"Ας συνεργαστούμε ως ομάδα"
Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2009 17:00

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Θόδωρος
Μπολάτογλου, απεύθυνε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου των προπονητών και των
αρχηγών των ομάδων της Α1, που διοργάνωσε ο ΕΣΑΚΕ το μεσημέρι της Δευτέρας σε
κεντρικό ξενοδοχείο. &quot;Δεν τρέφουμε αυταπάτες&quot; ήταν το μήνυμα του ΣΕΠΚ, που
μίλησε για κοινά αιτήματα με τον ΠΣΑΚ, εξάφρασε τη στήριξη του Συνδέσμου στις
κινητοποιήσεις των παικτών και κάλεσε όλους τους φορείς για συνεργασία για το καλό του
μπάσκετ.
&quot; Καλησπέρα σε όλους,
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης θέλει αρχικά να ευχηθεί στην διοργανώτρια αρχή, αλλά και
σε όλες τις ομάδες της Α1 καλή επιτυχία, υγεία και καλή δύναμη, διότι ως γνωστόν το
ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και πιο σκληρά της Ευρώπης.
Στόχος όλων των φορέων είναι ασφαλώς η ανάπτυξη του αθλήματος κι η βελτίωση των
συνθηκών στην καθημερινότητα των παικτών, των προπονητών, αλλά και των διοικήσεων.
Για το λόγο αυτό
η καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε να απαλλαχθεί το
μπάσκετ από το προβλήματα που το μαστίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας για τα «καθ'
ημάς» ο Έλληνας προπονητής κάνει σταθερά βήματα προόδου κι οι συνάδελφοι μας
θεωρούνται εκ των κορυφαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σίγουρα μας χαροποιεί
ιδιαίτερα ότι φέτος η μεγάλη πλειοψηφία των προπονητών που κάθονται στους πάγκους
της Α1 είναι Έλληνες, κάτι που πιστοποιεί την ποιότητα, το ταλέντο και την ικανότητά
τους.Ωστόσο, δεν πρέπει να τρεφόμαστε με αυταπάτες. Παρότι ο Παναθηναϊκός κι ο
Ολυμπιακός πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για
όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες με τον τρόπο λειτουργίας τους, η λίγκα της Α1
ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα. Κι οι προπονητές που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα το ίδιο.
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Σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης έχει
καταθέσει προ πολλού -δίχως όμως να λάβει καμία α
πάντηση- αιτήματα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, θα κατοχυρώσουν παίκτες
και προπονητές, κάνοντας παράλληλα το πρωτάθλημα πιο αξιόπιστο.Τα αιτήματα του
ΣΕΠΚ αφορούν την κατώτατη αποζημίωση πρώτου και βοηθού προπονητή στην Α1 (αλλά
και στην Α2), α
παγόρευση μεταγραφών σε ομάδες που δεν έχουν εξοφλήσει τα δεδουλευμένα των
υπαρχόντων παικτών -προπονητών, αλλά κι η τήρηση των κανονισμών που αφορούν τις
ταυτότητες προπονητών, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα ανομίας όπως π.χ.
συνέβη στο παρελθόν με την Ολυμπιάδα Πατρών και τον κύριο Ράτσα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω
ο ΣΕΠΚ συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις του ΠΣΑΚ και καλεί τους προπονητές να
παράσχουν κάθε διευκόλυνση στους παίκτες διότι η επίλυση των προβλημάτων θα
βοηθήσει όλους τους συντελεστές του αθλήματος

Εμείς οι προπονητές σκεφτόμαστε
με συγκεκριμένα κριτήρια αρχές και κανόνες σε αγωνιστικές συνθήκες, κάτι που ισχύει κι
εκτός παρκέ σε τομείς όπως οι συνθήκες εργασίας, αλλά κι η διαρκής δίψα για βελτίωση.
Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ για να κάνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα
καλύτερο πιο αξιόπιστο και τελικά ελκυστικότερο!
&quot;
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