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Οι πέντε ομιλητές καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους, ενώ το κλίμα που
επικρατούσε μετά το τέλος της ημέρας, προμήνυε μία εξίσου επιτυχημένη δεύτερη μέρα,
με ακόμα περισσότερες συμμετοχές!
Μετά την διάλεξη του Ηλία Ζούρου, ακολούθησε η τελετή έναρξης του σεμιναρίου. Ο
πρόεδρος του Συνδέσμου, Παναγιώτης Γιαννάκης απεύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό
ευχαριστώντας τους ομιλητές του σεμιναρίου, την πολιτεία που βρίσκεται πάντα στο
πλευρό του ΣΕΠΚ, τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη για την παραχώρηση του
γηπέδου και φυσικά τον γενικό διευθυντή της ULEB Τζόρντι Μπερτομέου για την άψογη
συνεργασία που υπήρχε στην υλοποίηση του σεμιναρίου.

Ο κύριος Μπερτομέου από την πλευρά του στον δικό του χαιρετισμό τόνισε για άλλη μια
φορά ότι είναι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα, εξήρε την άριστη
οργάνωση του ΣΕΠΚ και την ποιότητα του σεμιναρίου που δημιούργησε, ενώ παράλληλα
ξεκαθάρισε ότι το final four μέχρι στιγμής είναι αρτιότατο στον οργανωτικό τομέα και έτσι
θα συνεχιστεί μέχρι και τον τελικό.

Αυτός ωστόσο που έβγαλε είδηση με τα λεγόμενά του, ήταν ο Γενικός Γραμματέας
Αθλητισμού κ. Σταύρος Δουβής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο ΣΕΠΚ συμπεριλήφθηκε στις
κρατικές επιχορηγήσεις και πλέον θα έχει και επί του πρακτέου την συμπαράσταση της
πολιτείας.

Ο δήμαρχος Αμαρουσίου από την πλευρά του Γιώργος Πατούλης, αφού με την σειρά του
χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους υπογράμμισε ότι πάντα ο δήμος θα είναι σε θέση να
βοηθάει από κάθε μετερίζι τις προσπάθειες του Έλληνα προπονητή μπάσκετ.

Τέλος τον λόγο έλαβε και ο εκπρόσωπος του δήμου Αθηναίων Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος
δεν δίστασε να πει ότι αισθάνεται δέος μέσα σε τόσο μεγάλους και καταξιωμένους
προπονητές.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές του σεμιναρίου που δεν είναι άλλοι από τους πέντε ομιλητές
μετά το τέλος των διαλέξεών τους, μίλησαν τόσο για το σεμινάριο, όσο και για τις
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προβλέψεις τους ενόψει τελικού…

Ηλίας Ζούρος: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και
συμμετοχή από τους Έλληνες προπονητές, ενώ είναι σημαντικό και το γεγονός ότι έχουν
έρθει πολύ μεγάλα ονόματα. Νομίζω ότι θα καλυφθεί πολύ μεγάλη γκάμα από το παιχνίδι
του μπάσκετ και θα δώσει ο καθένας από ένα λιθαράκι»…

Όσο για τον τελικό της Ευρωλίγκα: «Θα είναι ένας μεγάλος τελικός και φυσικά σαν
Έλληνας θέλω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός».

Ντούσκο Ιβάνοβιτς: «Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα για σεμινάριο. Η
πρώτη
ήταν κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε γίνει και
τότε ένα σεμινάριο και είχα γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους. Είχαν μεγάλη επιτυχία τα
σεμινάρια και πάντα θα είναι μεγάλη χαρά για μένα να έρχομαι στην Ελλάδα και να
διδάσκω σε σεμινάρια προπονητών. Είναι κάτι το υπέροχο».

«Στον τελικό νομίζω ότι ο ΠΑΟ και η ΤΤΣΚΑ απέδειξαν ότι δίκαια έφτασαν. Δεν θα το
κρύψω από την πλευρά μου ότι θα ήθελα να το κερδίσει ο ΠΑΟ λόγω του Ομπράντοβιτς».

Κάρλο Ρεκαλκάτι: «Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην χώρα της πρωταθλήτριας
Ευρώπης για να διδάξω προπονητές. Είναι σημαντικό να διδάξω σε νέα παιδιά που στο
μέλλον θα είναι οι πρωταγωνιστές προπονητές.
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Ο τελικός της Ευρωλίγκα είναι μεταξύ των δύο φαβορί. Όταν ξεκινούσε η
διοργάνωση τον Οκτώβριο όλοι περίμεναν έναν τελικό μεταξύ ΠΑΟ και ΤΣΣΚΑ».

Πέπου Ερναντεθ: «Αισθάνομαι πολύ ωραία και υπερήφανα, αλλά και παράξενα γιατί
ερχόμενος δεν ήξερα ότι θα συναντηθώ με τόσο μεγάλους προπονητές, από τους οποίους
μαθαίνω κιόλας. Φυσικά μαθαίνεις κι όχι μόνο από τους προπονητές υψηλού επιπέδου,
αλλά και από αυτούς που δουλεύουν με τα μικρά παιδιά, βάζουν νέες ασκήσεις , τα
αποτελέσματα είναι άμεσα και αυτός είναι ένας κύκλος που ο ένας βοηθά τον άλλο.

«Αυτοί που πήγαν στον τελικό είναι οι καλύτεροι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι
λίγο πιο πάνω αυτή τη στιγμή».

Σήμερα Κυριακή το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 8.30 π.μ. με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να
μιλάει για επίθεση με pick ‘n roll. Στις 10.00 π.μ. Ο Ντέιβιντ Μπλατ θα αναφερθεί στις…
σπεσιαλιτέ του που είναι οι ζώνες με προσαρμογές, ενώ το σεμινάριο θα κλείσει

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να προμηθευτείτε από το Link: http://www.newsports
.gr/phdsk7/deltyp/l1/l2/deltyp_photos.php
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