
 
 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΓΙΩΝ 11 - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου  
Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου» 

  ΣΑΒΒΑΤΟ 12 – ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
 

 Το ταξιδιωτικό γραφείο HADJIKAKOU TRAVEL SERVICES σας προσκαλεί στο τουρνουά 
ποδοσφαίρου για μικρές ηλικίες το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ρεθύμνου (Ε.Π.Σ.Ρ.).  Στόχος του τουρνουά είναι πάντα η ευκαιρία των παιδιών μας να 
δώσουν τη μάχη τους για τον αγώνα και τη νίκη μέσα σε αθλητικά πλαίσια, με ήθος και αγάπη για τον 
αθλητισμό. Σημαντικός επίσης στόχος του τουρνουά είναι η περαιτέρω σύσφιξη των αδελφικών 
σχέσεων και δεσμών που συνδέουν την Κρήτη με την Κύπρο στο πέρασμα των χρόνων. 

 
 Μέσα από την μετακίνηση των αποστολών δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες και να 

ανταλλάξουν εμπειρίες. Στους φιλοξενούμενους δίνεται μια γεύση από την Κρήτη, ένα από τα 
μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Όντας ένα 
αληθινό σταυροδρόμι πολιτισμών από τα πανάρχαια χρόνια, σήμερα αποτελεί μία από τις 
κορυφαίες επιλογές για διακοπές και περιηγήσεις και όχι μόνο. 

 
 Η γραφικότατη πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό για τον επισκέπτη που θέλει να 

περάσει ήρεμες διακοπές, κάνοντας περιπάτους στα γραφικά σοκάκια ή απολαμβάνοντας τις 

διαδρομές ανάμεσα στα ιστορικά και φυσικά μνημεία της περιοχής. Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον 

πολεοδομικό της ιστό, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, με τις 

μεταβολές που επέφερε η τουρκική κατάκτηση και η συνεχής εξέλιξη έως τις μέρες μας. Η παλιά 

πόλη του Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και παραδοσιακός οικισμός και είναι 

από τις πιο καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις.  

 

 Παράλληλα με το τουρνουά θα δοθεί η ευκαιρία στους προπονητές και τους συνοδούς των ομάδων να 

ανταλλάξουν απόψεις για τη λειτουργία των ακαδημιών σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια των αγώνων. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα Δημοτικά γήπεδα Σοχώρας & 

Επισκοπής και στα γήπεδα Ατσιποπούλου & Αρμένων. 

 

 

                
 

 

 
 
 
 
 



 
ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

 Οι αγώνες θα γίνουν κατά ηλικιακή κατηγορία 

 Κάθε ηλικιακή κατηγορία θα αποτελείται από 2 ομίλους των «4» ομάδων  

 Στην Α φάση θα γίνουν αγώνες βαθμολογίας σε κάθε ηλικιακή κατηγορία με τρεις αγωνιστικές    

 Στην Β φάση απευθείας οι ημιτελικοί και κατάταξη και στην Γ φάση οι τελικοί  

 Κάθε ομάδα  θα δώσει  3 – 5 αγώνες 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

 Θα ισχύουν οι κανονισμοί του ΚΑΠ, με εξαίρεση το οφσάιντ για τα παιχνίδια 9Χ9, 8Χ8 και 6Χ6 του Προπαιδικού, των 
Τζούνιορ και Προτζούνιορ  

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει για την προκριματική φάση: 
α) Το μεταξύ τους παιχνίδι   
β)  Διαφορά τερμάτων  
γ)  Καλύτερη επίθεση 

 Για την τελική φάση, απευθείας 5 πέναλτυ 

 Αλλαγές γίνονται ως εξής: 
- Για το Παιδικό, όλοι οι παίκτες που είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνος, αλλά δεν μπορούν να ξαναμπούν  
- Για τους Προπαιδικό, Τζούνιορ και Προτζούνιορ, χωρίς περιορισμό και με στόχο να παίζουν όλα τα παιδιά και 

οι παίκτες που γίνονται αλλαγή μπορούν να  ξαναχρησιμοποιηθούν 
 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ 
 

 Μόνο διαπιστευμένοι διαιτητές θα  συμμετέχουν με εμπειρία στα πρωταθλήματα  

 Θα υπάρχουν διαιτητές και γιατρός σε κάθε γήπεδο  

 H διοργανώτρια αρχή του τουρνουά δεν φέρνει καμιά ευθύνη για την υγεία των αθλητών και των συνοδών, αυτό είναι 
θέμα του κάθε συλλόγου  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΕΠΑΘΛΑ – ΔΩΡΑ 

 

 Παροχή νερού για κάθε ομάδα στον αγώνα 

 Κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν πιστοποιητικά γέννησης με φωτογραφία σφραγισμένη από δημόσια αρχή ή δελτία 
ΕΠΟ 

 Θα γίνεται έλεγχος και ταυτοπροσωπία από τον διαιτητή πριν τον αγώνα για να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις  

 Στον αγωνιστικό χώρο θα μπαίνουν μόνο οι παίκτες και ο προπονητής. 

 Θα βραβευθούν όλες οι ομάδες για τη συμμετοχή τους με αναμνηστικό κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Ρεθύμνου. 

 Στις τρεις πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας θα δοθούν κύπελλα. 

 Μετάλλιο για τον κάθε παίκτη. 

 Δίπλωμα συμμετοχής για όλα τα παιδιά. 

 Θα υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων στο ξενοδοχείο με τα καθημερινά αποτελέσματα των αγώνων. 

 Κάθε ομάδα θα δώσει μια κατάσταση συμμετοχής με τα ονόματα και την ηλικία για κάθε κατηγορία για να συμπληρώνει 
η γραμματεία το φύλλο αγώνος. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία προπαιδικό έχουν ως 2 παίκτες γεννηθέντες το 2000, τζούνιορ έχουν ως 2 παίκτες 
γεννηθέντες το 2002, καθώς και στην κατηγορία προτζούνιορ ένας παίκτης γεννηθείς το 2004. Απαραίτητη προϋπόθεση 
οι 2 παίκτες να μην αγωνίζονται ταυτόχρονα. 

 Στις κατηγορίες προπαιδικό, τζούνιορ και προτζούνιορ έχουν δικαίωμα συμμετοχής 1-2 κορίτσια σε έκαστη κατηγορία. 

 Απαιτείται κατάσταση/δελτίο υγείας έκαστου ποδοσφαιριστή θεωρημένη από γιατρό. 

 Θα γίνει σύσκεψη των υπευθύνων των ομάδων την πρώτη ημέρα για το πρόγραμμα και την καλύτερη οργάνωση. 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΑΙΚΤΩΝ 

 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 1999/00 11Χ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Χ30 ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ 

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2001/02 9Χ9 60Χ40 2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2003/04 8Χ8 60Χ40 2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ  2005/06 6Χ6 40Χ20 2Χ20 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 

 
1η  ΗΜΕΡΑ           Σάββατο 12 Απριλίου  2014  
 

- Πρωί: Άφιξη των ομάδων 
- 12.00 μ.μ.: Τεχνική σύσκεψη στο Ξενοδοχείο – Πρόγραμμα 
- Απόγευμα 15.00 μ.μ.-19.00 μ.μ.: Διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων 

 
2η  ΗΜΕΡΑ           Κυριακή 13 Απριλίου 2013 

 

- Πρωί: 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.: Διεξαγωγή της 2ης αγωνιστική για τη φάση των ομίλων 
- Απόγευμα 16.00 μ.μ.-20.00 μ.μ.: Διεξαγωγή της  3ης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων 
- 20.00 μ.μ.-22.00 μ.μ.: Σεμινάριο για το την οργάνωση του παιδικού ποδοσφαίρου και ανταλλαγή 

απόψεων για τη λειτουργία τους μεταξύ συναδέλφων των αποστολών και των  προπονητών του 
Ρεθύμνου  

 
3η  ΗΜΕΡΑ           Δευτέρα 14 Απριλίου  2013 
 

- Πρωί 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.: Διεξαγωγή της ημιτελικής φάσης και αγώνες κατάταξης 
- Απόγευμα 16.00 μ.μ.-20.00 μ.μ.: Διεξαγωγή της ημιτελικής φάσης και αγώνες κατάταξης 
- Βράδυ: Έξοδος των συνοδών στο κέντρο της πόλης και γνωριμία με τους συναδέρφους τους από 

ομάδες του Ρεθύμνου και των άλλων πόλεων 
 
4η  ΗΜΕΡΑ           Τρίτη 15 Απριλίου 2013 
 

- Πρωί 09.00 π.μ.-13.00 μ.μ.: Διεξαγωγή αγώνων κατάταξης 
- Απόγευμα 15.00 μ.μ.-19.00 μ.μ.: Διεξαγωγή του μικρού και μεγάλου τελικού 
- 19.00: Απονομές επάθλων 
- Τελετή λήξης, αποχαιρετισμό των ομάδων - Λήξη του τουρνουά 

 
ΚΟΣΤΟΣ: ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ! Στην  τιμή περιλαμβάνονται: 

 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 119€ ανά παιδί 

 Μεταφορές αεροδρόμιο Ηρακλείου-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο Ηρακλείου 

 Μεταφορές από/προς τα γήπεδα και τις εκδηλώσεις του τουρνουά 

 Εκδρομή (6η μέρα) στην Ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου, στο παραδοσιακό Κρητικό χωριό Αρχάνες και στην πόλη του 

Ηρακλείου 

 Διαμονή για πέντε (5) νύχτες στο ξενοδοχείο Lefkoniko Beach & Bay 4* σε τρίκλινα ή τετράκλινα ή πεντάκλινα (2 

χωριστοί χώροι) δωμάτια 

 Πλήρης διατροφή καθημερινώς 

 Συμμετοχή σε 3-5 αγώνες 

 Μετάλλια και Διπλώματα σε όλους τους ποδοσφαιριστές 

 Αναμνηστικό κύπελλο για κάθε ομάδα 

 Υπηρεσίες αντιπροσώπων μας 

 Φ.Π.Α. 



 

Προσφορά: 

 Μία δωρεάν συμμετοχή για κάθε 20 συμμετοχές (πληρώνονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων) 

 

ΓΟΝΕΙΣ/ΦΙΛΟΙ: 

 Δυνατότητα γονέων και φίλων να συνταξιδέψουν στην Κρήτη  
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ: 
 

ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ! Στην  τιμή περιλαμβάνονται: 
 
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 119€ ανά άτομο 

 Μεταφορές αεροδρόμιο Ηρακλείου-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο Ηρακλείου 

 Μεταφορές από/προς τα γήπεδα και τις εκδηλώσεις του τουρνουά 

 Εκδρομή (6η μέρα) στην Ιστορική Μονή Αρκαδίου, στο παραδοσιακό Κρητικό χωριό Αρχάνες και στην πόλη του 

Ηρακλείου 

 Διαμονή για πέντε (5) νύχτες στο ξενοδοχείο Lefkoniko Beach & Bay 4* σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή 

 Υπηρεσίες αντιπροσώπων μας 

 Φ.Π.Α. 

 

 

  



AITΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

υπό την αιγίδα της <<Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου>> 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

Εmail :  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

1. ΠΑΙΔΙΚΟ      ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ               1999/00 
 
 

2. ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ      ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ       2001/02 
  

3.  ΤΖΟΥΝΙΟΡ   ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ              2003/04                                           
 
 
4. ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ   ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ       2005/06     
 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)   

ΧΡΩΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΑΣ     ……………………………………………………………                          

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συμμετάσχουμε στο τουρνουά με τα παραπάνω τμήματα και θα στείλουμε  μια προκαταβολή το 

30 % του συνολικού ποσού. 

 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ                                                      Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

………………………………                                            …………………………………… 

 

 

Αποστείλετε την Αίτηση συμπληρωμένη και μια Φωτογραφία της ομάδας στo  Εmail   info@htscy.com 

mailto:info@htscy.com

