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O Real Madrid chega à Final Four de Londres sendo a equipa com títulos de campeão europeu
conquistados, mas também como o conjunto que não o consegue à mais tempo.

Foi em 1995, em Saragoça, que Arvidas Sabonis liderou os madrilenos ao seu 8.º e último
título de campeão da Europa. Desde então o Real Madrid tem atravessado um período menos
bom da sua história, que está recheada de troféus.

Esta é apenas a segunda vez que os espanhóis vão participar na Final Four nos últimos 13
anos, o que diz bem das dificuldades que a equipa tem sentido para estar entre os melhores da
Europa no novo milénio.

Contudo, este parece ser um ano de mudança para a equipa orientada por Pablo Laso.
Dominando a fase regular da ACB e vencendo a Taça do Rei, o Real Madrid provou que é uma
equipa forte e capaz de conquistar títulos. Na Euroliga os espanhóis jogaram o quanto baste
para seguir em frente tanto na fase regular como no Top 16, mas quando chegaram os jogos a
doer os madrilenos não facilitaram e varreram o Maccabi Tel Aviv (3 – 0) do Play-off.

A capacidade marcadora de Rudy Fernandez e o crescimento de Nikola Mirotic têm ajudado a
equipa a encontrar com mais frequência o caminho das vitórias. Os triunfos ao CSKA de
Moscovo e ao Panathinaikos, durante o Top 16, comprovaram a qualidade do conjunto branco,
fazendo deles legítimos candidatos a quebrar o jejum de 17 anos sem títulos europeus.

Este ano o Real Madrid destacou-se na Euroliga pela sua capacidade ressaltadora. Os
merengues são a equipa que mais ressaltos ganha por jogo (36.8). Contudo, o melhor atleta da
equipa nessa categoria, Nikola Mirotic, apenas soma 5.5, o que reflete que em Madrid a luta
das tabelas é um trabalho de equipa (todos os jogadores do cinco inicial têm, pelo menos, dois
ressaltos por jogo).
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Se Mirotic é o líder nos ressaltos, Rudy Fernandez comanda a equipa na marcação de pontos.
O extremo tem realizado uma temporada bastante produtiva, somando 3.8 ressaltos e 3.1
assistências aos 13.6 pontos que marca por jogo.

Das equipas que estão presentes na Final Four de Londres o Real Madrid é a que menos
perdas de bola comete, e isso muito se deve à qualidade do seu base Sergio Llull. Capaz de
finalizar e encontrar os seus companheiros, Llull é um base moderno, mas que comete muito
poucas perdas de bola (0.4 por jogo) para um jogador que organiza o jogo da sua equipa.

O cinco inicial do Real Madrid completa-se com poste o esloveno Mirza Begic e com o
norte-americano Jaycee Carrol, que apesar de não ter sido muitas vezes titular está época fez
um grande Play-off contra o Maccabi Tel Aviv e pode ser mais uma solução ofensiva para os
espanhóis.

A estreia dos madrilenos na Final Four de Londres (sexta feira pelas 21H00) é frente aos rivais
do Barcelona que já venceram este ano na final da Taça do Rei de Espanha.

Histórico do Real Madrid na Euroliga desde 2000
- 2000/2001 – Derrotados pelo Fortitudo Bolonha nos quartos-de-final
- 2001/2002 – Eliminados na fase Top 16 (3.º no grupo F)
- 2002/2003 – Eliminados na fase regular (6.º no grupo C)
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-

2003/2004 – Não participou
2004/2005 – Eliminados na fase Top 16 (4.º no grupo E)
2005/2006 – Derrotados pelo Barcelona no Play-off
2006/2007 – Não participou
2007/2008 – Eliminados na fase Top 16 (3.º no grupo F)
2008/2009 – Derrotados pelo Olympiacos no Play-off
2009/2010 – Derrotados pelo Barcelona no Play-off
2010/2011 – 4.º classificado
2011/2012 – Eliminados na fase Top 16 (3.º no grupo F)
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