Διαμαντάκος: "Να γίνουμε η αφορμή για να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά με το άθλημα"
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There are no translations available.

Στην παρθενική παρουσία του στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας, το Αγρίνιο μετράει
τρεις νίκες μετά από ισάριθμες αγωνιστικές. Ο προπονητής των νεοφώτιστων, Γιάννης
Διαμαντάκος, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για το πλάνο που εκπονείται τα τελευταία
χρόνια στο Αγρίνιο, τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και την
ευχή η παρουσία της ομάδας στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία να αποτελέσει το ερέθισμα
προκειμένου περισσότερα παιδιά από την τοπική κοινωνία να ασχοληθούν με το άθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την παρθενική εμπειρία του Αγρινίου στην Α2 κατηγορία: "Για εμάς είναι κάτι
όμορφα πρωτόγνωρο, να το θέσω έτσι. Υπήρχε ένας στόχος που τέθηκε από τη διοίκηση
πριν από τρία - τέσσερα χρόνια, για να εξελιχθεί ο σύλλογος. Την περσινή σεζόν
καταφέραμε να τον πραγματοποιήσουμε και να φτάσουμε στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία.
Σε οργανωτικό επίπεδο έχουμε πολλά να μάθουμε και να κάνουμε, να γίνουμε καλύτερα. Σε
ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, είμαστε συνειδητοποιημένοι, θέλουμε να ευχαριστηθούμε τη
συμμετοχή στην κατηγορία, γνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν.
Στόχος είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο γήπεδο και βήμα - βήμα
να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε".

Για το 3/3 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος: "Το καλό ξεκίνημα και οι τρεις σερί
νίκες, δεν μου λένε κάτι. Πολύ περισσότερο γιατί γνωρίζω την κατηγορία και το επίπεδό
της. Σίγουρα, δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη αίσθηση και κλίμα. Το ζητούμενο όμως είναι να
μην παρασυρθούμε από αυτές τις νίκες γιατί υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη. Δεδομένα πλέον
είμαστε περισσότερο υπολογίσιμοι για τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Με τον τρόπο
διεξαγωγής του πρωταθλήματος, δεδομένων των playoffs και των playouts, κάθε εβδομάδα
πρέπει να εμφανίζεσαι πιο ανταγωνιστικός και καλύτερος έτσι ώστε να μπορείς να
αντεπεξέλθεις σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το 3/3 είναι κάτι που έχει
τελειώσει, είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι
και να βελτιωθούμε, όσο κι αν ακούγεται κλισέ αυτό".

1/2

Διαμαντάκος: "Να γίνουμε η αφορμή για να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά με το άθλημα"
Thursday, 24 October 2019 15:31

Για τις διαφορές ανάμεσα στη Β' Εθνική και την Α2: "Η αθλητικότητα είναι βασική
διαφορά, όπως το κομμάτι της τακτικής. Το scouting παίζει μεγαλύτερο ρόλο, όπως κι οι
προσαρμογές. Είναι ουσιαστικές διαφορές. Ίσως να μην είναι τόσο μεγάλες όσο στο
παρελθόν, αλλά μιλάμε για τουλάχιστον ένα "κλικ" πιο πάνω σε όλα τα επίπεδα
προετοιμασίας για έναν αγώνα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο".

Για τις προπονητικές προσαρμογές από αγώνα σε αγώνα: "Προφανώς είναι
περισσότερες σε σχέση με τη Β' Εθνική, βέβαια αυτό έχει να κάνει επίσης με τη φιλοσοφία
του εκάστοτε προπονητή. Υπάρχουν κάποιες σταθερές αρχές, πάνω στις οποίες δομείται
το υπόλοιπο παιχνίδι. Δεδομένα πάντως, ο όγκος δουλειάς και ανάλυσης είναι πολύ
μεγαλύτερος για τους προπονητές και τους παίκτες".

Για το τι θα χαρακτηρίσει ως επιτυχημένη την πορεία του Αγρινίου στο τέλος της
σεζόν: "Θα ξεκινήσω με την προσέλευση του κόσμου, αν συνεχίσουμε να έχουμε αντίστοιχη
με τα πρώτα παιχνίδια. Ως τώρα έχουμε δει σχεδόν γεμάτο γήπεδο, κάτι που είναι πολύ
ευχάριστο. Μακάρι η παρουσία της ομάδας στην Α2 να λειτουργήσει ως ερέθισμα για τα
μικρά παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα και να μεγαλώσει η μπασκετική κοινότητα της
πόλης. Σε δεύτερο χρόνο, θα έβαζα τη λειτουργία της ομάδας, να έχει φτάσει σε ακόμη
καλύτερο επίπεδο. Θέλουμε η εικόνα που έχουμε να διατηρηθεί ως μια σταθερά και να γίνει
ακόμη καλύτερη στην πορεία. Σαν τρίτη παράμετρο, θα έβαζα να είμαστε πολύ
ανταγωνιστικοί και μαχητικοί ως σύνολο στην πλειοψηφία των αναμετρήσεων. Ώστε οι
φίλοι της ομάδας να είναι περήφανοι για την αγωνιστικότητα και την κατάθεση ψυχής στο
γήπεδο. Για το τέλος, ως προπονητή κιόλας, θα με ενδιέφερε σημαντικά να έχουν εξελιχθεί
σε ατομικό επίπεδο οι νεαροί αθλητές που έχουμε, δεδομένου ότι διαθέτουμε πολύ χαμηλό
μέσο όρο ηλικίας. Θα είναι κέρδος να έχουν μάθει πολλά και να έχουν αποκτήσει σημαντικά
εφόδια για την πορεία της καριέρας τους, μέσα από την παρουσία στο Αγρίνιο".
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