ως πρώτος προπονητής.
&quot;Χαίρομαι πολύ για την τιμή, αλλά και για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η δουλειά
όλων των ανθρώπων που δουλεύουν στην ομάδα. Γιατί στην επιλογή μου ως καλύτερου
προπονητή, θεωρώ ότι αναγνωρίζεται και ότι έκαναν όλοι όσοι δουλεύουν για την
ομάδα&quot; ήταν τα πρώτα λόγια του Σέρβου τεχνικού.
&quot;Αν επιλέγουν εμένα ως καλύτερο προπονητή, σημαίνει πως το επιτελείο μου είναι
το καλύτερο. Και θέλω να ευχαριστήσω όσους δουλεύουν μαζί μου και ιδιαίτερα τους
παίκτες μου για ότι έκαναν στη διάρκεια όλης της χρονιάς&quot; πρόσθεσε.
&quot;Οι παίκτες έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν όλη τη χρονιά, σε μια δύσκολη χρονιά
που είχε διακυμάνσεις. Και στο τέλος κατάφεραν να πετύχουν κάθε στόχο που είχαμε
θέσει. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος γιΆ αυτούς. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ και σε αυτούς για ότι έκαναν, αλλά και γενικότερα σε όλους όσους δουλεύουν
μαζί τους&quot; συμπλήρωσε.
Όσο για την επόμενη σεζόν; &quot;Είναι μια επικίνδυνη χρονιά. Η ιστορία μας έχει δείξει
ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη περίοδο, αν
θέλουμε και πάλι να είμαστε πρωταγωνιστές και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η βάση
υπάρχει. Και από τα σημαντικότερα κλειδιά είναι ότι είμαστε πραγματική ομάδα, ότι
είμαστε οικογένεια&quot; κατέληξε.
Συνολικά στη ψηφοφορία πήραν μέρος 50 εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Όλοι τους
συμπεριέλαβαν τον &quot;Ζοτς&quot; στις προτιμήσεις τους.
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Αναλυτικά οι ψήφοι
Ζέλικο Ομπράντοβιτς (Παναθηναϊκός) 142
Σούλης Μαρκόπουλος (Αμαρουσίου) 109
Γιάννης Σφαιρόπουλος (Κολοσσός) 33
Βαγγέλης Αγγέλου (Τρίκαλα) 9
Παναγιώτης Γιαννάκης (Ολυμπιακός) 8
Ηλίας Ζούρος (Πανελλήνιος) 8
Κώστας Πιλαφίδης (Καβάλα) 4
Κώστας Φλεβαράκης (ΑΕΚ) 3
Γιώργος Καλαφατάκης (ΠΑΟΚ) 2
ΑΝτρέα Ματσόν (Άρης) 1
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