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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα είναι εκ των βασικών ομιλητών του Διεθνούς Σεμιναρίου που
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης στη Θεσσαλονίκη (1-2
Ιουλίου). Ο προπονητής της Λοκομοτίβ Κουμπάν αναφέρθηκε στη σημασία της
επιμόρφωσης, αλλά και στο επίπεδο των Ελλήνων προπονητών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποτελεί τον πρώτο Έλληνα προπονητή που κατέκτησε τη
Euroleague, αλλά και αυτόν με τις περισσότερες νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή
διοργάνωση, έχοντας εμπειρία με το Μαρούσι, τον Ολυμπιακό και την Λοκομοτίβ Κουμπάν.
Στη Θεσσαλονίκη θα είναι η τρίτη του συμμετοχή ως ομιλητής σε Διεθνές Σεμινάριο μετά
τα δύο στην Αθήνα (2011 και 2013).

Μαζί με το τεχνικό τιμ της ομάδας (Χρήστο Παππά, Γιώργο Μποζίκα και Γιώργο Βαβέτση)
θα μιλήσουν για την "προπονητική κατεύθυνση στην βελτίωση της ομαδικότητας και της
κυκλοφορίας της μπάλας", αλλά και στο "χτίσιμο της άμυνας τη Λοκομοτίβ".

"Είμαι χαρούμενος που θα πάρω μέρος στο Σεμινάριο του ΣΕΠΚ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι η
επιμόρφωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον προπονητή. Προσωπικά συνεχώς παίρνω
στοιχεία από άλλους προπονητές. Από σεμινάρια, είτε παρακολουθώντας τα παιχνίδια μιας
ομάδας. Είναι αυτή η φύση της δουλειάς μας, που πρέπει να έχουμε συνέχεια τα μάτια μας
και τα αυτιά μας ανοιχτά, ακούγοντας ιδέες και παρακολουθώντας μπασκετικά
προγράμματα διαφορετικού επιπέδου και διαφορετικών πρωταθλημάτων και να τα
προσαρμόζουμε στο δικό μας πρόγραμμα" ήταν τα πρώτα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναφερόμενος στα θέματα για τα οποία θα μιλήσει μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του
τόνισε "ότι είναι δύο θέματα που βασίζονται στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και στη
φιλοσοφία που προσπαθούμε να περάσουμε στους παίκτες. Η ομαδικότητα, αλλά και η
πίστη σε συγκεκριμένες αμυντικές αρχές είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι,
ειδικά όπως εξελίσσεται αυτό τα τελευταία χρόνια. Δουλέψαμε πολύ σ' αυτούς τους τομείς
από την αρχή της χρονιάς και νομίζω ότι βελτιωθήκαμε. Και στο Σεμινάριο θα
παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές τις ιδέες".

Τέλος μίλησε για το επίπεδο των Ελλήνων προπονητών, αλλά και τον τρόπο που τους
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αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. "Οι ξένοι έχουν τους Έλληνες προπονητές πολύ ψηλά. Έχω
πει αρκετές φορές ότι έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι
Ρώσοι, που ξέρετε δεν είναι και ο πιο εκδηλωτικός λαός. Αποδεικνύεται, όμως τόσο από τα
αποτελέσματα των τελευταίων ετών, όσο και από το ότι ολοένα και περισσότεροι
προπονητές από τη χώρα μας αναλαμβάνουν πάγκους στο υψηλότερο επίπεδο, ότι η θέση
των Ελλήνων προπονητών στο βιομηχανία του μπάσκετ αναγνωρίζεται. Η καλή δουλειά
είναι η καλύτερη διαφήμιση".
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