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Τον περιορισμό του Γιάκα Λάκοβιτς και την πίεση στην περιφέρεια θεωρεί "κλειδιά" για το
ματς με τη Σλοβενία ο Θανάσης Παπαχατζής, που ξέρει πολύ καλά τη Σλοβενία και κυρίως
τον προπονητή της, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.

Ο έμπειρος προπονητής βρίσκεται αυτό το διάστημα στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιείται
το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Λοκομοτίβ Κουμπάν και αναλύει το παιχνίδι των
αντιπάλων της Εθνικής, αλλά και τη φιλοσοφία του "Μπόζα", με τον οποίο θα συνεργαστεί
φέτος στη ρωσική ομάδα.

"Είναι μια σκληρή ομάδα που παλεύει πολύ στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Είναι μαχητική
και μοιάζει πολύ με τη δική μας. Θεωρώ ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι, καθώς κι οι δύο
θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τον ρυθμό μέσα από την άμυνα τους. Θα είναι σκληρό
παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα ξεφύγει στο σκορ. Εκτός αν η δική μας είναι
τόσο καλή στην περιφερειακή άμυνα" τόνισε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Παπαχατζής.
Και συνέχισε λέγοντας: "Δεν έχει μεγάλο βάθος στην περιφέρει, για αυτό κατευθύνει το
παιχνίδι στους ψηλούς της. Είναι οπότε σημαντικό να μην υπάρχει πρόσβαση ώστε να πάει
η μπάλα κοντά στο καλάθι. Οι Λόρμπεκ, Σμόντις, Σλόκαρ και Μπέγκιτς σκοράρουν πολύ
από πικ-εν-ρολ, επιθετικά ριμπάουντ και post-up. Για αυτό δεν πρέπει η μπάλα να μπαίνει
εύκολα στο καλάθι.

Στην περιφέρεια παίζουν ουσιαστικά 3 1/2 παίκτες, ο Λάκοβιτς, ο Όζμπολτ κι οι δύο
Ντράγκιτς. Η προσφορά των άλλων παικτών είναι μικρή. Για μένα κλειδί είναι ο Λάκοβιτς,
με την έννοια ότι είναι ο μοναδικός καθαρός άσος που έχουν. Αυτός τους κατευθύνει και
επιβάλει τον ρυθμό, διότι οι Ντράγκιτς και Όζμπολτ έχουν περισσότερο εκτελεστικό ρόλο.
Θα πρέπει να τους πιέσουμε πολύ, ειδικά τον Λάκοβιτς και να τον σκάσουμε".

Ο ασίσταντ κόουτς της Λοκομοτίβ αναφέρθηκε και στον μικρό αδερφό του Γκόραν
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Ντράγκιτς, τον Ζόραν, που έκανε μια εξαιρετική χρονιά με την Κρκα κι έχει αναλάβει
σημαντικό ρόλο στην εθνική. "Είναι έκπληξη η μέχρι στιγμής προσφορά του. Είναι ένας
παίκτης-μαχητής, που δεν φοβάται. Στα παιχνίδια της πρώτης φάσης έβγαλε ενέργεια και
κέρδισε χρόνο συμμετοχής. Είναι στο ίδιο στυλ με τον αδερφό του, δηλαδή παίζει
περισσότερο με διεισδύσεις" εξήγησε.

Όσο για την αδυναμία της Σλοβενίας; "Είναι ξεκάθαρα το περιφερειακό σουτ. Δεν έχουν
πάρει λύσεις από τον Ούντριχ στο συγκεκριμένο κομμάτι και για αυτό πολλές ομάδες τους
έπαιξαν ζώνη. Κι εκεί είχαν πρόβλημα, όπως έγινε στην πρεμιέρα απέναντι στη Βουλγαρία,
όπου πήγαν να χάσουν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μόνο το Βέλγιο τους έπαιξε man-to-man για
40 λεπτά" ανέλυσε ο έμπειρος προπονητής, που έχει δουλέψει στη... μισή Α1
(Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Άρης, Μαρούσι, Ολυμπιακός, Μαρούσι, ΑΕΚ).
Ζώνη, βέβαια παίζουν κι οι Σλοβένοι. Την μνημόνευσε κι ο Ηλίας Ζούρος την παραμονή του
αγώνα. "Παίζουν την κλασσική 2-3. Τη χρησιμοποιούν μετά από τάιμ-άουτ κι αν δουν ότι
βγάζουν τον αντίπαλο εκτός ρυθμού, επιμένουν σε αυτή. Η δική μας ομάδα βέβαια είναι
έτοιμη κι οργανωμένοι σε όλους τους τομείς. Το σημαντικό, πάντως, είναι να βάλουμε τα
ελεύθερα σουτ, γιατί σίγουρα θα τα βρούμε. Το θέμα είναι και να τα βάλουμε".
Έχοντας δουλέψει αρκετά με τον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς αποκρυπτογραφεί τα στοιχεία
εκείνα που τον κάνουν εξαιρετικό αμυντικό προπονητή, διότι όλοι θέλουν να παίζουν οι
ομάδες τους καλή άμυνα, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν. Κι ο "Μπόζα" είναι αυτός που το
έκανε καλύτερα από όλους, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο που παίζεται το άθλημα
(στα μέσα του '90) με τη Λιμόζ.
"Δεν γίνεται με μαγικά. Επιμένει πάρα πολύ στην προπόνηση και πιέζει πολύ τους παίκτες,
ώστε να υπάρχει πάντα ένταση. Δίνει μεγάλη έμφαση στην ατομική υπευθυνότητα και στη
μαχητικότητα. Θέλει οι παίκτες του να παίρνουν τις μπάλες που διεκδικούνται και τους
ζητά να είναι σκληροί σε καταστάσεις σκριν για να μη δίνουν πλεονέκτημα στον αντίπαλο.
Επιμένει περισσότερο στη βάση της άμυνας και στο πως θα εκτελέσουν συγκεκριμένα
πράγματα και δεν συνηθίζει να ετοιμάζει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αυτό κάνει πάντα
τις ομάδες του σκληρές και μαχητικές.
Παίζει μεγάλο ρόλο κι ο ρυθμός του παιχνιδιού. Οι ομάδες του κυκλοφορούν πολύ τη μπάλα
στην επίθεση και δεν αφήνουν τον αντίπαλο να τρέχει. Σε αυτό ταιριάζουν πολύ οι δύο
ομάδες".
Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε και στον Γκόραν Ντράγκιτς, τον ΝΒΑερ των Σλοβένων, που
μέχρι στιγμής κολυμπά σε ρηχά νερά. "Τον ξέρουν οι περισσότερες ομάδες. Γνωρίζουν για
τις διεισδύσεις του κι αν δεν βρει διαδρόμους δεν απειλεί με σουτ (σ.σ έχει 1/17 τρίποντα
ως τώρα).
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Οι Σλοβένοι έχουν λίγες λύσεις στην περιφέρεια κι όταν ο αντίπαλος έχει να ασχοληθεί
μόνο με 2-3 παίκτες, τότε τα πράγματα γίνονται ευκολότερα για την άμυνα. Μην ξεχνάμε
ότι έχει έρθει και κούραση στην ομάδα λόγω των περιορισμένων λύσεων. Εμείς εκεί έχουμε
πλεονέκτημα από την άποψη ότι χρησιμοποιούμε περισσότερους παίκτες".
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