1

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 : Οι Προπονητές Μπάσκετ Ανδρών & Γυναικών
του St. Leo University (Florida USA), κοντά μας!
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ELITE BAKETBALL CAMP:
2. COACHING CLINIC:
3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:

ΑΘΗΝΑ:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ:

Επίλεκτοι αθλητές και αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία
να βιώσουν προπονήσεις κολεγιακού επιπέδου NCAA.
Θέματα τακτικής-τεχνικής, ψυχολογίας & παιδαγωγικής
για προπονητές.
‘’Οι ανησυχίες, τα προβλήματα και οι προοπτικές των
παιδιών ως αθλητές και μαθητές στην Ελλάδα του
2018’’. Για αθλητές και γονείς.

17- 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕΦ
19 -22 ΙΟΥΝΙΟΥ Σε συνεργασία με το ZAGORI BASKETBALL camp
&Tournaments, υπό την αιγίδα της ΕΣΚΑΒΔΕΕ.Α.Ν.Κ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
23-25 ΙΟΥΝΙΟΥ Υπό την αιγίδα της ΕΚΑΣΚ, Δημοτικό Γυμναστήριο
Ηρακλείου, ΛΙΝΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :

Υπό την αιγίδα:

Vince Alexander
Πρώτος προπονητής ανδρών στο St. Leo University/Florida από το 2015∙ μέσα στους 25 εν ενεργεία
και 78 στο σύνολο, που έφτασαν τις 300 νίκες στην Ιστορία της DII του NCAA. Προπονητής χρονιάς
για τέσσερα χρόνια στην περιφέρειά του. Φιλοσοφία του το γρήγορα επιθετικό Μπάσκετ. Ανέλαβε
το St. Leo University με 64.2 πόντους Μ.Ο στην επίθεση και το έφτασε στους 83.4 Μ.Ο πόντους !
Anthony Crocitto
Έμπειρος προπονητής γυναικών που πέρασε απ όλες τις βαθμίδες του NCAA DI, DII, DIII. ‘Eγινε
γνωστός σε εθνικό επίπεδο ΗΠΑ από το New York Institute of Technology (NYIT) όπου παρέλαβε την
ομάδα με 4-23 νίκες : ήττες το 2008 – 2009 και την έφτασε στις 16 καλύτερες ομάδες στα τελικά του
NCAA DII. Μετρά ακόμα δύο εμφανίσεις στις καλύτερες 64 ομάδες των τελικών του NCAA DII και
τρεις συνεχόμενες χρονιές με πάνω από 20 νίκες. Πιστεύει στην αυστηρή πειθαρχία, στην επιθετική
άμυνα και το γρήγορο Μπάσκετ.
Νίκος Γεωργιάδης Ph.D.
Παίχτης στην ανδρική ομάδα Μπάσκετ του ΑΡΗ από το 1980 μέχρι το 1984. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ από το
Αριστοτέλειο και μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνεργάζεται με
το Γ.Σ. Περιστερίου, τον Γ.Σ. Παπάγου, τον Πανελλήνιο Γ.Σ. και από το 2000 μέχρι και το 2010
αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Αθλητικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Ολυμπιακού. Από
το 2011 μέχρι και σήμερα παρέχει, ως ιδρυτής της ΑΘΛΕΛΙΞΗΣ, υπηρεσίες ψυχοκινητικής
υποστήριξης & συμβουλευτικής σε νεαρούς αθλητές, γονείς και προπονητές.
Βασίλης Χρυσαλάς
Προπονητής μπάσκετ {FIBA Licensed}. Πήρε το πτυχίο των ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο Μπάσκετ από
το Αριστοτέλειο Θες/νίκης. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι βοηθός προπονητή στην ανδρική
ομάδα του Πρωτέα Βούλας, δουλεύοντας με τον Μάνο Μανουσέλη και προπονητής της αντίστοιχης
παιδικής ομάδας. Το 2015 δούλεψε ως βοηθός προπονητή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ αγοριών
κάτω των είκοσι, Hellenic National Under-20 men’s basketball team, {European Championship 2015
in Liniano-Italy.}
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ELITE BASKETBALL CAMP
DAY TWO

DAY ONE
Session 1

Session 2

Session 3

Introduction

Introduction

Mental toughness skills

Mental toughness - Goal Setting

Warm up drills, individual skills ball handling.

Warm up drills, pull-up shooting drills

Individual skills, finishing & post-up moves

Spot shots & exits from off - ball screens

Brake

Brake

Mental toughness - goal setting

Competitive Drills

Passing drills, cooperation drills

1 vs 1 & 2 vs 2 with close-out

Transition drills

3 vs 3 with close-out, 5 vs 5

Brake

Brake

Competitive drills

Competitive games

1 Vs 1, 2vs2, 3vs3,

Shooting - full court drills

3vs3, 4vs4

Full court games tournament
Mental toughness - Feedback

Session 4

Brake

Brake

Mental toughness – Concentration

Individual feedback

Full court transition – Games
Session 5

Discussion with Players and Parents

Discussion with Players and Parents

Mental Toughness - Time Management

Mental Toughness - Future Goals

Instructors : Vince Alexander, Anthony Crocitto, Vasillis Chrysalas
COACHING CLINIC
Alexander Vince

Team Preparation during the season after winning and or after losing streak

Crocitto Anthony

Full-court press – building team defense
Skills and drills needed for an up tempo game
Transition drills for offense/ Developing a fast break offense

Georgiadis Nikos

Building the offense: passing – timing - positioning
Mental toughness: What is it? Acquiring and improving essential skills.
Νοητική ενδυνάμωση/Ψυχικό Σθένος: Τι είναι; Στρατηγικές απόκτησης και βελτίωσης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
‘’Οι ανησυχίες, τα προβλήματα και οι προοπτικές των παιδιών ως αθλητές και μαθητές στην Ελλάδα του 2018’’
Προβληματισμοί – Ανησυχίες
Λύσεις – Προοπτικές
• Τι απασχολεί τον νεαρό αθλητή και τους γονείς
• Επιθυμίες η στόχοι;
σήμερα;
• Συνειδητοποίηση εκπαιδευτικού και αθλητικού
• Ρόλος οικογένειας – εκπαίδευση-αθλητισμόςΣυστήματος
επαγγελματική αποκατάσταση –δυνατότητα
• Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
εξέλιξης
• Πλάνo Βελτίωσης/εξέλιξης.

