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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αθλητικό κέντρο SPORTCAMP διοργανώνει το Loutraki Easter Volleyball Cup 2019,
ένα μοναδικό τουρνουά για ομάδες ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη 1 Μάϊου 2019
ΛΗΞΗ: Παρασκευή 3 Μάϊου 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: γεννηθείσες από την 01.01.2004 και έπειτα
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: γεννηθείσες από την 01.01.2002 και έπειτα
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ: γεννηθέντες από την 01.01.2004 και έπειτα
ΠΑΙΔΕΣ: γεννηθέντες από την 01.01.2002 και έπειτα
ΓΗΠΕΔΟ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα κλειστά γυμναστήρια των εγκαταστάσεων του SPORTCAMP
και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου ‘’Γ. Γαλανόπουλος‘’ (εφόσον χρειαστεί).
ΔΙΑΜΟΝΗ
Η διαμονή των ομάδων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP σε ομαδικούς κοιτώνες
(12 - 16 κρεβατιών) που διαθέτουν WC, A/C.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΣΤΟΧΟΙ
Το αγωνιστικό σύστημα του camp αποσκοπεί στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
παιχνιδιών για την κάθε ομάδα και στις 4 κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών ώστε κάθε
αθλητής/τρια να έχει ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής μέσα από τον αριθμό των
παιχνιδιών.Κατ’ αυτόν τον τρόπο ακόμη, οι προπονητές μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα
για τις ομάδες τους δοκιμάζοντας συστήματα και πραγματοποιώντας ισάξιο μοίρασμα ρόλων
και συμμετοχής σε όλους τους αθλητές/τριες. Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων θα
δημιουργηθεί αντίστοιχη μορφή πρωταθλήματος (π.χ. 6 ομάδες πρωτάθλημα όλοι μεταξύ
τους και κατάταξη μέσω βαθμολογίας). Στην περίπτωση συμμετοχής παραπάνω ομάδων θα
δημιουργηθούν όμιλοι, οπού οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου παίζουν final4 και οι υπόλοιποι
αγώνες κατάταξης και στο τέλος θα βγαίνει η συνολική κατάταξη.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οι ομάδες θα σιτίζονται στο εστιατόριο του SPORTCAMP (self-service standard menu).
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ΕΠΑΘΛΑ
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά και βεβαιώσεις συμμετοχής.
Στις νικήτριες ομάδες θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια. Παράλληλα θα υπάρχουν και
βραβεύσεις αθλητών-τριών, όπως MVP, καλύτερος επιθετικός, καλύτερος υποδοχέας,
καλύτερος μπλοκέρ, καλύτερος πασαδώρος. Για την ανάδειξη των ΜVP θα γίνεται
ψηφοφορία από τους προπονητές των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο camp. Επίσης, οι
βραβεύσεις των αθλητών-τριών θα γίνονται από καταξιωμένους αθλητές- προπονητές του
χώρου.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα παραβρίσκεται στο γήπεδο ιατρός. Επιπλέον, σε
κοντινή απόσταση βρίσκονται το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου (5 λεπτά) και το Περιφερειακό
Νοσοκομείο Κορίνθου (15 λεπτά).
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση την αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης. Επίσης, εκεί υπάρχει η δυνατότητα
πραγματοποίησης διάφορων εργομετρικών εξετάσεων για τους αθλητές/τριες ( ύψος, βάρος
, ελαστικότητα, επιτόπια άλματα , μετρήσεις δύναμης των αθλητών/τριων). Δίνεται η
δυνατότητα παροχής αίθουσας για προβολή βίντεο αγώνων, προκειμένου να γίνεται
ανάλυση του παιχνιδιού από τους προπονητές (τακτική -τεχνική -συστήματα). Τέλος,
παρέχεται χρήση και των λοιπών εγκαταστάσεων του SPORTCAMP όπως γήπεδα tennis
/basket/ beach volley, καθώς και χρήση της πισίνας του SPORTCAMP.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι μετακινήσεις από και προς το Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου ‘’Γ. Γαλανόπουλος‘’
(εφόσον χρειαστεί, βάση αγωνιστικού προγράμματος) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
και καλύπτονται από το SPORTCAMP.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Στο Λουτράκι μπορείτε να φτάσετε από την Αθήνα οδικώς με Ι.Χ. ή ΚΤΕΛ, μέσω της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών Κορίνθου σε 1 ώρα περίπου, καθώς και με τον προαστιακό από το σταθμό της
Κορίνθου.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
▶

Τελετή Έναρξης

▶ Τελετή

Λήξης

▶ Ολοήμερη

Ψυχαγωγία

▶ Διαγωνισμοί
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στη συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται:







2 Διανυκτερεύσεις
Πλήρης διατροφή αρχίζοντας με βραδινό γεύμα της ημέρας άφιξης και τελειώνοντας
με lunch pack την ημέρας αναχώρησης
Έξοδα τουρνουά (διαιτησία, γραμματεία, μπάλες, ιατρός αγώνων κτλ)
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς
Αναμνηστικά Δώρα
Δωρεάν φιλοξενία προπονητή / συνόδου σε αναλόγια 1/12

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Από την ώρα άφιξης των ομάδων στο Sportcamp έως και την Τελετή λήξης θα υπάρχει
ένας χώρος με την ονομασία ‘’Play House’’ όπου στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών θα
βρίσκεται DJ και εκπαιδευμένο προσωπικό όπου θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω
δραστηριότητες:
 Διαγωνισμοί
 Funky Dance
 Ζωγραφική με Νερομπογιές
 Εξόρμηση στο δάσος για Τοξοβολία

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
▶

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30 % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ έως τις 31.03.2018 για την
απλή συμμετοχή (δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης). Η κατάθεση της
προκαταβολής μπορεί να γίνει στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ALPHA BANK
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPORTCAMP AE.
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ: 550 00232 000 1344
IBAN: GR82 0140 5500 5500 0232 0001 344
Παρακαλούμε όπως στο αποδεικτικό της κατάθεσης αναγράφεται η επωνυμία της
ομάδας και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

▶ ΠΛΗΡΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

4

Οργάνωση & Φιλοξενία:

LOUTRAKI EASTER VOLLEYBALL CUP 2019

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ


Στη διοργάνωση μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες κοριτσιών και αγοριών που
ηλικιακά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα Παγκορασίδων και
Κορασίδων, Παίδων και Παμπαίδων της Ε.Ο.ΠΕ.



Την ημέρα άφιξης (κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης) η κάθε ομάδα οφείλει να
παρουσιάσει ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο ή δελτίο αθλητού της Ε.Π.ΠΕ. ή
πιστοποιητικό γέννησης (με φωτογραφία) για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν
στο τουρνουά.



Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της F.I.V.B και
θα καλυφθούν από επίσημους διαιτητές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα

2η Μέρα

13:30

Άφιξη στις εγκαταστάσεις
του SPORTCAMP

07:00 - 9:00

14:45

Τεχνική Σύσκεψη

09:00 -14:00 Αγωνιστικό Πρόγραμμα

15:15

Τελετή Έναρξης

13:00 -14:30 Μεσημεριανό Γεύμα

16:00 - 22:00

Αγωνιστικό Πρόγραμμα

17:00 -22:00 3η Αγωνιστική

20.00 - 23.00

Δείπνο

20:30 -22:00 Δείπνο και Βραδινή Ψυχαγωγία

Πρωινό

3η Μέρα
07:00 - 9:00

Πρωινό

09:00 - 16:00

Τελικοί αγώνες

16:00 - 17:00

Τελετή λήξης - Απονομές
- Lunch packs
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