"Πέταξαν" για τις ΗΠΑ
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Με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης η αντιπροσωπεία
του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, που παίρνει μέρος στο
πρόγραμμα υποτροφιών.

Η 11μελής αποστολή, την οποία ενίσχυσαν δύο Κύπριοι προπονητές, με επικεφαλής τον
αντιπρόεδρο του ΣΕΠΚ, Γιώργο Καλαφατάκη, θα ταξιδέψει στην ανατολική ακτή της
Αμερικής, όπου θα παρακολουθήσει τα προπονητικά προγράμματα διάσημων ομάδων του
κολεγιακού μπάσκετ και του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα θα επισκεφτούν τα κολέγια Βιλανόβα, Σεν Τζόζεφ, Τεμπλ, Ντρέξελ, Πεν και
ΛαΣάλ, θα ζήσουν από κοντά την προετοιμασία των Φιλαδέλφεια Σίξερς, των Νιου Τζέρσεϊ
Νετς και των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Τα δέκα μέλη του ΣΕΠΚ που έλαβαν την υποτροφία είναι οι: Δόσπρας Κωνσταντίνος,
Γεωργίου Θεόδωρος, Οικονομίδης Δημήτριος, Δημοπούλου Ειρήνη, Παπανδρέου Αθανάσιος,
Γράψας Ιωάννης, Πινακουλάκης Αντώνιος, Αλμπάνης Θεόδωρος, Καφαντάρη Ελένη,
Καραμιχάλης Δημήτριος κι οι συνάδελφοι τους από την Κύπρο Μάστορης Αθανάσιος και
Ματσεντίδης Μιχάλης. Την αποστολή εκτός από τον Γιώργο Καλαφατάκη, θα συνοδεύσει ο
Α' Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος Ροδόπουλος.
Καλαφατάκης: &quot;Έχει καθιερωθεί&quot;
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Πριν την αναχώρηση της αποστολής από το &quot;Ελευθέριος Βενιζέλος&quot; ο Γιώργος
Καλαφατάκης τόνισε: &quot;Ο Σύνδεσμος προσπαθεί συνεχώς να βοηθήσει τα μέλη του
παρέχοντας ένα πλούσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει τοπικά και διεθνή
σεμινάρια, αλλά και ταξίδια στην Αμερική, όπως αυτό. Είναι κάτι που γίνεται σταθερά τα
τελευταία χρόνια κι έχει καθιερωθεί.

Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Έλληνες προπονητές να παρακολουθήσουν
διαφορετικά προγράμματα μπάσκετ, που θα διευρύνουν τους ορίζοντες τους και θα τους
προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Ο ΣΕΠΚ και τα μέλη του κάνουν ότι μπορούν -συνολικά ή ατομικά- για να φέρουν το
επάγγελμα του προπονητή στη θέση που του αξίζει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, καθώς θα
πρέπει να κάνουν το ίδιο τόσο η Πολιτεία, όσο κι οι παράγοντες&quot;.
Για να δείτε την εικόνα μεγενθυμένη πατήστε εδώ .
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