Ο Στιβ Σπένσερ στο Διεθνές Σεμινάριο Νεαρών Παικτών
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Ο Στιβ Σπένσερ θα αποτελέσει τον τελευταίο από τους βασικούς ομιλητές των Διεθνών
Σεμιναρίων Νεαρων Παικτών που διοργανώνει ο ΣΕΠΚ, ολοκληρώνοντας το πάνελ των
ταλαντούχων και καταξιωμένων προπονητών που θα διδάξουν τα μυστικά του αθλήματος
στη Βέροια (13-14 Ιουνίου) και στην Πάτρα (20-21 Ιουνίου).

Ο Στιβ Σπένσερ, που θεωρείται μετρ της προπόνησης &quot;ένας-εναντίον-ενός&quot;
γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1960 στο Σαν Φρανσίσκο κι εργάζεται από τη σεζόν
2001-2002 στο κολέγιο Orange Coast. Την τελευταία τριετία έχει οδηγήσει τους
&quot;Πειρατές&quot; σε τρεις νικηφόρες σεζόν, ενώ φέτος πέτυχαν και την πρώτη τους
νίκη στα πλέι-οφ μετά από 20 χρόνια.

Πριν το Orange Coast διετέλεσε για μια πενταετία ο άμεσος συνεργάτης του Στιβ Λάβιν
στο θρυλικό κολέγιο UCLA. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οι &quot;Μπρούινς&quot;
έφτασαν τρεις φορές στους &quot;16&quot; του NCAA, ενώ το 1997 όχι μόνο το
πρωτάθλημα της PAC-10 το 1997, αλλά προκρίθηκαν και στους &quot;8&quot; του τελικού
τουρνουά.

Πριν το UCLA ο Σπένσερ δούλεψε ως ασίσταντ κόουτς (1994-1996) στους 36ers της
Αδελαΐδας στο πρωτάθηλμα της Αυστραλίας, ενώ τη σεζόν 1995-1996 ήταν επίσης ο
πρώτος προπονητής των North Adelaide Rockets.

Η καριέρα του -σε κολεγιακό επίπεδο- ξεκίνησε το 1989 από το κολέγιο Cal Lutheran στην
Division III. Η πρώτη του εμπειρία στους πάγκους ήταν το 1985 στο γυμνάσιο Sir Fransis
Drake. Το συγκεκριμένο σχολείο αποτέλεσε και την πρώτη του ομάδα ως αθλητής, πριν
ακολουθήσουν οι Πεζοναύτες και το Sonoma State.
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Τη θερινή περίοδο ο Στιβ Σπένσερ αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε διάφορα καμπ,
όπως αυτό του UCLA, ενω παράλληλα θεωρείται ένας διακεκριμένος συγγραφέας έχοντας
δημοσιεύσει άρθρα στο Σύνδεσμο Προπονητών Καλαθοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών,
στο περιοδικό &quot;Winning Hoops&quot; και σε διαγωνισμούς αθλητικογραφίας στο Σαν
Φρανσίσκο.
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