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There are no translations available.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει τους ομιλητές του
Διεθνούς Σεμιναρίου Ατομικής Βελτίωσης που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο (11-12) στην Αθήνα.
Θα μιλήσουν προπονητές με μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στο κομμάτι της ατομικής
προπόνησης, καθώς και της προπόνησης νεαρών παικτών.

Ήδη έχει ανακοινωθεί ο ένας ομιλητής, ο Ισπανός Χότα Κουσπινέρα, head-coach της
Φουενλαμπράδα που έχει δουλέψει επί σειρά ετών (και με μεγάλες επιτυχίες) στην εθνική
Ισπανίας. Ακόμη θα μιλήσουν δύο ομοσπονδιακοί προπονητές, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και ο
Μάνος Μανουσέλς, ο προπονητής του Κοροίβου Αμαλιάδας, Χάρης Μαρκόπουλος, ο
Μιχάλης Καλαβρός και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έχει δουλέψει σε όλες τις κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με την νυν ομάδα του, την ΑΕΝ Κηφισιάς, έχει ανέβει όλες τις
κατηγορίες: από την Α' ΕΣΚΑ ως και την Α1, ολοκληρώνοντας φέτος μια άκρως
επιτυχημένη σεζόν που βρίσκει την ομάδα των βορείων προαστίων στην 6η θέση της
κανονικής περιόδου. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει επιτυχίες με τις
"μικρές" εθνικές της Ελλάδας, με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πέρσι
με την Εθνική U-18.

Ο Μάνος Μανουσέλης έχει επίσης δουλέψει σε όλες τις ηλικίες (παίδες, εφήβους, άνδρες),
στο ανδρικό και στο γυναικείο, σε τοπικά, εθνικές κατηγορίες και την Α1. Έχει διατελέσει
assistant coach στον Ολυμπιακό, έχει εργαστει επί σειρα ετών στον Πανελλήνιο, στο
Περιστέρι, στο Φάληρο και στον Σπόρτιγκ, ενώ παράλληλα έχει υπηρετήσει και την Εθνική
ομάδα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο το 2005 με την U21 στην Αργεντινή, αλλά και το
χάλκινο μετάλλιο με την U-16 το 2013. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον πάγκο του
Πρωτέα Βούλας, με τον οποίο προβιβάστηκε φέτος στην Β' Εθνική.

Ο Χάρης Μαρκόπουλος κάνει τα τελευταία δύο χρόνια τα πρώτα του βήματα ως head-coach
στην Α1 (Κόροιβος Αμαλιάδας), έχοντας δουλέψει προηγουμένως επί σειρά ετών στο
πλευρό του πατέρα του, Σούλη Μαρκόπουλου, στον ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλης Καλαβρός θεωρείται
εξπέρ στην προπόνηση ατομικής βελτίωσης και συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με
πολλούς επαγγελματίες παίκτες, ενώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που διατηρεί τη δική του
Ακαδημία Μπάσκετ, αποτελεί συνώνυμο του παιχνιδιού με πλάτη στο καλάθι.
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