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There are no translations available.

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία, που επισφραγίστηκε με τις συνεχόμενες ανόδους της
Κύμης από τα τοπικά μέχρι την Basket League, ο Βασίλης Μπρατσιάκος θα δοκιμάσει για
πρώτη φορά τις δυνάμεις του στο εξωτερικό. Ο Έλληνας τεχνικός θα εργαστεί στην Αλ
Σαντ από το Κατάρ, διαδεχόμενος έναν άλλο εκπρόσωπο της προπονητικής σχολής της
χώρας, τον Μάνο Μανουσέλη.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει για το Κατάρ προκειμένου να ξεκινήσει την σκληρή δουλειά, ο
Βασίλης Μπρατσιάκος μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για όσα προσδοκά να πετύχει με
την Αλ Σαντ και τα στοιχεία που θέλει να μεταδώσει στη νέα ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πώς προέκυψε η επιλογή του Κατάρ: "Ο ατζέντης μου με ενημέρωσε πριν από
μερικές ημέρες πως προέκυψε κενό στον πάγκο της Αλ Σαντ μετά την αποχώρηση του
Μάνου Μανουσέλη και με ρώτησε αν με ενδιαφέρει η θέση. Δηλώσαμε εξαρχής ενδιαφέρον
για τη δουλειά, επικοινώνησα με τον προκάτοχό μου, τον Μάνο Μανουσέλη, πήρα όλες τις
πληροφορίες που ήθελα. Έστειλα το βιογραφικό μου, που άρεσε στους ανθρώπους του
συλλόγου και προχωρήσαμε. Σημαντικό επίσης το γεγονός πως είχα πολύ καλές συστάσεις
από τον Μάνο Μανουσέλη και ουσιαστικά σε ένα βράδυ κλείσαμε τη συμφωνία συνεργασίας
για τον επόμενο χρόνο".

Για τις σκέψεις που κάνει λίγο πριν ταξιδέψει για το Κατάρ: "Είναι μια πρωτόγνωρη
εμπειρία για μένα και, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, είμαι ενθουσιασμένος με αυτή την
προοπτική για τη δουλειά και την καριέρα μου. Θέλω να πετύχω και θα κάνω τα πάντα για
αυτό. Είναι κάτι που ήθελα από καιρό, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, κι είμαι έτοιμος από
καιρό για αυτή την πρόκληση".
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Για τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην Αλ Σαντ: "Στόχος μου από τα πρώτα
χρόνια που εργάζομαι ως προπονητής είναι να ευχαριστιέμαι αυτό που κάνω, την
προπόνηση, την καθημερινότητα και μέσα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα στις ομάδε μου
να διεκδικώ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μου αρέσει να έχουν καλό κλίμα και να
"μυρίζουν" έτσι τα αποδυτήρια, γιατί αυτό είναι σημαντικός παράγοντας για να έρθει η
όποια επιτυχία. Αφού λοιπόν καταφέρω να μπω κι εγώ στην κουλτούρα του Κατάρ, του
αθλητισμού στη χώρα και της ομάδας μου, θα προσπαθήσω να τους φέρω όσο το δυνατόν
πιο κοντά στα δικά μου "πιστεύω" και τη δική μου φιλοσοφία".

Για τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ως τώρα: "Το άθλημα στο Κατάρ
αναπτύσσεται ραγδαία και με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Το εγχώριο
πρωτάθλημα δεν είναι βέβαια στο επίπεδο του ελληνικού, με τα βήματα προόδου που
γίνονται όμως, σε λίγα χρόνια θεωρώ ότι δεν θα έχει να ζηλέψει κάτι από τα πρωταθλήματα
άλλων χωρών. Η τεχνογνωσία υπάρχει, τα χρήματα επίσης, οπότε διαθέτουν σαν χώρα τα
εφόδια που απαιτούντα για να έρθει η πρόοδος".

Για τους στόχους που θέτει: "Θέλω να καθιερωθεί η Αλ Σαντ στις κορυφαίες της χώρας.
Να παίξουμε καλό μπάσκετ και να το ευχαριστιόμαστε πρώτα απ όλα εμείς, τα μέλη της
ομάδας. Θέλω να φέρουμε τον φίλαθλο κόσμο στο γήπεδο, να δώσουμε κίνητρα για να
βρεθούν στα παιχνίδια μας. Φυσικά, θέλω κι έναν τίτλο".
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