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Επιστολή με την οποία τονίζει την αναγκαιότητα Σχολών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης
απέστειλε ο ΣΕΠΚ στην ΓΓΑ. Ο Σύνδεσμος επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι οι εν λόγω
σχολές γενικότερα για το άθλημα και υπενθυμίζει ότι ήδη έχει περάσει αρκετός χρόνος
που δεν έχουν λειτουργήσει. Η επιστολή:

Επί σειρά ετών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο μας
διοργανώνει Σχολές προπονητών καλαθοσφαίρισης με μεγάλη συμμετοχή
ενδιαφερομένων προπονητών και μεγάλη επιτυχία στο έργο αυτό της κατάρτισης και
επιμόρφωσης του σημαντικότερου ίσως παράγοντα στη διαμόρφωση και εξέλιξη του
αθλητικού δυναμικού στο χώρο της καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας.

Ήδη έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος κατά το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί καμία Σχολή
προπονητών ενώ τα αιτήματα, για συμμετοχή στις Σχολές αυτές, νέων υποψηφίων
προπονητών καθώς και προπονητών που επιθυμούν να βελτιώσουν την κατηγορία του
διπλώματος τους, είναι συνεχώς αυξανόμενα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η συμμετοχή νέων προπονητών στις ανωτέρω
Σχολές είναι επιτακτική ανάγκη διότι μέσω των Σχολών αυτών διασφαλίζεται η γνώση, η
ποιότητα, η κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση αυτών στους οποίους ο αθλητισμός
βασίζεται προκειμένου να υπάρχει σωστή αθλητική διαπαιδαγώγηση, ορθή εκμάθηση του
αθλήματος και τεχνική κατάρτιση, εμφύσηση στους αθλητές των αρχών της ευγενικής
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άμιλλας και αγάπης για το άθλημα όχι μόνο για την προσέλκυση νέων αθλητών στο χώρο
της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για να διατηρήσει η καλαθοσφαίριση το έως σήμερα υψηλό
της επίπεδο επιδιώκοντας πάντα μεγαλύτερες επιτυχίες και υψηλότερους στόχους.

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη δημιουργία
Σχολών ενώ η αδράνεια στο θέμα αυτό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο
σε νέους προπονητές οι οποίοι προπονούν ομάδες χωρίς το σχετικό δίπλωμα αλλά και σε
προπονητές οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την κατηγορία του διπλώματος τους,
καθώς η ομάδα τους ανέβηκε κατηγορία στην οποία δεν ανταποκρίνεται το δίπλωμα το
οποίο ήδη κατέχουν.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ για μια ακόμα φορά το αίτημά μας για δημιουργία Σχολών
προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Αναμένουμε θετική απάντησή σας
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