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Ο προπονητής της Δάφνης Κώστας Σορώτος μιλάει στο sepk.gr και αναλύει την τρέχουσα
κατάσταση στο πρωτάθλημα της Α2. Τι προτιμούν να παίζουν οι ομάδες σε άμυνα και
επίθεση, ποια είναι τα φαβορί για την Α1 και ποιοι κατά την γνώμη του θα παλέψουν για
την παραμονή:

Ανέκαθεν τα πρωταθλήματα της Α2, ήταν αμφίρροπα πρωταθλήματα και ιδιαίτερα
απρόβλεπτα. Την δεδομένη στιγμή μοιάζουν να έχουν πλεονέκτημα για την άνοδο τα
Τρίκαλα, εμείς στη Δάφνη, ενώ ακόμα είναι στην μάχη το Πανόραμα και η Λαμία. Για την
σωτηρία θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουν ο Σπόρτιγκ και το Φάληρο, ενώ από
κει και πέρα θα δοθεί μάχη μεταξύ του Ηλυσιακού της Χαλκίδας και της Πάτρας.

Επιθετικά οι ομάδες κινούνται γύρω από την μόδα της εποχής που είναι το pick en roll. Οι
περισσότερες από τις ομάδες της κατηγορίας βασίζονται σε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι
πρόκειται για ένα πρωτάθλημα περιφερειακών, αν και πολλές ομάδες διαθέτουν
αξιόλογους ψηλούς παίκτες. Βέβαια το pick εν roll στον απλό κόσμο μπορεί να φαίνεται σα
μια απλή τακτική, με ένα σκριν, όμως, δεν είναι έτσι. Για παίξεις καλό pick en roll
χρειάζεσαι καλούς παίκτες, ενώ σε κάθε φάση μπορεί να υπάρχουν 1.000 διαφορετικές
παραλλαγές και επιλογές. Θέλει πολύ ταλέντο να βρεις την καλύτερη επιλογή. Οι νίκες
έρχονται όχι από τις καλές εκτελέσεις, αλλά από τις καλές επιλογές που θα φέρουν και
τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην εκτέλεση.

Ο ρόλος του προπονητή είναι να διδάξει κατά την διάρκεια της εβδομάδας, όλες αυτές τις
παραλλαγές και να επιλέξει τις κατάλληλες ενόψει το επόμενου αντιπάλου. Δεν είναι τόσο
απλό να παίζεις αυτό το παιχνίδι, ούτε ο τεχνικός είναι αμέτοχος στα όσα
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διαδραματίζονται στα παρκέ.

Φέτος στην Α2, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ομάδων που στηρίζεται περισσότερο
στην αμυντική της λειτουργία και στο πόσο συμπαγής αμυντικά είναι. Σε αυτή την
κατηγορία, θεωρώ ότι ανήκουν η Δάφνη, τα Τρίκαλα, το Παγκράτι και το Πανόραμα.
Υπάρχουν και οι άλλες ομάδες που στηρίζονται στην επιθετική τους παραγωγικότητα και
στο πλούσιο ρόστερ τους. Αυτές, όμως, είδαμε ότι στην πορεία είχαν φθορές και
απώλειες, όπως π.χ. το Περιστέρι, η Λαμία και η ΜΕΝΤ.

Οι καλές αμυντικά ομάδες προτιμούν το πιεστικό man to man, εφαρμόζουν παγίδες και
αναζητούν την επιθετική άμυνα που θα φέρει ρυθμό και στην επιθετική τους λειτουργία.
Πολλές ομάδες χρησιμοποιούν και ζώνες, όμως, δεν είναι τόσο αρεστές ειδικά φέτος.

Πλέον για να πετύχει κάποιος στο πρωτάθλημα της Α2 χρειάζεται πάνω από όλα καλή
ομάδα και όχι τόσο καλούς παίκτες. Καλός παίκτης είναι αυτός που μπορεί να
λειτουργήσει μέσα στο σύνολο. Τα χρόνια που ένας σκόρερ έφερνε την ομάδα του ψηλά
έχουν περάσει. Νομίζω ότι τελευταίο τέτοιο δείγμα ήταν ο Πειραϊκός με τον Μίχαλο.
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