ΟΣΦΠ VS ΠΑΟ από τον Θ. Σκουρτόπουλο
Monday, 24 March 2008 09:49

Για τα σημεία &quot;κλειδιά&quot;, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες του τελικού κυπέλλου
(26/3) μίλησε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος στο sepk.gr, προχωρώντας σε μια τεχνική ανάλυση
της &quot;μάχης&quot; του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Ο προπονητής του Αιγάλεω αντιμετώπισε, στα πλαίσια του ελληνικού πρωταθλήματος,
τους δύο &quot;αιώνιους&quot; αντιπάλους τις τελευταίες δύο αγωνιστικές και έχει μια
σαφή εικόνα για την αγωνιστική τους κατάσταση, αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού τους.
Πέρα, όμως, από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοιες αναμετρήσεις καθορίζονται κι από
τον ψυχολογικό παράγοντα. &quot;Ήταν δύο ομάδες με διαφορετική ψυχολογία. Οι μεν
(Ολυμπιακός) ήταν πολύ &quot;ζεστοί&quot; μετά την πρόκριση τους στους &quot;8&quot;
της Ευρωλίγκα, ενώ οι δε
(Παναθηναϊκός) ερχόντουσαν από
ένα αρνητικό αποτέλεσμα κι ήταν επηρεασμένοι. Αυτό, όμως, κατά τη γνώμη μου κάνει τον
Παναθηναϊκό πιο επικίνδυνο, δεδομένου ότι κι οι δύο αγωνιστικά βρίσκονται σε καλή
κατάσταση&quot;.

Ερωτηματικό για τον Θανάση Σκουρτόπουλο είναι το πρόσωπο που θα δείξουν οι
&quot;ερυθρόλευκοι&quot; διότι ο &quot;Παναθηναϊκός ξέρουμε τι θα δείξει, ενώ ο
Ολυμπιακός κάθε μέρα κάνει την καλή του εικόνα... καλύτερη&quot;.
Πιο συγκεκριμένα ο προπονητής του Αιγάλεω υπογράμμισε: &quot;Ο Παναθηναϊκός
στηρίζεται πολύ στη δύναμη των περιφερειακών του κι είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσει
πολλές πικ-εν-ρολ καταστάσεις για να τραβήξει τους αντιπάλους ψηλούς μακριά από το
καλάθι και να προκαλέσει ρήγματα. Από την άλλη ο Ολυμπιακός υπερτερεί μες στο καλάθι
και θα θελήσει σίγουρα να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα. Θα πρέπει να υπολογίζουμε
και στην επιστροφή του Άρβιντας Ματσιγιάουσκας, ο οποίος αποτελεί ένα μεγάλο
επιθετικό όπλο.
Οπότε περιμένουμε να δούμε την αμυντική προσαρμογή στα πικ-εν-ρολ του Παναθηναϊκού
και τον τρόπο που η ομάδα του Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τους ψηλούς του αντιπάλου
(Τζάκσον, Μπουρούση, Τσακαλίδη) που είναι σε πολύ καλή κατάσταση κι έχουν ευχέρεια
στο σκοράρισμα&quot;
.
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Για τη γενικότερη εικόνα του ματς πρόσθεσε: &quot;Κι οι δύο προπονητές είναι πολύ
ικανοί και περιμένω να δούμε ένα κλειστό παιχνίδι, στο οποίο οι άμυνες θα παίξουν τον
κυρίαρχο ρόλο&quot;.
Ο Κώστας Τσαρτσαρής έκανε την επανεμφάνιση του την περασμένη Κυριακή (23/3)
κόντρα στο Αιγάλεω. &quot;Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που βοηθάει σε πολλούς τομείς
κι ο Παναθηναϊκός σίγουρα τον χρειάζεται&quot;.
Καταλήγοντας ο Θανάσης Σκουρτόπουλος κάνει τα... προγνωστικά του μοιράζοντας τις
πιθανότητες νίκης στη μέση. &quot;Θα γίνει ένα αμφίρροπο και σκληρό παιχνίδι. Πριν λίγο
καιρό θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα, αλλά τώρα οι πιθανότητες είναι
50-50&quot;.
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος αναφέρθηκε και σε δύο χαρακτηριστικά plays που
χρησιμοποιούν οι φιναλίστ του Κυπέλλου. Αναλυτικά:
Παναθηναϊκός
Συνεργασία pick-n-roll για κίνηση στο καλάθι από τον &quot;5&quot; για να inside game ή
split out πάσα για σουτ.

Ο &quot;1&quot; πασάρει στον &quot;2&quot; και αφού δεχτεί σκριν από τον &quot;5&quot;
επιστρέφει στην κορυφή για να υποδεχτεί την πάσα του &quot;2&quot;.
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Ο &quot;4&quot; αλλάζει πλευρά (κινείται αντίθετα από τον &quot;1&quot;). Ο
&quot;1&quot; παίζει πικ-εν-ρολ με τον &quot;5&quot;, ο οποίος κόβει γρήγορα στο κέντρο
της ρακέτας. Κατά την κίνηση του &quot;1&quot; ο &quot;3&quot; ανοίγει στη γωνία της
πλευράς. Ο &quot;1&quot; μπορεί να πασάρει είτε στον &quot;5&quot;, είτε να κάνει split-out
σε κάποιον αμαρκάριστο παίκτη.

Ολυμπιακός
Συνεργασία για post up παιχνίδι του &quot;5&quot; για ένας εναντίον ενός
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