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There are no translations available.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΑΤΡΑ 2013»
ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ - SPORTING HOUSE
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 09/03/2013
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σ.Ε.Π.Κ. - Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Π.Σ.Α.Κ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
Σάββατο, 09/03/2013
11:30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
12:30 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ - ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ VS MTM ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ
ΝΤΡΙΜΠΛΑ
13:30 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ PICK N ROLL
ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΤΗΣ Κ.Α.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναγιώτης -Τάκης- Πετρόπουλος γεννήθηκε στη Πάτρα στις 22 Νοεμβρίου το 1954.
Διετέλεσε διεθνής παίκτης με την Εθνική Νέων, ενώ έκανε μεγάλη καριέρα στον Απόλλων
Πατρών παίζοντας στην Α' Εθνική. Είναι πατέρας του Γιώργου Πετρόπουλου διεθνή
καλαθοσφαιριστή με τις Εθνικές Νέων και Ελπίδων. Η ενασχόληση του με το μπάσκετ
ξεκίνησε το 1967 στην ανεπίσημη ερασιτεχνική ομάδα του Αμύντα Πατρών, την οποία είχε
δημιουργήσει ο πατέρας του Γιώργος Πετρόπουλος (Μπλουγούρης). Το 1969, πήγε στον
Απόλλων Πατρών μαζί με τον αδελφό του Κώστα, έπειτα από προτροπή του προπονητή
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Στάθη Βέργου. Από την πρώτη του χρονιά στην ομάδα και σε ηλικία 14 ετών, έπαιξε
βασικός στο αντρικό. Την πρώτη του χρονιά στον Απόλλωνα κέρδισε και το τοπικό
πρωτάθλημα, διεκδικώντας στο ειδικό πρωτάθλημα την άνοδο στην Α' Εθνική. Υπήρξε
βασικός παίκτης στον Απόλλωνα από τη σεζόν 1970-71 έως το 1980, όταν και πήρε
μετεγγραφή για την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή έπαιξε στην Α2 και στην Β' Εθνική
Κατηγορία ως το 1987 καταφέρνοντας να αναδειχθεί δυο φορές 2ος σκόρερ. Έκλεισε την
καριέρα του στην Ένωση Αθλοπαιδιών Πάτρας (ΕΑΠ) που αγωνιζόταν τότε στην Γ΄ Εθνική.
Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας του ασχολήθηκε με την προπονητική εργαζόμενος
στον Απόλλωνα, στην Παναχαϊκή, στην ΕΑΠ, στην Ολυμπιάδα, στον Σπόρτιγκ Πάτρας, στην
Γυμναστική Ένωση Πύργου, στον Αχαιό 47, στον ΠΑΟΚ Πάτρας, στην Ανδραβίδα και στον
Κένταυρο. Σήμερα είναι τεχνικός Διευθυντής του Απόλλωνα Πατρών.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους assistant coach του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας
εργαστεί στους πάγκους των μεγαλύτερων ομάδων της Α1. Γεννήθηκε το 1969 και ξεκίνησε
την καριέρα του στα 20 του χρόνια στις Ακαδημίες του Αμαρουσίου. Στο σύλλογο των
βορείων προαστίων έμεινε από το 1989 ως το 1992. Στη συνέχεια «μετακόμισε» στις
Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στην προπονητικό στο φημισμένο
κολέγιο Νορθ Καρολάινα, μαθητεύοντας δίπλα στον θρυλικό Ντιν Σμιθ.
Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1994 και αφού πέρασε από τη Δάφνη ξεκίνησε την πολυετή
συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Στο «τριφύλλι» έμεινε ως το 1999, δουλεύοντας στο
πλευρό των Κώστα Πολίτη, Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, Μιχάλη
Κυρίτση και Λευτέρη Σούμποτιτς. Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε δύο πρωταθλήματα
Ελλάδος (1998 και 1999), ένα κύπελλο (1996) και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (1996).
Το 2000 κάθισε στον πάγκο του Πανιωνίου και την επόμενη χρονιά δούλεψε μαζί με τον
Νίκο Λινάρδο στο Μαρούσι. Τη σεζόν 2002-2003 έσμιξε και πάλι με τον Λευτέρη Σούμποτιτς
στον Ολυμπιακό και το 2004 «μετακόμισε» στη Θεσσαλονίκη για να εργαστεί στον Άρη.
Ακολούθησε το 2005 η ΑΕΚ, πριν επιστρέψει στον Άρη τη διετία 2006-2008. Τη σεζόν
2011-12 εργάσθηκε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, στη ρωσική Λοκομοτίβ Κουμπάν, ως
συνεργάτης του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, ενώ πλέον βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη
Σφαιρόπουλου στον πάγκο του Πανιωνίου.
Ο Θανάσης Παπαχατζής έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής, καθώς συμμετείχε
στο τεχνικό τιμ της Εθνικής ομάδας στο Μουντομπάσκετ του 1994 και στο Ευρωμπάσκετ
του 1995.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1974 κι είναι ο μικρότερος προπονητής που κοουτσάρησε
στην Α1. Έχει δουλέψει στην Πάτρα, στη Γερμανία, στην Κύπρο, πριν πει το "ναι" στην ΑΕΛ,
που αποτέλεσε την πρώτη του δουλειά σαν πρώτος στην Α1. Ξεκίνησε την καριέρα του ως
μέλος του τεχνικού τιμ της Universitatea Cluj Napoca.
Δούλεψε στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Πατρών κι ως συνεργάτης του Φαίδωνα
Ματθαίου στην Παναχαϊκή. Στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα ξεκίνησε να εργάζεται το
1998 τόσο υπό τις οδηγίες του Κώστα Πετρόπουλου, όσο και του Ντιρκ Μπάουερμαν, τον
οποίο ακολούθησε στην Μπρνατ Χάγκεν, αλλά και στη Μπάμπεργκ.
Το 2004 εργάστηκε στον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο οδήγησε στον ημιτελικό του FIBA Cup και στον
τελικό του κυπέλλου. Το 2005 επέστρεψε στον Απόλλωνα ως ασίσταντ κόουτς. Ανέλαβε
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χρέη πρώτου προπονητή, αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Ρούσο στα μέσα της σεζόν,
ακολούθησε η θητεία του ξανά στην ΑΕΛ, καθώς και στην Ολυμπιάδα Πατρών. Το 2008
ανέλαβε τα νεοφώτιστα Τρίκαλα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2011
οπότε και αποχώρησε προκειμένου να ακολουθήσει τον Ντιρκ Μπάουερμαν στην Μπάγερν
Μονάχου, τον οποίο από τον Σεπτέμβρη αντικατέστησε ως head coach. Στα μέσα τις σεζόν
κι έπειτα από ενάμιση χρόνο αποχώρησε από τη Γερμανία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ

Ο Δημήτρης Κοτσίρης είναι απόφοιτος γυμναστικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου το 1990, με
ειδικότητα στο Μπάσκετ και στον στίβο. Επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
στη φυσική αγωγή και ειδικότερα στην αθλητική ψυχολογία, με επιστημονικό συνεργάτη και
καθοδηγητή τον Mihai Epuran.Έχει διοριστεί καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευσηΑχαΐας, και αυτή τη στιγμή εργάζεται με απόσπαση στο ΤΕΙ Πατρών.Έχει
διατελέσει προπονητής σε ανδρικές και γυναικείες ομάδες του νομού του,καθώς και σε
τμήματα υποδομής, με μεγάλη επιτυχία.Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται στην
Απολλωνιάδα, θυγατρική ομάδα τουΑπόλλωνα, ως υπεύθυνος γυμναστής σε όλα τα
τμήματα και κυρίως στην
ανδρική ομάδα, η οποία τροφοδοτεί με αθλητές τον Απόλλωνα.Επίσης είναι γυμναστής
στην ανδρική ομάδα του Απόλλωνα τα τελευταία 6χρόνια και είχε την τιμή να συμμετέχει
στις επιτυχίες ανόδου του συλλόγουαπό την Β΄εθνική κατηγορία στην Α2 και από εκεί στην
Α1 όπου βρίσκεται σήμερα.
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