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Ο ασίσταντ κόουτς του Ολυμπιακού, Μάνος Μανουσέλης, μίλησε στο sepk.gr για τη
σπουδαία εκτός έδρας νίκη του επί της Ζαλγκίρις -στα πλαίσια της 5η αγωνιστικής του
Top-16 της Euroleague- κάνοντας την τεχνική ανάλυση του αγώνα.
Ο άμεσος συνεργάτης του Παναγιώτη Γιαννάκη, επιβεβαιώνοντας τη νέα φιλοσοφία της
ομάδας, στάθηκε περισσότερο στην αμυντική τακτική των «ερυθρολεύκων» και στον έλεγχο
του ρυθμού, που ήταν και τα σημεία κλειδιά.
«Κρατώντας τη Ζαλγκίρις 35 πόντους κάτω από το μέσο όρο της κάναμε τη... μισή
δουλειά» είπε αρχικά ο Μάνος Μανουσέλης.
Πέρα από τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε και
μια ακόμη. Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες είχαν αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις και στην κανονική
περίοδο της Euroleague και γνώριζαν από... πρώτο χέρι την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο
Κάουνας.
«Ήταν σημαντικό ότι οι παίκτες είχαν ξαναπαίξει σε αυτό το γήπεδο κι ήξεραν την
ατμόσφαιρα που τους περίμενε. Δεν είναι λίγο να μένεις συγκεντρωμένος μέσα στη
φασαρία που κάνουν οι Λιθουανοί. Εμείς δεν πανικοβληθήκαμε σε κανένα σημείο του
παιχνιδιού» εξήγησε συγκεκριμένα ο ασίσταντ κόουτς των «ερυθρολεύκων».
«Κάναμε και σε αυτό το παιχνίδι τα βασικά πράγματα που ζητάει ο κόουτς. Δεν θέλαμε να
δώσουμε εύκολα καλάθια και καταφέραμε να ελέγξουμε πλήρως τον ρυθμό. Κυριότερη
επιδίωξη μας είναι να μην γίνονται ενέργειες εκτός λογικής στην επίθεση. Είναι
προτιμότερο από το να κάνουμε μια επιλογή με λίγες πιθανότητες επιτυχίες, να μην
κάνουμε καμία και να περιμένουμε την επόμενη κίνηση. Αυτή η φιλοσοφία μας δίνει
δικαίωμα να δείχνουμε ένα μαχητικό πρόσωπο στην άμυνα και να αντιμετωπίζουμε το
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παιχνίδι φάση-φάση»
χαρακτηριστικά.

πρόσθεσε

Το κομμάτι του ρυθμού ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Ολυμπιακό που αντιμετώπισε μια
άκρως επιθετική ομάδα με πολύ δυνατή περιφέρεια. «Κυριότερος στόχος μας ήταν να
ελέγξουμε τον ρυθμό κι είναι στα «συν» ότι ο αντίπαλος δεν εκδήλωσε αιφνιδιασμό.
Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, βάζοντας ένα χέρι στα σουτ των Πόποβιτς και Μπράουν, που δεν
είχαν ελάχιστες ευκαιρίες να σουτάρουν αμαρκάριστοι.

Αυτό ήταν σημαντικό διότι η Ζαλγκίρις έχει συγκεκριμένες λύσεις στην επίθεση. Δεν
παίρνει σκορ μέσα από τη ρακέτα. Η δύναμη της είναι οι τέσσερις περιφερειακοί (Πόποβιτς,
Μπράουν, Κόλινς και Μασιούλις). Δεν αντιμετωπίσαμε εκπλήξεις. Αυτά που είχαμε δει να
κάνουν, αυτά έκαναν οι Λιθουανοί και στο συγκεκριμένο ματς» συμπλήρωσε ο άμεσος
συνεργάτης του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Όσο για την αντίδραση του Ολυμπιακού στις αμυντικές επιλογές της Ζαλγκίρις; «Στις
επαναφορές από την πλάγια ή την τελική γραμμή η Ζαλγκίρις παίζει ζώνη. Κι εκεί
αντιδράσαμε σωστά. Μπορεί να μην μπήκαν κάποια αμαρκάριστα σουτ, αλλά γυρίσαμε τη
μπάλα και κάναμε καλές επιλογές»
απάντησε ο Μάνος Μανουσέλης για να ολοκληρώσει την τεχνική του ανάλυση λέγοντας:
«Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το post-up του Μαρκ Τζάκσον και να χρησιμοποιήσουμε τον
Μπουρούση στο «5» για να βγάλουμε εκτός ρακέτας τους Εντζάι και Ζουκάουσκας που δεν
είναι τόσο καλοί στην πικ-εν-ρολ άμυνα. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να δημιουργήσουμε
χώρους για τους περιφερειακούς.
Στο ξεκίνημα είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
βελτιωθήκαμε. Ρισκάραμε σε αυτό το κομμάτι με αλλαγές στα σκριν πάνω στη μπάλα. Με
τους ψηλούς να μαρκάρουν περιφερειακούς μακριά από το καλάθι, ήμασταν ευάλωτοι στα
ριμπάουντ, πρόβλημα που λύσαμε με τη χρησιμοποίηση ψηλών γκαρντ στην αδύνατη
πλευρά».
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