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Περιγραφή
Ο Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» ΠΑΕ για μια ακόμη χρονιά διοργανώνει το καθιερωμένο Εορταστικό
Τουρνουά παιδικού Ποδοσφαίρου για ακαδημίες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 27/12 – Κυριακή 29/12/2019

Τόπος Διεξαγωγής
Αθλητικό Κέντρο Πηγαδίων Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» ΠΑΕ

Ηλικιακές Κατηγορίες
(Κ-16: 2004 – 2005), (Κ-14: 2006 – 2007), (Κ-12: 2008 – 2009)

Ο Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» ΠΑΕ, πρότυπο για όλη την Ελλάδα σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και
αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και στην ανεύρεση και αξιοποίηση αθλητικών ταλέντων,
διοργανώνει αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου με σκοπό να δώσει στους νέους
ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να επιδείξουν τις ικανότητές τους, να βιώσουν έντονα
συναισθήματα και να αποκομίσουν όλες τις θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους σε μια
υψηλού επιπέδου αθλητική διοργάνωση.
Η μεταφορά και η εμπέδωση
των αξιών και των αρχών του
αθλητισμού αλλά και η
βελτίωση των αθλητικών
ικανοτήτων των νεαρών
ποδοσφαιριστών αποτελούν το
βασικό στόχο της διοργάνωσης.

Το αθλητικό κέντρο του Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» ΠΑΕ βρίσκεται στα Πηγάδια (7 χλμ από την πόλη της
Ξάνθης) και αποτελεί το πληρέστερο Αθλητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει εκτός
από τα δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα και άλλους χώρους για
πολύπλευρες δραστηριότητες (www.xanthifc.gr) και αποτελεί ιδανικό μέρος διακοπών και

απόδρασης σε ένα άλλο τρόπο ζωής, με τη μοναδικότητα που προσφέρει και την εγγύηση
του ξεχωριστού και της απoλαυστικής διαμονής για κάθε επισκέπτη (www.lechalet.gr).

1η ημέρα: Παρασκευή 27/12/20189
14.00: 1ος αγώνας Α΄ ομίλου
15.30: 1ος αγώνας Β΄ ομίλου
17.00: Δείπνο ομάδων Α΄ ομίλου
18.00: Δείπνο ομάδων Β΄ ομίλου
2η ημέρα: Σάββατο 28/12/2019
10.00: 2ος αγώνας Α΄ ομίλου
11.30: 2ος αγώνας Β΄ ομίλου
11:45 Γεύμα ομάδων Α΄ Ομίλου
13.30: Γεύμα ομάδων Β΄ ομίλου
14.00: 3ος αγώνας Α΄ ομίλου
15.30: 3ος αγώνας Β΄ ομίλου
17.00: Δείπνο ομάδων Α΄ ομίλου
18.00: Δείπνο ομάδων Β΄ ομίλου

3η ημέρα: Κυριακή 29/12/2019

10.00: Αγώνες κατάταξης (5η – 8η θέση)
11.30: Αγώνες κατάταξης (1η – 4η θέση)
13.00: Τελετή λήξης
13.30: Γεύμα - αναχώρηση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 95 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ
περιλαμβάνει όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής (δύο διανυκτερεύσεις με
πρωινό και τέσσερα γεύματα), καθώς και όλα τα οργανωτικά έξοδα.
Φιλοξενία για τον προπονητή – συνοδό κάθε τμήματος και για τον υπεύθυνο
αποστολής στις ακαδημίες που θα συμμετάσχουν με τρία τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Υποδομών του
ΑΟ «Ξάνθη» ΠΑΕ, κ. Περικλή Καλογιάννη, στο τηλέφωνο 6942290942, fax 25410
62085, και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση p.kalogiannis@xanthifc.gr
Η πλήρης προκήρυξη του τουρνουά βρίσκεται αναρτημένη στο site της ΠΑΕ:
www.xanthifc.gr

