Ο Έρικ Μιούσελμαν θα διδάξει στο σεμινάριο
Παρασκευή, 16 Μάιος 2008 04:34

Ο Έρικ Μιούσελμαν πρώην προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς και με τεράστια εμπειρία
από το ΝΒΑ, όσο και το CBA, αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΕΠΚ και θα διδάξει στο
διεθνές σεμινάριο του Συνδέσμου 17-18 και 19 Ιουλίου. Ένα μεγάλο όνομα από τις ΗΠΑ, θα
βρεθεί στην Ελλάδα και θα διδάξει μερικά από τα μυστικά του...

Η παρθενική επαγγελματική σεζόν του Έρικ Μιούσελμαν σαν πρώτος προπονητής, ήταν
στους Σακραμέντο Κινγκς. Συγκεκριμένα ο Μιούσελμαν αποτέλεσε τον 20ο προπονητή
στην ιστορία της συγκεκριμένης ομάδας. Πριν από αυτή την δουλειά ο νεαρός τεχνικός
πέρασε δύο χρόνια σαν βοηθός προπονητή στους Μέμφις Γκρίζλις κάτω από τις οδηγίες
του Μάικ Φρατέλο.

Είναι ένας νέος γεμάτος ενέργεια προπονητής. Ονομάστηκε head coach από τους
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στις 6 Ιουλίου του 2002, σε ηλικία 37 ετών και έγινε ο
νεαρότερος head coach στο ΝΒΑ, ως εκείνη τη στιγμή. Σε δύο σεζόν οδήγησε τους
Ουόριορς σε ρεκόρ 75-89. Οι ικανότητές του εκείνη τη περίοδο, τον έκαναν ένα από τα
φαβορί για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς, αφού το 2003 βελτίωσε την εικόνα της
ομάδας του κατά 17 νίκες. Παρά του ότι έχασε πολύ σημαντικούς νεαρούς αθλητές, όπως
ο Αντουάν Τζέιμσον και ο Γκίλμπερτ Αρίνας, ο Μιούσελμαν τελείωσε με 37-45 ρεκόρ.

Πριν δουλέψει στους Ουόριορς, ο Μιούσελμαν είχε εργαστεί σαν βοηθός προπονητή
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στους Ατλάντα Χοκς (2000-2002), στους Ορλάντο Μάτζικ (1998-00), μαζί με τους Τσακ
Ντέιλι και Ντοκ Ρίβερς. Η πρώτη του προπονητική εμπειρία ωστόσο στο ΝΒΑ, ήταν στους
Μινεσότα Τίμπεργουλβς την περίοδο 1990-91 όταν άνηκε στο επιτελείο του πατέρα του
Μπιλ Μιούσελμαν.

Πριν υπογράψει με τους Μάτζικ ο Μιούσελμαν προπονούσε για επτά χρόνια τους Florida
Beach Dogs ομάδα του CBA, με την οποία πέτυχε ρεκόρ 270-122 (68.8%), κερδίζοντας
έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ σε ποσοστό, στην ιστορία της λίγκας, πίσω από τον
Τζορτζ Καρλ. Στα 23 του ο Μιούσελμαν ήταν ο νεαρότερος προπονητής στην ιστορία του
CBA.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά τον Μάικλ και τον Μάθιου.
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