Tennis Camp - Seminar 2013
Θ “Hellenic Zeus Tennis Specialists” (www.helleniczeus.gr/tennis-tournament) και θ “IN & OUT COURT”
(www.inoutcourt.gr) ςε ςυνεργαςία με τθν Αγγλικι Ακαδθμία “Inspire2coach” (www.inspire2coach.co.uk), ςτα
πλαίςια τησ λειτουργίασ των προγραμμάτων τουσ, τθσ επιμόρφωςθσ προπονθτών και τθσ ανάπτυξθσ παικτών,
διοργανϊνουν ςεμινάριο για προπονθτζσ και προπονθτικό camp για τισ ηλικίεσ 9-10 ετϊν (Tennis 10s) και 11-14
ετϊν (Ανάπτυξη παικτϊν 11-14).
Το ςεμινάριο και το camp θα πραγματοποιηθεί ςτισ εγκαταςτάςεισ Lyttos Beach στον Ανισσαρά Ηρακλείου από
την Πζμπτη 29 Αυγοφςτου μζχρι την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.
Επικεφαλήσ τησ προπονητικήσ ομάδασ θα είναι ο Διευκυντισ και Τπεφκυνοσ των Προγραμμάτων Ανάπτυξθσ
παικτών τθσ Αγγλικισ Ακαδθμίασ “Inspire2coach” Richard Marklow , οι υπεφθυνοι των προγραμμάτων
“Ανάπτυξθ παικτών 11-14 Ετών και Tennis 10s” Μάνοσ Μουλιανιτάκθσ και Γιώργοσ Παπαχατηισ και ο Tutor τησ
Ηϋ Ζνωςησ κ. Δολιανίτθσ Μανώλθσ
Στο ςεμινάριο μποροφν να ςυμμετάςχουν προπονθτζσ και φοιτθτζσ των ΣΕΦΑΑ με ειδικότθτα ςτθν Αντιςφαίριςθ.
Στο camp μποροφν να ςυμμετάςχουν αγόρια και κορίτςια 11 ζωσ 14 ετών (γεννθμζνα 2002 μζχρι 1999) και 8 ζωσ
10 ετών πορτοκαλί και πραςίνου επιπζδου (γεννθμζνα από το 2005 ζωσ το 2003).
Στην περίπτωςη που ο αριθμόσ των ενδιαφερομζνων είναι μεγαλφτεροσ από τον απαιτοφμενο για την τελική
επιλογή των παικτϊν θα ληφθοφν υπόψη, το αγωνιςτικό επίπεδο και η ηλικιακή κατηγορία τουσ.
Το θζμα του ςεμιναρίου είναι «Προπόνθςθ 11-14 ετών με βάςθ τισ καταςτάςεισ παιχνιδιοφ και τουσ Σακτικοφσ
τόχουσ ςτθν ζναρξθ τθσ περιόδου προετοιμαςίασ των παικτών»
Το πρόγραμμα του ςεμιναρίου περιλαμβάνει ςε ημερήςια βάςη:
1. 2 ώρεσ παρουςιάςεισ (αίκουςα)
2. 3 ώρεσ παρακολοφκθςθ/ ςτατιςτικι/ αξιολόγθςθ των προπονιςεων του camp (γιπεδο)
3. 1 ώρα πρακτικι εξάςκθςθ με τουσ παίκτεσ του camp (γιπεδο)
Το κόςτοσ ςυμμετοχήσ ςτο ςεμινάριο είναι 60€.
Το προπονητικό πρόγραμμα, για τουσ παίκτεσ του camp, θα λειτουργήςει ςε τμήματα με μζγιςτο αριθμό 4
παικτών ανά γιπεδο και θα περιλαμβάνει:
-

Προπόνθςθ 4 ωρών για τισ θλικίεσ 11-14 ετών ανά θμζρα.

-

Προπόνθςθ 2 ωρών για τισ θλικίεσ 9-10 ετών ανά θμζρα.

-

Προπόνθςθ φυςικισ κατάςταςθσ (11-14 ετών και 9-10 ετών)

-

Αγώνεσ (11-14 ετών και 9-10 ετών)

Σο κόςτοσ προπονιςεων ςτο camp είναι 150€ για τα παιδιά 11-14 ετών και 100€ για τα παιδιά 8-10 ετών.
H “Hellenic Zeus Tennis Specialists” για τη περίοδο διεξαγωγήσ του camp εξαςφάλιςε τισ παρακάτω τιμζσ ανά
άτομο την ημζρα για τη περίοδο 28/8- 1/9 για τη διαμονή των αθλητϊν, των προπονητϊν καθϊσ και των ςυνοδϊν
τουσ ςτο ξενοδοχείο:

ΣΤΠΟ ΔΩΜΑΣΙΟΤ & ΣΙΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΣΟ CAMP ΣΟ 4 ΑΣΕΡΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lyttos Beach ( www.lyttosbeach.gr )
ΣΤΠΟ ΔΩΜΑΣΙΟΤ
Μονόκλινο
Δίκλινο (2 παιδιά) , Δίκλινο (2 ενήλικεσ) ,
Δίκλινο (1 παιδί + 1 ενήλικασ)
Τρίκλινο (3 ενήλικεσ)
Τρίκλινο (1 ενήλικασ με 2 παιδιά)
Τρίκλινο (2 ενήλικεσ με 1 παιδί)
*Αθλητζσ γεννημζνοι μζχρι 31/12/2001 θεωροφνται παιδιά.
*Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωϊνό, μεςημεριανό και βραδυνό.

*Σα γιπεδα βρίςκονται εντόσ του ξενοδοχείου.

ΣΙΜΗ ΔΩΜΑΣΙΟΤ
80€
100€ , 130€ , 115€
180€
150€
150€

