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Ο Λευτέρης Σούμποτιτς θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές του Διεθνές Σεμιναρίου
που διοργανώνει το ACS στις 22-23 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Ο έμπειρος
προπονητής μίλησε στο Sepk.gr για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο, αλλά και το σύγχρονο
μπάσκετ.

Ο Σούμποτιτς, που έκανε μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα τελευταία χρόνια
κοουτσάρει στον Λίβανο. Έχει γράψει, όμως, τις δικές του σελίδες στο ελληνικό μπάσκετ,
καθώς είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει κοουτσάρει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ,
Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Πανιώνιο.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Sepk.gr αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το
ευρωπαϊκό μπάσκετ και την προπονητική γενικότερα.

Ποιο είναι το θέμα των ομιλιών σας; Μπορείτε να μας εξηγείσετε τι θα αναλύσετε;

Στο σεμινάριο θα μιλήσω για την επίθεση εναντίον ζώνης.

Ποιες οι διαφορές του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το μπάσκετ της Μέσης Ανατολής;

Στην Μέση Ανατολή έχει βελτιωθεί πολύ η οικονομική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι
ομάδες έχουν ενισχυθεί με καλούς ξένους παίκτες. Για πρώτη φορά επιτρέπονται τρεις
ξένοι, γεγονός που έχει βελτιώσει την ποιότητα του πρωταθλήματος. Το μπάσκετ δεν είναι
στο κορυφαίο επίπεδο στη Μέση Ανατολή, με εξαίρεση τον Λίβανο και το Ιράν. Αν για
παράδειγμα οι δύο καλύτερες ομάδες, η Αλ Ριγιάντι από τον Λίβανο και η Πετροσίμι από το
Ιράν αγωνιζόντουσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα κατακτούσαν μια θέση στην πρώτη
6άδα της λίγκας.

Πόσο συχνά αλλάζουν οι τάσεις στο μπάσκετ; Πόσο σημαντικό είναι ο προπονητής
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να εξελίσσεται;

Το μπάσκετ αλλάζει συνεχώς. Βλέπουμε κάθε χρόνο κάτι καινούργιο στις ομάδες της
Euroleague ή στις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε είναι αναγκαίο ο προπονητής
να παρακολουθεί συνεχώς μπάσκετ, να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει πολλά παιχνίδια
στην τηλεόραση. Επίσης θα έλεγα ότι είναι σημαντικό για όλους να πηγαίνουν στην
Αμερική, να παρακολουθούν το πρόγραμμα κολεγιακών ομάδων και να δουν πως δουλεύουν
εκεί οι προπονητές.

Σε ότι αφορά το recruiting τι είναι το πρώτο στοιχείο που κοιτάτε σε έναν παίκτη;

Το πρώτο πράγμα που εξετάζω είναι ο χαρακτήρας του παίκτη. Παίρνω τηλέφωνα παλιούς
του προπονητές, παίκτες και μάνατζερ για να μάθω λεπτομέρειες. Ύστερα εξετάζω τι έχει
κατακτήσει στην καριέρα του και μετά μελετάω τα στατιστικά στοιχεία.

Ποια είναι η άποψη σας για την διοργάνωση της Euroleague; Ποιες ομάδες και
ποιους προπονητές ξεχωρίζετε;

Η καινούργια Euroelague πέτυχε και μου αρέσει πολύ. Το μόνο που θα άλλαζα είναι το
οικονομικό επίπεδο και τη συμμετοχή των δύο ομάδων από άλλες χώρες. Ξεχωρίζω φέτος
την Ρεάλ, ενώ μου άρεσαν στην κανονική περίοδο η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας και η
Μπασκόνια. Από προπονητές σίγουρα ξεχώρισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Μεγάλη
βελτίωση από πέρσι είχαν ακομη ο Πάμπλο Λάσο και ο Ντέγιαν Ράντονιτς.

Πως βλέπετε την εξέλιξη των Ελλήνων προπονητών με την πάροδο των χρόνων;

Ο Έλληνας προπονητής είναι πλέον αναγνωρισμένος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που ισχύει
τώρα για τους Έλληνες, ήταν αυτό που ίσχυε παλαιότερα για τους προπονητές από τη
Γιουγκοσλαβία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, γιατί οι Έλληνες προπονητές δουλεύουν
πολύ, μαθαίνουν σνυεχώς και έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
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Έχετε κάποια συμβουλή να δώσετε στους νέους προπονητές;
Θα τους έλεγα να μην κοιτάνε μόνο τι κάνει ο άλλος, αλλά να προσπαθούν να γίνονται
από μόνοι τους καλύτεροι. Να μην αντιγράφουν κανέναν, αλλά να δημιουργούν την
προσωπική τους φιλοσοφία στο κοουτσάρισμα.
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