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Η Εθνική Γυναικών πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση στην τελική φάση του EuroBasket 2021,
μετά τις δύο νίκες που πέτυχε απέναντι σε Ισλανδία και Βουλγαρία. Το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα επιστρέφει έτσι σε μεγάλη διοργάνωση, μετά από τέσσερα χρόνια, γεμάτο
όνειρα για μια καλή πορεία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών, Βασίλης Μασλαρινός, μίλησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για την πρόκριση στην τελική φάση του EuroBasket 2021, τις
δυσκολίες στο κομμάτι της προετοιμασίας, ενώ ευχήθηκε σύντομα να επιστρέψουν όλοι οι
αθλητές και οι αθλήτριες στα γήπεδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την προετοιμασία: "Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους στο επιτελείο, αλλά και τα
κορίτσια. Το να πρέπει να διαχειριστούμε κάποιες παίκτριες που έρχονταν από
συνεχόμενους αγώνες και με κόπωση, μαζί με κάποιες άλλες που δεν είχαν υποχρεώσεις
εδώ και μήνες ήταν πολύ σημαντικό. Η δουλειά που έκανε όλο το επιτελείο ήταν εξαιρετική,
βοήθησαν όλοι προκειμένου να έχουμε -στο γήπεδο- το αποτέλεσμα που θέλαμε. Η ένταση
που βάζαμε ήταν πολύ προσεκτική, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Όλη η
διαχείριση έγινε πολύ σωστά".

Για το ψυχολογικό κομμάτι: "Προσπάθησα από την αρχή να περάσω στα κορίτσια ότι
έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε το δικό μας κομμάτι σωστά, με τις δύο νίκες. Αν η δική μας
απόδοση ήταν αυτή που πρέπει και παίρναμε μια καλή διαφορά, ξέραμε ότι θα ήταν στο
χέρι μας. Ήταν πολύ σημαντικός κι ο αγώνας με την Ισλανδία πάντως, γιατί μοιράσαμε τον
χρόνο και είδαμε ότι όλες οι κοπέλες είναι καλά. Στον αγώνα με τη Βουλγαρία ξέραμε τι
χρειαζόμασταν, αλλά δεν το περάσαμε ποτέ στα κορίτσια, δεν θέλαμε να βάλουμε έξτρα
πίεση από νωρίς. Το άγχος μας δεν ήταν να φτάσουμε σε σκορ πρόκρισης, αλλά το αν θα
προλαβαίναμε βάσει του χρόνου που απέμενε. Προσωπικά, πίστευα από την πρώτη στιγμή
ότι θα τα καταφέρουμε. Το ήθελαν όλοι πάρα πολύ".
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Για το παιχνίδι με τη Βουλγαρία: "Ξέραμε ότι η Βουλγαρία είναι πολύ σκληρή ομάδα,
πήγε τους δύο αγώνες με την Σλοβενία μέχρι το τέλος. Ξέραμε ότι θα παλέψει για τη νίκη,
παρά το γεγονός πως δεν είχε απτές ελπίδες για την πρόκριση. Αυτό φάνηκε στο πώς
πάλεψαν οι παίκτριες της από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ζητήσαμε από τα
κορίτσια να είναι προσεκτικά σε κάθε φάση, να δείχνουν ποια ομάδα καίγεται και παίζει
τελικό. Παίξαμε για κάθε μπάλα, από το τζάμπολ μέχρι το γκολ φάουλ της Μαριέλλας
(Φασούλα) στο τέλος. Είχαμε υπομονή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει πολλές φορές
"είμαστε καλά, κάντε υπομονή". Στο τέλος δικαιωθήκαμε".

Για την αποχή πολλών διεθνών παικτριών από την δράση τους τελευταίους μήνες
λόγω του lockdown στον αθλητισμό: "Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν
είμαι ειδικός για να πω τι χρειάζεται για να γυρίσουμε στα γήπεδα. Το μόνο που μπορώ να
πω είναι ότι τα κορίτσια σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, από τότε που ξεκίνησαν τον
αθλητισμό μέχρι τώρα, έχουν μάθει να ζουν με αθλητικά πρωτόκολλα και κανόνες. Εύχομαι
να βρεθεί ο τρόπος και να μπορέσουν όλες οι αθλήτριες, όχι μόνο οι διεθνείς, να γυρίσουν
στα γήπεδα".

Για το επίπεδο του EuroBasket 2021: "Η αθλητικότητα περνάει πλέον στο γυναικείο
μπάσκετ, μετά το ανδρικό. Έχει ομάδες με πολύ καλές αθλήτριες, ομάδες που έχουν κάνει
νατουραλιζέ κάποιες ξένες παίκτριες. Εμείς πάμε με αρχικό στόχο να πάρουμε εμπειρίες,
γιατί κατά βάση έχουμε νέα κορίτσια στο ρόστερ. Αν ο όμιλος είναι τέτοιος που θα μας
επιτρέψει να δούμε την πρόκριση, εννοείται πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να τα
καταφέρουμε".

Ο ΣΕΠΚ συγχαίρει όλο το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών και τις αθλήτριες που
προσπάθησαν σε όλους τους αγώνες των προκριματικών, προκειμένου το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πανηγυρίσει μια τόσο σημαντική επιτυχία.
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