
Διοργάνωση

ΠΑΕ Ηρακλής Λάρισας

Η διοργάνωση τελεί υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας µε την
υποστήριξη του Δήµου
Λαρισαίων & της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Λάρισας

Κ10Κ8 Κ12 Κ14

Πρόσκληση συμμετοχής σε ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών, 
στην πόλη της Λάρισας.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ?
Ø Η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας

Ø Εύκολη µεταφορά µε χαµηλό κόστος από όλες τις πόλεις της Ελλάδος.

Ø Προσεγµένες εγκαταστάσεις και εύκολα προσβάσιµες

Ø Δηµιουργία φιλικών σχέσεων και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ σωµατείων 

Ø Τα παιδιά θα έρθουν πιο κοντά στο άθληµά τους και θα διασκεδάσουν.

Ø Θα ζήσουν την εµπειρία συµµετοχής σε µια ποδοσφαιρική αποστολή.

Οι τελικοί όλων των ηλικιών θα 
πραγµατοποιηθούν στο AEL FC ARENA



ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όλες οι εγκαταστάσεις 
βρίσκονται σε µικρή απόσταση 
µεταξύ τους, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η µεταφορά
Ø Συγκεκριµένα όλα τα γήπεδα 
απέχουν 5 λεπτά µεταξύ τους.

Ø Το γήπεδο της Κοιλάδας και 
της Τερψιθέας απέχουν 10 
λεπτά από το AEL FC ARENA.

Ø Τα ξενοδοχεία διαµονής 
απέχουν 5-15 λεπτά από το 
AEL FC ARENA.

Κατά την άφιξή σας θα σας 
παραδώσουµε έναν Οδηγό 

Ξενάγησης που θα περιλαµβάνει 
όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ξενάγηση 
σας στην περιοχή των γηπέδων 

και της Λάρισας

Γήπεδο Τερψιθέας

AEL FC ARENA

Αλάνα

4-4-2 Football Park

4*Imperial Hotel

Dionisos Hotel



Γήπεδο Κοιλάδας
Γήπεδο Τερψιθέας

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

K8 Κ10

Κ12

Κ14

ΤΕΛΙΚΟΙ

Αλάνα Soccer Club 
4-4-2 football park

AEL FC ARENA



4-4-2 Football Park

→ 2 γήπεδα 9x9
• με νέο πλαστικό 

χλοοτάπητα τελευταίας 
γενιάς.        

→ 1 γήπεδο 5x5

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Γήπεδο 9x9

Γήπεδο 5x5

Γήπεδο 9x9

-Αποδυτήρια

-Αµφιθεατρικό καφέ 

-Πάρκινγκ



Υπάρχει αμφιθεατρική κάλυψη σε όλο τον
περιβάλλοντα χώρο, καθώς το αναψυκτήριο είναι
υπερυψωμένο και δίνει την δυνατότητα θέασης χωρίς
παρεμπόδιση.

Αναψυκτήριο και χώροι φιλοξενίας

4-4-2 Football Park



Γήπεδο 10x10

Γήπεδο 5x5

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αλάνα Soccer Academy

→ 5χ5 γήπεδο

• με καινούριο τάπητα  

→ 10χ10 γήπεδο (70μ x 50μ)

• το οποίο μπορεί να χωριστεί 
στην μέση και να γίνει δύο 
7x7 γήπεδα, με επαρκή 
διαχωρισμό μεταξύ τους



Αναψυκτήριο και χώροι φιλοξενίαςΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας 
150 τραπεζοκαθισμάτων σε 
εξωτερικό χώρο και 50 σε 
εσωτερικό χώρο στην κάθε 
εγκατάσταση. 

Μπορούμε να διαμορφώσουμε την 
διάταξη των καθισμάτων απέναντι 
από τα γήπεδα έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί διάταξη κερκίδας.



ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Κ-12 Κ-14



AEL FC ARENA

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΘΑ 
ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ AEL FC ARENA



Στο παρακάτω λινκ µπορείτε να δείτε το βίντεο 
της περσινής διοργάνωσης του Easter Cup.

Κάντε κλικ εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=KvW7n5JGtTc

https://www.youtube.com/watch?v=KvW7n5JGtT
https://www.youtube.com/watch?v=KvW7n5JGtT


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ø Μετά την άκρως επιτυχηµένη διοργάνωση του 1st Easter

Cup, µε συνολικό αριθµό αθλητών πάνω από 700 και 19
συλλόγων.

Ø Σας εγγυόµαστε την άψογη διεξαγωγή του τουρνουά.
Ø Στις εγκαταστάσεις µας κάθε εβδοµάδα διεξάγονται
αγώνες υποδοµών µε ακαδηµίες από όλο το Νοµό
Λάρισας και το σωµατείο µας σκοπεύει να καθιερώσει
την διοργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά.

Ø Ο εξοπλισµός του γηπέδου όπως µπάλες, φανελάκια,
WC, αποδυτήρια είναι σε άριστη κατάσταση.

Ø Φροντίζουµε για την παρουσία γιατρού και διαιτητών σε
όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.

Ø Να είσαστε σίγουροι ότι θα φροντίσουµε για την ύπαρξη
όλων των απαραίτητων ειδών για την καταπολέµηση του
Covid-19.



Δηλώσεις Συμμετοχής ηλεκτρονικά στη σελίδα 
www.iraklislarisas.gr/eastercup

� Μετά τη δήλωση συμμετοχής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την καταβολή προκαταβολής. 
� Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα γίνει με την άφιξή σας στη Λάρισα.

Υπεύθυνοι Διοργάνωσης: 
Δημήτρης Καπετανόπουλος, Τεχνικός Δ/ντης Ακαδημίας Ηρακλή, τηλ . 6931-044404
Αθανάσιος Τριανταφυλλόπουλος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Ηρακλή, τηλ. 6973-792791

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023



§ Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις, επισκεφτείτε τις σελίδες μας στο 
Facebook ή στο Instagram, όπου μπορείτε να ζητήσετε να σας στείλουμε περισσότερο υλικό.

§ Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.

� 4-4-2 Football Park: 
https://www.facebook.com/FootballPark442
https://www.instagram.com/4.4.2_football_park/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλάνα Soccer Academy Club: 
https://www.facebook.com/AlanaSoccerAcademyClub/
https://www.instagram.com/alana_larisas/

Ηρακλής Λάρισας
https://www.iraklislarisas.gr/

https://www.facebook.com/iraklislarisas
https://www.instagram.com/iraklis_larisas/

https://www.facebook.com/FootballPark442
https://www.instagram.com/4.4.2_football_park/
https://www.facebook.com/AlanaSoccerAcademyClub/
https://www.instagram.com/alana_larisas/
https://www.iraklislarisas.gr/
https://www.facebook.com/iraklislarisas
https://www.instagram.com/iraklis_larisas/



