
 

 

 

 

Goalkeeper’s Selection training Camp 

Η πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ  Elite φτάνει ςτο τζλοσ τθσ για τθν ποδοςφαιρικι ςεηόν 

2018-19 με τθ διεξαγωγι Selection camp από 3 ζωσ 6 Ιανουάριου. 

Σο ςυγκεκριμζνο camp είναι το πιο ςθμαντικό βιμα τθσ χρονιάσ ζωσ τϊρα μιασ και θ απόδοςθ 

των ακλθτϊν από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ςε αυτό κα αποτελζςει το 

βαςικό κριτιριο  για τθν προπονθτικι ομάδα του Elite Program ςτθν επιλογι αυτϊν που κα 

εκπροςωπιςουν τθν GPS SEE – Valencia C.F ςτθ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ. 

το ποδόςφαιρο δεν υπάρχει άλλθ κζςθ που να ζχει τζτοια επίδραςθ ςτθν επιτυχία ι ςτθν 

αποτυχία μιασ ομάδασ. Οι προπονθτζσ που αςχολοφνται με τουσ τερματοφφλακεσ χρειάηεται 

να ζχουν τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ  με γνϊμονα τισ ειδικζσ τεχνικζσ, τακτικζσ και νοθτικζσ 

ικανότθτεσ που θ κζςθ απαιτεί. το camp του Ιανουαρίου, υπεφκυνοσ για το πρόγραμμα των 

τερματοφυλάκων κα είναι o εξειδικευμζνοσ προπονθτισ από τθν ακαδθμία τθσ Valencia C.F κ. 

Αιτόρ Μπάσ. 

 

Οι ςχολζσ ποδοςφαίρου τθσ GPS SEE – Valencia C.F και θ Ακαδθμία τθσ Valencia C.F 

κατανοϊντασ απόλυτα τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθ ςθμαςία τθσ κζςθσ του τερματοφφλακα ζχουν 

ςχεδιάςει ειδικό πρόγραμμα γι’ αυτοφσ αλλά και για τουσ προπονθτζσ τουσ. Ζτςι οι νεαροί 

τερματοφφλακεσ κα ακολουκιςουν  το πρόγραμμα των επόμενων φάςεων  του Elite 

Development Program με τουσ υπόλοιπουσ ποδοςφαιριςτζσ βάςει τθσ θλικίασ τουσ και 

παράλλθλα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να πάρουν μζροσ και ςε άλλο ζνα εξειδικευμζνο camp 

που κα διεξαχκεί ςτθν Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019 παρουςία εξειδικευμζνου προπονθτι 

τερματοφυλάκων από τθν ακαδθμία τθσ Valencia C.F.  

Παράλλθλα, οι προπονθτζσ τερματοφυλάκων των ςχολϊν μασ κα παρακολουκιςουν 

εξειδικευμζνα ςεμινάρια τόςο ςτο camp του Ιανουαρίου όςο και ςε αυτό του καλοκαιριοφ με 

απϊτερο ςκοπό τθν καλφτερθ δυνατι τεχνικι τουσ κατάρτιςθ πάνω ςτο μοντζλο προπόνθςθσ 

τθσ Ακαδθμίασ τθσ Valencia C.F. 

 

 

 



Ο κ. Aitor Bas κα ςχεδιάςει και κα επιμελθκεί το Elite 

Goalkeeper Selection Camp του Ιανουαρίου και ςε 

ςυνεργαςία με τουσ προπονθτζσ τερματοφυλάκων τθσ 

GPS SEE/ Valencia C.F., κα μεταλαμπαδεφςουν ςτα 

παιδιά τα μυςτικά των «νυχτερίδων» και κα τουσ 

φζρουν κοντά με το προπονθτικό πρόγραμμα 

goalkeeping τθσ Valencia. 

O κ. Aitor Bas είναι υπεφκυνοσ μεκοδολογίασ 

προπόνθςθσ τερματοφυλάκων τθσ Ακαδθμίασ τθσ 

Βαλζνκια. Είναι επίςθσ κακθγθτισ προπονθτικισ 

τερματοφυλάκων για το European Sports Business 

School τθσ Βαλζνκια.  

τόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ςυνεχισ εξζλιξθ που κα 

αναδείξει και να βελτιϊςει μια ςειρά από τεχνικά και 

νοθτικά χαρακτθριςτικά  του ακλθτι.   

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςκοπϊν δίνεται ζμφαςθ 

ςτθν τεχνικι κατάρτιςθ ανεξαρτιτωσ επιπζδου αλλά και τθ 

διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων με ςτακερότθτα χαρακτιρα 

(εντόσ και εκτόσ αγωνιςτικϊν χϊρων) και ποιότθτα θγεςίασ, 

προςόντα απαραίτθτα για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ, 

ςυνδυάηοντασ τισ αρχζσ τισ ευγενοφσ άμιλλασ, τθσ 

ομαδικότθτασ, τθσ ζκφραςθσ και τθσ διαςκζδαςθσ.  

Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνθςθ ςε τομείσ όπωσ: 

TEXNIKH – TAKTIKH – ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

 

Πρόγραμμα Ακλθτικών Τποτροφιών ςε Πανεπιςτιμια τθσ 

Αμερικισ 

Soccer USA Chance ( http://soccerchanceusa.com/ ) 

Αφορά παίκτεσ γεννθμζνουσ τα ζτθ 2001-2002-2003. 

Κατά τθ διάρκεια του camp του Ιανουαρίου κα πραγματοποιθκεί 

ενθμζρωςθ ςτουσ γονείσ που κα βρίςκονται ςτθν Ακινα για το Soccer 

Chance USA από το Διευκυντι του προγράμματοσ, κ.  Callum Cobb, ο 

οποίοσ και κα ταξιδζψει από τθν Βοςτϊνθ ςτθν Ακινα γι’ αυτόν το 

λόγο.   Σο Soccer Chance USA αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του 

pathway του Elite Προγράμματοσ και απευκφνετε ςε γονείσ που κα 

ικελαν να εξετάςουν τθν πικανότθτα ςπουδϊν του παιδιοφ τουσ ςε πανεπιςτιμιο ςτθν 

Αμερικι μζςω ακλθτικισ υποτροφίασ.  

 

 

 

http://soccerchanceusa.com/


 

υνζχεια του Προγράμματοσ για τθ ςεηόν 2018-19 

κοπόσ του Elite Program είναι θ καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία ταλαντοφχων νεαρϊν 

ποδοςφαιριςτϊν από τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, ϊςτε να διεκδικιςουν κζςθ εάν επιλεχκοφν 

ςτθν ακαδθμία τθσ Valencia C.F. ι άλλου Ευρωπαϊκοφ Επαγγελματικοφ υλλόγου με τθ 

ςυμπλιρωςθ του 16ου ζτουσ από τθ γζννθςι τουσ και μετά. Σο πρόγραμμα χωρίηεται ζωσ και 

ςε τρεισ φάςεισ. Η κάκε φάςθ είναι ςχεδιαςμζνθ ανάλογα με τθν θλικιακι κατθγορία και τθσ 

ανάγκεσ που τα παιδιά ζχουν ςε κάκε μία από αυτζσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2θ Φάςθ: Επίλεκτοι Νοτιοανατολικισ Ευρώπθσ - Απρίλιοσ 2019 

Όςοι επιλεγοφν από το camp του Ιανουαρίου, κα κλθκοφν να ςχθματίςουν μεικτζσ ομάδεσ από 

όλθ τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, που κα αντιμετωπίςει ςε αγϊνεσ τουσ καλφτερουσ παίκτεσ 

από τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ ςτο διεκνζσ τουρνουά  2nd Valencia C.F. Elite Tournament που 

κα διεξαχκεί ςτο Ναφπλιο 22 με 25 Απριλίου 2019. To τουρνουά κα οργανωκεί ςε 

ςυνεργαςία με τθν ακαδθμία τθσ Valencia C.F. και τουσ αγϊνεσ κα παρακολουκιςουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ scouts από ομάδεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 

Οι θλικιακζσ κατθγορίεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο τουρνουά είναι: 

U-18 (2001 – 2002) 

U-16 (2003) 

U-14 (2005) 

 

 



 

Για τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία των ομάδων ςε κάκε από τισ παραπάνω θλικιακζσ 

κατθγορίεσ οι παίκτεσ που κα τισ απαρτίςουν κα κλθκοφν να λάβουν μζροσ ςε 2 με 3 φιλικά με 

ομάδεσ τθσ Super League και Football League. Οι φιλικοί αγϊνεσ κα διεξαχκοφν μεταξφ 

Ιανουαρίου και Απριλίου. 

Σα παιδιά που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 2007 και 2008 και ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, δε κα 

λάβουν μζροσ ςτο  Valencia C.F. Elite Tournament αλλά κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνεχίςουν 

τθν προπονθτικι τουσ εξζλιξθ ςτθ τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ  ςε ζνα εξειδικευμζνο camp 

το καλοκαίρι του 2019. 

 

 

3θ Φάςθ: INTERNATIONAL TEAMS 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περςινισ ποδοςφαιρικισ χρονιάσ οι ακλθτζσ που επιλζχκθκαν για τθν 

τρίτθ και τελευταία φάςθ από όλεσ τισ χϊρεσ κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςε τουρνουά και 

φιλικοφσ αγϊνεσ ςτθν Ιςπανία και τθ Βουλγαρία αποκομίηοντασ ςπουδαίεσ ποδοςφαιρικζσ 

εμπειρίεσ που κα τουσ χρθςιμεφςουν ςτθν εξζλιξθ τουσ.  Παράλλθλα ακλθτζσ που είχαν 

ςυμπλθρϊςει το 16 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κλικθκαν ςε δοκιμαςτικά ομάδων τόςο του 

εξωτερικοφ (SPAL, Ιταλία) όςο και από Ελλθνικζσ ομάδεσ Superleague και Football League. 

 

Ο προγραμματιςμόσ για το 2019 είναι: 

U18 (2001-02) 

Διεκνζσ Σουρνουά ςτο εξωτερικό παρουςία scout από Ευρωπαϊκοφσ επαγγελματικοφσ 

ςυλλόγουσ. Σο τουρνουά κα επιλεχκεί ανάλογα με το επίπεδο των παιδιϊν ϊςτε να ταιριάηει 

ςτα ποδοςφαιρικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

 

U-15 (2004) 

Σαξίδι ςτθν Ιςπανία (Βαλζνκια): Αγϊνεσ με Ιςπανικζσ ομάδεσ μεταξφ των οποίων ακαδθμία 

Valencia CF & GPS Spain μζςα ςτο Μάιο του 2019. 

 

U-13 (2006)  

υμμετοχι ςε Διεκνζσ Σουρνουά ςτθν Βουλγαρία το καλοκαίρι του 2019.  

 

U-12 (2007-08) 

Για τθν θλικιακι κατθγορία 2007 ζωσ 2008 θ τρίτθ φάςθ κα ςυνεχιςτεί με ζνα εξειδικευμζνο 

καλοκαιρινό camp.  

 

 

 

 



 

Selection Training Camp, Ακινα 

03 - 06 Ιανουαρίου 2019 

το camp, οι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν εάν το παιδί τουσ κα διαμείνει με τθν υπόλοιπθ 

αποςτολι ςτο ξενοδοχείο αυτισ ι εκτόσ. Οι ακλθτζσ κα χωριςτοφν ςε γκρουπ, βάςει θλικίασ, αλλά κα 

διαμείνουν όςοι το επικυμοφν ςτο ίδιο ξενοδοχείο.  

Galaxy Hotel 

Διεφκυνςθ: 39 Posidonos Ave. & Kalamakiou Str.Alimos (Kalamaki) 

Σθλ.: 21 0981 8603 

 

Άφιξθ  

Όλοι οι ακλθτζσ που ζχουν επιλζξει τθ διαμονι τουσ ςτo ξενοδοχείο, όπου και κα διαμείνουν όλεσ τισ 

θμζρεσ του Camp, κα πρζπει να προςζλκουν ςε αυτό τθν Πζμπτθ  3 Ιανουαρίου, μεταξφ 13:30-15:30. 

Σο πρϊτο γεφμα κα είναι το βραδινό τθσ Πζμπτθσ 03/01 και τελευταίο το μεςθμεριανό τθσ Κυριακισ  

06/01. 

Όλοι οι ακλθτζσ που ζχουν επιλζξει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Camp χωρίσ διαμονι, κα πρζπει να 

βρίςκονται μία (1) ώρα πριν τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ προπόνθςθσ τθν πρϊτθ θμζρα, ϊςτε να 

πραγματοποιιςουν και τθν εγγραφι τουσ, ςτο γιπεδο που κα διεξαχκοφν οι προπονιςεισ του 

θλικιακοφ τουσ group ενϊ τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ 15 λεπτά νωρίτερα.  

 

Αναχώρθςθ   

Όλοι οι ακλθτζσ που ζχουν επιλζξει τθ διαμονι τουσ ςτo ξενοδοχείο, κα αναχωριςουν τθν Κυριακι 

6/01 από το ξενοδοχείο μεταξφ 13:30 και 14:00. 

Όλοι οι ακλθτζσ που δεν ζχουν επιλζξει ςυμμετοχι με διαμονι, κα αναχωριςουν από το γιπεδο  μετά 

το τζλοσ του Camp, τθν Κυριακι  06/01/ μεταξφ 10.30 και 12.00 ανάλογα το θλικιακό τουσ Group. 

 

Προπονιςεισ 

Οι προπονιςεισ κα διεξαχκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του «RENTI ARENA». 
Διεφκυνςθ: Πάροδοσ Αγ. Άννθσ 46, Α.Ι. Ρζντθσ 
Site: http://www.rentiarena.gr  
Ενδεικτικζσ ώρεσ Προπονιςεων ανά Ημζρα : 

 Πζμπτθ           03/01/   17:00 – 20:00   

 Παραςκευι   04/01/   09:00 – 12:00  &  17:00 – 20:00  

 άββατο         05/01/   09:00 – 12:00  &  17:00 – 20:00   

 Κυριακι          06/01/   09:00 – 12:00   
 

Οι ακριβείσ ώρεσ των προπονιςεων ανά θλικιακό GROUP κα οριςτικοποιθκοφν μετά το πζρασ των 

ςυμμετοχών και κα ςασ κοινοποιθκοφν μια βδομάδα πριν τθν ζναρξθ του Camp.  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Για τουσ γονείσ εκτόσ Ακθνϊν, που κα ςυνοδζψουν τα παιδιά τουσ και κα διαμείνουν ςτθν Ακινα κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του Camp, ενθμερϊνουμε ότι δεν μποροφν να επιλζξουν για τθ διαμονι τουσ το Galaxy 

Hotel ςτο οποίο κα μζνουν τα παιδιά, αλλά είναι ελεφκεροι να επιλζξουν όποιο άλλο ξενοδοχείο τθσ 

προτίμθςισ τουσ. 

https://www.google.gr/search?safe=strict&q=fous+de+foot+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqK6vMKivO05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLATAnLn4wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD6cOp5cLVAhXrCcAKHWB2Cm4Q6BMIlwEwDw
http://www.rentiarena.gr/


AΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τθν αίτθςθ και αποςτείλετζ τθν ςτθ διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ: info@gps-see.eu  
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

 
ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ : 

 
ΘΕΗ: 

 
ΤΛΛΟΓΟ / ΧΟΛΗ: 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

 
ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ: 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΣΟΤ &ΟΙΚΙΑ: 

 
E-MAIL: 

 
Διαμονι ςτο Ξενοδοχείο  
(ΗΜΕΙΩΣΕ «Χ» ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Α) : 
 
 

ΝΑΙ: ΟΧΙ: 
Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ: Δευτζρα 17 Δεκεμβρίου  
Κόςτοσ ςυμμετοχισ με διαμονι 250 €, χωρίσ διαμονι 160 €. 
Σρόποσ πλθρωμισ:  Εξόφλθςθ κατά τθν άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςτισ 03/01/2019 ι για όςουσ διαμείνουν 
εκτόσ ξενοδοχείου,  κατά τθν άφιξθ ςτα γιπεδα τθν πρϊτθ θμζρα 03/01/2019. 
-το κόςτοσ ςυμμετοχισ των 250 € περιλαμβάνεται: 

 Full board Διαμονι (4θμζρεσ – 3 διανυκτερεφςεισ  ςε ξενοδοχείο ςε τρίκλινα δωμάτια) 

 υμμετοχι ςτο Camp  

 υνοδοί προπονθτζσ  

 Εςωτερικζσ μετακινιςεισ (για τισ ανάγκεσ του camp,  ξενοδοχείο -γιπεδο και επιςτροφι)* 

* δεν περιλαμβάνονται οι μετακινιςεισ από και προσ τθν Ακινα. Για αυτζσ, υπεφκυνοι είναι οι γονείσ 

και οι κθδεμόνεσ των επίλεκτων παιδιϊν. 

-το κόςτοσ ςυμμετοχισ των 160 € περιλαμβάνεται θ ςυμμετοχι ςτο Camp (δεν περιλαμβάνονται οι 

μετακινιςεισ από και προσ τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. Για αυτζσ, υπεφκυνοι είναι οι γονείσ και οι 

κθδεμόνεσ των επίλεκτων παιδιϊν). 

υναινϊ ρθτϊσ ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων του παιδιοφ μου για το ςκοπό τθσ 

παροχισ και τθσ βελτίωςθσ των ανωτζρων υπθρεςιϊν τθσ Jag Winning Sports LTD., όπωσ ειδικότερα προβλζπεται 

ςτθν Πολιτικι Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ.   

Δίνω τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο προςωπικό ι ςε επαγγελματίεσ φωτογράφουσ τθσ Jag Winning Sports LTD. για τθ 

λιψθ φωτογραφιϊν ι βίντεο του παιδιοφ μου κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Σο υλικό αυτό μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε παρουςιάςεισ, ακλθτικζσ διοργανϊςεισ ι προωκθτικζσ ενζργειεσ του προγράμματοσ.  

Ο/Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 ............................                                    ...........................   

Ο κθδεμόνασ βεβαιϊνει ταυτόχρονα με τθ διλωςθ αυτι, ότι με ςφμφωνθ γνωμάτευςθ γιατροφ το παιδί μπορεί 

να ςυμμετάςχει ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

mailto:info@gps-see.eu

