
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ CAMP VOLLEYBALL 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
24 – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Εισαγωγή 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διοργανώνει την εβδομάδα 24 – 29 
Ιουνίου 2019 volleyball camp για παιδιά ( αγόρια και κορίτσια ) ηλικιών 10 – 16 
χρόνων. Το camp θα διοργανωθεί στην Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, τα 
παιδιά θα φιλοξενηθούν στο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ στο 
Παραλίμνι και θα προπονούνται καθημερινά σε κλειστές αίθουσες της περιοχής. 
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν εντατικά με το άθλημα της πετοσφαίρισης. Κύριος στόχος του 
προγράμματός είναι τα παιδιά να αθληθούν αλλά και να διασκεδάσουν, 
μαθαίνοντας τα μυστικά του αθλήματος από κορυφαίους προπονητές και 
εμπειρογνώμονες του χώρου ( διαιτολόγο, φυσιοθεραπευτή, προπονητές 
φυσικής κατάστασης, ψυχολόγο κλπ ). 
 
Υπεύθυνοι προπόνησης 
 

Υπεύθυνοι του camp θα είναι οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Γιάννης Νικολάκης, 
Jorge Cannestracci, Κώστας Παναγίδης, Χρίστος Πούλακκος και o Τεχνικός 
Διευθυντής Εθνικών Ομάδων Πέτρος Πατσιάς, οι προπονητές φυσικής 
κατάστασης Χρήστος Βαρατάσης και Αντρέας Καλλινίκου. Όλοι οι πιο πάνω 
έχουν να επιδείξουν τεράστια διαδρομή και εμπειρία τόσο σαν αθλητές όσο και 
σαν προπονητές volley με πολλά χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο. Μαζί 
τους θα βρίσκονται και άλλοι έμπειροι σωματειακοί προπονητές και ειδικοί 
εξασφαλίζοντας την επιτυχία του camp. Το Camp θα είναι υπό την συνεχή 
επίβλεψη Ιατρού. 
 

Λεπτομέρειες του προγράμματος 
 

• Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο και την 
δυναμικότητα τους και θα προπονούνται 2 φορές την ημέρα. 
 

• Οι προπονήσεις θα στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη της φυσικής 
κατάστασης των παιδιών ( αντοχή, δύναμη, ταχύτητα κλπ ) όσο και 
στην εκμάθηση στα παιδιά των θεωρητικών στοιχείων του αθλήματος 
και των βασικών τεχνικών ( σέρβις, μπλοκ, επίθεση, υποδοχή, 
μετακινήσεις κλπ ).  
 

 



• Βασικός στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να διδαχθούν τις 
αξίες της ομαδικότητας, αυτοκυριαρχίας, σεβασμού στον αντίπαλο, του 
fair play και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή και αυτοεκτίμηση τους. 
  

• Εκτός του καθαρά προπονητικού σκέλους θα πραγματοποιηθούν και 
παράλληλες δραστηριότητες πχ εκδρομές. 
  

Γιατί να επιλέξετε το volleyball camp 
 

• Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους 
άθλημα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των πιο έμπειρων προπονητών 
που διαθέτει αυτή την στιγμή η Κυπριακή Πετόσφαιρα. 
 

• Πέρα από τις προπονήσεις, οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν σεμινάρια από ειδικούς 
σε διάφορα θέματα που αφορούν το άθλημα. 

 

• Θα κάνουν νέους φίλους και θα περάσουν μια όμορφη καλοκαιρινή 
εβδομάδα με το άθλημα που αγαπούν. 

  
Ημερομηνίες και κόστος συμμετοχής 

 
Tο volleyball camp θα πραγματοποιηθεί από 24 – 29 Ιουνίου 2019 ( άφιξη στον 
χώρο διαμονής των παιδιών μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 24ης Ιουνίου και 
παραλαβή των παιδιών με την λήξη του camp το μεσημέρι του Σαββάτου 29 
Ιουνίου ). 
 
Το κόστος συμμετοχής είναι € 300,00 και αυτό περιλαμβάνει την διαμονή, 
διατροφή ( 4 γεύματα την ημέρα ), τα έξοδα χρήσης των αθλητικών χώρων την 
μεταφορά από και προς τα γήπεδα προπονήσεων και το αθλητικό υλικό που θα 
δοθεί στα παιδιά. 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  
 
Γραφεία ΚΟΠΕ 22449810, 22449812, 22449611 ( Κος Γιώργος Δωρίτης ) 
 
Δήλωση Συμμετοχής / Online Application :  
 

http://new.volleyball.org.cy/summercamp 

http://new.volleyball.org.cy/summercamp
http://new.volleyball.org.cy/summercamp


 

 

 


