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There are no translations available.

Ο Χρήστος Μαρμαρινός, συνεργάτης του Ντούσαν Ίβκοβιτς στον Ολυμπιακό, μίλησε στο
sepk.gr για τα σημεία τακτικής που έκριναν την αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ,
αναφέρθηκε στη βελτίωση των "ερυθρολεύκων" στο Top-16 και σχολίασε την προημτελική
σειρά με αντίπαλη τη Σιένα. Διαβάστε αναλυτικά τα όσα δήλωσε.

Με τη νίκη τους επί της Γαλατά οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την πρόκριση τους στην
επόμενη φάση. Για την αναμέτρηση με τους Τούρκους ο assistant coach του Ολυμπιακού
υπογράμμισε: "το παιχνίδι κρίθηκε στον ρυθμό. Είχαμε μεγάλη ταχύτητα στο δεύτερο
ημίχρονο κι η Γαλατά δεν μπορούσε να μας ακολουθήσει. Αυτό ήταν το ζητούμενο από την
αρχή: να πάμε το παιχνίδι στην ενέργεια και στην ταχύτητα, όπως κι έγινε".

Όσο για την εικόνα των "ερυθρολεύκων" στο Top-16; "Αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι στη
Μόσχα, που ήταν εκτός πραγματικότητας, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Θα μπορούσαμε
να είχαμε κερδίσει και την Γαλατάσαραϊ εκτός, καθώς είχαμε τη μπάλα στην τελευταία
επίθεση. Είχαμε διαφορά με τις τούρκικες ομάδες στο γήπεδο. Όχι στα χαρτιά, γιατί εκεί
φαινόταν βάσει μπάτζετ και αριθμών ότι η Εφές υπερτερούσε" πρόσθεσε.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε βελτιωμένος σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. "Είχαμε
καλύτερη άμυνα, τόσο ατομική όσο και στις βοήθειες. Φάνηκε, εξάλλου, αυτό από το
γεγονός ότι κρατήσαμε τη Γαλατά στο 44% στα δίποντα. Γίναμε καλύτεροι στο θέμα
ταχύτητας. Γενικώς υπήρχε βελτίωση στους αυτοματισμούς μας κι αυτό είναι λογικό όσο
περνάει ο καιρός, δένει η ομάδα και προσαρμόζονται κι οι δύο βασικοί παίκτες που πήραμε.
Η ομάδα βελτιώθηκε πολύ στις συνεργασίες του "1" με τον "5" και του "2" με τον "5" ήταν το
σχόλιο του Χρήστου Μαρμαρινού.
Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στον αντίπαλο των Πειραιωτών στους προημιτελικούς της
Euroleague, τη Σιένα: "Ξεκινάμε με μειονέκτημα έδρας απέναντι σε μια ομάδα που την
ξέρουμε και μας ξέρει καλά. Έχουμε σημεία που μπορούμε να τη χτυπήσουμε κι είναι
σίγουρο ότι θα γίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια. Θα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ καλοί για
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να μας περάσουν. Είμαστε το αουτσάιντερ και δεν έχουμε άγχος. Σίγουρα, όμως, η
πρόκριση στο φάιναλ-φορ δεν πρέπει να θεωρείται ανέφικτη. Δεν μας φοβίζει η Σιένα σε
καμία περίπτωση".

2/2

