
 

 

PILION SUMMER SOCCER CUP 2013 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Γενικά 

Η εταιρία Agenda Sport Action και η Sport Team, εξειδικευμένες στον χώρο του ποδοσφαίρου, 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – 

αθλητικά κέντρα ποδοσφαίρου και ακαδημίες ποδοσφαίρου. 

Σο Golden Pilion Summer Tournament είναι ένα από τα προϊόντα που προσφέρουμε στα μέλη μας. 

Δίνουμε τη δυνατότητα στους αθλητές των συνεργαζόμενων με την εταιρία ακαδημιών ποδοσφαίρου να 

αντιμετωπίσουν άλλες ομάδες προκειμένου να εμπλουτίσουν τις ποδοσφαιρικές τους εμπειρίες. 

το φετινό τουρνουά θα φιλοξενηθούν ομάδες από τις εθνικές κατηγορίες της χώρας μας και όχι μόνο.  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλες τις Ακαδημίες ποδοσφαίρου της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι αθλητές 

των Ακαδημιών που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση πρέπει να έχουν δελτίο της ΕΠΟ ή πιστοποιητικό γέννησης 

με σφραγισμένη φωτογραφία ή αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να εκδοθεί από την διοργανώτρια 

διαπιστευτήρια κάρτα. Σο ίδιο ισχύει για όλους όσους εμπλέκονται στο τουρνουά δηλαδή προπονητές, manager, 

διαιτητές, γιατροί και ασφαλώς προσωπικό της διοργανώτριας. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής  

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τουρνουά είναι : 

 Σρίτη 25 έως Πέμπτη 28 Ιουνίου 2013  

Ηλικιακές κατηγορίες 

Σο τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 5 ηλικιακές κατηγορίες. 

 Εφηβικό αθλητές γεννημένοι τα έτη 1995-1996 και 1997  (11X11) 

 Παιδικό αθλητές γεννημένοι τα έτη 1998 και 1999   (11X11) 

 Παμπαιδικό αθλητές γεννημένοι τα έτη 2000 και 2001   (11X11) 

 Σζούνιορ αθλητές γεννημένοι τα έτη 2002 και 2003   (9X9) 

 Προτζούνιορ αθλητές γεννημένοι τα έτη 2004 και 2005   (5X5) 

Οι ηλικίες πιστοποιούνται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ελέγχονται από την υπηρεσία διαπίστευσης 

της διοργανώτριας κατά την έκδοση της κάρτας τους. 

 

Διάρκεια αγώνων 

Σζούνιορ   25 λεπτά 

Προτζούνιορ   20 λεπτά 

Παιδικό-Παμπαιδικό  30 λεπτά 

Εφηβικό   35 λεπτά 

Έπαθλα 

ε όλες τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής και αναμνηστικά 

δώρα. τις 3 πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και τιμητικές πλακέτες στους 

πρώτους σκόρερ και στους πολυτιμότερους παίκτες ανά κατηγορία.  

 

Γήπεδα διεξαγωγής 

Σα γήπεδα είναι φυσικού και τεχνικού χλοοτάπητα στην περιοχή του Πηλίου και του Βόλου πολύ κοντά στα 

ξενοδοχεία. 

  



 

 

Κόστος 

 130 ευρώ full board-πλήρης διατροφή (PARK HOTEL VOLOS, Portaria Spa, Alkistis hotel, Montagna 

Verde) 

 140 ευρώ full board- πλήρης διατροφή (ΧΕΝΙΑ Βόλου, XENIA Πορταριάς) 

 

1. Σο παραπάνω κόστος αφορά την διαμονή και την πλήρη διατροφή σε ένα από τα παραπάνω 

ξενοδοχεία που θα υπάρχει διαθεσιμότητα, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 3 μεσημεριανά και 3 

βραδυνά γεύματα και την συμμετοχή των αθλητών στο τουρνουά, το κόστος για τους γιατρούς και τους 

διαιτητές των αγώνων. 

2. τις τιμές δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις. Η διοργανώτρια μπορεί να σας εξασφαλίσει μετακίνηση 

με χαμηλό κόστος. 

3. ημαντικές εκπτώσεις για ομάδες που θα φέρουν περισσότερα από ένα τμήμα. 

 

Ξενοδοχεία 

 ΧΕΝΙΑ Βόλου 

http://www.domotelxeniavolouhotel.com/en/index.html 

 

 ΧΕΝΙΑ Πορταριάς 

http://www.xeniaportarias.gr/ 

 

 PARK HOTEL VOLOS 

http://www.parkhotel-volos.gr/ 

 

 Portaria Spa 

http://www.portariahotel.gr/index.php/en/ 

 

 Alkistis  

http://www.alkistishotel.gr/ 

 

 Montagna Verde 

http://www.hotelmontagnaverde.gr/ 

 

Επίσης, με την συμμετοχή σας στο τουρνουά σάς παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ την διαφημιστική προβολή της 

ακαδημίας σας στην εφημερίδα ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ και στο site μας: www.minifootballnews.gr 

 

Για πληροφορίες: Μάρια Ρούσσου 

 
 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001193338266 
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