
Kedves Játékosok, Edzők és Szülők! 

Ezen a nyáron újra megrendezésre kerül 

nagysikerű nemzetközi kosárlabda táborunk. 

Sok szeretettel fogadunk minden kedves régi és 

új érdeklődőt. Több európai országból is várunk 

mind játékosokat, mind pedig edzőket.  

Célunk, hogy megismertessük a résztvevőkkel a 

különböző kosárlabda kultúrák sajátosságait és, 

hogy egy barátságos és profi környezetben 

fejlesszék tudásukat.  

A tavalyi évben megrendezett „Lucentum College” nyári táborban 2 magyar játékos és egy magyar edző 

vett részt, míg a karácsonyi edzőtáborunkban 30 főre bővült a magyar résztvevők száma. Bízunk benne, 

hogy idén nyáron még nagyobb létszámmal érkeznek Magyarországról a Costa Blanca napsütötte 

sporttáborába. 

Néhány vélemény a karácsonyi tábor résztvevőitől: 

„A hely és a körülmények nagyon jók voltak. Sok remek szakember tanácsait fogadhattuk meg, de a 

kemény edzések mellett elvezhettük Spanyolország helyeit. Életünk hetének emlegetjük azóta is!”  

Dugár Dóri és Gereben Dorka, Kecskemét 

„Szerintem a hangulat nagyon jó volt, ami persze 

annak is köszönhető h a csapattársaimmal 

mentem, de az idegenekkel is barátságokat 

kötöttem es ok is jó fejek voltak. Jól ereztem 

magamat akar edzés volt, akar valamilyen más 

program. Az egészet jellemezve jó volt a hangulat, 

összetartó volt a társaság es aki először 

találkozott külföldi edzőkkel az belekóstolhatott 

egy másfajta felfogásba, mint amit azelőtt 

megszokott.” 

Mócsán Bálint, MAFC 

„Kiváló tapasztalatokkal es nagyszerű élményekkel tértünk haza a tavalyi kosártáborból ami Alfaz del 

Pi-ben rendeztek. A szállás kiváló, saját medencével is rendelkezik. Az étkezés változatos és bőséges. A 

sportcsarnok kiváló és külön konditeremmel is felszerelt. Az edzések egyszerre 3 pályán zajlanak. Edzések 

után a tengerben is fürödhettünk. Nagy kaland, mindenkinek ajánlom!” 

Gál László edző, MAFC 

 



Időpont:  

Július 13-tól (vasárnap) július 20-ig (vasárnap)  

Részvételi Díj: 

 Fél panzióval 275 euró (7 ebéd) 

 Teljes ellátással 475 euró (8 teljes ellátás) 

Korosztályok:  

1996 és 2002 között született fiúk és lányok jelentkezését várjuk. 

Szállás:  

a La Villa Universitaria (Alicante, Spanyolország) mini apartmanjaiban: 

http://www.villauniversitaria.com/es/la-villa  

A hotel rendelkezik úszómedencével, edzőteremmel, társalgóval és számítógép teremmel.  

A szálláson állandó felügyelet lesz jelen. 

A teljes ellátás reggelit, ebédet és vacsorát tartalmaz.  

A fél panziót igénybe vevők számára csak ebédet biztosítunk. 

Vizet, izotóniás italokat, valamint üdítőket, gyümölcsléket biztosít a tábor minden egyes sportoló 

számára.   

Tábori foglalkozások:  

 Kosárlabda: Rövid, technikai edzések kis létszámú, képzettség szerint felosztott csoportokban.  

Az edzéseket profi, LEB és ACB ligás tapasztalatokkal rendelkező edzők tartják. A tábor végén az 

edzések és edzőmérkőzések alapján különböző díjak kerülnek kiosztásra, mint például All-Star és 

MVP cím. 

 Erőnléti edzések: Az erőnléti foglalkozásokat az Alicante-i Egyetem lektorai felügyelik - 

korosztályt és fizikai állapotot figyelembe véve. 

 Edzések a tengerparton, a homokban. 

 Az egyetemi hallgatók különböző méréseket, vizsgálatokat végeznek a játékosokon, amiknek az 

eredményét majd e-mailben megkapják. 

 Szabadidős tevékenységek: a programok között szerepel több látogatás Alicante városába, 

valamint kirándulás a közeli csúszda- vagy kalandparkba. 

http://www.aqualandia.net/ http://www.terramiticapark.com/  

http://www.villauniversitaria.com/es/la-villa
http://www.aqualandia.net/
http://www.terramiticapark.com/


 

Az edzések az Alfaz del Pi-i Pau Gasol Stadionban lesznek megtartva. A tábor teljes időtartama alatt 

fizikoterápeuta áll a résztvevők rendelkezésére. 

 

A játékosok és edzők számára sportfelszerelést biztosítunk.  

További információért kérjük, keresse fel szervezőnket, Kovács Adriánt, aki bármilyen kérdésében 

szívesen segít. adriankovax@gmail.com 

Néhány érdekes Link : 

http://kezdo5.hu/utanpotlas/hirek-a-mafc-fiataljai-spanyolorszagban-jartak-11547 

http://www.youtube.com/watch?v=zvJgA9DeWXw 

https://www.facebook.com/notes/laszlo-gal/mafc-junior-alfazban-%C3%A9s-a-tapasztalatok-g%C3%A1l-

l%C3%A1szl%C3%B3/645705545468861  
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