
 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
(ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΜΕΣΟY) 

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο τουρνουά μας που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του 

Επισκοπιάνα στην Επισκοπή το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ με έναρξη Αγώνων η ώρα 09:00. 

                           24/05/2014: ΗΛΙΚΙΕΣ(1999-2000), (2002), (2004) 

                          25/05/2014:ΗΛΙΚΙΕΣ(2001), (2003), (2005-2006) 

Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής: 

1. Κόστος Συμμετοχής 10 ευρώ ανά  ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστής που δεν θα αναγράφεται στον 

κατάλογο ποδοσφαιριστών δεν θα μπορεί να αγωνιστεί. Ο προπονητής υποχρεούται να έχει μαζί του 

αντίγραφο σε κάθε παιχνίδι. 

2. Όλες οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 30 λεπτά πριν από την έναρξη των παιχνιδιών τους. 

3. Είναι ευθύνη κάθε υπεύθυνου ομάδας να εξασφαλίσει την έγκριση των γονέων κάθε ποδοσφαιριστή 

καθώς και βεβαίωση ότι είναι απόλυτα υγιής για την συμμετοχή του στο τουρνουά. 

4. Ομάδες με κοπέλες μπορούν να αγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες και να είναι 1 χρόνο μεγαλύτερες. 

5. Οι αλλαγές παικτών θα γίνονται από το κέντρο του γηπέδου χωρίς διακοπή του αγώνα και θα είναι 

απεριόριστες.  

6. Τα πλάγια άουτ θα εκτελούνται με το χέρι σε όλες τις κατηγορίες. 

7. Δεν θα υπάρχει offside. 

8. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να φέρουν προστατευτικές επικαλαμίδες.  

9. Οι ομάδες ανά κατηγορία θα τοποθετηθούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων ή ένα όμιλο των πέντε και θα 

αναμετρηθούν μεταξύ τους με βαθμολογία 3-1-0. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρά: 1ο Το μεταξύ τους 

αποτέλεσμα, 2ο Η διαφορά τερμάτων, 3οΗ καλύτερη επίθεση, 4ο Πέναλτι 

10. Οι νικητές κάθε ομίλου θα αγωνίζονται στον τελικό. Τελικός Α1-Β1.Στην περίπτωση του ομίλου όπου οι 

ομάδες είναι πέντε θα κερδίζει το τουρνουά η ομάδα που τερματίζει πρώτη στον όμιλο και δεν θα 

υπάρχει τελικός αλλά ούτε και αγώνας για Τρίτη θέση. 

11. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε τελικό θα εκτελούνται αμέσως από 3 πέναλτι. Εάν δεν έχουμε νικητή κάθε 

ομάδα θα εκτελεί από ένα πέναλτι εναλλάξ. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

Νένατ Στάροβλαχ 99217820, Βίκυ 97632121, Μαίρη 99209323 

  



 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ:............................................................................... 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:................................................................................. 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:................................................................................................. 

1999-2000           (9ν9 ½  Γήπεδο, 2 Χ 10 Λεπτά)   

2001                     (9ν9 ½  Γήπεδο, 2 Χ 10 Λεπτά)  

2002                     (7ν7 ¼  Γήπεδο, 2 Χ 8,5 Λεπτά)       

2003                     (7ν7¼   Γήπεδο, 2 Χ 8,5 Λεπτά)  

2004                     (7ν7 ¼  Γήπεδο, 2 Χ 8,5 Λεπτά)  

2005-2006           (7ν7 ¼  Γήπεδο, 2 Χ 7,5 Λεπτά)  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
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 Ποδοσφαιριστής που δεν αναγράφεται στην πιο πάνω λίστα ή που δεν θα φέρει αποδεικτικό της 

ημερομηνίας γεννήσεως του δεν θα μπορεί να συμμετέχει. 

 Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή η διοργανώτρια ακαδημία δεν φέρει οποιαδήποτε 

ευθύνη. 

Ημερομηνία...........................   Υπογραφή Υπευθύνου............................... 

 

Τηλ. Επικοινωνίας και Συμμετοχής:    97632121, 99209323,99217820 

ΦΑΞ: Λεμεσό 25716840, Λευκωσία 22434460 


