
Евробаскет: Шпанци први полуфиналисти Евробаскета победивши Немце са 84:72
уторак, 12 септембар 2017 19:41

Репрезентација Шпаније први је учесник полуфинала Европског првенства у Турској,
Финској, Израелу и Румунији.

  

  

Евробаскет – четвртфинале: 

  

17:45 Немачка – Шпанија

  

20:30 Словенија – Летонија
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среда:

  

17:45 Грчка – Русија

  

20:30 Италија – Србија

  

'Црвена фурија' морала је да се помучи, али је на крају ипак без већих проблема
поразила Немачку и наставила поход ка одбрани злата – 84:72 (16:19, 18:14, 31:20,
19:19).

  

'Панцери' су боље кренули, били су веома агресивни у дефанзиви и умало стигли и до
двоцифрене предност. Међутим, Шпанци су и тада, као и у другој деоници имали
спреман одговор, па су на одмор отишли са минималном предносћу (34:33).

  

Нису Немци одустајали ни на старту трећег периода, успевали су преко Дениса Шредера
да одржавају прикључак, али је онда комплетну ситуацију на терену у своје руке преузео
Марк Гасол.

  

Млађи од чувене браће везао је 13 поена, од чега три узастопне тројке, и експресно
одвео свој тим до двоцифрене предности коју су до краја без икаквих проблема
сачували.
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  Био је ово 19. међусобни сусрет ова два тима, Шпанци се сада налазе у серији од шестпобеда, а у укупном скору воде 13:5. Такође, ово им је седмо везано славље на овомЕвробаскету.  Од 20.30 у другом четвртфиналу састају се Словенија и Летонија, а бољи ће се саШпанцима борити за велико финале у четвртак од 20.30, док су преостала два пара напрограму у среду.  Најпре ће на паркет Грчка и Русија од 17.45, а од 20.30 селекције Србије и Италије.  Друго полуфинале игра се у петак у истом, вечерњем термину.  IV четвртина  8' – Немце је евентуалне сензације коштало и лошије извођење слободних бацања, доксу Пао и Ћаћо наставили немилосрдно да кажњавају сваки пропуст. После четиринапада без поена, пошто су обе екипе чекале само да се меч заврши, Бартел прекидамини-пост са три погођена пенала, после фаула Пауа – 65:79.  6' – Имали су и Немци своје прилике за евенутални повратак, после неколико исхитренихрешења противника, али се ни они нису прославили решењима у фази напада. Умеђувремену, није прошло превише времена пре него што се Марк вратио у игру и јошједном био прецизан, овога пута за два – 62:74.  

 3 / 5



Евробаскет: Шпанци први полуфиналисти Евробаскета победивши Немце са 84:72
уторак, 12 септембар 2017 19:41

  4' – Скариоло је одлучио да изведе најбољег стрелца и уведе његовог старијег брата напаркет, а предност акутелних првака Старог континента остала је иста, па је већ напола четврте четвртине било јасно ко ће у полуфинале – 61:72.  2' – После коша Лоа у финишу трећег периода, Шредер бележи свој 20 поен лепимулазом, а потом понавља исто после грешке Шпанаца и враћа једноцифрену разлику,али само на кратко пошто и Састре погађа за два, а Вили Ернангомес закуцава послеконтре и асистенције Марка – 57:69.  III четвртина  10' – На његову жалост није успео да заустави налет Шпаније, тачније – невероватногМарка Гасола. Центар Мемфис Гризлиса преузео је игру свог тима и погодио нове тритројке у низу за велику предност свог тима пред последњих десет минута игре – 53:65.  8' – Шпанци настављају да кажњавају сваку грешку Немаца, а тако је било и после новедве олако продате лопте, па после тројки Састреа и Родригеса поново долазе упредност, а Марк Гасол трећом у низу тера Флеминга да реагује – 50:56.  6' – Немци су заиграли још агресивније у одбрани, што је проузроковало нервозу уредовима противника, односно фаул у нападу Сан Еметерија, после ког Тиманбацањима увећава предност 'Панцера'. Марк Гасол такође са линије погађа оба пута, Лосамо једном на другој страни, а Марк потом погађа и за два – 48:47.  4' – Рики Рубио враћа предност Шпанцима, али Немци опет не дозвољавају ни разликуод 'два поседа'. Поред Шредера, и Тајс и Бензинг били су такође расположени за игру,да би после дуге двојке Јоханеса Тимана поново имали предност на својој страни –45:43.  2' – Сан Еметерио отвара друго полувреме тројком, Шредер узваћа, а исто чини и последвојке Марка Гасола. И даље се играло веома чврсто на обе стране, са великим бројемфаулова, па нешто дужи период нисмо видели поене на обе стране – 39:39.  II четвртина  Полувреме – Могли су Немци и до вођства у последњем нападу, али Шредер нијепогодио за три за свој 13 поен, да би потом направио фаул на пет секунди до краја.Скариоло је затражио минут одмора како би нацртао акцију својим момцима, али су иНемци били добро постављени, па је Пау шутирао из веома тешке позиције из корнера иније ни добацио до обруча – 33:34.  8' – Међутим, иако је ситуација на терену више одговарала Шпанији – нису ни они успелида створе осетнију предност. Тајс и Војтман држе свој тим погоцима у прикључку – 31:32.  6' – Покушао је Крис Флеминг да заустави пад своје екипе, али је није успео у својојнамери јер је Серхио Ћаћо Родригес био прецизан ван линије 6,75, на шта се надовезаоМарк, па је 'Фурија' минус претворила у пет поена предност – 27:32.  4' – Није Немачка дозволила да у потпуности упадне у ритам ривала, терајући га даузима тешке шутеве. Шредер је у међувремену још једном поентирао, али Пау јесте засвој већ десет поен, а после украдене лопте, офанзивног скока и фаула – УанћоЕрнангомес из пенала доноси изједначење – 27:27.  2' – Ло отвараја других десет минута кошарке својом другом тројком, а онда бележиполовичан учинак са линије за слободна бацања, док прве поене за Шпанце уписује ПјерОриола, затим и још два, Нису Немци ништа мењали у својој игри, али су се првациЕвропе растрчали и после тројке Ђоана Састре дошли на само кош заостатка – 25:23.  I четвртина  10' – Уследио је период са нешто мање поена, а клупа Шпаније затим потпуно заслуженодобија техничку јер се од старта бунила за готово сваку судијску одлуку. У последњемминуту, Данијел Таис потрудио се да предност остане на страни Немачке, погодившидва од четири пенала, да би после украдене лопте, у последњем нападу, Лука Штајгерпромашио за три из ћошка – 19:16.  8' – Убрзала се игра у финишу прве деонице, Шредер полаже на једној, а Пау на другојстрани, после чега погађа и једно бацање. Маодо Ло погађа другу тројку за свој тим, алиМарк Гасол чини исто на другој страни, не дозвољавајући 'Панцерима' да се поновоодлепе – 16:13.  6' – Ипак, како се ништа значајније није променило, Серђио Скаријоло морао је дареагује тајм-аутом после нових поена Шредера, односно први Јоханеса Војтмана. Послеминута одмора, и старији Гасол, уз доста муке, уписује свој први поен, а потом са 2+1 часпосла враћа свој национални тим у меч – 11:7.  
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  4' – 'Фурија' је наставила да се мучи у фази напада, тачније – Немци су играли веомаангажовано у дефанзиви, да би после неопрезног фаула Фернанда Сан ЕметеријаРоберт Бензинг погодио два од три слободна бацања. На другој страни, Шпанци и даљенису могли до коша, ни после три и по минута игре, али Марк Гасол, уз мало среће,напокон прекида серију ривала – 7:2.  2' – Шпанци су имали први напад, као и прва два покушаја преко Пауа Гасола, али првипут није погодио, док је код другог изблокиран. То најпре кажњава Денис Шрудерпоготком за два, а после промашаја Рикија Рубија за три Данило Бартел не пропуштаидентичну прилику на другој страни – 5:0.  (Б92)  
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