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ΓIA ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ  THΛEΦΩNHΣTE: 

Μισή ώρα από την Αθήνα, δίπλα στην θάλασσα, 
με 2 χωμάτινα, 1 συνθετικό χόρτο και 8 γήπεδα 
green set, γυμναστήριο, εστιατόριο με σπιτικές 
γεύσεις, αποδυτήρια και ευχάριστους ξενώνες, 
το Marathon Country Tennis Club είναι το 
μοναδικό club που μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά 
για όσο διάστημα το επιθυμούν.
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Ανανεωμένο σε ιδέες.  με νέα,  προπονητική ομάδα, που ενισχύθηκε με την παρουσία του 
Αλέξανδρου Τσακίρη που έχει σπουδάσει προπονητική του τέννις και ψυχολογία στην Μεγάλη 
Βρεταννία, το φετινό Summer Tennis Camp του  Marathon Country Tennis Club φιλοδοξεί να 
προσφέρει για μια ακόμη χρονιά στα παιδιά ένα συνδυασμό εκμάθησης ή βελτίωσης των 
τεννιστικών δεξιοτήτων και ευχάριστων καλοκαιρινών διακοπών.

Μέσα σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, σε ένα περιβάλλον φιλικό, όπου όλους τους ενώνει η αγάπη 
για το τέννις, η συστηματική προπόνηση, η εκμάθηση του μοντέρνου τέννις για όλα τα επίπεδα, ο 
σχεδιασμός τακτικής για πρωταθλητισμό και η ψυχολογική προετοιμασία του κάθε αθλητή είναι οι 
βασικοί στόχοι μας. Θέλουμε  να εμπνεύσουμε τα παιδιά και να τα κάνουμε να αγαπήσουν το τέννις,  
τον αθλητισμό και την ευγενική άμιλλα.  

Η ημέρα ξεκινάει με ζέσταμα, πρωινή προπόνηση, drills και ασκήσεις για φυσική κατάσταση. Το 
μεσημέρι διακοπή για θαλάσσιο μπάνιο στη παραλία του Σχοινιά, φαγητό και ξεκούραση και το 
απόγευμα ασκήσεις τακτικής. 
Οι πιο απαιτητικοί μετά το μεσημεριανό φαγητό μπορεί προαιρετικά να επιλέξουν 
«δραστηριότητες»  όπως η ανάλυση της τεχνικής τους με video ή σεμινάρια βασισμένα στις 
βασικότερες ικανότητες ζωής προσαρμοσμένες για την βελτίωση της τενιστικής απόδοσης.

 Στο τέλος του προγράμματος, διεξάγονται αγώνες μονού και διπλού με σκοπό οι μικροί μας 
αθλητές/τριες,  να μπορέσουν  να ενσωματώσουν μέσα σε πραγματικές συνθήκες αγώνα όλα όσα 
έμαθαν τις προηγούμενες ημέρες.
Μετά την προπόνηση αναλύονται τα λάθη, εντοπίζονται οι αδυναμίες και επιβραβεύονται οι καλές 
προσπάθειες.
Μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά μπορούν, αν το επιθυμούν, να διασκεδάσουν στο υπαίθριο σινεμά 
της παραλίας.

*Προαιρετικές
(δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό «πακέτο» του camp.) 

Υπεύθυνος:  Αλέξανδρος Τσακίρης 
MSc, PhD

Ο Αλ. Τσακίρης, προπονητής τα τελευταία οκτώ χρόνια 
στη Μ. Βρεταννία, διαθέτει PhD στην Παιδιατρική 
Εργοφυσιολογία και Βιοκινητική και MSc στις επιστήμες 
της Άθλησης και της Υγείας.

2. Video Analysis
3. Fitness στο καινούργιο γυμναστήριο

www.marathontennisclub.gr

Τι καλύτερο από διακοπές 
σε συνδυασμό με αθλητισμό!

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
και το club, επισκεφτείτε το site μας

1.Mental Skills για πρωταθλητισμό
Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών camp στο
Marathon Country Tennis Club, υπάρχει η
δυνατότητα για τους νεαρούς αθλητές μας να
ασκηθούν στις βασικότερες ικανότητες ζωής οι
οποίες εκτός του ότι τους βοηθούν να αναπτύξουν
ταχύτερα την απόδοση τους μέσα στο γήπεδο,
μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμες και σε άλλους
τομείς της ζωής τους όπως η οικογένεια, οι σχέσεις
και το σχολείοΤα σεμινάρια μας
συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση ικανοτήτων όπως η
Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Πνευματική Παρουσία
στο Τώρα (mindfulness), η αποδοχή δύσκολων
καταστάσεων, η υπευθυνότητα, η αυτογνωσία και η 
κιναισθησία.

Υπεύθυνος:  Αλέξανδρος Τσακίρης
MSc, PhD

Προαι
ρετικές Δραστηριότητες*
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Θα ήθελα να παρακολουθήσει το παιδί μου το προπονητικό σας πρόγραμμα 

Oνοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Tηλέφωνο

Hλικία
T.K. E-mail

EΠIΠEΔO: Ψυχαγωγικό 

Αγωνιστικό 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Eβδομάδα:

Aρχάριος Ιntermediate

Τοπικό-Ενωσιακό Εθνικό

12-17/ 6

10-15 / 7

19-24 / 6

17-22 / 7
7-12 /8 21-26 / 8 28 - 8 / 2-9

24-29 / 7 31/ 7 - 5 / 8

26 - 6 / 1-7 3-8 / 7

H εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον 10 ημέρες πριν 
από την έναρξη των προπονήσεων, έχει σταλεί το Δελτίο 
Συμμετοχής σας, συνοδευόμενο από ταχυδρομική/τραπεζική 
επιταγή (Eurobank 00260096140101158080, IBAN GR 
9502600960000140101158080) με το ποσόν των 150r ως 
προκαταβολή της συμμετοχής σας, στο όνομα Κλεωνίκη 
Παναγοπούλου, στην διεύθυνση Σλήμαν 31,  T.K. 19007,  
Tύμβος Mαραθώνα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:

http://marathontennisclub.gr/?page_id=138

*Υπάρχει επιλογή για συνεχές και διακεκομμένο πρόγραμμα

 


