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ΗΜΕΙΩΗ: 

 

1. Η θόξκα ζπκκεηνρήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ κέρξη ηηο 

21/5/2013. 
2. Γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρήο ζαο ζα πξέπεη ην πνζό ηωλ €50 λα θαηαβιεζεί 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ηνπξλνπά . 
3. Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηαπηόηεηα ε πηζηνπνηεηηθό 

γελλήζεωο  



 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 
 
1. Η θάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειώζεη κέρξη 12 άηνκα, αιιά ζα απνηειείηαη από 5 

πνδνζθαηξηζηέο (5Υ5) γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 - 4, θαη από 7 πνδνζθαηξηζηέο (7Υ7) γηα ηηο 
ππόινηπεο θαηεγνξίεο .  

2. Ο αξηζκόο ηωλ αιιαγώλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα είλαη απεξηόξηζηνο.  
Ο πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαηαζηάζεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή 
μαλά. 

3. Ο πνδνζθαηξηζηήο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν, ην πξάηηεη κόλν από ην ρώξν 
δώλεο ηωλ αλαπιεξωκαηηθώλ θαη κόλν εθόζνλ εμέιζεη ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ ζα 
αληηθαηαζηήζεη. Σν αληίζεην ζα ηηκωξείηαη. 

4. Μηα νκάδα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηνλ αγώλα κε ηξεηο πνδνζθαηξηζηέο (κε δπλαηόηεηα 
ζπκπιήξωζεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα) θαη ζηακαηάεη λα αγωλίδεηαη αλ κείλνπλ 
ιηγόηεξνη από δύν. 

5. Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε κε έλα νπνηνδήπνηε ζπκπνδνζθαηξηζηή ηνπ 
εθόζνλ ε κπάια βξίζθεηαη εθηόο αγωληζηηθνύ ρώξνπ θαη είλαη εηο γλώζε ηνπ δηαηηεηή. 

6. Η είζνδνο ζην γήπεδν ζα επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο , ζην πξνπνλεηή ζε 
έλα αληηπξόζωπν ηεο θάζε νκάδαο. 

7. Σν πιάγην θηύπεκα εθηειείηαη κε ηα ρέξηα.  
8. Σν πιάγην θηύπεκα, ηα θόξλεξ, ηα θάνπι ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεζζάξωλ 

δεπηεξνιέπηωλ. 
9. Σν ηνίρνο ζηήλεηαη ζηα πέληε κέηξα από ηε κπάια. 
10. Απαγνξεύεηαη ην ηάθιηλ. Σηκωξείηαη κε θάνπι. 
11. Απαγνξεύεηαη ην ζθιεξό παηρλίδη.  
12. ε πεξίπηωζε απνβνιήο πνδνζθαηξηζηή ε νκάδα ζα ζπκπιεξώλεηαη κεηά από 

παξέιεπζε δύν ιεπηώλ ή εθηόο εάλ ζεκεηωζεί γθνι από ηελ αληίπαιε νκάδα. 
13. Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κόλν από αληίπαιν παίρηε 

ή από ζπκπαίρηε ηνπ κόλν όηαλ δερηεί  πάζα κε ην γόλαην θαη άλω. 
14. Απαγνξεύεηαη ην θξάηεκα ηεο κπάιαο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα πέξα ηωλ ηεζζάξωλ 

δεπηεξνιέπηωλ. 
15. ε πεξίπηωζε πνπ ε κπάια βγεη άνπη επαλαθέξεηαη κόλν από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, κε 

ηα ρέξηα. 
16. Όηαλ ε κπάια θηππήζεη ζηελ νξνθή δίδεηαη πιάγην θηύπεκα ζηελ αληίπαιε νκάδα. 
17.  ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο εθηεινύληαη από ηξία πέλαιηη ελαιιάμ από θάζε νκάδα.  Μεηά 

ηελ εθηέιεζε απηώλ αλ ν αγώλαο είλαη ηζόπαινο, ηόηε ζπλερίδεηαη ε ελαιιάμ εθηέιεζε 
ηωλ πέλαιηη κέρξη λα ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο όιωλ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είλαη 
γξακκέλνη ζην θύιιν αγώλνο. Αλ ππάξρεη ηζνπαιία θαη πάιη ζπλερίδεηαη ε ελαιιάμ 
εθηέιεζε ηωλ πέλαιηη από ηνπο πξώηνπο πνπ εθηέιεζαλ κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

18. Οη απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηή δελ ακθηζβεηνύληαη. 
19. Η δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη 2 εκίρξνλα (10’ ιεπηά ην θαζέλα) 
 

 

ημείωζη:  
Κάζε πνδνζθαηξηζηήο ππνρξενύηαη λα γλωξίδεη ηνπο πην πάλω θαλνληζκνύο, νη νπνίνη ζα 
ηνπ γλωζηνπνηνύληαη κεζώ ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο. 
Οη θαλνληζκνί απηνί ζα ηεξνύληαη από όιεο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 


