
                          
KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 

 
Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ 
Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ ζα δηεμαρζεί από 
ηις 27 Απριλίοσ έως και ηις 2 Μαΐοσ 2013 ζηελ Κσ. Δίλαη έλα ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ δηαθνξεηηθό από 
όια ηα άιια. Δίλαη κηα εθδήισζε πνπ πεξηθιείεη ηνλ Αθληηιζμό, ηνλ Πολιηιζμό, ηνλ Σοσριζμό θαη ηελ 
Εκπαίδεσζη.  
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
Πξνηδνύληνξ   (‘04/’05)   6X6 
Τδνύληνξ           (‘02/’03)   9X9 
Πακπαηδηθό     (‘00/’01)   11X11 
Παηδηθό             (‘98/’99)   11X11 
Δθεβηθό            (‘95/’96/’97)  11X11 

 
ΠΑΡΟΥΕ 

 Τνπιάρηζηνλ 5 παηρλίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνπξλνπά. 
 Βξαβεία, δώξα, θύπειια θαη κεηάιιηα ζηηο 3 πξώηεο νκάδεο θαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. 
 Δθδξνκέο θαη μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη πνιιά happenings. 
 Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα όινπο ηνπο αζιεηέο κε ηελ αηγίδα ηεο ABS ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πανεπιζηήμιο ηοσ  Novi Sad. 

 Γσξεάλ ο προπονηηής ανά ημήμα και ο γενικός αρτηγός κάθε ακαδημίας. 
 Τν ηνπξλνπά ζα έρεη ηειενπηηθή θάιπςε από ηo NOVA θαη ζα ζπκκεηέρνπλ κεγάινη ζύιινγνη από 

ηελ Διιάδα θαη από ην Δμσηεξηθό. 
 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΑΘΛΗΣΗ 
Η ηηκή αλά αζιεηή είλαη ζηα 80€ MONO!!! θαη πεξηιακβάλεη ηα κεηαθνξηθά Πεηξαηά – Κσο – Πεηξαηά, 5 
δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό θαη 2 γεύκαηα θαζεκεξηλά, ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ Κσ, ηηο εηζόδνπο 
ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ.  
Μόιηο ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ πξώησλ 500 ζπκκεηνρώλ (ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) ηο κόζηος 
για ηις ίδιες παροτές ηων επόμενων αθληηών πέραν ηων 500 θα είναι 145€. 
Η δηακνλή ησλ αζιεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα εμήο μελνδνρεία: 
4* Kipriotis Village (http://www.kipriotis.gr) θαη ζην 
5* Ramira Beach Hotel (http://www.mitsishotels.com/Hotels/ramira-beach 
hotel/welcome_146.htm ) 
 
ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΕ ΑΝΑ ΤΝΟΔΟ – ΓΟΝΕΑ* 
250 εσρώ Fullboard (*πρωινό και 2 γεύμαηα)  
210 εσρώ (*πρωινό και 1 γεύμα) 
190 (*μόνο πρωινό) 
*πξσηλό American Buffet breakfast **ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα ζ’ απηήλ ηελ ηηκή 
 
ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ (0-6 τρονών) 
Μεδεληθό γηα ηελ δηακνλή ζην μελνδνρείν θαη ηελ δηαηξνθή κέζα ζ’ απηό. 
50€ ηα αθηνπιντθά 
 
ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ (7-17 τρονών) 
160€ - (Kipriotis Village) (5εκεξε δηαλπθηέξεπζε, πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό γεύκα, ηα αθηνπιντθά 
εηζηηήξηα (Πεηξαηάο - Κσο  - Πεηξαηάο) θαη νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ην γήπεδν  
145€ - (Ramira Beach Hotel) (5εκεξε δηαλπθηέξεπζε, πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό γεύκα, ηα 
αθηνπιντθά εηζηηήξηα (Πεηξαηάο – Κσο  - Πεηξαηάο) θαη νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ην γήπεδν  
 

http://www.kipriotis.gr/items.php?itid=1
http://www.kipriotis.gr/
http://www.mitsishotels.com/Hotels/ramira-beach-hotel/ContentPage_gr_798.htm
http://www.mitsishotels.com/Hotels/ramira-beach-hotel/welcome_146.htm
http://www.mitsishotels.com/Hotels/ramira-beach-hotel/welcome_146.htm
http://www.kipriotis.gr/items.php?itid=1


Τα αλαςπθηηθά θαη ηα πνηά δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. Σηηο παξαπάλσ ηηκέο δεν ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ν ΦΠΑ. Οη παξαπάλσ ηηκέο αθνξνύλ δηακνλή ζε 2κλινα θαη 3κλινα δσκάηηα. Σηηο παξαπάλσ ηηκέο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθηνπιντθά!!! 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

Άθιξη ομάδων  (07:00-11:00π.μ.) 

Από ηιρ ππώηερ ππωινέρ ώπερ έωρ και ηιρ 11.00 θα ππαγμαηοποιηθεί η άθιξη ηων αθληηών. Σηοςρ ζηαθμούρ 

πποζέλεςζηρ (αεποδπόμιο ή λιμάνι) θα ηοςρ πεπιμένοςν λεωθοπεία και θα ηοςρ μεηαθέποςν ζηο σώπο 

διαμονήρ ηοςρ. 

Τακηοποίηζη ζηα δωμάηια, ππωινό ζνακ, πποεηοιμαζία ηων ομάδων. 

Οι ζςνοδοί/πποπονηηέρ οθείλοςν καηά ηην άθιξη, να παπαδώζοςν ζηον ςπεύθςνο ηηρ διοπγανώηπιαρ εηαιπίαρ 

ηοςρ θακέλοςρ με ηα δεληία, ιαηπικά έγγπαθα και μία θωηογπαθία ηος κάθε αθληηή και ηων 

ζςνοδών/πποπονηηών ηοςρ, ώζηε να εηοιμαζηούν οι ηαςηόηηηερ ειζόδος ζηοςρ σώποςρ ηων αγώνων. 

 1Η ΜΔΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (12:00π.μ.-16:00μ.μ.) 

Καθημεπινά  από ηιρ 12.00π.μ. έωρ και ηιρ 16.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Η κάθε ομάδα θα 

έσει ηο δικό ηηρ ππόγπαμμα, αςζηηπά. Ξεκούπαζη. 

Σελεηή Έναπξηρ (17:00μ.μ.-19:00μ.μ.) 

Η ηελεηή έναπξηρ θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο μεγαλύηεπο ζηάδιο, καηά ηην οποία οι ομάδερ θα παπελάζοςν και 

θα ακολοςθήζοςν ομιλίερ επίηιμων πποζώπων. Σηη ζςνέσεια ο κ. Δήμαπσορ θα ανακοινώζει ηην έναπξη ηων 

αγώνων. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ έναπξηρ ηων Αγώνων οι ομάδερ θα αποσωπήζοςν ζε ζειπά όπος θα μεηαβούν 

ζηα καηαλύμαηα ηοςρ. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (20:00μ.μ.-23:00μ.μ.) 

Μεηάβαζη ζηο ξενοδοσείο και ακολοςθεί ηο βπαδινό γεύμα. Διανςκηέπεςζη. 

2Η ΜΔΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

Ππωινό (07:00π.μ.-10:00π.μ.) 

Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. 

Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) 

1
η
  αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior (04/05), junior (02/03), παμπαιδικό (00/01), παιδικό (98/99), 

εθηβικό (95/96/97). 

Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 6 διαθοπεηικά γήπεδα. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (12:00π.μ.-16:00μ.μ.) 

Καθημεπινά  από ηιρ 12.00π.μ. έωρ και ηιρ 16.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Η κάθε ομάδα θα 

έσει ηο δικό ηηρ ππόγπαμμα, αςζηηπά. Ξεκούπαζη. 

Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (17:00μ.μ.-20:00μ.μ.) 



2
η
  αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα 

ππαγμαηοποιηθούν ζε 6 διαθοπεηικά γήπεδα. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (20:00μ.μ.-23:00μ.μ.) 

Μεηάβαζη ζηο ξενοδοσείο και ακολοςθεί ηο βπαδινό γεύμα. Διανςκηέπεςζη. 

3Η ΜΔΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

Ππωινό (07:00π.μ.-10:00π.μ.) 

Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. 

Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) 

3
η
  αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior (2004-05), junior (2002-03), παμπαιδικό (2000-01), παιδικό 

(1998-99), εθηβικό (1995-97). Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 4 διαθοπεηικά γήπεδα. 

Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) 

Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. 

- Ναπκωηικά και Doping 

- Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και 

- Δπαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. 

Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (12:00π.μ.-16:00μ.μ.) 

Καθημεπινά  από ηιρ 12.00π.μ. έωρ και ηιρ 16.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Η κάθε ομάδα θα 

έσει ηο δικό ηηρ ππόγπαμμα, αςζηηπά. Ξεκούπαζη. 

Πολιηιζηικά Γπώμενα 

Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. 

Βόληα ζηην Πόλη (18:00μ.μ.-21:00μ.μ.) 

Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. 

Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα πεπνάνε 

καθημεπινά. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (20:00μ.μ.-23:00μ.μ.) 

Μεηάβαζη ζηο ξενοδοσείο και ακολοςθεί ηο βπαδινό γεύμα. Διανςκηέπεςζη. 

4Η ΜΔΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 
 

 

Ππωινό (07:00π.μ.-10:00π.μ.) 



Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. 

Πποημιηελικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) 

Καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 4 

διαθοπεηικά γήπεδα. Διάπκεια 09.00-15.00. 

Αγώνερ taekwondo (09.00π.μ.-13.00μ.μ.) 

Θα ππαγμαηοποιηθούν ζε κλειζηό γήπεδο και οι αγώνερ θα γίνοςν ζηα ππόηςπα ηηρ ΕΛ.Ο.Τ. με ηην σπήζη 

απλών θωπάκων. 

Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) 

Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. 

ü  Ναπκωηικά και Doping 

ü  Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και 

ü  επαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. 

Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (12:00π.μ.-16:00μ.μ.) 

Καθημεπινά  από ηιρ 12.00π.μ. έωρ και ηιρ 16.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Η κάθε ομάδα θα 

έσει ηο δικό ηηρ ππόγπαμμα, αςζηηπά. Ξεκούπαζη. 

Δπίδειξη taekwondo(16:00μ.μ.-18:00μ.μ.) 

Όλοι οι αθληηέρ θα παπακολοςθήζοςν ηην επίδειξη πος θα ππαγμαηοποιηθεί από ηιρ ηοπικέρ ομάδερ και εν 

ζςνεσεία θα γίνοςν οι ηελικοί αγώνερ. 

Πολιηιζηικά Γπώμενα  

Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. 

Βόληα ζηην Πόλη (18:00μ.μ.-21:00μ.μ.) 

Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. 

Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση  πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα 

πεπνάνε καθημεπινά. 

Βπαδιά Παπαδοζιακών Υοπών (21:00μ.μ.-23:00μ.μ.) 

Οι ομάδερ θα έσοςν ηην εςκαιπία να παπακολοςθήζοςν ηοπικά ζςγκποηήμαηα και να γεςηούν παπαδοζιακά 

θαγηηά. Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο ανοικηή. 

5Η ΜΔΡΑ 1Η ΜΑΪΟΤ 

Ππωινό (07:00π.μ.-10:00π.μ.) 

Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. 



Ημιηελικοί Αγώνερ (10:00π.μ.-13:00μ.μ.) 

Καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 5 

διαθοπεηικά γήπεδα. Διάπκεια 10.00-13.00. 

Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) 

Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. 

ü  Ναπκωηικά και Doping 

ü  Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και 

ü  επαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. 

Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (12:00π.μ.-16:00μ.μ.) 

Καθημεπινά  από ηιρ 12.00π.μ. έωρ και ηιρ 16.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Η κάθε ομάδα θα 

έσει ηο δικό ηηρ ππόγπαμμα, αςζηηπά. Ξεκούπαζη. 

εμινάπιο Πποπονηηών (13:00μ.μ.-15:00μ.μ.) 

Το ζεμινάπιο με θέμα «Σακηική». θα ππαγμαηοποιηθεί από ξένοςρ πποπονηηέρ με δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και 

πποπονηηών εκηόρ ηος ηοςπνοςά. Μία ώπα θεωπία και μια ππακηική. 

Παποςζίαζη Ολςμπιακών Αθλημάηων (15:00μ.μ.-17:00μ.μ.) 

Ομάδα γςμναζηών – πποπονηηών θα παπαθέζει επίδειξη από μια ζειπά Ολςμπιακών αθλημάηων. 

εμινάπιο για Δνηλίκοςρ (12:00π.μ.-14:00μ.μ.) 

Καηά ηην διάπκεια ηηρ ημέπαρ θα ππαγμαηοποιηθεί ζεμινάπιο με θέμα «Παιδική Ψςσολογία».  Θα 

απεςθύνεηαι ζηοςρ γονείρ-ζςνοδούρ ηων αθληηών και ζε όποιον εκδηλώζει ενδιαθέπον. 

Πολιηιζηικά Γπώμενα  

Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. 

Βόληα ζηην Πόλη (17:00μ.μ.-22:00μ.μ.) 

Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. 

Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση  πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα 

πεπνάνε καθημεπινά. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (20:00μ.μ.-23:00μ.μ.) 

Μεηάβαζη ζηο ξενοδοσείο και ακολοςθεί ηο βπαδινό γεύμα. Διανςκηέπεςζη. 

6Η ΜΔΡΑ 2 ΜΑΪΟΤ 

Σελικοί Αγώνερ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) 



Θα ππαγμαηοποιηθούν οι ηελικοί αγώνερ όλων ηων καηηγοπιών ζηο ίδιο γήπεδο πος θα γίνει και η Σελεηή 

Λήξηρ. Οι  μικποί ηελικοί θα ππαγμαηοποιηθούν ζε άλλο σώπο με διάθοπα μίαρ ώπαρ. 

Σελεηή Λήξηρ (14:00μ.μ.-16:00μ.μ.) 

Θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο μεγαλύηεπο ζηάδιο, καηά ηην οποία οι ομάδερ θα παπελάζοςν. 

Θα ακολοςθήζοςν οι Βπαβεύζειρ ηων ππώηων  ομάδων, ηων αθληηών ηος taekwondo, ζκόπεπ κ.η.λ. 

Έπειηα θα ακολοςθήζοςν ομιλίερ επίηιμων πποζώπων και ζηη ζςνέσεια ο κ. Δήμαπσορ θα ανακοινώζει ηην 

Λήξη ηων αγώνων. 

Οι ομάδερ θα αποσωπήζοςν ζε ζειπά όπος θα μεηαβούν ζηα καηαλύμαηα ηοςρ. 

Γεύμα – Ξεκούπαζη (16:00μ.μ.-18:00μ.μ.) 

Από ηιρ 16.00μ.μ. έωρ και ηιρ 18.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. 

Αποσώπηζη Ομάδων (19:00μ.μ.) 

Από ηιρ 19.00μ.μ. θα ππαγμαηοποιηθεί η  μεηαθοπά ηων ζςμμεηεσόνηων ππορ ηοςρ ζηαθμούρ ανασώπηζηρ. 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Το κόζηορ ζςμμεηοσήρ είναι ζηα 80 εςπώ ανά παιδί. ΠΡΟΟΥΗ: Η ΣΙΜΗ ΑΤΣΗ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΣΑ 500 

ΠΡΩΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΘΑ «ΚΛΔΙΟΤΝ» ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΣΩ 15 ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ. 

Σηην ηιμή πεπιλαμβάνονηαι όλα ηα έξοδα (μεηαθοπά από και ππορ ηον Πειπαιά, η διαμονή, η πλήπηρ 

διαηποθή, οι ηοπικέρ μεηαθοπέρ ζηην Κω). Τα έξοδα ηων πποπονηηών ανά καηηγοπία αλλά και ηος Γ. 

Απσηγού ηηρ ομάδαρ καλύπηονηαι από ηην διοπγανώηπια εηαιπία. Είναι δωπεάν έναρ πποπονηηήρ ανά ημήμα 

ζςν ο Γεν. Απσηγόρ ηηρ Ομάδαρ ή δύο πποπονηηέρ δωπεάν για δςο ημήμαηα ζςν ο Γεν. Απσηγόρ ηηρ Ομάδαρ. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ-ΤΜΜΔΣΟΥΔ:  

Agenda Sport Action 

0030 210 9736710 

info@agendasportaction.com 

 


