
        
 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3 - 8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 
ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 

 

Παζταλινό Σοσρνοσά Ακαδημιών Ποδοζθαίροσ σπό ηην  

αιγίδα ηης «Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ»  

ΑΒΒΑΣΟ 4 – ΣΡΗΣΖ 7 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 
 

Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν HADJIKAKOU TRAVEL SERVICES ζαο πξνζθαιεί ζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ γηα κηθξέο 

ειηθίεο ην νπνίν δηνξγαλώλεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ.  ηόρνο ηνπ ηνπξλνπά 

είλαη πάληα ε επθαηξία ησλ παηδηώλ καο λα δώζνπλ ηε κάρε ηνπο γηα ηνλ αγώλα θαη ηε λίθε κέζα ζε αζιεηηθά πιαίζηα, κε ήζνο 

θαη αγάπε γηα ηνλ αζιεηηζκό. εκαληηθόο επίζεο ζηόρνο ηνπ ηνπξλνπά είλαη ε πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ αδειθηθώλ ζρέζεσλ 

θαη δεζκώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Κξήηε κε ηελ Κύπξν ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. 
 

Μέζα από ηελ κεηαθίλεζε ησλ απνζηνιώλ δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξηζηνύλ νη νκάδεο θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο. 

ηνπο θηινμελνύκελνπο δίλεηαη κηα γεύζε από ηελ Κξήηε, έλα από ηα κεγαιύηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο. Όληαο έλα αιεζηλό ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ από ηα παλάξραηα ρξόληα, ζήκεξα 

απνηειεί κία από ηηο θνξπθαίεο επηινγέο γηα δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο θαη όρη κόλν. 
 

Η γξαθηθόηαηε πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ απνηειεί έλα ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ήξεκεο 

δηαθνπέο, θάλνληαο πεξηπάηνπο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ή απνιακβάλνληαο ηηο δηαδξνκέο αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαη 

θπζηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Γηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκό ηνλ πνιενδνκηθό ηεο ηζηό, όπσο απηόο δηακνξθώζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Βελεηνθξαηίαο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε ηνπξθηθή θαηάθηεζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε έσο ηηο κέξεο 

καο. Η παιηά πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ έρεη θεξπρζεί ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη είλαη από 

ηηο πην θαινδηαηεξεκέλεο αλαγελλεζηαθέο πόιεηο.  

 

Παξάιιεια κε ην ηνπξλνπά ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ησλ νκάδσλ λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκηώλ ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Οη αγώλεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δηάθνξα γήπεδα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πόιεο ηνπ Ρεζύκλνπ. 

           
 

 

8, Dimitriou Nikolaidi Str. 
P.O.Box 51345 • 3504 Limassol 
Tel.: 25 818844, 25818542 
Fax: 25 818562 
Mob.: 96 681068, 99423826 
E-mail: info@htscy.com 



1. ΗΛΙΚΙΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 
 

      
 

 

 Οη αγώλεο ζα γίλνπλ θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία 

 Κάζε ειηθηαθή θαηεγνξία ζα απνηειείηαη από 2 νκίινπο ησλ «4» νκάδσλ  

 ηελ Α θάζε ζα γίλνπλ αγώλεο βαζκνινγίαο ζε θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία κε ηξεηο αγσληζηηθέο    

 ηελ Β θάζε απεπζείαο νη εκηηειηθνί θαη θαηάηαμε θαη ζηελ Γ θάζε νη ηειηθνί  

 Κάζε νκάδα  ζα δώζεη  3 – 5 αγώλεο 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 Θα ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ ΚΑΠ, κε εμαίξεζε ην νθζάηη γηα ηα παηρλίδηα 9Υ9, 8Υ8 θαη 6Υ6 ηνπ 

Πξνπαηδηθνύ, ησλ Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ  

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα κεηξήζεη γηα ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε: 

α) Σν κεηαμύ ηνπο παηρλίδη   

β)  Γηαθνξά ηεξκάησλ  

γ)  Καιύηεξε επίζεζε 

 Γηα ηελ ηειηθή θάζε, απεπζείαο 5 πέλαιηπ 

 Αιιαγέο γίλνληαη σο εμήο: 

- Γηα ην Νέσλ θαη Παηδηθό, όινη νη παίθηεο πνπ είλαη δεισκέλνη ζην θύιιν αγώλνο, αιιά δελ κπνξνύλ λα 

μαλακπνύλ. 

- Γηα ηνπο Πξνπαηδηθό, Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ, ρσξίο πεξηνξηζκό θαη κε ζηόρν λα παίδνπλ όια ηα 

παηδηά θαη νη παίθηεο πνπ γίλνληαη αιιαγή κπνξνύλ λα  μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ 
 

ΓΗΑΗΣΖΣΔ - ΓΗΑΣΡΟΗ 

 Μόλν δηαπηζηεπκέλνη δηαηηεηέο ζα  ζπκκεηέρνπλ κε εκπεηξία ζηα πξσηαζιήκαηα  

 Θα ππάξρνπλ δηαηηεηέο θαη γηαηξόο ζε θάζε γήπεδν  

 H δηνξγαλώηξηα αξρή ηνπ ηνπξλνπά δελ θέξλεη θακηά επζύλε γηα ηελ πγεία ησλ αζιεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ, απηό 

είλαη ζέκα ηνπ θάζε ζπιιόγνπ  
 

ΓΔΝΗΚΔ  ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ  ΓΗΑ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΔΠΑΘΛΑ - ΓΩΡΑ  

 Παξνρή λεξνύ γηα θάζε νκάδα ζηνλ αγώλα 

 Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο κε θσηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από δεκόζηα αξρή ή 

δειηία ΔΠΟ 

 Θα γίλεηαη έιεγρνο θαη ηαπηνπξνζσπία από ηνλ δηαηηεηή πξηλ ηνλ αγώλα γηα λα απνθεύγνληαη ηπρόλ παξεμεγήζεηο  

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΔΩ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΗΚΣΩΝ 

 

ΓΖΠΔΓΟ 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΑΛΛΑΓΔ 

ΝΔΩΝ (U17) 1998/99 11Υ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Υ40 ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΟΤ 

ΠΑΗΓΗΚΟ (U15) 2000/01 11Υ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Υ35 ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΟΤ 

ΠΡΟΠΑΗΓΗΚΟ (U13) 2002/03 9Υ9 60Υ40 2Υ30 ΔΛΔΤΘΔΡΑ 

ΣΕΟΤΝΗΟΡ (U11) 2004/05 8Υ8 60Υ40 2Υ25 ΔΛΔΤΘΔΡΑ 

ΠΡΟΣΕΟΤΝΗΟΡ (U9) 2006/07 6Υ6 40Υ20 2Υ20 ΔΛΔΤΘΔΡΑ 



 ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζα κπαίλνπλ κόλν νη παίθηεο θαη ν πξνπνλεηήο. 

 Θα βξαβεπζνύλ όιεο νη νκάδεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε αλακλεζηηθό θύπειιν. 

 ηηο ηξεηο πξώηεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο ζα δνζνύλ θύπειια. 

 Μεηάιιην γηα ηνλ θάζε παίθηε. 

 Γίπισκα ζπκκεηνρήο γηα όια ηα παηδηά. 

 Θα ππάξρεη πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζην μελνδνρείν κε ηα θαζεκεξηλά απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ. 

 Κάζε νκάδα ζα δώζεη κηα θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο κε ηα νλόκαηα θαη ηελ ειηθία γηα θάζε θαηεγνξία γηα λα 

ζπκπιεξώλεη ε γξακκαηεία ην θύιιν αγώλνο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία παηδηθό (U15) έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 1999, πξνπαηδηθό (U13) 

έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 2001, ηδνύληνξ (U11) έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 2003, θαζώο θαη 

ζηελ θαηεγνξία πξνηδνύληνξ (U9) έλαο παίθηεο γελλεζείο ην 2005. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε νη 2 παίθηεο λα κελ 

αγσλίδνληαη ηαπηόρξνλα ζηνλ αγώλα.  

 Παίθηεο ειηθηαθά κηθξόηεξνη κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ θαη λα δεισζνύλ ζε ηκήκαηα κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο κε θύξην κέιεκα, όκσο, ηε κε ζσκαηηθή ηνπο επηβάξπλζε. 

 ηηο θαηεγνξίεο πξνπαηδηθό, ηδνύληνξ θαη πξνηδνύληνξ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1-2 θνξίηζηα ζε έθαζηε θαηεγνξία. 

 Απαηηείηαη θαηάζηαζε/δειηίν πγείαο έθαζηνπ πνδνζθαηξηζηή ζεσξεκέλε από γηαηξό. 

 Θα γίλεη ζύζθεςε ησλ ππεπζύλσλ ησλ νκάδσλ ηελ πξώηε εκέξα γηα ην πξόγξακκα θαη ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε. 
 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1
η
  ΖΜΔΡΑ           άββαηο 4 Απριλίοσ  2015  

 

- Πξσί: Άθημε ησλ νκάδσλ 

- 12.00 κ.κ.: Σερληθή ζύζθεςε ζην Ξελνδνρείν – Πξόγξακκα 

- Απόγεπκα 15.00 κ.κ.-19.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 1εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ 
 

2
η
  ΖΜΔΡΑ           Κπξηαθή 5 Απριλίοσ 2015 

 

- Πξσί: 10.00 π.κ.-14.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 2εο αγσληζηηθή γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ 

- Απόγεπκα 16.00 κ.κ.-20.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο  3εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ 

- 20.00 κ.κ.-22.00 κ.κ.: εκηλάξην γηα ην ηελ νξγάλσζε ηνπ παηδηθνύ πνδνζθαίξνπ, αληαιιαγή απόςεσλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ησλ απνζηνιώλ θαη ησλ  πξνπνλεηώλ ηνπ Ρεζύκλνπ. 
 

3
η
  ΖΜΔΡΑ           Γεσηέρα 6 Απριλίοσ  2015 

 

- Πξσί 10.00 π.κ.-14.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο 

- Απόγεπκα 16.00 κ.κ.-20.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο 

- Βξάδπ: Έμνδνο ησλ ζπλνδώλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη γλσξηκία κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο από 

νκάδεο ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ησλ άιισλ πόιεσλ 
 

4
η
  ΖΜΔΡΑ           Σρίηη 7 Απριλίοσ 2015 

 

- Πξσί 09.00 π.κ.-13.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή αγώλσλ θαηάηαμεο 

- Απόγεπκα 15.00 κ.κ.-19.00 κ.κ.: Γηεμαγσγή ηνπ κηθξνύ θαη κεγάινπ ηειηθνύ 

- 19.00: Απνλνκέο επάζισλ 

- Σειεηή ιήμεο, απνραηξεηηζκό ησλ νκάδσλ - Λήμε ηνπ ηνπξλνπά 
 

ΚΟΣΟ: 
 

Σηκή αλά παηδί – επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 



ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ 120€ αλά παηδί 

 Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ 

 Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά 

 Δθδξνκή (6
ε
 κέξα) ζηελ Ιζηνξηθή Ιεξά Μνλή Αξθαδίνπ, ζην παξαδνζηαθό Κξεηηθό ρσξηό Αξράλεο θαη ζηελ 

πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ 

 Γηακνλή γηα πέληε (5) λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 3*Sup ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα ή 

πεληάθιηλα (2 ρσξηζηνί ρώξνη) δσκάηηα 

 Πιήξεο δηαηξνθή θαζεκεξηλώο 

 πκκεηνρή ζε 3-5 αγώλεο 

 Μεηάιιηα ζε όινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο 

 Γηπιώκαηα γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Αλακλεζηηθό θύπειιν γηα θάζε νκάδα 

 Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο 

 Φ.Π.Α. 

 

Προζθορά: 

 Μία δσξεάλ ζπκκεηνρή γηα θάζε 20 ζπκκεηνρέο (πιεξώλνληαη κόλν νη θόξνη αεξνδξνκίσλ) 

 

ΓΟΝΔΗ/ΦΗΛΟΗ: 

 Γπλαηόηεηα γνλέσλ θαη θίισλ λα ζπληαμηδέςνπλ ζηελ Κξήηε  

 

ΚΟΣΟ: 
 

Σηκή αλά άηνκν – επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 
ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ 120€ αλά άηνκν 

 Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ 

 Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά 

 Δθδξνκή (6
ε
 κέξα) ζηελ Ιζηνξηθή Μνλή Αξθαδίνπ, ζην παξαδνζηαθό Κξεηηθό ρσξηό Αξράλεο θαη ζηελ πόιε ηνπ 

Ηξαθιείνπ 

 Γηακνλή γηα πέληε (5) λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 3*Sup ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα κε 

πιήξε δηαηξνθή 

 Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο 

 Φ.Π.Α. 

 

           



AITΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

το ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

υπό την αιγίδα τησ <<Ζνωςησ Ποδοςφαιρικών ωματείων Ρεθφμνου>> 
 

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

Εmail :  

 

ΘΜΕΙΩΣΕ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ 

1. ΝΕΩΝ          ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ                1998/99 
 
 

2. ΠΑΙΔΙΚΟ      ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ               2000/01                           
 
 

3. ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ      ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ       2002/03 
  

4.  ΣΗΟΤΝΙΟΡ   ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ              2004/05                                           
 
 

5. ΠΡΟΣΗΟΤΝΙΟΡ   ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ       2006/07     
 

ΤΝΟΔΟΙ ΕΚΣΟ ΑΠΟΣΟΛΘ (ΠΕΡΙΠΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ)   

ΧΡΩΜΑΣΑ  ΟΜΑΔΑ     ……………………………………………………………                          

Δηλώνουμε υπεφθυνα ότι ςυμμετάςχουμε ςτο τουρνουά με τα παραπάνω τμήματα και θα ςτείλουμε  μια 

προκαταβολή το 30 % του ςυνολικοφ ποςοφ. 

Ο ΠΡΟΠΟΝΘΣΘ                                                      Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΜΑΔΑ  

 

 

Στείλτε την Αίτηςη ςυμπληρωμζνη και μια Φωτογραφία τησ ομάδασ   

ςτo  Εmail   info@htscy.com 

mailto:info@htscy.com

