Μπάσκετ: Στον τελικό, αλλά με
“σπρώξιμο” η ΑΕΚ…
Με ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού στην ιστορία της έρχεται
αντιμέτωπη η μπασκετική ΑΕΚ η οποία, μετά τη χθεσινή νίκη
της με 77-75 επί της Ισπανικής Μούρθια, προκρίθηκε στον
τελικό του μπασκετικού “Champions league” (η δεύτερη σε αξία
Ευρωπαϊκή διοργάνωση) όπου θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό
τρόπαιο κόντρα στη Γαλλική Μονακό ! Έτσι ο δικέφαλος θα έχει
την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από
18 ολόκληρα
χρόνια, όταν και είχε σηκώσει το κύπελλο
Σαπόρτα.
Βέβαια για να πάρει τον χθεσινό ημιτελικό χρειάστηκαν και
μπόλικα σφυρίγματα έδρας από τους διαιτητές, σε σημείο που
είχαμε πολλά νεύρα μεταξύ παικτών, ώσπου λίγα λεπτά μετά το
τέλος του αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν να έρθουν
στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν !
Με αυτό βέβαια δεν θίγουμε την ΑΕΚ αφού τα σφυρίγματα έδρας
σε τέτοιες διοργανώσεις-και ειδικά στο μπάσκετ-είναι πολύ
συνηθισμένα και θέλουν τη διοργανώτρια ομάδα έστω στον
τελικό….Τώρα δεδομένου ότι η Μονακό δεν θα πρέπει να είναι
κάτι καλύτερο σαν ομάδα από τη Μούρθια, μπορούμε να
θεωρήσουμε την ΑΕΚ φαβορί για να το σηκώσει και είναι
αλήθεια πως το Ελληνικό μπάσκετ έχει μεγάλη ανάγκη το να
διακρίνονται εκτός των τειχών και ομάδες εκτός Ολυμπιακού
και Παναθηναϊκού.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 5′
(11-7). Η Μούρθια έτρεξε ωστόσο ένασερί 10-0 (11-17, 8′),
έχοντας πρωταγωνιστές τους Χάνα-Μπενίτε. Το τάιμ άουτ του
Σάκοτα αφύπνισε τους παίκτες του, που έκλεισαν το δεκάλεπτο
στο 18-17 (10′) Οι «κιτρινόμαυροι» επέκτειναν το σερί τους

(24-17, 12′), με τρίποντα των Πάντερ και την σημαντική
βοήθεια του Σάκοτα, με τον Αμερικανό να πηγαίνει τη διαφορά
στο +15 (37-22, 16′). Εκεί άρχισαν τα δύσκολα αφού με ένα
επιμέρους σκορ 12-1 υπέρ των Ισπανών, μείωσαν σε 38-34
(19′). Ο Γκριν με 2/2 βολές έστειλε στα αποδυτήρια την ΑΕΚ
προηγούμενη με το εύθραυστο 40-34 (20′).
Η οικοδέσποινα κρατούσα μια διαφορά της τάξης 9 με 11
πόντων, αλλά οι Ισπανοί της Μούρθια πέρασαν στην αντεπίθεση
και έφτασαν στην ισοφάριση (49-49, 26′) και στην συνέχεια
πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά (52-51, 27′), για να κλείσει
το τρίτο δεκάλεπτο στο εντελώς αμφίρροπο 55-54.
Το τρίποντο του Πάντερ και το κάρφωμά του (63-56, 32′)
ανέβασαν τη διαφορά και ξεσήκωσαν τον κόσμο, ενώ λίγο
αργότερα ο Σάκοτα με τρίποντο και 2/2 βολές έκανε το 70-61
στο τριανταπέντε. Η διαφορά παρέμενε στους οκτώ περίπου
ενάμιση λεπτό πριν το τέλος, όμως οι Ισπανοί με ένα
καταπληκτικό σερί έφτασαν το ματς στο 76-75 !
Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και μια εύστοχη βολή για
την ΑΕΚ για το 77-75, αστοχία των Ισπανών στο τελευταίο
σουτ-και με πολλές διαμαρτυρίες για φάουλ- και τέλος του
αγώνα και πρόκριση στον τελικό για την ΑΕΚ !

Τα Δεκάλεπτα: 18-17, 40-34, 55-54, 77-75.
ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

