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There are no translations available.

Ο Δημήτρης Πρίφτης μίλησε στο Sport24.gr για την φετινή ιδιαίτερη χρονιά του "Έλληνα
προπονητή", καθώς και την υποχρέωση του για διαρκή εξέλιξη και επιμόρφωση. "Ο ΣΕΠΚ
μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε και να προβληματιστούμε" όπως τόνισε για το
Διεθνές Σεμινάριο "Αθήνα 2013".

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, όπως και κάθε χρόνο, διοργανώνει
το Διεθνές Σεμινάριο, με ομιλητές κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής.
Φέτος το "Αθήνα 2013" θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αμαρουσίου (28-30 Ιουνίου) με
ομιλητές τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Λούκα Μπάνκι, Βανς Ουόλμπεργκ, Βαγγέλη Αγγέλου και
Χρήστο Μαρμαρινό.

"Το μπάσκετ παρόλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται ως κοινωνικό φαινόμενο πια, όλο και
πιο έντονα τον τελευταίο καιρό, είναι παρών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φαίνεται από την
παρουσία του σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων, αλλά και μέσα από την γενικότερη
δραστηριότητα όλων εκείνων που το υπηρετούν και το αγαπούν" ήταν τα πρώτα λόγια του
πρώην προπονητή του Ικάρου Καλλιθέας.

"Ο ΣΕΠΚ μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την οργάνωση του καθιερωμένου καλοκαιρινού
Διεθνούς Σεμιναρίου να ενημερωθούμε και ταυτόχρονα να βρούμε την ευκαιρία να
συναναστραφούμε μεταξύ μας" πρόσθεσε.

"Η εξέλιξη και η επιμόρφωση είναι υποχρέωση μας, για να συνεχίσουμε κρατάμε την
ποιότητα στη δουλειά μας σε υψηλό επίπεδο. Να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας, να βρούμε
καινούργια ερεθίσματα με σκοπό να γίνουμε ακόμη πιο χρήσιμοι σε εκείνους που
συνεργαζόμαστε καθημερινά στο γήπεδο, τους παίκτες δηλαδή" συνέχισε ο έμπειρος
τεχνικός.
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Αναφερόμενος στο "Αθήνα 2013" τόνισε: "Οι φετινοί ομιλητές, οι οποίοι προέρχονται από
διαφορετικούς χώρους, πρωταθλήματα και φιλοσοφίες, καθώς και η θεματολογία, νομίζω
εξασφαλίζουν ένα ενδιαφέρον μπασκετικό τριήμερο".

Για να ολοκληρώσει αναφερόμενος στη φετινή σεζόν και την επιτυχία που γνώρισαν οι
Έλληνες προπονητές, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το
νταμπλ που πανηγύρισε ο Αργύρης Πεδουλάκης. "Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον
Έλληνα προπονητή, ο οποίος εκπροσωπήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και με απόλυτη
επιτυχία στις δύο καλύτερες ομάδες της χώρας" κατέληξε.
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