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Πολύωρη... μελέτη 

Ώρα  για μελέτη των αντιπάλων. Οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης αρχίζουν και η 
ομάδα των προπονητών της εθνικής καλαθόσφαιρας αναλώνει αρκετές ώρες στο 
διάβασμα των αντιπάλων.  Η μελέτη βαίνει καλώς και σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις, το Λουξεμβούργο που  είναι ο πρώτος αντίπαλος της εθνικής μας είναι 
ισχυρός αντίπαλος. Το προφίλ των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση έχει 
ως ακολούθως:    

Λουξεμβούργο: Καλή ομάδα, πειθαρχημένη που τρέχει πολύ και σουτάρει. Δεν 
υπάρχει κλασικό σέντερ. Αρκετοί καλαθοσφαιριστές της ομάδας  που αγωνίζονται στο 
πρωτάθλημα της χώρας (παρουσιάζει ψηλά σκορ) σκοράρουν κατά ριπάς (έχουν μ.ο. 
20-22 πόντους). Το ρόστερ αποτελείται από  παίκτες που αγωνίζονται στο 
Λουξεμβούργο και στο Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Ο Λάρι  Σμιθ (34 1.95) που 
αγωνίζεται σε θέσεις 3-4 είναι 7ος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. 
Πρόσφατα αγωνίστηκε σε τρία φιλικά με την Αλβανία τα οποία κέρδισε. 

Ισλανδία: Πιο ψηλή ομάδα  από το Λουξεμβούργο. Είναι γρήγορη όμως σε σχέση με 
το ύψος της και σουτάρει πολύ. Οι παίκτες της αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της 
χώρας και στα πρωταθλήματα Ισπανίας και Γερμανίας (Β’ κατηγορία). Ξεχωρίζει ο 
Λόγκι  Γκούναρσον (28χρ,1.90) της Ισπανικής Χιχόν που είναι γκαρντ, καλός σουτέρ 
τριών πόντων και έχει 10 πόντους μ.ο. σε αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 
Επίσης υπάρχει ο Αλεξ Βίλπμερσον (31,197) που αγωνίζεται στις θέσεις 3 και 4  και 
έχει 22,4 πόντους μ.ο. στο πρωτάθλημα της χώρας του. 

Μάλτα: Δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή  ενώ διαθέτει ένα Σέρβο που έγινε 
Μαλτέζος. Τον Μάρκο Ματίγεβιτς (31χρ 2.00) που είναι σέντερ.  Επίσης έχει στις 
τάξεις της τον Αυστραλιανό γκαρντ  Αντριαν Μικάλεφ ( 30χρ 1.84).  

Σαν Μαρίνο: Είναι ομάδα  αίνιγμα, με την έννοια ότι είναι άγνωστη, αλλά δεν πρέπει 
να παρουσιάζεται απειλητική, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες της παρουσίες. 
Ο 35χρονος γκαρντ Στέφανο Ροσσίνι είναι ο πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας. 
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