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Ο προπονητής του πρωταθλητή Ελλάδος, Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος θα αποτελέσει
έναν από τους βασικούς ομιλητές του Διεθνούς Σεμιναρίου "Αθήνα 2015", υπογράμμισε στο
Sepk.gr τη σημασία της συμμετοχής σε Σεμινάρια, το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων
Προπονητών και αυτό το στοιχείο που τους κάνει να ξεχωρίζουν.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, μαζί με τους Λονγκαμπάρντι, Αγγέλου, Δικαιουλάκο και Βαβέτση
θα αποτελούν τους ομιλητές του "Αθήνα 2015" που θα διοργανώσει ο ΣΕΠΚ (3-5 Ιουλίου στο
κλειστό του Αμαρουσίου). Είναι η 3η συμμετοχή του έμπειρου προπονητή ως ομιλητής στα
Διεθνή Σεμινάρια του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, στην οποία
μάλιστα θα μιλήει τόσο για άμυνα, όσο και για την επίθεση.

"Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΣΕΠΚ για την επιμόρφωση μας. Η προσπάθεια φέτος είναι
πολύ αξιόλογη και θεωρώ ότι και τα αντικείμενα που θα συζητηθούν και το επίπεδο των
ομιλητών, προεξέχοντος του Μάικ Λονγκμπάρντι, θα είναι αρκετά υψηλό" ήταν τα πρώτα
λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού, που φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος και
έφτασε στον τελικό του φάιναλ-φορ.

Αναφερόμενος στα δικά του θέματα τόνισε ότι "θα αναφερθώ στην άμυνα και στο πως
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βίντεο για να διορθώσουμε τα λάθη και να βελτιώσουμε
την ομάδα μας, ενώ το δεύτερο είναι το πως η επίθεση μπορεί να αντιδράσει απέναντι σε
μια άμυνα που δίνει πολλές βοήθειες. Και τα δύο αντικείμενα τα αντιμετωπίσαμε φέτος και
τα δουλέψαμε αρκετά. Είναι στοιχεία που μας βοηθήσαν να γίνουμε η καλύτερη άμυνα στη
Euroleague, αλλά και να αντιδράσουμε σωστά απέναντι στην άμυνα που πολλές ομάδες
έπαιξαν εναντίον μας".

Ο ίδιος έχει παρακολουθήσει πολλά Σεμινάρια και έχει κερδίσει πολλά απ' αυτά. "Θυμάμαι
πιο χαρακτηριστικά από όλα ένα Σεμινάριο στο Προλυμπιακό τουρνουά του Ρότερνταμ το
1988. Τότε ήμουν 21 ετών. Είχα εντυπωσιαστεί από τον Χιούμπι Μπράουν. Επίσης μου
άρεσε πολύ το Σεμινάριο του 1989 στο Ζάγκρεμπ με τους Άτσα Νίκολιτς και Αλεξάντερ
Γκομέλσκι".

Ολοκληρώνοντας ο Γιάννςη Σφαιρόπουλος αναφέρθηκε στο επίπεδο των Ελλήνων
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προπονητών. "Είναι ορατό από όλους πλέον ότι ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά. Το επίπεδο
είναι πολύ υψηλό και οι Έλληνες προπονητές συγκαταλέγονται στους κορυφαίους. Είναι
τιμή για όλους μας που υπηρετούμε το ελληνικό μπάσκετ στη χώρα μας, να φτιάχνουμε και
να εκπαιδεύουμε τους παίκτες και να δημιουργούμε ισχυρές ομάδες. Πιστεύω ότι οι
Ελληνες προπονητές ξεχωρίζουν, γιατί είναι πολύ εργατικοί και αφοσιωμένοι σ' αυτό που
κάνουν. Το δεύτερο στοιχείο που τους διακρίνει είναι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού
πρωταθλήματος, που είναι πολύ απαιτητικό, πολύ σκληρό και γαλουχεί τους προπονητές σε
υψηλά στάνταρ".
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