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Το Τοπικό γραφείο του ΣΕΠΚ στη Κρήτη συνεχίζει να δουλεύει με γοργούς ρυθμούς με
αποκλειστικό στόχο την αναβάθμιση του κρητικού προπονητή και την προάσπιση των
επαγγελματικών συμφερόντων του. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΕΚΑΣΚ η τέταρτη φετινή συνάντηση- συζήτηση των μελών, ενώ το παρών έδωσαν κι οι
υποψήφιοι προπονητές που συμμετείχαν στις σχολές της Γ΄ κατηγορίας που έγιναν στην
Κρήτη.

Την τέταρτη συνάντηση από τις πέντε που γίνονται συνολικά κάθε χρόνο πραγματοποίησαν
την Κυριακή οι προπονητές της Κρήτης. Στα γραφεία της ΕΚΑΣΚ εκτός των μελών του
Συνδέσμου βρέθηκαν κι οι υποψήφιοι προπονητές της Γ' κατηγορίας που έγινε στην Κρήτη,
οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν προκειμένου να βγάλουν
άδεια ασκήσεων επαγγέλματος κι έπειτα να γίνουν μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης παραλαμβάνοντας από τον ΣΕΠΚ την Ταυτότητα
Προπονητή Καλαθοσφαίρισης.
Όλοι όσοι βρέθηκαν στη συνάντηση ενημερώθηκαν δια στόματος του προέδρου του Τοπικού
γραφείου, Γιώργου Μακράκη για μία εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που υπήρξε στην
προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚ. Η Τοπική Ένωση συμφώνησε με το πάγιο
αίτημα του Τοπικού γραφείου και του ΣΕΠΚ ώστε να συμπεριλάβει στην προκήρυξη της ότι
η Ταυτότητα Προπονητή Καλαθοσφαίρισης είναι υποχρεωτική σε όλες τις δραστηριότητες
και τις διοργανώσεις της ΕΚΑΣΚ, είτε αυτές αφορούν παιχνίδια των Τοπικών
πρωταθλήματος (αντρών, γυναικών) είτε των υποδομών.

Από εκεί και πέρα υπήρξε αναφορά σε θέματα που άπτονται στις εργασιακές σχέσεις και
στην ασφάλεια των προπονητών. Επίσης, στην συνάντηση των προπονητών το παρών
έδωσαν κι οι διαιτητές κος Βαλούρδος και κυρία Καρανικόλα, οι οποίοι ως εκπρόσωποι του
Σύνδεσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κρήτης (ΣΥΔΚΑΚ) παρουσίασαν κι εξήγησαν τις
αλλαγές στους κανονισμούς για τη σεζόν 2014-15. Η παρουσία των δύο ρέφερι έδωσε την
ευκαιρία στους τεχνικούς για να συζητήσουν κι άλλα παρεμφερή θέματα. Αυτός ο
εποικοδομητικός διάλογος βοήθησε να ανοιχτεί ένας κύκλος συνεργασίας κι επικοινωνίας
με τους διαιτητές που στο άμεσο μέλλον θα βοηθήσει στην αλληλοκατανόηση των δύο
πλευρών.
Στην πορεία της ημέρας, συνεχίστηκε ο κύκλος προπονητικών συζητήσεων μέσα από τις
οποίες δίνονται στους προπονητές τεχνικές κατευθύνσεις για την σωστή προπόνηση στις
ηλικίες των υποδομών (6 έως 12 ετών).
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε να παρθούν μία σειρά πρωτοβουλιών που
θα βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη των υποδομών στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα το
Τοπικό γραφείο του ΣΕΠΚ στη Κρήτη αποφάσισε:
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- Δημιουργία ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να μαζέψει το υλικό των συζητήσεων που
έχουν γίνει μέχρι τώρα κι αφορά την επιμόρφωση των προπονητών που ασχολούνται με τις
μικρές ηλικίες. Μέσα από αυτό το υλικό θα μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα
που θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί μία προπονητική φόρμουλα για κάθε ηλικιακή ομάδα.
- Να δημιουργηθεί ένα καλεντάρι εκδηλώσεων που ως στόχο θα έχουν να μεταδώσουν και να
προάγουν το μπάσκετ στην κοινωνία. Ήδη μάλιστα έχουν ξεκινήσει επαφές για συνεργασία
με Δήμους και την ΕΚΑΣΚ ώστε να γίνεται μία παρουσίαση (διαγωνιστικά παιχνίδια, 3on3
και εκμάθηση) του μπάσκετ σε κάθε μέρος της Κρήτης. Απώτερος στόχος είναι αυτές οι
ενέργειες να κορυφωθούν με ένα φεστιβάλ μπάσκετ που θα γίνεται κάθε καλοκαίρι.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τα μέλη και το προεδρείο του Τοπικού γραφείου να
συμφωνούν πως χρειάζεται η συνεισφορά και η συνεργασία όλων προκειμένου να ανέβει το
επίπεδο του Κρητικού προπονητή.
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