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There are no translations available.

Ο Νέβεν Σπάχια, που κατέκτησε με τη Βαλένθια το Eurocup, παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα
συνέντευξη στην οποία μιλάει για την ομάδα του, την ACB, τη διοργάνωση, το φάιναλ-φορ,
τα μυστικά όπλα των προπονητών και το συστατικό της επιτυχίας.
Μερικά κομμάτια της συνέντευξης του Κροάτη τεχνικού, που αποτέλεσε βασικό ομιλητή
του Διεθνούς Σεμιναρίου του 2008 στην Αθήνα, στο baskenet.gr:
Για την κατάκτηση του Eurocup και τους πανηγυρισμούς που ακολούιθησαν:
"Αισίως σήμερα, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πανηγυρικών εκδηλώσεων και μπορούμε
πλέον, να επιστρέψουμε στη κανονική μας ρουτίνα. Δεν στο κρύβω ότι νιώθω απίστευτα
κουρασμένος μετά από όλα αυτά αλλά και χαρούμενος που ξαναβρίσκουμε σιγά σιγά το
φυσιολογικό μας ρυθμό. Δεν έχει τελείωσε ακόμη η σεζόν και από το βράδυ της περασμένης
Κυριακής το υπενθυμίζω στους παίκτες μου.
Δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα από φίλους, συναδέλφους, πολύ κόσμο τις τελευταίες
ημέρες για να με συγχαρούν για τη κατάκτηση του Eurocup αλλά πλέον, γύρισα σελίδα.
Είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας αλλά σήμερα, είδα τα παιδιά να έχουν
και πάλι, το μυαλό τους στο παρκέ".
Για τον στόχο του Eurocup:
"Εγώ το είχα θέσει ως στόχο... Κανείς από τη διοίκηση, δεν το είχε θέσει στο τραπέζι, ούτε
με πίεσε αλλά το ήθελα προσωπικά και το είχα πει στους παίκτες μου. Είμαστε νεανική
ομάδα, με ταλέντο όμως, και φιλοδοξίες, που καθημερινά βελτιωνόμασταν. Το έβλεπα και
τους το έλεγα ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα πάρουμε και το τρόπαιο.
Η ισπανική λίγκα δυναμώνει τις ομάδες της όταν παίζουν αντίπαλοι της Μπαρτσελόνα, της
Ρεάλ, της Κάχα Λαμποράλ, της Μάλαγα. Αυτές οι "μονομαχίες" σου δημιουργούν επιπλέον,
κίνητρο. Στο «Copa del Rey» συνειδητοποίησα ότι είμαστε πολύ καλοί. Ώριμοι και ικανοί να
φτάσουμε μέχρι το τελικό".
Για το μυστικό της επιτυχίας (μπάτζετ ή ταλέντο):
"Νομίζω πολλά πράγματα και θα σου απαντήσω με βάση τη δική μου ομάδα, τη Βαλένθια.
Εμείς είχαμε ποιότητα από την αρχή της σεζόν αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν,
καθημερινά γινόμασταν καλύτεροι. Έχουμε επίσης, μια απίστευτη ατμόσφαιρα μέσα στα
αποδυτήρια, όπου ο καθένας ξέρει ακριβώς ποια είναι η δουλειά του. Αυτό είναι πολύ
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σημαντικό.
Όλοι λοιπόν, κάναμε τη δουλειά τους κατά γράμμα. Από τους προπονητές, τους γιατρούς,
τους παίκτες, τη διοίκηση. Επίσης, δεν είχαμε τρανταχτούς τραυματισμούς και γι' αυτό
δοξάζω το Θεό οπότε όλα αυτά λειτουργούν ως «συν» για να φτάσει μια ομάδα στη
κορυφή".
Για το φάιναλ-φορ τόνισε:
"Από τη μια, η Μπαρτσελόνα παίζει το καλύτερο μπάσκετ από τους τέσσερις που είναι στο
Φάιναλ Φορ. Στα μεγάλα παιχνίδια, η Μπαρτσελόνα δείχνει πάντα χαρακτήρα "νικητή".
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είναι ομάδα με ταλέντο, ποιότητα και κατά τη
γνώμη μου, έχει πλεονέκτημα σε σχέση με τους αντιπάλους της. Είναι δύσκολο να
προβλέψεις το νικητή αλλά εγώ ψηφίζω Μπαρτσελόνα.
Από την άλλη όμως, υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Θα είναι δύσκολο το έργο του αλλά έχει
πλεονέκτημα. Υπερτερεί σε ποιότητα των αντιπάλων του αλλά και πάλι, έχω δίλημμα
επειδή η Παρτίζαν είναι δυναμική ομάδα, με τον ίδιο προπονητή στο πάγκο της επί σειρά
ετών. Σίγουρα κανείς δεν πρέπει να την...ξεγράψει από πριν. Ας μην ξεχνάμε ότι νίκησε το
Παναθηναϊκό στην Αθήνα και τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ....
Οι παίκτες της δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Έχουν το λιγότερο άγχος σε σχέση με τους
υπόλοιπους οπότε είναι ικανοί για όλα. Ο Ολυμπιακός έχει ότι χρειάζεται για να πάρει τη
πρόκριση στο τελικό αλλά κόντρα στη Παρτίζαν, οι παίκτες του και ο κόουτς Γιαννάκης θα
δυσκολευτούν αρκετά. Αυτό πιστεύω".
Για τα... μυστικά όπλα των προπονητών:
"Πάντα μπορεί ένας προπονητής να επινοήσει "όπλο". Για παράδειγμα...Πρώτα από όλα,
θες καθαρό μυαλό, σωστό τάιμινγκ. Να έχεις σχεδιάσει και υλοποιήσει στις προπονήσεις
τον τρόπο για να σου βγει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα η καλύτερη σου άμυνα, η καλύτερη
σου επίθεση. Τίποτα δεν το αφήνεις στη τύχη... Πρέπει να προνοείς και να έχεις στον
αγωνιστικό χώρο τους κατάλληλους παίκτες τη κατάλληλη στιγμή.
Όλοι, πλην του Πασούτιν που ως χεντ κόουτς έχει μικρότερη εμπειρία σε μεγάλες
διοργανώσεις αλλά έχει μεγάλη εμπειρία ως ασίσταντ και παλιότερα, παίκτης, ξέρουν πως
πρέπει να το χειριστούν για να φτάσουν στο τελικό. Είμαι βέβαιος όμως, ότι και ο Πασούτιν
γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και θα πράξει αναλόγως. Σε ένα Φάιναλ Φορ, μετράει ακόμη και
η παραμικρή λεπτομέρεια».
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