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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ  
24 & 25 ΜΑΙΟΥ 2014 

Το Σωματείο ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ διοργανώνει και φέτος το 7
ον

 τουρνουά 

ακαδημιών ποδοσφαίρου με τίτλο «ΕΝΥΣΧΥΩ ΤO ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ» 

στις 24 & 25 Μαΐου 2014 στο Γήπεδο της Ε. Ν. Ύψωνα. Μέρος των εσόδων του 

τουρνουά θα δοθεί όπως και κάθε χρόνο για βοήθεια προς άπορες οικογένειες του 

Δήμου μας. Στον χώρο της εκδήλωσης θα συλλέγονται τρόφιμα τα οποία θα 

χορηγηθούν μέσω του Συμβουλίου Κοινωνικής Ευημερίας Δήμου Ύψωνα σε άπορες 

οικογένειες.   

Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε μέρος στο τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου 

που διοργανώνουμε σ’ ένα θεσμό που έχει πλέων καθιερωθεί. Σας διαβεβαιώνουμε 

για ένα πραγματικό φεστιβάλ ποδοσφαίρου γεμάτο με διασκέδαση και ψυχαγωγία για 

παιδιά και γονείς. 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  24/05/2014 

ΗΛΙΚΙΑ  2007  
6 vs 6 : Χρόνος παιχνιδιού 20΄ λεπτά ( 2 Χ 10΄). Διαστάσεις γηπέδου 40m Χ 20m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 10 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  08:30                                                                                                             

ΗΛΙΚΙΑ  2006  
6 vs 6 : Χρόνος παιχνιδιού 20΄ λεπτά ( 2 Χ 10΄). Διαστάσεις γηπέδου 40m Χ 20m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 10 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  08:30                                                                                                             

ΗΛΙΚΙΑ  2005 
6 vs 6 : Χρόνος παιχνιδιού 20΄ λεπτά ( 2 Χ 10΄). Διαστάσεις γηπέδου 40m Χ 20m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 10 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  11:30 

ΗΛΙΚΙΑ  2004 
6 vs 6 : Χρόνος παιχνιδιού 20΄ λεπτά ( 2 Χ 10΄). Διαστάσεις γηπέδου 40m Χ 20m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 10 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  11:30 

ΗΛΙΚΙΑ  2003 
8 vs 8 : Χρόνος παιχνιδιού 24΄ λεπτά ( 2 Χ 12΄). Διαστάσεις γηπέδου 50m Χ 40m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 12 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  15:00                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΥΡΙΑΚΗ  25/05/2014 

ΗΛΙΚΙΑ  2002 
9 vs 9 : Χρόνος παιχνιδιού 24΄ λεπτά ( 2 Χ 12΄). Διαστάσεις γηπέδου 60m Χ 40m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 12 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη 08:30                                                                                                             

ΗΛΙΚΙΑ  2001 
9 vs 9 : Χρόνος παιχνιδιού 24΄ λεπτά ( 2 Χ 12΄). Διαστάσεις γηπέδου 60m Χ 40m, με 

όλους τους κανονισμούς εκτός του off-side, με απεριόριστες αλλαγές. Μπορούν να 

δηλωθούν μέχρι 12 ποδοσφαιριστές. Ώρα έναρξη  11:30                                                                                                             

                                                                                      



 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 

Κορίτσια της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας αλλά και μέχρι 12 μήνες μεγαλύτερα 

μπορούν να συμμετάσχουν στις ομάδες αγοριών. Σε περίπτωση συμμετοχής 

γυναικείας ομάδας, αυτή μπορεί να αγωνιστεί στον αμέσως μικρότερο ηλικιακό όμιλο 

(π.χ ομάδα με κορίτσια γεννημένα το 2001 μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία 

2002 των αγοριών) 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι ομάδες ανά κατηγορία θα τοποθετηθούν σε 2 ομίλους των 4
ον

 ομάδων  και θα 

αναμετρηθούν μεταξύ τους σε σύστημα βαθμολογίας πρωταθλήματος 3 – 1 – 0. 

Προκρίνονται οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον 

όμιλο θα μετρά σαν πρώτο κριτήριο κατάταξης το αποτέλεσμα στο μεταξύ τους 

παιχνίδι, σαν δεύτερο η διαφορά τερμάτων, σαν τρίτο η καλύτερη επίθεση και σαν 

τέταρτο η κλήρωση.  

 Κάθε ακαδημία δικαιούται να δηλώσει μέχρι και δύο (2) ομάδες ανά ηλικιακή   

κατηγορία. 

 Η διάρκεια των αγώνων θα είναι συνεχόμενη. 

 Οι αγώνες θα διαιτητεύονται από ένα διαιτητή. 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας στον τελικό θα εκτελούνται αμέσως 3 κτυπήματα 

πέναλτι  ανά ομάδα. Εάν δεν υπάρξει νικητής τότε κάθε ομάδα θα κτυπά από ένα 

πέναλτι. 

 Ακαδημίες με συμμετοχή δύο ομάδων τους στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο ποδοσφαιριστή και στις δύο ομάδες. Παίκτης 

που δεν χρησιμοποιήθηκε σε αγώνα μπορεί ν’ αλλαχθεί από το ρόστερ της ομάδας 

του. Μπορούν να γίνουν μέχρι και δύο τέτοιες αλλαγές. 

 Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται χωρίς διακοπή του αγώνα από την γραμμή του 

πλαγίου άουτ μπροστά από τον πάγκο της κάθε ομάδας. 

 Όλοι οι ποδοσφαιριστές προτρέπονται να φέρουν προστατευτικές επικαλαμίδες 

κατά την διάρκεια των αγώνων. 

  Ο κάθε προπονητής πριν την έναρξη του τουρνουά θα συμπληρώσει και θα 

παραδώσει στους διοργανωτές το ειδικό έντυπο δήλωσης των ποδοσφαιριστών της 

ομάδας του. 

 Ποδοσφαιριστής που δεν θα αναφέρεται στην αρχική λίστα, ή που δεν θα 

μπορεί να αποδείξει την ηλικία του, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει. 

 Οι προπονητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αντίγραφα πιστοποιητικών   

γεννήσεως των ποδοσφαιριστών τους. 

 Ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ή                      

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι μπορεί να αθλήτε δεν μπορεί να συμμετάσχει. 

 Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 30 λεπτά πριν την έναρξη των 

αγώνων τους με συμπληρωμένο το έντυπο συμμετοχής με τα ονόματα των 

ποδοσφαιριστών τους. 

  Κόστος συμμετοχής €70 (εβδομήντα ευρώ) ανά ομάδα. Το ποσό θα πρέπει να 

καταβληθεί πριν την έναρξη του τουρνουά μαζί με την ονομαστική κατάσταση των 

ποδοσφαιριστών. 



 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:  Το τουρνουά και οι διοργανωτές του δεν έχουν 

καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν έξοδα ή αποζημιώσεις από ασθένειες / 

τραυματισμούς / ζημιές ή απώλειες παντός είδους καθ΄όλη τη διάρκεια του 

τουρνουά είτε εν ώρα αγώνων είτε σε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Οι διοργανωτές θα 

έχουν την ευθύνη παροχής πρώτων βοηθειών από ιατρό κατά την διάρκεια της 

διεξαγωγής των αγώνων του τουρνουά. 

ΕΠΑΘΛΑ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 

 Ένα ομαδικό κύπελλο στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας. 

 Ένα ομαδικό κύπελλο στην δευτεραθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας. 

 Μετάλλια πρωταθλητή σε όλους τους ποδοσφαιριστές των πρωταθλητριών 

ομάδων. 

 Μετάλλια δευτεραθλητή σε όλους τους ποδοσφαιριστές των φιναλίστ ομάδων. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 19/05/14. 
Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση και στείλτε την με fax στο 25710071. Για 
οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Βλάμη 
Γεωργίου Υπεύθυνος Ακαδημίας (99696322 - 99151313), Χριστόδουλο Ηροδότου 
(99422285), Γιαννάκη Ιωάννου (99674247). 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Όνομα Σωματείου ή Ιδιωτικής Ακαδημίας: …………………………………………. 
 
Σημειώστε με αριθμό δίπλα από τις ηλικίες  με πόσες ομάδες 
ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε. Για κάθε ηλικία ανώτατος αριθμός    
δύο ομάδες. 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ. ΟΜΑΔΩΝ 
2007  

2006  

2005  
2004  

2003  
2002  

2001  

 
 
 
Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας  του Σωματείου / Ακαδημίας: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ……………………………………………………………………….. 
Email: ……………………………………………………………. 
Τηλεομοιοτυπία (FAX): …………………………………. 
 

Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ         THΛ:  99696322 / 99422285 / 99674247              FAX:  25710071 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ:  ......................................................... 

 
 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ………………………………………………………………… 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: …………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΗΜΕΡ.  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
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