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Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε το Τοπικό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΣΕΠΚ με τη
συμμετοχή του τοπικού γραφείου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι το Σαββατοκύριακο που
προηγήθηκε. Ενδιαφέρουσες ομιλίες και μία ημερίδα που έλυσε πολλές απορίες συνέθεσαν
το... παζλ.

Δεκάδες προπονητές βρέθηκαν το Σάββατο στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου
προκειμένου να παρακολουθήσουν το εξαιρετικά ενδιαφέρον κι εξειδικευμένο στις μικρές
ηλικίες Τοπικό Σεμινάριο.

Οι προπονητές άκουσαν με προσοχή τον καταξιωμένο γυμναστή, Κώστα Χατζηχρήστο,
να ανοίγει την αυλαία αναλύοντας την "προπόνηση αθλητικής βελτίωσης στις μικρές ηλικίες
6-9, 10-12 και 13-15". Στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο κόουτς
Κώστας Κουρκούμπας
που μίλησε για τον "τεχνικό σχεδιασμό των ακαδημιών" με τον έμπειρο τεχνικό μετά το
τέλος της ομιλίας του να δίνει σε όλους τους παρευρισκόμενους CD που είχε ετοιμάσει και
το οποίο περιελάμβανε κωδικοποιημένο ασκησιολόγιο αλλά και τον τρόπο οργάνωσης που
δουλεύει στις ομάδες του. Η αυλαία της πρώτης ημέρας έπεσε με τον
Μάνο Μανουσέλη
να αναφέρεται στο "Footwork, dribbling, shooting – Ασκησιολόγιο για ανάπτυξη νεαρών
καλαθοσφαιριστών".
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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός καθήλωσε τους παρευρισκομένους, καθώς παρουσίασε ένα
ιδιαίτερο ασκησιολόγιο στο οποίο χρησιμοποίησε ακόμα και μπαλάκια του τένις. Όλοι οι
ομιλητές δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους μετά την ολοκλήρωση
των ομιλιών τους, όμως δεν αρνήθηκαν να λύσουν οποιαδήποτε απορία υπήρχε.

Την Κυριακή ο τόπος συνάντησης άλλαξε καθώς το ραντεβού δόθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο Αρκαλοχωρίου εκεί όπου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την "Ανάπτυξη και
διάδοση της καλαθοσφαίρισης στις μικρές ηλικίες". Την συζήτηση, που συντόνισε ο
δημοσιογράφος, Βασίλης Σκουντής και την εισαγωγή στη θεματολογία ανέλαβε ο Μιχάλη
ς Καλαϊτζάκης
, παρακολούθησαν πολλοί προπονητές με το ενδιαφέρον να διατηρείται αμείωτο μέχρι το
τέλος.
Ο εκπρόσωπος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κι υπεύθυνος αναπτυξιακού Βαγγέλης Γιαννουλάκης, ο
πρόεδρος του τοπικού γραφείου Κρήτης του Σ.Ε.Π.Κ. και προπονητής του Εργοτέλη,
Γιώργος Μακράκης
, ο δημοσιογράφος, Βασίλης Σκουντής κι ο ειδικός γραμματέας του ΠΣΑΚ,
Δημήτρης Τσαλδάρης
, αντάλλαξαν για αρκετή ώρα απόψεις και προβληματισμούς με τους παρευρισκόμενος με
τον διάλογο να αποδεικνύεται εξόχως γόνιμος κι εποικοδομητικός!
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