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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Αξιότιμε Κε Υφυπουργέ,

O Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) από το έτος 1971 λειτουργεί
και αναπτύσσεται στον αθλητικό χώρο της Καλαθοσφαίρισης με γνώμονα πάντα την
αναβάθμισή της στη χώρα μας, κυρίως όσον αφορά στον παράγοντα «προπονητής» αφού
έργο του είναι μεταξύ άλλων η παραγωγή αθλητικού δυναμικού και η ορθή θεμελίωση της
αθλητικής ανάπτυξης στη χώρα μας.

Στη συνεχή πορεία και εξέλιξή του στο χώρο αυτό έχει πάντοτε τη συμπαράσταση της
Πολιτείας, η οποία συντελεί τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική και αθλητική
υποστήριξή του.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και στήριξής σας, σας απευθύνουμε το παρόν
υπόμνημα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το τρέχον θέμα, που μας απασχολεί, το
οποίο χρήζει έγκαιρης διευθετήσεως και είναι τo ακόλουθo:
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Η επέκταση της κάρτας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες, αλλά και στους αγώνες Παίδων
και Εφήβων αποτελεί πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης, καθώς μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα διεξάγεται έλεγχος στην
κατάρτιση, αλλά και στην ικανότητα ενός προπονητή να καθοδηγήσει μια ομάδα και παίκτες
κάθε ηλικίας. Μετά την επανίδρυση των Σχολών Προπονητικών από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, αποφοίτησαν εκατοντάδες προπονητές Καλαθοσφαίρισης, που έχουν την
κατάρτιση για να καθοδηγήσουν ομάδες κάθε ηλικίας. Ο μοναδικός τρόπος όμως για να
ελέγχεται ένας προπονητής – παραδείγματος χάρη για τη συμπεριφορά του- είναι μέσα
από την επίδειξη κάρτας προπονητή, έτσι ώστε να έχει τη δικαιοδοσία, αλλά και την
δυνατότητα ο ΣΕΠΚ να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2725/99 ως σήμερα ισχύει, οι αθλητικές ομοσπονδίες,
αθλητικές ενώσεις, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβομένων αθλητών και
αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωτάθλημα Εθνικών κατηγοριών και σε τοπικά
πρωταθλήματα Α' κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να απασχολούν προπονητή με τις
προϋποθέσεις του ανωτέρου Νόμου (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δελτίο ταυτότητας
κλπ.)

Η υποχρέωση αυτή (απασχόλησης προπονητή με τις προϋποθέσεις του Νόμου)
περιοριζόμενη μόνο στις Εθνικές κατηγορίες και στην Α΄ τοπική κατηγορία έχει οδηγήσει
στο ανησυχητικό φαινόμενο στα πρωταθλήματα των μικρών τοπικών κατηγοριών και
κυρίως στις ομάδες υποδομής, (παίδων - εφήβων, κορασίδων - νεανίδων- παμπαίδων- μίνι)
την προπονητική και τεχνική καθοδήγηση να αναλαμβάνουν άνθρωποι χωρίς τις
απαιτούμενες γνώσεις και κυρίως χωρίς την επαγγελματική πιστοποίηση (άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος - κάρτα προπονητή).

Η έλλειψη προσοχής και προγραμματισμού των σωματείων για τα τμήματα
υποδομής, τα οποία «βολεύονται» σε πρόχειρες λύσεις και σχεδιασμούς, έχει οδηγήσει στη
συνεχή συρρίκνωση του αριθμού των παιδιών - αθλητών που ασχολούνται με το άθλημα της
καλαθοσφαίρισης καθώς απουσιάζουν οι κατάλληλοι εμπνευστές - καθοδηγητές τους, που
θα μυήσουν τα νέα παιδιά στο άθλημα και θα τα κάνουν να το αγαπήσουν, ρόλος ο οποίος
στην προκειμένη περίπτωση ανήκει και πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένους
προπονητές – παιδαγωγούς.
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Με αφορμή όλα τα ανωτέρω και τις ιδιαιτερότητες αθλητών μικρών ηλικιών αιτούμεθα την
επέκταση σε όλες τις τοπικές κατηγορίες και σε όλα τα πρωταθλήματα των τμημάτων
υποδομής της υποχρέωσης του προπονητή να κατέχει δελτίο ταυτότητας, δυνατότητα που
προβλέπεται από το Νόμο 2725/99 (άρθρο 31), καθώς όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι η
απαρχή για την ποιοτική αναβάθμιση του αθλήματος, για το μέλλον του οποίου όλοι
ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε.

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

3/3

