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Λίγο πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για να παίξει το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής
στο TOP 16 της Ευρωλίγκα, κόντρα στη Σιένα ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Ετόρε
Μεσίνα, μίλησε στην ισπανική εφημερίδα “Marca”. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες της
“βασίλισσας” και στο τι πρέπει να κάνει προκειμένου να πανηγυρίσει τη νίκη στην Ιταλία.

“Είχα πει πριν από το παιχνίδι με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ πόσο σημαντικό είναι σε αυτό
τον όμιλο που παίζουμε να κερδίζεις εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ένα γκρουπ τόσο
δύσκολο με τόσο καλές ομάδες που η μία νίκη ή η μία ήττα, είναι δεδομένο ότι θα κρίνει την
τελική κατάταξη.

Στη Σιένα περιμένουμε μια πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα γιατί και αυτοί καίγονται για τη
νίκη. Ειδικά μετά την ήττα τους στην Τουρκία είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν άλλο
κακό ματς. Ο πρόεδρός τους μάλιστα τσακώθηκε με τους διαιτητές και γενικότερα το κλίμα
δεν θα είναι ιδανικό για μας.

Πρέπει να είμαστε πολύ ψύχραιμοι και πολύ συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση. Κλειδί για
μένα θα είναι η καλή άμυνα, από την οποία φιλοδοξούμε να βρούμε εύκολα καλάθια στο
ανοικτό γήπεδο. Στην Τουρκία το πρόβλημα της Σιένα ήταν ακριβώς αυτό, δεν κατάφερε να
παίξει καλή άμυνα και να κάνει το παιχνίδι της. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να έχουν
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καλή κυκλοφορία γιατί έτσι βρίσκουν ρυθμό. Είναι απαραίτητο να πιέσουμε ασφυκτικά τη
μπάλα. Πρέπει να παίξουμε άμυνα 41 λεπτά, ούτε καν 40.

Η συμμετοχή του Φελίπε Ρέγες είναι αμφίβολη, αφού δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί
λόγω του τραυματισμού του. Νομίζω όμως, ότι το κενό του μπορεί να το καλύψει ο
Λαβρίνοβιτς με λίγα περισσότερα λεπτά μέσα στο παρκέ. Έχουμε και τον Τόμιτς πλέον, ο
οποίος όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο μου θυμίζει τον Ράσο Νεστέροβιτς, που
είχαν παίκτη στην Μπολόνια. Είναι παίκτης με προσωπικότητα, παρά το νεαρό της ηλικίας
του. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει στους συμπαίκτες του και γενικά από τη
συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Ελπίζω να κάνει κι αυτός την καριέρα που έκανε ο
Νεστέροβιτς”!
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