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Ο Σύνδεσμός μας στην προσπάθειά του να ακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις που
επικρατούν στον αθλητισμό και να βοηθήσει στην αναβάθμιση του μπάσκετ και τον ρόλο του
Έλληνα προπονητή στην Ελλάδα, επισημαίνει την ανάγκη επέκτασης της ισχύος των
προπονητικών ταυτοτήτων, σε όλες τις κατηγορίες καθώς επίσης και σε όλα τα
αγωνιστικά τμήματα όλων των ηλικιών και παραθέτει τις ακόλουθες σκέψεις.

Α) Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο, στα πρωταθλήματα των μικρών τοπικών κατηγοριών
και κυρίως στις ομάδες υποδομής, των μικρών ηλικιών (παίδων - εφήβων, κορασίδων νεανίδων) την προπονητική και τεχνική καθοδήγηση να αναλαμβάνουν άνθρωποι χωρίς τις
απαιτούμενες γνώσεις και κυρίως χωρίς την επαγγελματική πιστοποίηση (άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος - κάρτα προπονητή) αντίθετα από ότι ρητά ορίζει ο Κανονισμός
προπονητών (ΦΕΚ 407/05).

Β) Υπάρχει έλλειψη προσοχής και προγραμματισμού των σωματείων για τα τμήματα
υποδομής, τα οποία «βολεύονται» σε πρόχειρες λύσεις και σχεδιασμούς,

Γ) Υπάρχει συνεχής συρρίκνωση του αριθμού των παιδιών - αθλητών που ασχολούνται με
το άθλημα της καλαθοσφαίρισης καθώς απουσιάζουν οι κατάλληλοι εμπνευστές καθοδηγητές τους, που θα μυήσουν τα νέα παιδιά στο άθλημα και θα τα κάνουν να το
αγαπήσουν, ρόλος ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ανήκει και πρέπει να ανατίθεται
σε εκπαιδευμένους προπονητές - παιδαγωγούς.

Βρισκόμαστε πλέον στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι ελλοχεύουν σοβαροί
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κίνδυνοι υποβάθμισης και υποτίμησης του αθλήματος που υπηρετούμε, για τους πολύ
σοβαρούς λόγους που αναφέραμε παραπάνω και

Επειδή πρέπει να εκτιμήσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες
ζωής, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του υγιούς αθλητισμού και να σταθούμε πραγματικά
αρωγοί στην προσπάθεια των παιδιών να αθληθούν και να χαρούν,

Επειδή το ζητούμενο είναι η ποιοτική αναβάθμιση των πρωταθλημάτων του μπάσκετ,

Επειδή θεωρούμε για το καλό του αθλήματος που υπηρετούμε ότι πρέπει να
προστατευτεί και να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο η αξιοπιστία του, με απώτερο σκοπό την
άνοδο και ανάπτυξη του μπάσκετ,

Επειδή πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα ανησυχητικά φαινόμενα αλλοίωσης του «ευ
αγωνίζεσθε» (ντόπινγκ κλπ.),

Με αφορμή όλα τα ανωτέρω και τις ιδιαιτερότητες αθλητών μικρών ηλικιών εισηγούμαστε
την επέκταση σε όλες τις τοπικές κατηγορίες και σε όλα τα πρωταθλήματα των τμημάτων
υποδομής της υποχρέωσης του προπονητή να κατέχει δελτίο ταυτότητας, δυνατότητα που
προβλέπεται από το Νόμο 2725/99 (άρθρο 31), καθώς τα ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι η
απαρχή για την ποιοτική αναβάθμιση του αθλήματος, για το μέλλον του οποίου όλοι
ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε.
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