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Ευρωπαϊκό Εταιρικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ  

υπό την αιγίδα της EFCS 

Λουτράκι, 8 – 11 Μαΐου 2014 



Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας διοργανώνει το Ευρωπαϊκό 

Εταιρικό Τουρνουά Soccer & Basketball «Hellenic Company Sport Cup 2014» υπό την 

αιγίδα της EFCS, για πρώτη φορά στην χώρα μας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  

Πέμπτη 8 –  Κυριακή 11 Μαΐου 2014 

Τοποθεσία: 

   Λουτράκι, Ελλάδα 

Διοργάνωση:  

HOCSH - Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας 

Υποστήριξη:  

EFCS - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού 

 Απολαύστε το αγαπημένο σας 

άθλημα 

 Γνωρίστε εταιρικές ομάδες από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό 



Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & 

Υγείας προσφέρει αποκλειστικά στα μέλη του την 

μοναδική δυνατότητα να απολαύσουν: 
 

 υψηλό επίπεδο συναγωνισμού 

 άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις 

 ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές 

 δυνατές αγωνιστικές στιγμές  

 διασύνδεση με εργαζόμενους και ομάδες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 



 Το Λουτράκι αποτελεί έναν διεθνή αθλοτουριστικό 

προορισμό 

 

Η πόλη έχει φιλοξενήσει με απαράμιλλη επιτυχία 

πολλά σημαντικά διεθνή, ευρωπαϊκά και 

μεσογειακά πρωταθλήματα και τουρνουά 

 

Η ευρύτερη περιοχή παρέχει επιλογές για 

διασκέδαση και ψυχαγωγία, σε συνδυασμό με 

υπαίθριες δραστηριότηες  

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 



        ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

SPORTCAMP: το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό 

αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα που λειτουργεί από το 1978 

και διαθέτει : 

• σύγχρονες  αθλητικές εγκαταστάσεις, που εκτείνονται σε 

75.000τμ. 

• πλήρως εξοπλισμένους χώρους διαμονής & σίτισης 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της πόλης: 

• Κλειστό Δημοτικό γήπεδο Λουτρακίου "ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ« 

• Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου “ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΔΗΣ” 

 



   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Basketball:  

-Κάθε ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 5 αθλητές. Μέγιστος αριθμός αθλητών ανά 

ομάδα: 12. 

-Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται στις 4 περιόδους των 8΄. Διάρκεια παράτασης 3΄. Ο 

χρόνος σταματά μόνο στις ελεύθερες βολές και στα τάιμ άουτ. 

 Soccer: 

-Κάθε ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 5 αθλητές. Μέγιστος αριθμός αθλητών: 8. 

-Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται στις 2 περιόδους των 20΄.  

-Ισχύουν οι εγκεκριμένοι κανονισμοί των αθλητικών Ομοσπονδιών. 

-Ο πρώτος γύρος των αγώνων θα διεξαχθεί με το σύστημα Round Robin (όλοι με όλους). 

-Οι αγώνες των επόμενων γύρων είναι “knock out”. 

-Οι αθλητές της ίδιας ομάδας πρέπει να αγωνίζονται με αθλητικό kit ή t-shirt αγώνα ιδίου 

χρώματος. 

-Σε περίπτωση απουσίας αγωνιζόμενης ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο κατά την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας. 

-Κάθε αθλητής μπορεί να αντιπροσωπεύσει μία μόνο εταιρεία και να λάβει μέρος με μία 

μόνο ομάδα. 

-Οι παίχτες της ίδιας ομάδας πρέπει να είναι όλοι δηλωμένοι στην ίδια φόρμα 

συμμετοχής. Αλλαγή ή προσθήκη παίχτη σε μία ομάδα επιτρέπεται το αργότερο έως και 2 

ημέρες πριν τους αγώνες μετά από σχετική αίτηση στην Οργανωτική Επιτροπή. 

Tips: 
 5vs5 
 Ελάχιστοι αγώνες ανά 

ομάδα: 4 
 Σύστημα Round Robin 



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΤΟΜΟ 

Τύπος Δωματίων SPORTCAMP 3* Ξενοδοχεία 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ € 200.00 € 290.00 

ΔΙΚΛΙΝΟ € 180.00 € 250.00 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ € 160.00 € 230.00 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ € 145.00 X 

Το κόστος περιλαμβάνει : 

• συμμετοχή στους αγώνες  

• 3 διανυκτερεύσεις 

• ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 

• μετακινήσεις με λεωφορείο (αεροδρόμιο, ξενοδοχεία , αθλητικές 

εγκαταστάσεις) 

• welcome Kit (t-shirt, κάρτα διαπίστευσης, πακέτο πληροφοριών) 

• εκδήλωση υποδοχής 

• βραβεία – διπλώματα συμμετοχής 

• ΦΠΑ. 



ΔΗΛΩΣΤΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Δεινοκράτους 87, 115 21 Αθήνα | T: +30 210 7232909 | U: www.hocsh.org | E: welcome@hocsh.org 
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