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Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών μέσω των εκπροσώπων του, του Νίκου Αποστολίδη
και του Θόδωρου Μπολάτογλου, ταξίδεψε στο Τορίνο και πραγματοποίησε σημαντικές
επαφές στα πλαίσια του Final Eight του ULEB Cup.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΠΚ συναντήθηκε με μέλη της EUABC (της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνδέσμων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης της οποίας ο Νίκος Αποστολίδης έχει αναλάβει
χρέη αντιπροέδρου) και συζήτησε για διάφορα θέματα που αφορούν τους προπονητές σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνδέσμου ενημέρωσαν
για τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει σχετικά με το Διεθνές Σεμινάριο που θα
διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του Προλυμπιακού τουρνουά στην Αθήνα.

Ακόμη οι Αποστολίδης και Μπολότογλου είχαν επαφή με τον ασίσταντ κόουτς της
Μπανταλόνα , Σίτο Αλόνσο, ο οποίος συμφώνησε να διδάξει στο Διεθνές Σεμινάριο Νέων
Παικτών που θα γίνει τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Ο νεαρός ταλαντούχος τεχνικός είναι ο
υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής του ισπανικού συλλόγου, από τα οποία έχουν
ξεπηδήσει διεθνείς αστέρες όπως ο Ρούντι Φερνάντες και ο Ρίκι Ρούμπιο.

Στο μεταξύ έγινε επαφή και με τον Αΐτο Ρενέσες, τον προπονητή της τροπαιούχου
Μπανταλόνα, ο οποίος είναι θετικός στη συμμετοχή του Διεθνές Σεμινάριο του Ιουλίου κι
ουσιαστικά το μόνο που μένει είναι η τυπική του απάντηση.

Παράλληλα ο ΣΕΠΚ έδωσε το παρών και στο σεμινάριο προπονητών που διοργανώθηκε
στο Τορίνο από την ιταλική λίγκα και την EUABC. Σε αυτή δίδαξε ένα το μέλος του
Συνδέσμου, ο Φώτης Κατσικάρης που εντυπωσίασε με την ομιλία του. Συγκεκριμένα
αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του πικ-εν-ρολ. Με τη χρήση βίντεο έδειξε διάφορες
αμυντικές καταστάσεις της συγκεκριμένης συνεργασίας, αναλύοντας παράλληλα τον τρόπο
που παίζει η δική του ομάδα απέναντι στα πικ-εν-ρολ.
Εκτός από τον προπονητή της Βαλένθια μίλησαν ο Κάρλο Ρεκαλκάτι κι ο Νταν Πίτερσον.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας πραγματοποίησε ομιλία για την ατομική επίθεση,

1/2

Επαφές του ΣΕΠΚ στο Τορίνο
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2008 05:21

ενώ ο άλλοτε προπονητής της Βίρτους Μπολόνια και της Ολίμπια Μιλάνο (εργάζεται πλέον
ως σχολιαστής) που κατέκτησε ουκ ολίγους εγχώριους και ευρωπαϊκούς τίτλους
αναφέρθηκε στην επίθεση εναντίον ζώνης.
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