17/10/2014

Η σημερινή πραγματικότητα των
εθνικών ομάδων βόλεϊ και η
διαχρονική σημασία τους για την
ανάπτυξη και προβολή του
αθλήματος.

Σωτήρης Δρίκος

Το αυγό και η κότα!


Οι επιτυχίες φέρνουν την προβολή
ή
η προβολή τις επιτυχίες.
 Η προβολή φέρνει την ανάπτυξη
ή
η ανάπτυξη την προβολή.
 Η ανάπτυξη φέρνει τις επιτυχίες
ή
οι επιτυχίες την ανάπτυξη.
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Παραδείγματα


Προβολή χωρίς επιτυχίες
◦ Ποδόσφαιρο πριν 2004, Tennis,
Μηχανοκίνητα σπορ.



Επιτυχίες χωρίς προβολή
◦ Πόλο ανδρών & γυναικών, Ιστιοπλοΐα,
Κωπηλασία, Γυναικείο μπάσκετ.



Ανάπτυξη χωρίς προβολή.
◦ Πολεμικές τέχνες, Γυναικείο Βόλεϊ.

Επιτυχίες, προβολή, ανάπτυξη.
Σύνθετο Πρόβλημα.
 Ποια επιτυχία εντυπωσιάζει;
 Για κάθε σύνθετο πρόβλημα υπάρχει μία
απάντηση σαφής, απλή και
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ.
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Ο κύκλος της προόδου.
Προβολή
αθλήματος

Ανάπτυξη

Επιτυχίες

Ο κύκλος της προόδου.








Σε οργανωμένο αθλητικό περιβάλλον η
εκκίνηση έρχεται από την ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα το κάθε σπορ έχει δικό του
σημείο εκκίνησης.
Χωρίς διακοπές.
Η επανεκκίνηση είναι τόσο δύσκολη όσο η
εκκίνηση.
Σε ένα κόσμο που κινείται, η πρόοδος & η
αλλαγή δεν αρκούν, πρέπει να είναι
μεγαλύτερες από την εξέλιξη.
Εξωραϊσμός του παρελθόντος.
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Εθνική Νεανίδων.






4η στην Ευρώπη.
Υποσκέλισε όχι μόνο καλές ομάδες αλλά αθλητικά
συστήματα.
Η συστηματική προσέγγιση στην επιλογή και τη
προπόνηση των ταλέντων είναι απαραίτητο θεμέλιο
ενός αθλητικού συστήματος.
Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και η συνεχής
παρουσία σε υψηλό επίπεδο, ανεξάρτητα από τη
παρουσία προσώπων (αθλητών, προπονητών,
παραγόντων), είναι ένδειξη παρουσίας αθλητικού
συστήματος.

Προβολή αθλήματος


Το τι προβάλλεται στηρίζεται πολλές φορές σε προσωπικά
κριτήρια ανθρώπων των Media.



Το Βόλεϊ δεν είχε αντίστοιχη με άλλα αθλήματα προβολή, ακόμα
και όταν είχε μεγάλες επιτυχίες.



Νέο τοπίο στα ΜΜΕ και στις μεθόδους ενημέρωσης.
◦ Internet, e-channels βοηθούν στην ικανοποίηση του κοινού του
αθλήματος.
◦ Διεύρυνση του κοινού έρχεται ευκολότερα μέσα από προβολή από
«ανοιχτά» τηλεοπτικά κανάλια.



Η αυτομαστίγωση…
◦ Κάνουμε τις νίκες μικρές & τις ήττες μεγάλες.
◦ Ψάχνουμε ποιος φταίει και όχι ποια είναι η λύση.



…και η μοναδικότητα του βόλεϊ.
◦ Το μόνο ομαδικό σπορ από την κατηγορία των αθλημάτων με
φιλέ και εξάρτηση από το σκορ.
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Ανάπτυξη
Πρόβλημα ποσοτικό αλλά και ποιοτικό.
 Γεωγραφική διασπορά ταλαντούχων
αθλητών.
 Αθλητικό Λύκειο.


◦ Κίνητρα στους μαθητές.
◦ Πλήρης Επιστημονική Υποστήριξη.
◦ Συσχέτιση με τη λειτουργία των Εθνικών
ομάδων ανάπτυξης.
◦ Προϋπόθεση ή ύπαρξη επαγγελματικού
περιβάλλοντος (Volleyleague).

Ανάπτυξη


Αρχική επιλογή 30 μήνες πριν από την 1η
διεθνή υποχρέωση (προκριματικά
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παίδων).
◦ Συγκεντρωτικές προπονήσεις Χ3 Χριστούγεννα
, Χ3 Καλοκαίρια, Χ2 Πάσχα,.
◦ Δημιουργία Εθνικής Παμπαίδων.
◦ Συμμετοχή στα Βαλκανικά Παμπαίδων.
◦ Συμμετοχή σε όλα τα Βαλκανικά
πρωταθλήματα.
◦ Υποδομή για τη στελέχωση Αθλητικών
ακαδημιών στο Νέο Λύκειο, όταν γίνουν.
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Η σημερινή πραγματικότητα.
Ο κύκλος που έκλεισε.
 Ο κύκλος που άνοιξε.


◦ Αθλητές που παίζουν και στο εξωτερικό.
◦ Επαγγελματίες.
◦ Τα μόνα τους εισοδήματα είναι από τον
αθλητισμό.
◦ Συνοχή ομάδας. Κοινές αγωνιστικές
εμπειρίες.
◦ Χρόνος. Ωρίμανση.
◦ Να ανέβουμε στο τρένο…
◦ Κάθε χρόνο ένα βήμα παραπάνω και
επένδυση στη συνεχή ροή του κύκλου.

Ευχαριστώ πολύ.
Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
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