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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
• Το Ρούπελ τερμάτισε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε

σύνολο 21 αγωνιστικών, με τις 3 τελευταίες να μην
πραγματοποιούνται λόγω κορονοϊού.

 Εντός παρκέ το Ρούπελ πανηγύρισε 10 νίκες και ηττήθηκε άλλες
τόσες, ενώ πήρε το παιχνίδι με το Δοξάτο στα χαρτιά (20-0α.α).

Επομένως, τελείωσε με το ρεκόρ 11-10 και 32 βαθμούς συνολικά.

 Προπονητής της ομάδας για 2η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο Νίκος
Κηρύκος, ενώ θα παραμείνει και την νέα χρονιά στον πάγκο της

ομάδας.

Το Ρούπελ σκόραρε 1.250 πόντους και δέχθηκε 1.261, κάτι που
σημαίνει ότι σημείωνε 62.5 κατά μέσο όρο και δέχονταν 63 σε κάθε

αναμέτρηση.



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΙΧΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Παπαδόπουλος 193(25) 11.35 17
Μπαζτέκας 27(2) 2.1 13
Χαραλαμπίδης 39(12) 4.33 9
Αναστασιάδης 15 0.8 19
Ψαρράς 80 5.33 15
Γιαννάτος 376(37) 18.8 20
Πεχλιβάνος 187 9.35 20
Χριστοφορίδης 50(3) 2.77 18
Στάσας 91(7) 8.27 11
Ιωαννίδης 25(3) 1.92 13
Καμπέρης 3 0.23 13
Πολεμαρχάκης 43(4) 2.38 18
Τάσκος 126(4) 7.87 16
Τσίντσιος 0 0 3
Κεσέογλου 1 0.33 3



ΑΝΑΛΥΣΗ
• Εξαιρετικό πρωτάθλημα πραγματοποίησε ο Γιαννάτος, που πέτυχε 376

πόντους με 37 τρίποντα σε 20 αγώνες.

• Μόνο δυο παίχτες ήταν διψήφιοι κατά μέσο όρο, με τον Παπαδόπουλο να
αποτελεί την σταθερά στα guard με 11.35 ανά παιχνίδι. Από κοντά ο

υψηλόσωμος, Πεχλιβάνος που έβαζε κάτι παραπάνω από 9 πόντους μέσο
όρο (9.35).

• Καλή εικόνα σε αρκετά παιχνίδι είχε ο 4ος σκόρερ της ομάδας, Στάσας που
πλησίασε τους 100 πόντους και είχε κάτι παραπάνω από 8 ανά αγώνα.

• Αποκάλυψη του δεύτερου γύρου ο νεαρός Τάσκος, που πέτυχε 48
πόντους σε 8 παιχνίδια στον α’ γύρο και άλλους 78 σε άλλα τόσα παιχνίδια

, κάτι που σημαίνει ότι πέτυχε σχεδόν 4 πόντους παραπάνω κατά μέσο
όρο στο δεύτερο μισό.

• Μόλις 97 τρίποντα πέτυχε συνολικά η ομάδα του Ρούπελ, κάτι που
αντιστοιχεί σε λιγότερο από 5 τρίποντα/ ανά αγώνα (4,85).
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