
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΠΑ.Σ.Π. ΗΛΙΚΙΩΝ 2005, 2006, 2007-2008 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΑΔΩΝ: 

Στις ποδοσφαιρικές φιέστες συμμετέχουν όλα τα παιδιά τα οποία είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Π. και έχουν δηλωθεί στις 

επίσημες λίστες συμμετοχής των ομάδων του CYPRUS ACADEMIES CHAMPIONSHIP. Θα τηρηθούν οι όροι 

διεξαγωγής με τήρηση του φύλλου αγώνα και ταυτοποίηση των παιδιών που συμμετέχουν στην κάθε ομάδα (με την 

κάρτα ΠΑ.Σ.Π., σε περίπτωση απώλειας της κάρτας προσκομίστε ένα δικαιολογητικό από τα παρακάτω: δελτίο 

υγείας/ταυτότητα/πιστοποιητικό υγείας). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Το πρόγραμμα αγώνων θα τηρηθεί αυστηρά. Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνονται βραβεύσεις των ομάδων και 

όλων των παιδιών καθώς και των τριταθλητριών, δευτεραθλητριών και πρωταθλητριών ομάδων. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Ο ΠΑ.Σ.Π. προσφέρει για τα παιδιά 2 πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια γι’ αυτό παρακαλούμε δώστε στα παιδιά σας 

αυτή την όμορφη εμπειρία καθορίζοντας την ώρα προσέλευσης σας 40 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα 

αγώνα. Τα σεμινάρια έχουν θέμα: «Το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή και οι δυσκολίες του»  και «Τα οφέλη της 

αθλητικής yoga στο ποδόσφαιρο». Η διάρκεια τους θα είναι 20 λεπτά και καλούμε όλες τις ακαδημίες να παραστούν. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Όλες οι ομάδες μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα φωτογραφηθούν. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ FAIR PLAY 

Οι 2 ομάδες θα μπαίνουν γραμμή στο γήπεδο με το διαιτητή να τους οδηγεί στο κέντρο του γηπέδου. Παραταγμένα σε 

σειρά τα παιδιά χαιρετούν τους θεατές και ακολούθως το ένα το άλλο πριν από την έναρξη του αγώνα διαδικασία που 

επαναλαμβάνεται και στη λήξη των αγώνων.  

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

Στους χώρους της φιέστας θα διεξάγονται και διάφοροι ποδοσφαιρικοί διαγωνισμοί με δώρα για επίδοξους μικρούς 

ποδοσφαιριστές που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες. Επίσης θα υπάρχει μουσική με dj 

και face painting για τα παιδιά των μικρών ηλικιών. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!! 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΠΑ.Σ.Π.  ΗΛΙΚΙΕΣ: 2005,2006, 2007-08 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - ΓΗΠΕΔΑ FOOTBALL PARK 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΛΙΚΙΕΣ 2005 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΤΩΝ  20 ΛΕΠΤΩΝ 6VS6 

ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 1 ΓΗΠΕΔΟ 2 ΓΗΠΕΔΟ 3 

09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΣΟ-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ- CHAMPIONS 
Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-  

ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ 

10:00 ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ- 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 

ΟΜΟΝΟΙΑ-  
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 

 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 2006 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΤΩΝ  20 ΛΕΠΤΩΝ 6VS6 

ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 1 ΓΗΠΕΔΟ 2 ΓΗΠΕΔΟ 3 

10:00 
  

ΠΑΟΚ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ- 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΨΩΝΑΣ 

11:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ- 
Α.Π.Ε.ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ-  
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-2008  2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΤΩΝ  15 ΛΕΠΤΩΝ 6VS6 

ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 1 ΓΗΠΕΔΟ 2 ΓΗΠΕΔΟ 3 

12:00 Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ – 
ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2-
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ-  
Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- 
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ- Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 

 

 

 

Ο ΠΑ.Σ.Π. προσφέρει για τα παιδιά 2 πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια γι’ αυτό παρακαλούμε δώστε στα παιδιά 

σας αυτή την όμορφη εμπειρία καθορίζοντας την ώρα προσέλευσης σας 40 λεπτά πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα αγώνα. Τα σεμινάρια έχουν θέμα: «Το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή και οι 

δυσκολίες του»  και «Τα οφέλη της αθλητικής yoga στο ποδόσφαιρο». Η διάρκεια τους θα είναι 20 λεπτά και 

καλούμε όλες τις ακαδημίες να παραστούν. 

 


