Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011
Από τον Ανδρέα Βασιλάτο
Η ιστορία του τρίποντου και τα τρίποντα που αγαπήσαμε...
Η μεγαλύτερη αλλαγή στο κόσμο του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Ευρώπη ήταν η επέκταση
της γραμμής του τρίποντου που συντέλεσε και στη διεύρυνση του αγωνιστικού χώρου. Η αλλαγή αυτή
προτάθηκε το 2008 ενώ τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2010.
Όταν δημιουργήθηκε το μπάσκετ από τον Dr. James Naismith το 1891 το γήπεδο δεν είχε καμία σχέση με τη
σημερινή του μορφή. Αυτή δεν ήταν η μοναδική διαφορά καθώς τότε δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία τα οποία
εισήχθησαν αργότερα στο άθλημα, όπως η ντρίπλα. Ένα από αυτά τα στοιχεία ήταν και η γραμμή των τριών
πόντων. Όλα τα καλάθια είχαν αξία δυο ή ενός πόντου αν το καλάθι προερχόταν από ελεύθερη βολή. Το
γήπεδο συνεχώς μεταβαλλόταν αλλά η εισαγωγή της γραμμής των τριών πόντων άργησε πολύ να γίνει. Δεν
είναι βέβαιο το πότε <<γεννήθηκε>> η ιδέα του τρίποντου καθώς γίνονται αναφορές σε διάφορες
χρονολογίες, μεταξύ αυτών είναι οι: 1933,1940,1945,1950 και 1960. Επικρατέστερος δημιουργός της είναι ο
Πορτορικανός καθηγητής Eddie Rios Mellado. Η αλλαγή αυτή στηριζόταν στη λογική ότι τα καλάθια τα
οποία προέρχονταν από μεγαλύτερη απόσταση από το καλάθι θα πρέπει να αξίζουν περισσότερους πόντους
από ότι ένα απλό lay-up.
Αναφέρεται ότι σε αγώνες εισήχθη το 1961 στο ABL (American Basketball League) το οποίο ήταν ένα
πρωτάθλημα που δεν διήρκεσε παρά μόνο 2 χρόνια, και τη δεύτερη χρονιά διακόπηκε στη μέση της σεζόν.
Έπειτα επανεμφανίστηκε το 1971 στο πρωτάθλημα ABA (American Basketball Association) όπου και
διατηρήθηκε. Το ΝΒΑ υιοθέτησε τη γραμμή των τριών πόντων τη σεζόν 1979-1980 όταν δηλαδή
συγχωνεύτηκε με το ΑΒΑ. Όπως και σήμερα η γραμμή των τριών πόντων δεν είχε ίσες αποστάσεις από όλα
τα μέρη του γηπέδου καθώς από τη κορυφή η απόσταση ήταν 7.23m ενώ από τις γωνίες 6.7m. Μετά από
το NBA ήταν η σειρά της FIBA να εισάγει στην Ευρώπη το τρίποντο το 1984 αλλά σε μικρότερη απόσταση,
στα 6.25m.
Όπως είναι λογικό η αλλαγή αυτή στο κόσμο του μπάσκετ απέκτησε υποστηριχτές αλλά και κατακριτές.
Χαρακτηριστική είναι η φράση του Gregg Popovich:
<< I’m old - school, I wish there weren’t any threes. It would be more basketball-like to me.>>
Για την ιστορία ο πρώτος εύστοχος παίχτης σε σουτ 3 πόντων στο NBA ήταν με το νούμερο 42 ο
τότε small forward των Boston Celtics Chris Ford στις 12 Οκτωβρίου του 1979 στον αγώνα εναντίων
των Houston Rockets.
Τις σεζόν 1994-1997 το NBA επιχείρησε να μικρύνει την απόσταση του τρίποντου καθώς τα ποσοστά
ευστοχίας ήταν πολύ μικρά και έτσι η γραμμή του τρίποντου τοποθετήθηκε περιμετρικά της μπασκέτας σε
απόσταση 6.7m. Ωστόσο το 1998 η απόσταση επανήλθε στα αρχικά της μεγέθη και έκτοτε δεν έχει γίνει
καμία αλλαγή.
Αντιθέτως στην Ευρώπη η FIBA ανακοίνωσε το 2008 ότι το τρίποντο θα μεγαλώσει και θα μεταφερθεί από
1η Οκτωβρίου του 2010 στα 6.75. Έτσι η τελευταία διοργάνωση που έγινε με το τρίποντο στην απόσταση των
6.25m ήταν το μουντομπάσκετ της Τουρκίας.

Τρίποντα που πρέπει να θυμόμαστε...
1. Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 ο Ray Allen

στον εντός έδρας αγώνα των Boston Celticsεναντίων
των Los Angeles Lakers πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ τρίποντων αφήνοντας στη δεύτερη
θέση τον Reggie Miller. http://www.youtube.com/watch?v=6jdOKlC7fBo

2.Την σεζόν 2000-2001 ο ΠΑΟΚ με buzzer beater τρίποντο του Peja Stojakovic παίρνει το εισιτήριο της
πρόκρισης
για
τον
τελικό
σε
ένα
κατάμεστο
ΣΕΦ. http://www.youtube.com/watch?v=KzL1NWvox64&feature=related

3. Στους προημιτελικούς του Μουντομπάσκετ 2010 η Σερβία με τρίποντο του Milos Teodosicαπό τα 10
μέτρα στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα περνάει στους ημιτελικούς αφήνοντας εκτός
διοργάνωσης τους Ισπανούς. http://www.youtube.com/watch?v=sgZrvFraoFQ&feature=watch_response
4. Ο Reggie Miller των Indiana Pacers με το τρίποντο που πέτυχε στην λήξη του 4ουαγώνα των τελικών της
Ανατολής εναντίων των Chicago Bulls απέκτησε το προσωνύμιο ‘the killer’ και φυσικά επέκτεινε την
κόντρα του με τον Michael Jordan. http://www.youtube.com/watch?v=Xr9ldg2jL3Q
5. Από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει φυσικά το τρίποντο ‘βάλτο αγόρι μου’ του Δημήτρη
Διαμαντίδη στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ του 2005 εναντίον της Γαλλίας που έστειλε
με buzzer beater την Ελλάδα στον τελικό τον οποίο κέρδισε ενάντια στη Γερμανία κατακτώντας το
τρόπαιο. http://www.youtube.com/watch?v=L5b56xa90BQ
6. Μεταφερόμαστε στο 2002 όπου ο ‘Big shot Rob’ όπως αποκαλούσαν τον Robert Horry με τρίποντο δίνει
τον τίτλο της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ στους Los Angeles Lakersστον αγώνα εναντίων
των Sacramento Kings. http://www.youtube.com/watch?v=to7gl5ZEcwA
7. Το 1992 δια χειρός Sasa Djorjervic η Partizan κατακτά με τρίποντο το τρόπαιο της Ευρολίγκας με σκορ
71-70 εναντίον της Joventut. http://www.youtube.com/watch?v=E4vgS0XpoY8
8. Φυσικά ένα από τα σημαντικότερα τρίποντα της ιστορίας ήταν και το πρώτο εύστοχο τρίποντο που
σημειώθηκε στο ΝΒΑ το 1979 από τον small forward των Boston Celtics Chris Ford στον αγώνα
εναντίον των Houston Rockets.
9. Στη πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2001 που φιλοξενήθηκε στη Τουρκία η Ελλάδα με
τρίποντο του Φραγκίσκου Αλβέρτη στην εκπνοή του αγώνα παίρνει την νίκη ενάντια στην Ιταλία με
σκορ 83-82.
10. Τέλος, το τρίποντο του Φάνη Χριστοδούλου στον ημιτελικό του ’89 εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης το
οποίο έδωσε τη νίκη-πρόκριση με σκορ 81-80 στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Και μετά από αυτό το
τρίποντο
όλα
τα
άλλα
είναι
ιστορία.. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5DyEEvXNNVc#!
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