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Ο Μάικ Ντάνλαπ θα αποτελέσει τον τέταρτο ομιλιτή του Διεθνούς Σεμιναρίου που
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης στις 17-19 Ιουλίου στην Αθήνα. Ο
50χρονος τεχνικός που έχει εμπειρία από όλα τα επίπεδα του αμερικάνικου μπάσκετ (ΝΒΑ,
κολεγιακό και εθνικές ομάδες) και μέχρι πρότινος εργαζόταν στο τεχνικό τιμ των Ντένβερ
Νάγγετς, θα πλασιώσει τους Αΐτο Ρενέσες, Οκτάι Μαχμουτί και Έρικ Μάσελμαν.
Ο Μάικ Ντάνλαπ θα μιλήσει για την άμυνα ζώνης &quot;1-1-3&quot;, για το αμυντικό
transition και για την επίθεση εναντίον ζώνης.

Γεννήθηκε στην Αλάσκα το 1958 και από την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στο πλευρό του
θρυλικού Λιουκ Όλσον στο κολέγιο της Αριζόνα, αφήνοντας πίσω του τους Ντένβερ
Νάγγετς στους οποίους εργάστηκε για δύο χρόνια στο πλευρό του Τζορτζ Καρλ.
Πριν τους Νάγγετς είχε διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στην τοπική κολεγιακή ομάδα.
Συγκεκριμένα στα εννιά χρόνια που διετέλεσε χεντ-κόουτς του Μέτρο Στέιτ (Ντένβερ)
πέτυχε 248 νίκες σε 298 παιχνίδια (83%) κατακτώντας τον τίτλο της Division II το 2000 και
το 2002. Ακόμη οι &quot;Roadrunners&quot; έφτασαν στον τελικό του φάιναλ-φορ το 1999
και το 2004. Αναδείχτηκε δύο φορές (2000 και 2002) &quot;προπονητής της χρονιάς&quot;
από τον Παναμερικανικό Σύνδεσμο Προπονητών και εγκατέλειψε το κολέγιο ως ο τεχνικός
με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του.
Από τον Μάιο του 2006 ενσωματώθηκε στο τεχνικό της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ κάτω
των 18 (U-18), ενώ είχε τον ίδιο ρόλο στα trials της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ κάτω των 22
(U-22).
Πριν την εμπειρία του στο Μέτρο Στέιτ εργάστηκε τρεις σεζόν ως πρώτος προποητής των
36ερς της Αδελαΐδας στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, όπου είχε ρεκόρ 59-33, οδηγώντας
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μάλιστα την ομάδα του δύο φορές στο φάιναλ-φορ (1995 και 1996).
Στο ξεκίνημα της καριέρας του διετέλεσε χεντ-κόουτς του Λιθουρανικού κολεγίου της
Καλιφόρνια στο Θάουσεντ Όουκς για πέντε σεζόν (κέρδισε τρία περιφερειακά
πρωταθλήματα), ενώ εργάστηκε κι ως ασίσταντ κόουτς στο Σάουθερν Καλιφόρνια, στο
Αϊόβα και στο Λογιόλα Μάριμαουντ.
Δηλώνει επηρεασμένος από την προπονητική φιλοσοφία του Εντ Γκούριαν
(ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας), του Τζον Τσέινι και του Πιτ Νιούελ.
Είναι παντρεμένος με την Μόλι κι έχει τρία παιδιά: τον Χολτ, τον Σπένσερ και την Έλι.
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