
 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε και φέτος τη διεξαγωγή του Κολοκάσειου Ποδοσφαιρικού 

Τουρνουά 7-A-SIDE (7 επί 7) στο Γήπεδό μας στο Δάλι. Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στον 

Κυριάκο Κολοκάση και την οικογένεια του, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στις 14 Αυγούστου 2005 

στο αεροπορικό δυστύχημα στο Γραμματικό. Ο Κυριάκος Κολοκάσης ήταν επί σειρά ετών 

ακούραστο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου και θερμός υποστηρικτής της ομάδος μας. Το 

τουρνουά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει την Πέμπτη 26η Μαΐου και θα τελειώσει την 

Παρασκευή στις 6η Ιουνίου με την διεξαγωγή των τελικών και την απονομή των επάθλων στους 

νικητές. 

 

Στο τουρνουά. θα υπάρξουν 4 ηλικιακές κατηγορίες (γέννημα 1997-1998, 1999-2000, 1996-1979 

και 1978 +) οι οποίες θα αγωνιστούν πρώτα σε ομίλους των τεσσάρων με τους δύο πρώτους κάθε 

ομίλου να προχωρούν σε knock-out αγώνες μέχρι τον τελικό. Το αντίτιμο συμμετοχής έχει οριστεί 

στα 100 ευρώ για τις πρώτες δύο κατηγορίες και 120 ευρώ για τις τελευταίες δύο. Στους νικητές 

όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια και Κύπελλο μαζί με πλούσια δώρα, 

ενώ στους νικητές της κατηγορίας 1996-1979 θα παραχωρηθεί και χρηματικό έπαθλο αξίας 500 

ευρώ. 

O Χαλκάνωρ Ιδαλίου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία RG Goalkeeper Gloves για την άμεση 

ανταπόκριση της στο κάλεσμα μας για να αποτελέσει ένα εκ των υποστηρικτών του Δεύτερου 

Κολοκάσειου Τουρνουά 7 καθ’ ομάδα προσφέροντας μας από την νέα της συλλογή που αναμένεται 

με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανά το παγκόσμιο 3 σετ γάντια τερματοφύλακα. Τα σετ θα 

απονεμηθούν στους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες στις κατηγορίες 1 (1999-2000), 2(1997-

1998) και 4 (40+). Οι καλύτεροι τερματοφύλακες για κάθε κατηγορία θα καθοριστούν μετά από 

ψηφοφορία από τους αρχηγούς κάθε ομάδας… 

 



 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.1 Κάθε ομάδα δικαιούστε να δηλώσει από εφτά (7) μέχρι δέκα (10) ποδοσφαιριστές 
1.2 Οι ομάδες αγωνίζονται σε αγώνες 7x7 και έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε απεριόριστο αριθμό 
αλλαγών Ο ίδιος παίκτης μπορεί να αποχωρήσει και να ξαναπεράσει στον αγώνα ως αλλαγή. Οι αλλαγές θα 
πραγματοποιούνται από το σημείο που είναι ο πάγκος κάθε ομάδας. 
1.3 Δικαίωμα να αγωνιστούν έχουν άτομα των πιο κάτω κατηγοριών: 
Κατηγορία 1: Γεννηθέντες τα έτη 1999-2000 (14-15 ετών) 
Κατηγορία 2: Γεννηθέντες τα έτη 1997-1998 (16-17 ετών) 
Κατηγορία 3: Γεννηθέντες τα έτη 1996-1974 (15-40 ετών) 
Κατηγορία 4: Γεννηθέντες τα έτη 1973 και πρίν (41 ετών +) 

******Στην κατηγορία 2, σε κάθε ομάδα δικαιούνται να αγωνιστούν 2 παίκτες γεννηθέντες το έτος 1996. 
******Γεννηθέντες τα έτη 1973+ μπορούν να αγωνιστούν στην κατηγορία 3 εάν το επιθυμούν. 
1.4 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φέρουν μαζί τους δήλωση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον 
αρχηγό της ομάδας. 
1.5 Χρηματικό αντίτιμο για συμμετοχή έχει καθοριστεί ως εξής: 
Ηλικιακές Κατηγορίες 1-2: 100 ευρώ 
Ηλικιακές Κατηγορίες 3-4: 120 ευρώ 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
2.1 Αιτήσεις συμμετοχές μπορούν να αποστέλλονται στο email: chalkanor@cytanet.com.cy και στο 
τηλεομοιότυπο (fax): 22 22522649 ή θα παραλαμβάνονται από τους διοργανωτές κατόπιν συνεννόησης 
στα τηλέφωνα: 99634622 -99633945. 
2.2 Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Μαΐου 2014. 
2.3 Αποδεχτές συμμετοχές θα είναι αυτές που φέρουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
(όνομα ομάδας, ηλικιακή κατηγορία, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, στοιχεία επικοινωνίας 
αρχηγού). 
2.4 Ομάδα που επιθυμεί να αντικαταστήσει συμμετέχοντα, δικαιούται να το πράξει μέχρι και μια (1) μέρα 
πριν από την έναρξη του τουρνουά, προχωρώντας στις απαραίτητες αλλαγές στο αρχικό έντυπο δήλωσης 
συμμετοχής. 
2.5 Οι διοργανωτές δύναται υπό την διακριτική τους ευχέρεια να ζητήσουν ή και να προχωρήσουν σε 
αλλαγή ονομασίας ομάδας που πιστεύουν πως έχει ρατσιστικό, υβριστικό ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο μη 
αποδεχτό περιεχόμενο ενημερώνοντας σχετικά τον αρχηγό της ομάδας. 
2.6 Η δήλωση συμμετοχής με όλους τους παίκτες κάθε ομάδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον αριθμό 
δελτίου πολιτικής ταυτότητας για σκοπούς ταυτοποίησης της ηλικίας του κάθε συμμετέχοντα. Σε κάθε 
αγώνα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο 
παίκτης δεν φέρει μαζί του δελτίο ταυτότητας τότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. 

 



 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
3.1 Τόπος διεξαγωγής: Στάδιο “Δημήτρης Χάματσος – Χαλκάνωρ Ιδαλίου” (ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ). 
Οι ηλικιακές κατηγορίες 1, 2 και 3 θα αγωνιστούν σε ολόκληρο το γήπεδο. Η ηλικιακή κατηγορία 4 θα 
αγωνιστεί σε μικρότερες διαστάσεις του γηπέδου. 
3.2 Μέρες διεξαγωγής 26 Μαΐου – 6 Ιουνίου (Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων Σάββατο και 
Κυριακή, αλλά ΜΟΝΟΝ κατόπιν συνεννόησης των αρχηγών των ομάδων και των διοργανωτών). 
3.3 Ώρες διεξαγωγής (16:00-20:00) Οι ομάδες θα ειδοποιούνται εγκαίρως για το πρόγραμμα των 
αναμετρήσεων το οποίο θα καθορίζεται και κατόπιν συνεννόησης με τους αρχηγούς των ομάδων. 
3.4 Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. 
3.4.1 1η ΦΑΣΗ: Όμιλοι των τεσσάρων (4) ομάδων. 
3.4.2 Κάθε ομάδα θα αγωνιστεί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τρία (3) παιγνίδια.  
3.4.3 Το σύστημα βαθμολογίας θα είναι 3-1-0 και οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στην 
επόμενη φάση (knock-out).  
3.4.4 Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, δύναται να αυξηθούν οι ομάδες 
που προκρίνονται. Για παράδειγμα πέρυσι στην κατηγορία 3 προκρίθηκαν και οι δύο (2) καλύτερες τρίτες 
ομάδες σε συγκομιδή βαθμών. 
3.4.5 Η τελική κατάταξη κάθε ομάδας θα καθορίζεται ως εξής: 
Α) Υψηλότερη συγκομιδή βαθμών όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των αγώνων του ομίλου 
Β) Διαφορά τερμάτων όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των αγώνων του ομίλου. 
Γ) Ο μεγαλύτερος αριθμός γκολ υπέρ από το σύνολο των αγώνων του ομίλου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο η περισσοτέρων ομάδων η τελική κατάταξη κάθε ομάδας θα καθορίζεται ως 
εξής: 

Δ) Υψηλότερη συγκομιδή βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων 
Ε) Διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων 
Ζ) Ο μεγαλύτερος αριθμός τερμάτων υπέρ στο σύνολο όλων των αγώνων του ομίλου ανάμεσα στις 
εμπλεκόμενες ομάδες 
Η) Αγώνας Μπαράζ  

3.4.6 2Η ΦΑΣΗ: Αγώνες Knock-out  
3.4.7 Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρχει παράταση αλλά διαδικασία πέναλτι (Κάθε ομάδα δικαιούται 
από τρία (3) λακτίσματα και σε περίπτωση πάλι ισοπαλίας κάθε ομάδα θα λακτίζει από ένα (1) πέναλτι , 
μέχρι μια από τις δύο να αποτελέσει σκορ). 

4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΟΚΑΣΕΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 7X7 
 
4.1 Ισχύουν οι κανονισμοί ποδοσφαίρου της FIFA με κάποιες εξαιρέσεις για το ΚΟΛΟΚΑΣΕΙΟ τουρνουά.) 
4.2 Ο αριθμός των παικτών της κάθε ομάδας δεν μπορεί να ξεπερνά τους δέκα (10) εκ των οποίων ο ένας 
(1) είναι ο τερματοφύλακας. 
4.3 Ο αγώνας δεν ξεκινά χωρίς την παρουσία έξη (6) παικτών ανά ομάδα 
4.4 Απεριόριστος αριθμός αλλαγών για κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα. Ο ίδιος παίκτης που αποχωρεί μπορεί να 
περάσει ξανά ως αλλαγή. Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται από το σημείο που είναι ο πάγκος κάθε ομάδας. 
4.5 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ OFFSIDE  
4.6 Παίχτης που δέχεται κόκκινη κάρτα μένει εκτός για 5 λεπτά και η ομάδα του συνεχίζει με 6 παίκτες. Σε 
περίπτωση που η αντίπαλη ομάδα πετύχει τέρμα κατά τη διάρκεια των 5 λεπτών, τότε η ομάδα θα 
δικαιούται να περάσει στον αγώνα και έβδομο παίκτη αλλά ΟΧΙ τον αποβληθέντα. 



 

 
4.7 Ο παίκτης που αποβάλλεται έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο  
4.8 Όταν ένας παίκτης αποβληθεί 2 ( δυο ) φορές τότε αποβάλλεται από το τουρνουά. Οι κίτρινες κάρτες 
υπολογίζονται ΜΟΝΟ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.(Δυο κίτρινες = μια κόκκινη) 
4.9 Σε κάθε αγώνα δικαιούνται να κάθονται στον πάγκο οι αναπληρωματικοί και προπονητής αν (υπάρχει) 
χωρίς να καπνίζουν. 
4.10 Επίσημος χρονομέτρης των αγώνων είναι ο διαιτητής 
4.11 Σε αγώνα νόκ-άουτ, όπου υπάρξει ισοπαλία θα υπάρχει διεξαγωγή πέναλτι. Κάθε ομάδα δικαιούται από 
τρία (3) λακτίσματα και σε περίπτωση πάλι ισοπαλίας κάθε ομάδα θα λακτίζει από ένα (1) πέναλτι ,μέχρι μια 
από τις δύο να αποτελέσει σκορ. 

5. ΠΟΙΝΕΣ 
 
5.1 Οι ομάδες οφείλουν να είναι στην ώρα τους για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε ομάδα αργήσει περισσότερο από 15 λεπτά χωρίς προειδοποίηση, το παιχνίδι θα κατοχυρωθεί 
στην αντίπαλη ομάδα με 3-0.  
5.2 Κατοχύρωση παιχνιδιού θα υπάρξει επίσης σε περίπτωση που οποιαδήποτε ομάδα δεν τηρήσει τους 
κανονισμούς του τουρνουά (π.χ. ηλικίες, αντιαθλητική συμπεριφορά κ.τ.λ.) 
 
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
6.1 Λόγο της μικρής διάρκειας των αγώνων ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο για αντικανονική 
συμμετοχή παίκτη. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν διοικητικές 
αποφάσεις και αποτελέσματα. 
 
7. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 
7.1 Για κάθε αγώνα θα υπάρχει προσοντούχος διαιτητής. 
 
8. ΣΤΟΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 
8.1 Εφόσον παραστεί ανάγκη οι διοργανωτές θα παρέχουν διακριτικά στις ομάδες. 
8.2 Οι παίκτες απαγορεύεται να φέρουν κατά την διάρκεια των αγώνων επικίνδυνα αντικείμενα και 
αξεσουάρ όπως ρολόγια, δακτυλίδια κτλ.  
8.3 Μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του διαιτητή θα τιμωρείται με κίτρινη κάρτα ενώ άρνηση θα επιφέρει 
αποβολή από τον αγώνα. 
8.4 Γυαλιά οράσεως, θα επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που δηλωθούν προηγουμένως ότι είναι μη 
εύθραυστα και ότι φέρουν εγκεκριμένο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του συμμετέχοντα. 
9. ΕΠΑΘΛΑ 
 
9.1 Σε όλους τους νικητές και φιναλίστ κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια, 
Κύπελλο και πλούσια δώρα. 
9.2 Στην κατηγορία 1996-1979 θα παραχωρηθεί επίσης χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ 
9.3 Οι πρώτοι σκόρερς στις κατηγορίες 1.2 και 4 κερδίζουν από ένα  
δωροκουπόνι αξίας 40 ευρώ από το κατάστημα Katsouris http://katsourisonline.com 
9.4 3 σετ γάντια τερματοφύλακα από την νέα συλλογή της εταιρείας RG Goalkeeper Gloves. προσφορά του 
πρώην ποδοσφαιριστή του Χαλκάνωρ Ιδαλίου Ramiro Gonzalez για τους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες 
στις κατηγορίες 1 (1999-2000), 2(1997-1998) και 4 (40+). Οι καλύτεροι τερματοφύλακες για κάθε 
κατηγορία θα καθοριστούν μετά από ψηφοφορία από τους αρχηγούς κάθε ομάδας. 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkatsourisonline.com%2F&h=4AQFfbByA&enc=AZOyaJNFNW6jjlNyAErHqK5yZgiWzmSe9nCxxOyaFjeVMiS1fE4SGJgDDhXRFbR6-FqvZt9aVrzBDdVpDkyVZBBgVQoozFzuOvzl8mXzib5vaOL5e8HKFVM4Zq7aaqMhOWmQCLZzxM-L09gCBjjmz8xgxjrgspPnZvJYxCxYgDRIwg&s=1
https://www.facebook.com/ramirocuey


 

 


