
  

 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ Football Festival  (30 ΜΑΡΤΙΟΥ – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2018 ) 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ youth talent CUP     (2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   -2018 ) 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ   SPORTteam SUPER CUP  (11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά 

Η εταιρία SPORTteam είναι εξειδικευμένη στο χώρο του ποδοσφαίρου                

και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων σε συνεργαζόμενες      

με αυτήν επιχειρήσεις – αθλητικά κέντρα ποδοσφαίρου και ακαδημίες ποδοσφαίρου. 

       Η διοργάνωση ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ στο ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

θα γίνει φέτος για 15η συνεχόμενη χρονιά. Η ετήσια γιορτή του ποδοσφαίρου ,        

έχει γίνει θεσμός με τη στήριξη και τη συμμετοχή εκατοντάδων ομάδων, που κάθε χρόνο μας 

τιμούν με τη παρουσία τους.  

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία όλων των συνεργατών μας, σε αντίστοιχες προσπάθειες  

εγγυώνται την επιτυχία των διοργανώσεων που αντικειμενικό και τελικό σκοπό έχουν           

να ικανοποιήσουν τους μικρούς αθλητές που θα συμμετέχουν και όλους όσους εμπλέκονται    

σε αυτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της περσινής διοργάνωσης, που πετύχαμε το απόλυτο                      

των συμμετοχών σε τρεις χρονικές περιόδους ,η φετινή προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει ,    

αφού τα αιτήματα ομάδων για συμμετοχή είναι πραγματικά περισσότερα από κάθε άλλη 

χρονιά. 

Ομάδες που κάθε χρόνο συμμετέχουν στη διοργάνωση και πολλές νέες ομάδες            

από όλη την ΕΛΛΑΔΑ ,που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία ,θα συνθέσουν τη φετινή               

ΓΙΟΡΤΗ του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. 

Με στόχο τη διασκέδαση των παιδιών ,την ασφαλή διαμονή τους ,σ’ ένα ιδανικό 

χώρο που φτιάχτηκε για παιδιά, σε τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου ,                                        

θα φτιάξουμε ένα μοναδικό τουρνουά που μόνο εμείς στην εταιρεία SPORTteam 

ξέρουμε με το δικό μας τρόπο να οργανώσουμε. 
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          Η ετήσια ποδοσφαιρική γιορτή του παιδικού ποδοσφαίρου 

TOYΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 



  

     Επειδή η συμμετοχή ομάδας σε μια εποχιακή διοργάνωση , σε οποιοδήποτε άθλημα             

και ειδικά στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, σχεδιάσαμε φέτος 

να χωρίσουμε σε τρείς περιόδους τη διοργάνωση. Κάθε περίοδος θα έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά , ώστε κάθε ομάδα να επιλέξει να συμμετέχει σ’ αυτήν την οποία θα 

εκπληρωθεί ο σκοπός της συμμετοχής τους. 

 

 Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ Football Festival  (30/3-2/4-2018) 

         Ηλικιακές κατηγορίες  

- Παιδικό (2003-2004 )  συμμετοχή 8 ομάδων           11 χ 11 

- Προπαιδικό (2005-2006) συμμετοχή 20 ομάδων      9 χ 9  

- Τζούνιορ (2007-2008)  συμμετοχή 24 ομάδων           9 χ 9 

- Προτζούνιορ (2009-2010) συμμετοχή  20 ομάδων    6 χ 6 

Οι ομάδες σε κάθε ηλικία (εκτός του παιδικού)θα χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες δυναμικότητας ( Α & Β). 

 Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ youth talent CUP     (2/4-5/4-2018 ) 

         Ηλικιακές κατηγορίες 

- Εφηβικό (2001-2002) συμμετοχή 8 ομάδων           11 χ 11 

- Παιδικό (2003-2004 )  συμμετοχή 8 ομάδων           11 χ 11 

- Προπαιδικό (2005-2006) συμμετοχή 16 ομάδων    11 χ 11 

- Τζούνιορ (2007-2008)  συμμετοχή 16 ομάδων           9 χ 9 

- Προτζούνιορ (2009-2010) συμμετοχή 8 ομάδων       7 χ 7 

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση θα είναι αγωνιστικά 

τμήματα. Θα συμμετέχουν και προσκεκλημένα τμήματα ΠΑΕ. 

 Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ SPORTteam Super Cup  (11/4-13/4-2018) 

         Ηλικιακές κατηγορίες  

- Παιδικό (2003-2004 )            11 χ 11 

- Προπαιδικό (2005-2006)       9 χ 9  &   11 χ11 

- Τζούνιορ (2007-2008)            9 χ 9 

- Προτζούνιορ (2009-2010)    6 χ 6  & 7χ7 



  

 

 

 

 

 Πιστοποιητικά γέννησης αθλητών, επικυρωμένα με σφραγίδα πάνω στην 

φωτογραφία  του αθλητή ή δελτίο ΕΠΟ ή ταυτότητα 

●  Κατάσταση αθλητών το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του τουρνουά 

● Υπογεγραμμένη κατάσταση υγείας αθλητών ή βεβαίωση γιατρού για κάθε 

αθλητή ξεχωριστά. 

● Υπεύθυνη δήλωση από τους κηδεμόνες των αθλητών ότι ουδεμία ευθύνη φέρει                

η διοργανώτρια για τυχόν τραυματισμούς ή οποιαδήποτε άλλα απρόοπτα συμβούν. 

● Αίτηση για τη συμμετοχή στη διοργάνωση (έντυπο της εταιρείας). 

● Δύο τουλάχιστον εμφανίσεις ,διαφορετικού χρώματος (να δηλωθούν στην 

αίτηση συμμετοχής) 

● Μπάλες για προπόνηση-προθέρμανση της ομάδας του. 

● Να διευθετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί , 

τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την έναρξη του τουρνουά, αφού έχει μεριμνήσει 

έγκαιρα για την κατάθεση της προκαταβολής. Εξόφληση απαραίτητα με την είσοδο 

στην κατασκήνωση ,πριν την έναρξη της διοργάνωσης. 

● Την ευθύνη και την επιμέλεια της διαμονής των αθλητών στο ξενοδοχείο                    

τις ημέρες διεξαγωγής του τουρνουά έχουν αποκλειστικά οι συνοδοί των ομάδων. 

● Να ορίσει τη σύνθεση των δωματίων με τα ονόματα των αθλητών, σύμφωνα            

με αυτά που θα δηλωθούν στη διοργανώτρια.  

● Να παραλάβει τρεις ημέρες πριν την έναρξη του τουρνουά το πρόγραμμα αγώνων   

και να ενημερώσει τους γονείς ότι το πρόγραμμα πιθανόν να έχει και κάποιες 

αλλαγές   οι οποίες εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά( το πρόγραμμα 

δεν φτιάχνεται σύμφωνα με τον εκδρομικό προγραμματισμό γονέων). 

● Να δηλώσει έγκαιρα στη γραμματεία διοργάνωσης ,αν κάποιος προπονητής 

συμμετέχει σε δύο ή περισσότερα τμήματα ,για να προγραμματίσουμε τις ώρες 

διεξαγωγής των αγώνων του. 

● Να παραλάβει από τη γραμματεία τα κιβώτια νερού ,ανάλογα με τον αριθμό αγώνων. 

● Να προγραμματίσει τις ώρες σίτισης του κάθε τμήματος ,σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αγώνων και να παραδώσει το έντυπο στον υπεύθυνο εστιατορίου. 

  

Ο   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   της αποστολής                                   

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ 

 



  

 

            

 

 

 

 

 Τον αθλητικό του εξοπλισμό  

 Τα απαραίτητα είδη της ατομικής του υγιεινής 

 Τα  κατάλληλα  ρούχα και παπούτσια για τις ώρες εκτός αγωνιστικών 

υποχρεώσεων απαραιτήτως  μπουφάν ή φούτερ. 

 Πετσέτες , μαξιλαροθήκες, σεντόνια , παντόφλες , πυτζάμες  

 Σάκο για τα άπλυτα ρούχα. 

 Να μην φέρει ηλεκτρονικές συσκευές , όπως υπολογιστές, tablet, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια , ακριβά κινητά, για τον κίνδυνο απώλειας. 

 Και κυρίως να μην ξεχνάει , ότι έρχεται για να διασκεδάσει ,παίζοντας 

ποδόσφαιρο , σε μια καταπληκτική κατασκήνωση. 

 Γιατί το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και ειδικότερα είναι ένα 

παιχνίδι ,στο οποίο το κάθε παιδί γνωρίζει τους κανόνες και δεν 

χρειάζεται η παρέμβαση των μεγάλων. 

 

 

 

 Κύπελλα    στις 4 πρώτες ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και αναμνηστικά   

διπλώματα  σε όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν 

 Βράβευση MVP σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ξεχωριστά. 

 Βράβευση 1ου σκόρερ ανά ηλικιακή  κατηγορία 

 Δώρα από χορηγούς (αν υπάρξουν συμφωνίες με χορηγούς)  

 

 

 

 

 

Ο  ΑΘΛΗΤΗΣ  της κάθε ομάδας                                         

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ  

 

                           ΕΠΑΘΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                       

 



  

 

 

 

 

 

Το τουρνουά θα διεξαχθεί  σε τέσσερα γήπεδα. Τρία γήπεδα (το ένα με 

χόρτο) εντός κατασκήνωσης και ένα γήπεδο (πλαστικό )  στο χωριό 

ΣΟΦΙΚΟ. 

 Κεντρική Γραμματεία (δύο άτομα) για την υποστήριξη του 

προγράμματος, αποτελεσμάτων, βαθμολογίας και κανονικής διεξαγωγής των 

αγώνων. 

 Υπεύθυνος αγωνιστικού προγράμματος 

 Γραμματεία γηπέδων (ένα άτομα / γήπεδο), για την ακριβή τήρηση του 

προγράμματος 

 Γιατροί αγώνων , σε κάθε γήπεδο θα είναι παρόν συνεργάτες για την 

παροχή πρώτων βοηθειών και θα υπάρχει κάλυψη από ιατρό επί 24ωρου στο 

ιατρείο της κατασκήνωσης 

 Υπεύθυνος εστιατορίου (ένα άτομο), για τον προγραμματισμό των 

γευμάτων της κάθε αποστολής και την τήρηση του ωραρίου (αυτό που θα 

προτείνει ο υπεύθυνος της κάθε αποστολής ,σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αγώνων της κάθε ομάδας.). 

 

 Οδηγός πούλμαν ,για τη μεταφορά ομάδων που θα αγωνίζονται στο γήπεδο 

του χωριού. 

 Υπεύθυνος απασχόλησης αθλητών , οργάνωσης δραστηριοτήτων εκτός 

ποδοσφαίρου για τις ελεύθερες ώρες. 

 Τρία άτομα stand by , στη διάθεση των υπευθύνων ομάδων για τυχόν 

βοήθεια σε ότι αφορά τη διαμονή και τη λειτουργία στη κατασκήνωση. 

 Φωτογράφοι , για να αποθανατίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια στους 

αγώνες και στην κατασκήνωση. 

ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε ξύλινες οικολογικές κατοικίες με θέρμανση, με τους απαραίτητους  

χώρους υγιεινής και παροχή ζεστού νερού όλο το 24ωρο. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία 

όσον αφορά τη ρύθμιση των κλινών και η διαμονή ενός τουλάχιστον συνοδού σε 

κάθε κατοικία είναι υποχρεωτική . 

  ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται(τριήμερο) 2 πρωινά, 3γεύματα και 2 δείπνα. 

Το μενού θα σταλεί ηλεκτρονικά τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του τουρνουά . 

Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει από το βράδυ της 

προηγούμενης ημέρας τον υπεύθυνο εστιατορίου για τις ώρες προσέλευσης των αθλητών 

στην τραπεζαρία, σύμφωνα πάντα με το αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Οι επισκέπτες έχουν    

τη δυνατότητα να γευματίσουν ή να δειπνήσουν αφού το δηλώσουν στη γραμματεία                  

της κατασκήνωσης και προμηθευτούν 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                                                   

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 



  

 

 

 

 

 ΝΕΡΑ  για όλους τους αγώνες ,της κάθε αποστολής 

 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , σε όλους τους 

αθλητές 

 ΜΕΤΑΛΛΙΑ σε όλους τους αθλητές 

 ΚΥΠΕΛΑ και ΜΕΤΑΛΙΑ ,για τους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ σε κάθε 

ηλικιακή κατηγορία 

 ΤΙΜΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, σε ειδικές κατηγορίες ,                              

για αθλητές και ομάδες που διακρίθηκαν εντός και εκτός 

αγωνιστικών χώρων. 

- M.V.P. / ΣΚΟΡΕΡ  /  ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ/ 

-    ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ  /  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ /  

 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΤΕΣΤ , σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ,                         

για τους αθλητές των ομάδων. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ,                   

για όλους τους αθλητές ,σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους . 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , από Αθλητικό Παιδοψυχολόγο 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ,από Διατροφολόγο 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ , με προσκεκλημένους 

ποδοσφαιριστές & αθλητές. 

 

 

 

- Για κάθε αποστολή 15 αθλητών ,ο προπονητής και συνοδός δεν πληρώνουν 

κόστος διαμονής και διατροφής.  

- Για την κάθε αποστολή που αποτελείται από τρία ηλικιακά τμήματα και πάνω            

θα δοθεί ένα δωμάτιο επιπλέον αυτών που μένουν οι αθλητές ,για χρήση από 

τους προπονητές ή συνοδούς. 

- Απαραίτητα προκαταβολή 15 ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, για την 

οριστικοποίηση της συμμετοχής και εξόφληση με την άφιξη της αποστολής στην 

κατασκήνωση. 

- Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από την ΕΠΣ ΑΘΗΝΑΣ για 

συμμετοχή ομάδων στη διοργάνωση. 

- Στη διοργάνωση τηρούμε τους κανονισμούς ΕΠΟ που εφαρμόζονται στα παιδικά 

πρωταθλήματα με δικαίωμα εφαρμογής κάποιων κανόνων που ταιριάζουν στη 

διοργάνωση και που ισχύουν μετά από ενημέρωση των υπευθύνων από τη 

διοργανώτρια. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                   

 

                      ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                   
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