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There are no translations available.

Ο assistant coach της Εθνικής Ανδρών, Γιάννης Καλαμπόκης, μίλησε στην ιστοσελίδα του
ΣΕΠΚ για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, την εξέλιξη της προετοιμασίας και τα
προβλήματα που προέκυψαν, τις προπονητικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στη
διοργάνωση και την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, το μέλος του τεχνικού επιτελείου του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος μίλησε:

Για την πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο: "Υπήρχε συζήτηση όλο
το προηγούμενο διάστημα πριν από τη διοργάνωση γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε με τη
λειτουργία που είχαμε στα παράθυρα. Εκεί, το πρόγραμμα λειτούργησε εξαιρετικά. Η
εικόνα εκεί ήταν πολύ καλή και ευχάριστη. Θέλαμε πολύ να έχουμε αυτή την υγιή και
συμπαγή εικόνα, ότι όλοι χαίρονται αυτό που κάνουν. Ήταν το πρώτο μέλημα που είχαμε, να
είναι η βάση για τη δουλειά σε τακτικό επίπεδο. Με αυτό το σκεπτικό έγινε κι η επιλογή της
δωδεκάδας, γιατί πέρα από το αγωνιστικό, δώσαμε μεγάλη σημασία στο κομμάτι των
αποδυτηρίων".

Για την απόδοση της Ελλάδας: "Στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, μας έδωσε
αισιοδοξία ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, δεδομένου ότι κι ο αντίπαλος διέθετε παίκτες με
εμπειρία και ταλέντο. Προσγειωθήκαμε λίγο απότομα στον αγώνα με τη Βραζιλία. Δεν
κάναμε αυτά που έπρεπε, κι έτσι χάσαμε. Κάναμε επί της ουσίας ένα πολύ καλό παιχνίδι
μέχρι το 17ο λεπτό, τιμωρούσαμε την αντίπαλη άμυνα εξαιρετικά. Από εκεί μέχρι το 23ο
λεπτό όμως, διαχειριστήκαμε το παιχνίδι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αντί αυτή η
διαφορά να λειτουργήσει υπέρ μας, και να τη χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε πιο
ασφαλείς, αφήσαμε τη Βραζιλία να κάνει τα πράγματα που θέλει -κι αυτό προέκυπτε
περισσότερο από τη δική μας άμυνα. Έτσι, πήγαμε στο παιχνίδι μιας κατοχής. Εκεί, μια
ενδεχόμενη νίκη θα απογείωνε την ψυχολογία μας. Αντίθετα, ήρθε η απότομη προσγείωση.
Τότε άρχισε να μπαίνει λίγο η αμφιβολία και ο δισταγμός στη μέση. Αυτό είναι κάτι που δεν
διαχειριστήκαμε σωστά και το πληρώσαμε στη συνέχεια".
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Για τη φιλοσοφία της Ελλάδας: "Θέλαμε να απλώσουμε την άμυνά μας στα 2/4 του
γηπέδου, να ελέγξουμε και να περιορίσουμε σημαντικά τις συνεργασίες των αντιπάλων.
Στα φιλικά, στα πρώτα ημίχρονα καταφέρναμε να σκοράρουμε στο ανοιχτό γήπεδο γιατί
κλέβαμε με συνέπεια μπάλες ή είχαμε αρκετά deflections. Είχαμε διαρκώς ένα χέρι στην
γραμμή πάσας. Αυτό μας έδινε ρυθμό στην ομάδα. Στα δεύτερα ημίχρονα όμως, αυτό δεν
συνέβαινε με την ίδια συνέπεια. Ήταν κάτι που δυστυχώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν το
κάναμε τόσο πολύ, κι αυτό το πληρώσαμε. Επιθετικά, εστιάσαμε στο τρανζίσιον και το πικ
εν ρολ με τον Νικ Καλάθη και τον Κώστα Σλούκα, όπως επίσης στο low post. Όταν είχαμε
κίνηση μακριά από την μπάλα, ήμασταν πιο απειλητικοί, όταν ήμασταν στατικοί
παρουσιάζαμε μεγάλες δυσκολίες στην επίθεση".

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: "Ο Γιάννης στην Κίνα παρουσίασε ένα θέμα με το γόνατό
του, οπότε κάναμε διαχείριση στον τρόπο χρησιμοποίησής του. Η παρουσία του Γιάννη
Αντετοκούνμπο ήταν κάτι νέο για εμάς. Οπότε υπήρχε κι η προσπάθεια να παντρέψουμε τα
χαρακτηριστικά του Γιάννη με αυτά των υπόλοιπων παιδιών, τα οποία είναι πολύ υψηλού
επιπέδου και προέρχονταν από καλά προπονητικά προγράμματα".

Για την εξέλιξη της προετοιμασίας: "Στα φιλικά και εν γένει στην προετοιμασία, η
ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ήμασταν αρκετά συνεπείς σε τακτικό επίπεδο στο
πλάνο που είχαμε. Μέχρις εκεί, δείξαμε πολύ καλά δείγματα. Στη διάρκεια της
προετοιμασίας είχαμε βέβαια δύο σημαντικά προβλήματα, που προέκυψαν. Αφενός τον
σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Αθηναίου που προκάλεσε ένα σοκ, αφετέρου το πρόβλημα
που παρουσίασε ο Κώστας Σλούκας και τον κράτησε εκτός για μερικές ημέρες. Αυτό
επηρέασε τον όγκο της τακτικής που θέλαμε να βάλουμε στο τελικό στάδιο της
προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο".

Για τις προπονητικές τάσεις και όσα φάνηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: "Οι τάσεις
καθορίζονται από το υλικό που διαθέτεις. Αν έχεις στην ομάδα προικισμένους
περιφερειακούς, εκεί θα εστιάσεις. Αν έχεις αθλητικότητα, θα πας σε περισσότερες
κατοχές και υψηλό ρυθμό. Είναι σχετικά όλα αυτά. Προφανώς, βλέποντας την Αργεντινή να
φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης, βλέπεις ότι ήταν μια ομάδα με πολύ καλή χημεία. Ο
καθένας σεβόταν την προσπάθεια του άλλου, διασκέδαζαν την ώρα του αγώνα,
διαχειρίζονταν εξαιρετικά και με ομαδικό τρόπο κάθε κομμάτι του αγώνα. Από την άλλη, η
Ισπανία εδώ και δεκαπέντε χρόνια παρουσιάζουν ισορροπία στο παιχνίδι τους".
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