Grecul Michalis Kakiouzis va antrena echipa masculină de baschet
din Bănie
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Echipa masculină de baschet a Craiovei va fi condusă de pe bancă de Michalis
Kakiouzis.

Noul antrenor al SCM Craiova a semnat un contract cu formația din Bănie, potrivit anunțului
făcut de primarul Lia Olguța Vasilescu.
„Campion european și mondial ca junior și vicecampion mondial în 2006, la seniori,
Michalis stie să facă spectacol și așteaptă săli pline și rezultate bune pentru echipă”, a
scris Vasilescu pe Facebook.
Kakiouzis a ajuns la Craiova, miercuri, fiind întâmpinat la aeroportul din Bănie de directorul
clubului SCM Craiova, Adrian Cosman, şi de managerul secţiei de baschet, Marius Toma.
“Un nume de marcă al baschetului masculin din Grecia vine în România, la Craiova,
pentru a prelua rolul de antrenor principal al echipei noastre de baschet masculin S.C.M.
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U Craiova. Michael – Michalis – Kakiouzis este unul dintre baschetbaliștii de top ai
Greciei și are o carte de vizită impresionantă. Născut la 29.11.1976 a debutat, la seniori,
în prima ligă greacă, în 1992, la nici 16 ani. Ca jucător a fost câștigător de campionate și
cupe în: Grecia, Italia, Spania, Turcia și Cipru. Sub steagul alb-albastru al Greciei a fost:
campion european în 1993, cu selecționata U16, Campion Mondial în 1995, cu
selecționata U19, iar ca senior: campion european în 2005 și vicecampion mondial în
2006. Și-a încheiat cariera de jucător în vara lui 2016, iar în perioada 2016-2018 a fost
scouter pentru AEK Atena. Și-a început cariera de antrenor în 2018 la echipa elenă
Koropi B.C., iar în perioada 2019-2021 a antrenat echipa de primă ligă din Cipru – Enosis
Neon Paralimni”, se arată într-un comunicat de presă al SCM Craiova.
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