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Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΣ που ηττήθηκε με 1-2 από τον Ολυμπιακό

Το αμυντικό πλάνο που ακολούθησε ο ΠΑΣ Γιάννινα, δείγμα του ότι ο κ. Χριστόπουλος είχε
διαβάσει καλά τον Ολυμπιακό, καθώς και το τελευταίο 20λεπτο, όπου ο ΠΑΣ βγήκε
μπροστά με αξιώσεις, είναι τα κυρίως στοιχεία που μπορεί να κρατήσει κανείς ως θετικά
από την εμφάνιση των «κυανόλευκων» απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδος.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη και φάνηκε, ωστόσο δεν θα πρέπει να αισθάνεται
κανείς απογοητευμένος απ' αυτήν την ομάδα, η οποία έχει να δώσει πράγματα κι αν ήταν
σήμερα πιο τυχερή θα μπορούσε στο τέλος να αρπάξει έναν πολυτιμότατο βαθμό,
σβήνοντας την απώλεια βαθμών από τον Πλατανιά. Αν αναλογιστεί κανείς τα πραγματικά
μεγέθη και τις διαφορές σε μπάτζετ και ποιότητα, θα αντιληφθεί ότι οι παίκτες υπερέβαλαν
εαυτούς.

Μ' ένα περίεργο και ασυνήθιστο, είναι η αλήθεια σχήμα, το 3-4-2-1, ο κ. Χριστόπουλος
θωράκισε τον άξονα με τους Λίλα-Κολοβέτσιο και Μιχαήλ, περιόρισε τους διαδρόμους από
τα πλάγια, καθώς οι Ντάσιος και Πάντος έδιναν συνεχώς βοήθειες πίσω και άπλωναν την
αμυντική γραμμή, ενώ ο Κολοβέτσιος αποκτούσε έτσι έναν πιο ελεύθερο ρόλο και γινόταν
ουσιαστικά λίμπερο, «καθαρίζοντας» στο ψηλό παιχνίδι.
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Το ζητούμενο εξ' αρχής ήταν οι παίκτες του ΠΑΣ να πέφτουν πρώτοι πάνω στην μπάλα, για
να μην επιτρέπουν στον Τζεμπούρ να τροφοδοτείται και να βρίσκεται σε θέση βολής στη
μεγάλη περιοχή, να πιέσουν στα χαφ αναγκάζοντας τον Ιμπαγάσα να γυρνάει πολύ πίσω
για να ξεκινάει τις επιθέσεις του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα παραχωρώντας χώρους
ο στόχος γινόταν η αντεπίθεση, κάτι που βγήκε άψογα στη φάση που ο Ντε Βινσέντι
σημάδεψε το δοκάρι.

Όμως αυτή η διάταξη έδειξε αδύναμη να αντεπεξέλθει επιθετικά, αφού ήταν δύσκολο να
κυκλοφορήσει η μπάλα χωρίς λάθη στη μεσαία γραμμή και να οργανωθεί κάτι αξιόλογο
βασισμένο στο καλό passing game. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ΠΑΣ ήταν ακίνδυνος
επιθετικά για 70 λεπτά, ώσπου το 1-2 να αλλάξει την ψυχολογία και από εκεί και πέρα με
μια πιο ορθολογική διάταξη στο παιχνίδι να βρεθούν παίκτες να πατήσουν στην αντίπαλη
περιοχή, δυστυχώς όμως οι ενέργειες του Τζάνη, του Βίλα, του Ντε Βινσέντι δεν βρήκαν
στόχο.

πηγή super-fm.gr

2/2

