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Αξ. 323 
 

Πξνθήξπμε Παγθππξίωλ Παηδηθώλ Πξωηαζιεκάηωλ Grassroots 

ΓΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ – ΚΡΙΣΗ 2013 - 2014 

 

Η Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ πξνθεξύζζεη ηα Παγθύπξηα Πξωηαζιήκαηα Grassroots 
ΓΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ – ΚΡΙΣΗ πεξηόδνπ 2013 – 2014. 
 
Πξνζπάζεηα ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ λεαξώλ αζιεηώλ ζηα 
Πξσηαζιήκαηα απηά κε ζύλζεκα «Όινη κπνξνύκε λα παίδνπκε ην αγαπεκέλν καο παηγλίδη, ην 
πνδόζθαηξν» πάληνηε ζηα πιαίζηα ηεο επγελνύο άκηιιαο, ηεο θηιίαο, ηεο ζπλαδειθηθόηεηαο, ηνπ 
ζεβαζκνύ (RESPECT) θαη ηνπ Δπ Αγωλίδεζζαη (Fair Play)  
 
Ο Πξσηαζιεηηζκόο ζηηο ειηθίεο απηέο ΓΔΝ είλαη θαη ΓΔΝ πξέπεη λα απνηειεί Απηνζθνπό. 
 
 

Κίλεηξα ΚΟΠ ζηηο Οκάδεο θαη Πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα δειώζνπλ πκκεηνρή 
 

 Από ηηο 6 Παγθύπξηεο Πξσηαζιήηξηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ νη 3 πην κεγάιεο ειηθηαθά 
Πξσηαζιήηξηεο (2001,2002,2003)  ζα ζπκκεηάζρνπλ κε έμνδα ηεο ΚΟΠ ζε ηνπξλνπά ζην 
εμωηεξηθό.  

  

 Οη 6 Παγθύπξηεο  Πξσηαζιήηξηεο θαζώο επίζεο θαη νη 6 Φηλαιίζη ζα πάξνπλ δώξν από ηελ 
ΚΟΠ ηζάληα κε πιήξεο αζιεηηθό πιηθό. 

 

 Κάζε πνδνζθαηξηζηήο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζα παίξλεη δώξν από ηελ Οκνζπνλδία κηα κπάια 
πνδνζθαίξνπ No. 4.  

 

 Όια ηα έμνδα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Grassroots, πνπ αθνξνύλ ηε δηαηηεζία, κίζζσζε γεπέδσλ 
θαη ηα ηαηξηθά έμνδα, ζα ηα επσκηζηεί ε Οκνζπνλδία. 

 
 

1. Καλνληζκνί Πξωηαζιεκάηωλ Grassroots ΓΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ – ΚΡΙΣΗ 2013 – 2014 
 
Θα δηεμαρζνύλ Δπαξρηαθά Πξσηαζιήκαηα ζηηο ειηθίεο 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 
Οη πξώηεο 2 νκάδεο θάζε Δπαξρίαο κεηά ην ηέινο ησλ Δπαξρηαθώλ Πξσηαζιεκάησλ ζα πξνθξηζνύλ ζηνπο 
Παγθύπξηνπο ηειηθνύο αγώλεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ – γηα ηελ θάζε ειηθία μερσξηζηά – ζε εκεξνκελία θαη 
ζηάδην πνπ ζα απνθαζίζεη ε ΚΟΠ.  
 
Δπαξρηαθά Πξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνύλ κόλν εάλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ από 6 νκάδεο ηνπιάρηζηνλ γηα 
θάζε ειηθία θαη ζε θάζε Δπαξρία.  
 
Οη νκάδεο ζα κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ ή λα αληηθαηαζηήζνπλ κέρξη 2 λένπο πνδνζθαηξηζηέο από ηελ 1ε 
κέρξη θαη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ζην ξόζηεξ ηνπο πνπ λα ΜΖΝ αγσλίζηεθαλ ζε άιιε νκάδα ζηα 
Πξσηαζιήκαηα Grassroots ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν Πξσηάζιεκα πνπ δηνξγαλώλεη ε ΚΟΠ ην 2013 – 2014 
εθδίδνληαο όκσο ζε απηνύο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πξώηα θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ.  
 

2. Με Γεκνζίεπζε ηωλ θνξ ηωλ Αγώλωλ: 
 

 Γελ ζα δεκνζηεύνληαη απνηειέζκαηα αγώλσλ πνπ ζα ππάξρεη δηαθνξά 3 γθνι θαη άλσ. Σε ηέηνηεο 
πεξηπηώζεηο ζα δεκνζηεύεηαη ζθνξ 3-0.  

 Γεκνζίεπζε βαζκνινγηώλ 
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3. Καζηέξωζε Κάξηαο Πνδνζθαηξηζηή Grassroots ΚΟΠ  
 

 Κάξηα Πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ:  
ζα εθδίδεηαη από ηε ΚΟΠ γηα ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΗΓΗΑ κε θσηνγξαθία θαη πιήξε ζηνηρεία ηνπο. Θα 
αλαγξάθεηαη ε νκάδα θαη ε πνδνζθαηξηθή πεξίνδνο. Δηδηθό έληππν ζα εηνηκαζηεί από ΚΟΠ κε 
επζύλε ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο από ηηο νκάδεο θαη εθηύπσζε από ΚΟΠ. 

 
 Κόζηνο: € 5.00 γηα θάζε θάξηα θαη ζα ην επσκίδεηαη ην θάζε Σσκαηείν 

 
 Υωξίο ηελ θάξηα πνδνζθαηξηζηή Grassroots ΚΟΠ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, δελ κπνξεί 

θαλέλα παηδί λα αγωληζηεί ζηα Πξωηαζιήκαηα. 
 

 Έλαο Πνδνζθαηξηζηήο ζα κπνξεί λα αγσληζηεί Μόλν ζε ΜΙΑ Οκάδα θαη Μόλν επηδεηθλύνληαο ηελ 
θάξηα πνδνζθαηξηζηή Grassroots ηεο ΚΟΠ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ε Οκάδα θαη ε ειηθία 
ζηελ νπνία αλήθεη. 

 
 

                

4. Γηθαίωκα πκκεηνρήο Οκάδαο 
  
Κάζε νκάδα δηθαηνύηαη λα δειώζεη κέρξη 20 πνδνζθαηξηζηέο ζε θαηάινγν κε δηθαίσκα αιιαγήο κέρξη 2 
πνδνζθαηξηζηώλ ηελ πεξίνδν, από 01/01/2014 - 31/01/14.  Οη θαηάινγνη ζα κπνξνύλ λα 
ζπκπιεξωζνύλ κέρξη 31/01/2014. 
 
Μόλν νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ είλαη ΓΡΑΜΜΔΝΟΙ ζηνλ θαηάινγν θαη έρνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή 
GRASSROOTS ηεο ΚΟΠ ζε ΙΥΤ ζα δηθαηνύληαη λα αγωλίδνληαη. 
 
 
 

5. πκκεηνρή Πνδνζθαηξηζηή 
 
Έλαο πνδνζθαηξηζηήο ζα κπνξεί λα αγσληζηεί ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο από απηόλ Πξσηάζιεκα, εάλ 
επηιέγεη ΝΟΟΥΜΔΝΟΥ όηη ζα δεισζεί ζηελ ΚΟΠ γξαπηώο πξηλ ηνλ αγώλα.  Θα κπνξεί όκσο λα 
αγωληζηεί ΜΟΝΟ ζε κία νκάδα ην ίδην αββαηνθύξηαθν θαη ΟΥΙ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
πεξηζζόηεξεο από κία νκάδα είηε ζηα Πξσηαζιήκαηα  Grassroots ηεο ΚΟΠ, είηε ζε άιιν 
Πξσηάζιεκα πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΚΟΠ ην ίδην Σαββαηνθύξηαθν. 

 
 

6. Γεληθνί Καλνληζκνί 
 
Γηα νπνηαδήπνηε ηπρόλ παξαπηώκαηα, νη νκάδεο ζα παξαπέκπνληαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠ, ε 
νπνία θαη ζα επηιακβάλεηαη όισλ ησλ πεηζαξρηθώλ θαη άιισλ ζεκάησλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ Grassroots 
ηεο ΚΟΠ. 
 
Σε πεξίπησζε πνπ αγσληζηεί αληηθαλνληθά πνδνζθαηξηζηήο θαη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε ηεο ΚΟΠ 
(Δπηηξνπή Grassroots), ηόηε απηόκαηα ε νκάδα ζα κεδελίδεηαη θαη ν αγώλαο ζα θαηαθπξώλεηαη ζηελ 
αληίπαιε νκάδα ρσξίο παξαπνκπή ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή. Ζ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε.   
Σε πεξίπησζε πνπ νκάδεο δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ζην ηέινο δελ ιάβνπλ κέξνο ζην Πξσηάζιεκα ζα 
ππάξρεη πξόζηηκν €1,500= 
 
Ζ επαλαθνξά ηεο κπάιαο, ζα γίλεηαη πάληνηε κε ηα ΥΔΡΙΑ γηα όιεο ηηο ειηθίεο. 
 
Ζ κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ΌΛΩΝ ησλ ΖΛΗΚΗΩΝ ζα είλαη No. 4. 
 
Καηά ην γύξηζκα ηεο κπάιαο ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα από ζπκπαίθηε ηνπ, ν ηεξκαηνθύιαθαο, ΓΔΝ ζα κπνξεί 
λα πάξεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. 
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Μόλν 2 Άηνκα από θάζε νκάδα ζα κπνξνύλ λα βξίζθνληαη εληόο ηνπ Γεπέδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν 
πξνπνλεηήο θαη ν βνεζόο πξνπνλεηήο ή ν έθνξνο ηεο Οκάδαο (πέξαλ ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ 
πνδνζθαηξηζηώλ). 
 
Ο έιεγρνο ησλ παηθηώλ από ην δηαηηεηή ζα γίλεηαη πξηλ από θάζε αγώλα ζηελ παξνπζία ησλ πξνπνλεηώλ 
ή ησλ εθόξσλ θαη ησλ πνδνζθαηξηζηώλ εάλ θαη εθόζνλ ηνπο δεηεζεί. 
 
Σηα πιαίζηα ηνπ εβαζκνύ (Respect) θαη ηνπ Δπ Αγωλίδεζζαη (Fair Play) νη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη 
πξνπνλεηέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηα ρέξηα ΠΡΙΝ θαη ΜΔΣΑ ην ηέινο ηνπ θάζε Αγώλα. 
 
Ο δηαηηεηήο (δηαθξηηηθά) ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ πξνπνλεηή – ζε πεξίπησζε πνπ ην παξάπησκα ηνπ παίθηε 
ηνπ επηθέξεη ηελ πνηλή ηεο θόθθηλεο θάξηαο – ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. 
 
 

7. Γήπεδα Γηεμαγωγήο Αγώλωλ Πξωηαζιεκάηωλ Grassroots  
ΓΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ – ΚΡΙΣΗ 2013 – 2014 
 

 Μεηά από ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ζα απνθαζηζηεί από ηελ Οκνζπνλδία ζε 
πνηα γήπεδα αλά ηελ Κύπξν ζα γίλνληαη νη αγώλεο Grassroots 2013 - 2014. 

 
 

8. Γηαηηεζία 
 
Οη αγώλεο ζα δηαηηεηεύνληαη από Γηαηηεηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο Γηαηηεηέο ηεο Σρνιήο Γηαηηεζίαο ηεο 
Οκνζπνλδίαο.  
 
 

9. Κόζηνο πκκεηνρήο Οκάδωλ 
 

 €150.00 ΔΤΡΩ πιένλ Φ.Π.Α., γηα θάζε Οκάδα ΑΝΑ ειηθία πνπ ζα δειώλεη ζπκκεηνρή. 

10. Πξνζόληα Πξνπνλεηώλ ηωλ Οκάδωλ 
 

 Όινη νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα απηά, πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη θάηνρνη 
ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ηνπ Γηπιώκαηνο Πξνπνλεηή Πνδνζθαίξνπ γηα αλαπηπμηαθέο ειηθίεο UEFA C πνπ 
εθδίδεη ε ΚΟΠ θαη λα είλαη ζε ηζρύ.  
 

 Οη πξνπνλεηέο ζα είλαη ππόρξενη λα έρνπλ καδί ηνπο, ηελ ηαπηόηεηα πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠ 
θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ αξηζκό ηεο ζην θύιιν αγώλνο. 
 

 Σε πεξίπησζε πνπ νκάδα ρξεζηκνπνηήζεη Πξνπνλεηή πνπ δελ είλαη θάηνρνο ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ηνπ 
πην πάλσ Γηπιώκαηνο ε Οκάδα ηνπ ζα κεδεληζηεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα.  
 

 Σε πεξίπησζε πνπ απηό επαλαιεθζεί ε νκάδα ζα απνθιείεηαη από ηελ ζπλέρεηα ηνπ 
Πξωηαζιήκαηνο. 

 
 
 

11. Γηαηξόο θαη θνπηί πξώηωλ βνεζεηώλ 
 
Οη Ιδηνθηήηεο ηωλ γεπέδωλ ζηα νπνία ζα γίλνληαη νη αγώλεο είλαη ππόρξενη λα έρνπλ πάληνηε 
Πξνζνληνύρν Γηαηξό, ζηα γήπεδα ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ Grassroots θαη απαξαίηεηα λα 
έρνπλ πάληνηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θνπηί πξώηωλ βνεζεηώλ πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα 
πνπ πξνβιέπνληαη.  
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12. Τπεύζπλνη Παγθύπξηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Grassroots ΚΟΠ 2013-2014. 
 

 Δπηηξνπή Grassroots ΚΟΠ  2013-2014 

 Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Grassroots, θ. Αλδξέαο Σάληεο, Β’ Αλαπιεξσηήο  Πξόεδξνο ΚΟΠ 

 Γηεπζπληήο Πξσηαζιεκάησλ Μηθξώλ Καηεγνξηώλ ΚΟΠ, θ. Φάξεο Κπξίιινπ (Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο 

Grassroots) 

 

 Μέιε Δπηηξνπήο Grassroots 2013-2014 
 
1. Εεζίκνπ Γηώξγνο 

2. Μεραληθόο Γηώξγνο 

3. Μηραειίδεο Γεκήηξεο 

4. Παλαγηώηνπ Νίθνο 

5. Πίππηξνο Γηώξγνο 

6. Φαληάξνο Γηώξγνο 

7. Φαηδεπαλαγή Πάκπνο 

 
 

13. Πξωηαζιήκαηα 
 

 Ηιηθία 2001 
 

1. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ΜΟΝΟ ηνλ θαηάινγν ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ησλ νκάδσλ ηνπο κε 
αλώηαην αξηζκό ηνπο 20 πνδνζθαηξηζηέο, κέρξη θαη ηηο 15/09/2013, κέζσ Φαμ (22590544) ζηα 
Γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 
 

2. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ.  
 
 

3. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ 
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είραλ ήδε δεισζεί. 

 
 

4. Δάλ ν θαηάινγνο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλνο κε 20 ζα επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε απηνύ κε αλώηαην 
αξηζκό ησλ 20 πνδνζθαηξηζηώλ, Νννπκέλνπ όηη, απηνί δελ έρνπλ αγσληζηεί ζε άιιε νκάδα ησλ 
Πξσηαζιεκάησλ Grassroots θαη λννπκέλνπ όηη, ζα εθδώζνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ. 

 
 

5. Τηο θάξηεο πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ, ζα πξέπεη λα ηηο έρνπλ καδί ηνπο νη ππεύζπλνη ζε θάζε αγώλα γηα 
έιεγρν από ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο εάλ ηνπο δεηεζεί. 

 
 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παηδηά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001 κέρξη θαη 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2001. 

 
 

7. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδα 65m X 40m  (3 γήπεδα Futsal ελωκέλα ζε 1), θαη ζα έρνπλ 
δηάξθεηα 25 ιεπηώλ αλά εκίρξνλν (ζύλνιν 50 ιεπηά), κε απεξηόξηζηεο αιιαγέο θαη ζα αγσλίδνληαη 9 
παίθηεο ζε θάζε νκάδα (9 Vs 9). 
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8. Γελ ζα  ηζρύεη ην off side νύηε θαη  ζα ππάξρνπλ θίηξηλεο/ θόθθηλεο  θάξηεο. Γηα ζνβαξά πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα ζα θαηαγγέιιεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ν πξνπνλεηήο θαη ζα απνθαζίδεη ε Γηθαζηηθή 
Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠ. 

 
 

9. Ηζρύνπλ όινη νη ππόινηπνη θαλνληζκνί πνδνζθαίξνπ.  
 
 

10. Οη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ ή Ιαηξηθή Βεβαίωζε, 
εθδνκέλε ΜΔΣΑ ηελ 15/07/2013, από Γηαηξό (Παηδίαηξν ή Παζνιόγν), πνπ λα ηνπο επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζηα Πξσηαζιήκαηα απηά. 

 
 

11. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη Σάββαην πξσί θαη δύλαηαη λα δηεμάγνληαη αγώλεο θαη ηελ Κπξηαθή. 
 

 Ηιηθία 2002 
 

1. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ΜΟΝΟ ηνλ θαηάινγν ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ησλ νκάδσλ ηνπ κε 
αλώηαην αξηζκό ηνπο 20 πνδνζθαηξηζηέο, κέρξη θαη ηηο 15/09/2013, κέζσ Φαμ (22590544) ζηα 
Γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 
 

2. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ.  
 
 

3. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ 
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είραλ ήδε δεισζεί. 

 
 

4. Δάλ ν θαηάινγνο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλνο κε 20 ζα επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε απηνύ κε αλώηαην 
αξηζκό ησλ 20 πνδνζθαηξηζηώλ, λννπκέλνπ όηη, απηνί δελ έρνπλ αγσληζηεί ζε άιιε νκάδα ησλ 
Πξσηαζιεκάησλ Grassroots θαη λννπκέλνπ όηη, ζα εθδώζνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ. 

 
 

5. Τηο θάξηεο πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ, ζα πξέπεη λα ηηο έρνπλ καδί ηνπο νη ππεύζπλνη ζε θάζε αγώλα γηα 
έιεγρν από ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο εάλ ηνπο δεηεζεί. 

 
 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παηδηά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002 κέρξη θαη 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2002. 

 
 

7. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδα 65m X 40m  (3 γήπεδα Mini Football ελωκέλα ζε 1), θαη ζα 
έρνπλ δηάξθεηα 25 ιεπηώλ αλά εκίρξνλν (ζύλνιν 50 ιεπηά), κε απεξηόξηζηεο αιιαγέο θαη ζα 
αγσλίδνληαη 9 παίθηεο ζε θάζε νκάδα (9 Vs 9). 

 
 

8. Γελ ζα  ηζρύεη ην off side νύηε θαη  ζα ππάξρνπλ θίηξηλεο/ θόθθηλεο  θάξηεο. Γηα ζνβαξά πεηζαξρηθά 
παξαπηώκαηα ζα θαηαγγέιιεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ν πξνπνλεηήο θαη ζα απνθαζίδεη ε Γηθαζηηθή 
Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠ. 

 
 

9. Ηζρύνπλ όινη νη ππόινηπνη θαλνληζκνί πνδνζθαίξνπ.  
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10. Οη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ ή Ιαηξηθή Βεβαίωζε, 
εθδνκέλε ΜΔΣΑ ηελ 15/07/2013, από Γηαηξό (Παηδίαηξν ή Παζνιόγν), πνπ λα ηνπο επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα απηά. 

 
 

11. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη Σάββαην πξσί θαη δύλαηαη λα δηεμάγνληαη αγώλεο θαη ηελ Κπξηαθή. 
 
 
 

 Ηιηθία 2003 
 

1. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ΜΟΝΟ ηνλ θαηάινγν ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ησλ νκάδσλ ηνπ κε 
αλώηαην αξηζκό ηνπο 20 πνδνζθαηξηζηέο, κέρξη θαη ηηο 15/09/2013, κέζσ Φαμ (22590544) ζηα 
Γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 
 
2. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ.  
 
 
3. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είραλ ήδε δεισζεί. 
 
 
4. Δάλ ν θαηάινγνο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλνο κε 20 ζα επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε απηνύ κε αλώηαην 

αξηζκό ησλ 20 πνδνζθαηξηζηώλ, Νννπκέλνπ όηη, απηνί δελ έρνπλ αγσληζηεί ζε άιιε νκάδα ησλ 
Πξσηαζιεκάησλ Grassroots θαη Νννπκέλνπ όηη, ζα εθδώζνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ. 

 
 
5. Τηο θάξηεο πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ, ζα πξέπεη λα ηηο έρνπλ καδί ηνπο νη ππεύζπλνη ζε θάζε αγώλα γηα 

έιεγρν από ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο εάλ ηνπο δεηεζεί. 
 
 
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παηδηά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003 κέρξη θαη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2003. 
 
 
7. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδα 45m X 40m  (2 γήπεδα Mini Football ελωκέλα ζε 1), θαη ζα 

έρνπλ δηάξθεηα 25 ιεπηώλ αλά εκίρξνλν (ζύλνιν 50 ιεπηά), κε απεξηόξηζηεο αιιαγέο θαη ζα 
αγσλίδνληαη 8 παίθηεο ζε θάζε νκάδα (8 Vs 8). 

 
 
8. Γελ ζα  ηζρύεη ην off side νύηε θαη  ζα ππάξρνπλ θίηξηλεο/ θόθθηλεο  θαξηεο. Γηα ζνβαξά πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα ζα θαηαγγέιιεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ν πξνπνλεηήο θαη ζα απνθαζίδεη ε 
Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠ. 

 
 
9. Ηζρύνπλ όινη νη ππόινηπνη θαλνληζκνί πνδνζθαίξνπ.  
 
 
10. Οη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ ή Ιαηξηθή Βεβαίωζε, 

εθδνκέλε ΜΔΣΑ ηελ 15/07/2013, από Γηαηξό (Παηδίαηξν ή Παζνιόγν), πνπ λα ηνπο επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα απηά. 

 
 
11. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη Σάββαην πξσί θαη δύλαηαη λα δηεμάγνληαη αγώλεο θαη ηελ Κπξηαθή. 
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 Ηιηθίεο 2004, 2005, 2006, 2007 
 

1. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ΜΟΝΟ ηνλ θαηάινγν ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ησλ νκάδσλ ηνπο κε 
αλώηαην αξηζκό ηνπο 20 πνδνζθαηξηζηέο, κέρξη θαη ηηο 15/09/2013, κέζσ Φαμ (22590544) ζηα 
Γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 
2. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ.  
 
3. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είραλ ήδε δεισζεί. 
 
4. Δάλ ν θαηάινγνο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλνο κε 20 ζα επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε απηνύ κε αλώηαην 

αξηζκό ησλ 20 πνδνζθαηξηζηώλ, Νννπκέλνπ όηη, απηνί δελ έρνπλ αγσληζηεί ζε άιιε νκάδα ησλ 
Πξσηαζιεκάησλ Grassroots θαη λννπκέλνπ όηη, ζα εθδώζνπλ θάξηα πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ. 
 

5. Τηο θάξηεο πνδνζθαηξηζηή ΚΟΠ, ζα πξέπεη λα ηηο έρνπλ καδί ηνπο νη ππεύζπλνη ζε θάζε αγώλα γηα 
έιεγρν από ηνπο Γηαηηεηέο θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο εάλ ηνπο δεηεζεί. 

 
6. Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο έρνπλ παηδηά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ, ηνπ αληίζηνηρνπ Πξσηαζιήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη πην πάλσ. 
 

7. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδα 20m X 40m  (1 γήπεδν Mini Football), θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα 
20 ιεπηώλ αλά εκίρξνλν (ζύλνιν 40 ιεπηά), κε απεξηόξηζηεο αιιαγέο θαη ζα αγσλίδνληαη 6 παίθηεο 
ζε θάζε νκάδα (6 Vs 6). 

 
8. Γελ ζα  ηζρύεη ην off side νύηε θαη  ζα ππάξρνπλ θίηξηλεο/ θόθθηλεο  θάξηεο. Γηα ζνβαξά πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα ζα θαηαγγέιιεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ν πξνπνλεηήο θαη ζα απνθαζίδεη ε 
Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠ. 
 

9. Ηζρύνπλ όινη νη ππόινηπνη θαλνληζκνί πνδνζθαίξνπ.  
 
10. Οη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ ή Ιαηξηθή Βεβαίωζε, 

εθδνκέλε ΜΔΣΑ ηελ 15/07/2013, από Γηαηξό (Παηδίαηξν ή Παζνιόγν), πνπ λα ηνπο επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα απηά. 

 
11. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη Σάββαην πξσί θαη δύλαηαη λα δηεμάγνληαη αγώλεο θαη ηελ Κπξηαθή. 
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                                       ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΠΑΙΓΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

GRASSROOTS   ΓΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ - ΚΡΙΣΗ 2013 -2014 

Έληππν πκκεηνρήο  

Όλνκα ωκαηείνπ ή Ιδηωηηθήο Αθαδεκίαο : ………………………………………………….. 

Δπαξρία:      ………………………………………………….. 

Σεκεηώζηε κε  λ ζην ή ζηα ηεηξαγσλάθη/α ηηο ειηθίεο πνπ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηάζρεηε 

(Σεκεηώζηε κε λνύκεξν κέζα ζην ηεηξαγσλάθη κε πόζεο νκάδεο ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηάζρεηε 

γηα θάζε ειηθία κε αλώηαην αξηζκό ηηο δύν νκάδεο). 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

             

 

Σηνηρεία αηόκνπ επηθνηλσλίαο ηνπ Σσκαηείνπ ή ηεο Αθαδεκίαο :......................................................... 

 

.............................................................................................................................................................

. 

Τειέθσλν Δπηθνηλσλίαο.   Σηαζεξό    : …..………..………......................................

  

   Κηλεηό    : …..………..…….................................... 

    

Τειενκνηνηππία (FAX) :…..………..………................................. 

 

Ζιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: …..………..……………………………………………………………… 

 

Πξόεδξνο Σσκαηείνπ  Σθξαγίδα  Σσκαηείνπ  Γελ. Γξακκαηέαο Σσκαηείνπ 

    / Ηδησηηθήο Αθαδεκία       / Ηδησηηθήο Αθαδεκία        / Ηδησηηθήο Αθαδεκίαο 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ)                                                   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 


