ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το αθλητικό κέντρο SPORTCAMP προκηρύσσει τουρνουά Μπάσκετ με την ονομασία
‘’LOUTRAKI U16 & U18 Pre-Season Basketball Tournament 2018’’.
Το τουρνουά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των ομάδων που θέτουν υψηλούς
στόχους και συνδυάζει την αγωνιστική εμπειρία με την βελτίωση της συνοχής των ομάδων
μέσω της συμβίωσης τους σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον.
Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την αγωνιστική κατάσταση των
αθλητών τους και να βελτιώσουν την ομαδική τακτική σε ένα ανταγωνιστικό και άρτια
οργανωμένο τουρνουά που θα διεξάγεται 10-15 ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων
υποχρεώσεων των ομάδων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Από Παρασκευή , 7η Σεπτεμβρίου
Έως Κυριακή, 9η Σεπτεμβρίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
o Κ16, αγόρια γεννημένα 2003-2004
o Κ18, αγόρια γεννημένα 2001-2002
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στα κλειστά γήπεδα basket του SPORTCAMP, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
και ΚΟΡΙΝΘΟΥ αν κριθεί απαραίτητο.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Όλες οι ομάδες θα διαμείνουν σε ομαδικά δωμάτια 8-16κλινα (WC/AC).
ΦΑΓΗΤΟ
Όλα τα γεύματα σερβίρονται στις εγκαταστάσεις σίτισης του εστιατορίου του SPORTCAMP
σε στυλ buffet.
ΚΥΠΕΛΛΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
. • Σε όλες τις ομάδες θα απονεμηθεί κύπελλο για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.
•
•

Στο τέλος κάθε αγώνα οι προπονητές των ομάδων θα δηλώνουν στο φύλλο αγώνα τον
MVP του αγώνα, ο οποίος αγωνίστηκε στη νικήτρια ομάδα.
Ο MVP και οι νικητές των διαγωνισμών Τριπόντων-Καρφωμάτων θα κερδίσουν
δωροεπιταγές από τηv Hall of Brands

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κατά την διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει Ιατρός στο αθλητικό κέντρο και προσωπικό Α’
Βοηθειών σε όλα τα γήπεδα. Επίσης σε απόσταση 10’ βρίσκονται το κέντρο υγείας
Λουτρακίου και το Νοσοκομείο Κορίνθου.

ΕΞΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γυμναστήριο με αίθουσα βαρών, αίθουσα για προβολή βίντεο και όλες οι υπόλοιπες
αθλητικές εγκαταστάσεις του SPORTCAMP μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν
συνεννόησης από του προπονητές και αθλητές των ομάδων κατά την διάρκεια του τουρνουά.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η Συμμετοχή περιλαμβάνει:
o 2 διανυκτερεύσεις σε ομαδικά δωμάτια
o Full board
o Κόστος αγώνων
o Ιατρική κάλυψη
o Χρήση των εγκαταστάσεων του SPORTCAMP
o Κύπελλο
o Διαγωνισμοί Καρφωμάτων-Τριπόντων
o 1 προπονητής δωρεάν σε αναλογία 12 αθλητών
o Έκπτωση 50% για 2ο προπονητή – συνοδό
o Στατιστική ανάλυση σε κάθε αγώνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
o Προκαταβολή 30% (δεν επιστρέφεται).
o Αρ. Λογαριασμού: 550002320001344, Τράπεζα: Alpha Bank (Υποκατάστημα
Κορίνθου κωδ. 550).
o IBAN CODE: GR82 0140 5500 5500 0232 0001 344
o Εξόφληση με την άφιξη στο Sportcamp.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
•
•
•

Πιστοποιητικά γεννήσεως ή Δελτία αθλητή (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) θα
πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας Δελτίο αθλητή απαιτείται ιατρική βεβαίωση για
τη δυνατότητα του αθλητή να αγωνιστεί σε αθλητικούς αγώνες.
Η οργανωτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή του
προγράμματος, για το πρόγραμμα της τραπεζαρίας όπως επίσης και για τις άλλες
δραστηριότητες.

ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ
•
•
•
•

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν από επίσημους διαιτητές
Τα παιχνίδια των ομίλων θα έχουν 1 διαιτητή ενώ οι τελικοί από δύο.
Οι κομισάριοι των αγώνων ελέγχουν και βοηθούν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων
του τουρνουά.
Οργανωτική επιτροπή: Αχιλλέας Δεμέναγας, Κώστας Πέτρου

