
Sportcamp, Λουτράκι 27-30 Δεκεμβρίου 2019



Εισαγωγή

Η Ακαδημία της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, σε

συνεργασία με το Κέντρο Αθλητικής Προετοιμασίας &

Διοργανώσεων «SPORTCAMP» είναι στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσουν τη διοργάνωση του Xmas

Tournament για μια ακόμη χρονιά, που θα διεξαχθεί στις

27-30 Δεκεμβρίου 2019



27-30 Δεκεμβρίου 2019

Sportcamp, Λουτράκι

Ηλικιακές Κατηγορίες 

2006, 2007 και 2008

6 Ομάδες ανά Ηλικία

18 Ομάδες Συνολικά



Το BP Xmas Tournament θα φιλοξενηθεί στο SPORTCAMP στο Λουτράκι το οποίο βρίσκεται σε

μια προνομιακή ιδιωτική πεδινή έκταση 75.000 τ.μ. σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με θέα στα

Γεράνεια Όρη και στον Κορινθιακό κόλπο, σε απόσταση μόλις 5χλμ από την πόλη του Λουτρακίου.



Διαμονή 



Στο τουρνουά 

περιλαμβάνονται 3 

διανυκτερεύσεις 

(27, 28 και 29/12) με 

διαμονή σε ομαδικά 

δωμάτια 

(με παροχή 

κλινοσκεπασμάτων) 

Το SPORTCAMP 

προσφέρει σύγχρονες 

εγκαταστάσεις για την 

διαμονή και φιλοξενία 

των ομάδων εντός των 

εγκαταστάσεών της 

προσφέροντας μεγάλη 

επιλογή καταλυμάτων.

Η φιλοξενία των αθλητών γίνεται 

σε σύγχρονους κοιτώνες και 

ξυλόσπιτα με κλιματισμό, 

κεραμοσκεπή, θερμομόνωση, 

εσωτερική τουαλέτα και ντους με 

ζεστό νερό



Σίτιση

Για τη διατροφή των αθλητών στις 
εγκαταστάσεις του SPORTCAMP, 
στεγάζεται εστιατόριο με πλήρως 

εξοπλισμένη κουζίνα 650 τμ., 
το οποίο προσφέρει πλήρες αθλητικό 

μενού σε μπουφέ παρασκευασμένο με 
αγνά υλικά και σπιτική φροντίδα 

τροφίμων κατά HACCP. 
Στο εστιατόριο παρέχεται πλήρης 

διατροφή 
(πρωϊνό, μεσημεριανό, δείπνο) 

με self-service set menu

Tο SPORTCAMP διαθέτει 
εγκαταστάσεις σίτισης και 
ειδικά μενού για αθλητές



Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: Μεσημεριανό, Βραδινό

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: Πρωϊνό, Μεσημεριανό, 

Βραδινό

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: Πρωϊνό, Μεσημεριανό, Βραδινό

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: Πρωϊνό



To Τουρνουά
Διεξαγωγή ξεχωριστών τουρνουά σε 3 διαφορετικές ηλικίες 

(2006, 2007 και 2008) με τη συμμετοχή 6 elite ομάδων από 

όλη την Ελλάδα στο καθένα. Πρωτάθλημα 5 αγωνιστικών 

(κάθε ομάδα παίζει 5 παιχνίδια) και διεξαγωγή all-star 

game, διαγωνισμών τριπόντων, βολών και skills challenge



Κόστος Συμμετοχής 135€ ανά αθλητή που περιλαμβάνει:

3 διανυκτερεύσεις με διαμονή σε ομαδικά δωμάτια για τους αθλητές και 2-3κλινα δωμάτια 

για τους προπονητές. Δωρεάν διαμονή για προπονητές-συνοδούς σε αναλογία 1/15 

Πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό)

Έξοδα αγώνων (επίσημοι διαιτητές, κριτές της τοπικής ένωσης)

Ιατρική κάλυψη 24 ώρες 

Μετακινήσεις Sportcamp-Κλειστό Λουτρακίου

Κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές


