Samir Hebibi

Meno: Samir
Priezvisko: Hebibi

Klub: MBK Victoria Žilina

Vek: 12

Hrací post: Pivot

Výška: 167 cm

Sme zvedaví na tvoje basketbalové začiatky...

Kde si urobil prvé basketbalové kroky?

„Na ihrisku, blízko domu, kde boli basketbalové koše a hrali tam starší chlapci."

Ako dlho hráš basketbal?

„Štyri roky."
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Pamätáš sa kto bol tvojím prvý trénerom?

„Mgr. Ján Hatala"

Dosiahol si v basketbale už nejaké teamové, či individuálne úspechy?

„Áno, v roku 2008 pod vedením p. Hatalu sme získali tretie v meste na Bademe. Pod vedením
pána Ing. Bohdana Iljaška v roku 2009 /10 2.miesto v súťaži mladší mini na Majstrovstvách
Slovenska v Komárne a bol som zaradený do ALL STARS A. Druhé miesto mladších
minižiakov v Campe Terchová na sústredení basketbalistov. V roku 2009/10 som hral v tíme
starších Mini chlapcov na Bademe v Žiline, kde sme úspešne získali 2.miesto. V roku 2010/11
sme získali na Majstrovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi 1.miesto. Získal som sošku za
ALL STARS A a za najproduktívnejšieho hráča turnaja."

Máš svoj basketbalový vzor ?

„LeBron James."

V čom sú tvoje basketbalové hráčske prednosti, čím sa presadzuješ najčastejšie na ihrisku?

„Som dobrý v obrane , v útoku, mám dobrý výskok a som fyzický zdatný."

Sme zvedaví čo si dosiahol a ako hodnotíš uplynulú sezónu...

Aká bola pre teba a tvoj team sezóna 2010-11?
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„Bola veľmi úspešná."

Je 3 miesto tvojho teamu na finálovom turnaji úspechom?

„NIE."

Ako hodnotíš svoje účinkovanie na záverečnom turnaji Majstrovstiev Slovenska?

„So spokojnosťou."

Na základe hlasovanie z radov trénerov, delegátov, organizátorov, či rozhodcov si získal
produktovú podporu a Cenu Basketlandu „You are the future" určenú pre najperspektívnejšieho
hráča s veľkým basketbalovým talentom. Čo myslíš, prečo sa basketbalový odborníci rozhodli v
kategórii starší minižíaci práve pre teba, čím si ich presvedčil?

„Myslím, že priebojnosťou, húževnatosťou a vytrvalosťou."

Čo plánuješ v basketbalovej budúcnosti...

Aké budú tvoje najbližšie basketbalové kroky ?

„Chcem basketbalovo rásť, aby som raz reprezentoval Slovensko."

Prídeš sa zdokonaliť na Basketland camp 2011?
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„Áno."

Uvidíme ťa niekedy v budúcnosti aj v reprezentácii Slovenska ?

„Áno!"

Poznáš našich reprezentantov, sleduješ ich výsledky ?

„Áno."

Aký je tvoj basketbalový cieľ ?

„Chcem sa dostať do najlepších medzinárodných tímov."
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