
 

 

 
SOCCER CHALLENGE 2021 

 
Αγαπητέ Ιδιοκτήτη Mini soccer Club, 

 
Μετά από μία επιτυχημένη  9η συνεχόμενη διοργάνωση διάρκειας 6 μηνών, με 450 συνολικά ομάδες ποδοσφαίρου και 
πάνω από 3.000 αθλητές από 25 Mini Soccer Clubs στην Ελλάδα , το Soccer Challenge, το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό 
τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 ενηλίκων ανοίγει και φέτος τις πύλες του, με νέα οργάνωση και νέα δώρα για τους μεγάλους 
νικητές.  
 
 
Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, το Soccer Challenge απευθύνεται σε ερασιτέχνες ενήλικες αθλητές , λάτρεις του 
ποδοσφαίρου και αποτελείται από μια σειρά οργανωμένων αγώνων 5x5 οι οποίοι θα διεξαχθούν σε επιλεγμένα αθλητικά 
κέντρα. Η προκήρυξη και οι εγγραφές της διοργάνωσης ξεκίνησα φέτος στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και συνεχίζονται μέχρι 
κατά τα τέλη Ιουλίου 2021. Η Α΄ φάση ολοκληρώνεται στις 31/5/2021 ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί 10-12/9/2021 στο 
Αθλητικό Κέντρο SPORTCAMP στο Λουτράκι.  
 
 
Πληροφορίες διοργάνωσης 
 
Είδος τουρνουά:    

• Τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου ανεξαρτήτων ομάδων 5x5.  
Γεωγραφική κάλυψη:  

• Πανελλαδική 
Κοινό:      

• Άνδρες (18 χρονών και άνω) 
Συμμετοχές (minimum): 

• A’ φάση: 25 εγκαταστάσεις, 400 ομάδες, 3.000 παίκτες 

• B’ φάση: 32 ομάδες, 256 παίκτες.  
Διάρκεια:  

• 10 μήνες (20/9/2020 – 31/7/2021).  
Τόπος διεξαγωγής:  

• Α’ φάση – (προκριματική): Σε συνεργαζόμενα Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 

• Β’  φάση (τελική): Στο Αθλητικό κέντρο SPORTCAMP, στο Λουτράκι. 
Χρόνος διεξαγωγής:    

• Α’ φάση: Σεπτέμβριος 2020 έως Ιούλιος 2021. 

• Β’ φάση: 10-12 Ιουλίου 2021. 
Τρόπος διεξαγωγής:   

• Α’ φάση: Αγώνες πρωταθλήματος ή ομίλων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. Η κάθε 
εγκατάσταση έχει την δυνατότητα διεξαγωγής χειμερινού κ’ ανοιξιάτικου πρωταθλήματος. 

• Β’ φάση: Οι νικήτριες ομάδες των εγκαταστάσεων αγωνίζονται σε ένα τριήμερο  για την ανάδειξη των νικητών. 
Χωρίζονται σε ομίλους όπου παίζουν όλοι εναντίων όλων, όσες έπειτα Προκριματικοί αγώνες, για τις ομάδες που 
διεκδικούν το μεγάλο δώρο Ημιτελικοί και μεγάλος τελικός και για τις ομάδες που διεκδικούν το δεύτερο δώρο 
Ημιτελικοί και μικρός τελικός.  

 
 Έπαθλα - Δώρα: 
 

Α΄ Φάση διοργάνωσης 
 

• Η νικήτρια ομάδα του κάθε κέντρου κερδίζει: 
o Κύπελλο  
o 3ήμερη (2 δ/ν) διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό - βραδινό) σε 8κλινα δωμάτια στο SPORTCAMP για τα 8 

μέλη της ομάδας 
o Συμμετοχή της ομάδας στους αγώνες της Τελικής Φάσης (τουλάχιστον 5 αγώνες). 



 

 

o 3ήμερη (2 δ/ν) διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό - βραδινό) για τον ιδιοκτήτη του Club για την συνοδεία της 
νικήτριας ομάδας 
 
 

Τελική Φάση διοργάνωσης 
 

• Η πρωταθλήτρια ομάδα της διοργάνωσης κερδίζει: 
o Κύπελλο και χρυσά μετάλλια 
o Συμμετοχή στην διεθνή διοργάνωση 2021 BARCELONA FIVES για 8 αθλητές 
o 3ήμερη διαμονή BB (2 νύχτες) σε ξενοδοχείο της διοργάνωσης σε ομαδικούς κοιτώνες  
o Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης (BCN)  

• Η πρωταθλήτρια ομάδα της 2η κατηγορίας της διοργάνωσης κερδίζει: 
o Απευθείας και Δωρεάν συμμετοχή στο Soccer Challenge 2022 

 
 Παροχές προς Αθλητικά κέντρα: 
 

o Ηλεκτρονική Αφίσα με τα στοιχεία του κάθε club  
o Λογότυπα διοργάνωσης 
o Ηλεκτρονικά banners για το site και τα social media του Αθλητικού Κέντρου. 
o Προβολή της εγκατάστασης στην Facebook page της διοργάνωσης 

 
Ταυτότητα διοργάνωσης:   
     

• Στο Soccer Challenge δεν συμμετέχουν Α) Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, Β) περισσότεροι από 2 αθλητές 
σάλας, Γ) πλήρεις ομάδες της σάλας. Διευκρινιστικά επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θεωρούνται οι αθλητές που 
συνδέονται με Π.Α.Ε. μέσο  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών και είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. 

 
Για την διεξαγωγή της Τελικής  φάσης: 
 

• Χρησιμοποιούνται  6  γήπεδα διαστάσεων 25mx40m 

• Η διάρκεια των αγώνων είναι  2 x 10΄ / αγώνας. 

• Οι ομάδες θα κατανεμηθούν μετά από κλήρωση σε ομίλους των 6 ομάδων.  

• Ο ελάχιστος αριθμός αγώνων για την κάθε ομάδα στην Τελική φάση είναι 5 αγώνες.  

• Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να φορούν ποδοσφαιρικά παπούτσια για artificial grass (τύπου σχάρας) 
 

 
Συμμετοχή :  
 

• Για τη συμμετοχή κάθε αθλητικής εγκατάστασης στην διοργάνωση «Soccer Challenge 2021» το αθλητικό κέντρο  
καταβάλλει το ποσό των € 650,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το ποσό αυτό καταβάλεται σε δύο δώσεις.  

o 1η Δόση 40%  έως 30 Ιουνίου 2021  
o 2η Δόση 60%  έως 31 Αυγουστος 2021 

 

• Παρέχεται έκπτωση για την συμμετοχή περισσοτέρων ομάδων από κάθε club. 
 
 

Εκ μέρους του SPORTCAMP 
 
 

Πελέκης Χαράλαμπος 
Υπ/νος υλοποίησης διοργάνωσης 


