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Το Διεθνές Σεμινάριο Ατομικής Βελτίωσης είχε μεγάλη επιτυχία κάτι που αποτυπώθηκε και
στην προσέλευση των προπονητών. Για ακόμα μία φορά, τα Σεμινάρια του Συνδέσμου
γίνονται πόλος έλξης για τεχνικούς του εξωτερικού που δεν διστάζουν να κάνουν αρκετά
χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομιλίες των καταξιωμένων προπονητών.
Ο Αιγύπτιος coach, Yasser Ahmed, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο του Κοντόπευκου στην
Αγία Παρασκευή μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για τις εντυπώσεις του, ενώ με
σιγουριά δήλωσε ότι θα επιστρέψει και του χρόνου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για την παρουσία του για πρώτη φορά σε ένα Διεθνές Σεμινάριο που γίνεται στην
Ελλάδα
«

Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Ως Αιγύπτιος γνωρίζω καλά ότι η Ελλάδα
αποτελεί ένα μπασκετικό σχολείο, οπότε πολλοί προπονητές έρχονται στην χώρα σας για
να μοιραστούν τη γνώση τους και για να μπορέσουν να λάβουν κάποια νέα ιδέα».

Για την απόφαση του να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι για να παρακολουθήσει το
Σεμινάριο
«Δεν είναι εύκολο ταξίδι, όμως είμαι τυχερός γιατί δούλεψα μαζί με τον κόουτς Μανουσέλη
στην Αλ Σαντ ως συνεργάτης του. Επίσης, είμαι μέλος του Συνδέσμου Αίγυπτιων
προπονητών, οπότε τώρα είχα μία καλή ευκαιρία να βρεθώ εδώ και δεν ήθελα να τη χάσω.
Δεν δίστασα ούτε μία στιγμή για να το κάνω».
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Για τις εντυπώσεις του από το Σεμινάριο
«Πρώτα απ΄όλα θα ήθελα να πω ότι έχω πάει σε πάρα πολλά Σεμινάρια προπονητικής σε
όλη την Ευρώπη, στα Εμιράτα και στην Ινδονησία οπότε έχω αρκετές παραστάσεις.
Προσωπικά θεωρώ ότι η διοργάνωση είναι εξαιρετική κι αυτό αφορά τις ώρες, τον
εξοπλισμό και το μέρος. Από εκεί και πέρα, οι ομιλίες ήταν υψηλότατου επιπέδου και για
εμένα το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι ομιλητές στέκονται και αναλύουν τις λεπτομέρειες.
Βρισκόμαστε σε ένα Σεμινάριο Ατομικής Βελτίωσης κι εκεί είναι που πρέπει να δίνεται
μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε πολλά Σεμινάρια πας και οι ομιλητές σου δείχνουν κάποια plays ή
ειδικές καταστάσεις, όμως σε Σεμινάρια ανάπτυξης και βελτίωσης αθλητών αυτό που
χρειάζεται είναι να σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιες νέες σκέψεις και ιδέες, οι
οποίες προέρχονται μέσα από την ανάλυση της λεπτομέρειας».

Για τις πιθανότητες να επιστρέψει στην Ελλάδα για κάποιο Σεμινάριο στο μέλλον
«Είναι πολύ πιθανό! Ελπίζω να βρίσκομαι στο επόμενο στην Θεσσαλονίκη κι αν δεν τα
καταφέρω τότε θα σας ξαναδώ την επόμενη σεζόν».
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