NESEBAR CUP 2016
4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
20 – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΝΕΣΕΜΠΑΡ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ο

Το τουρνουά
Το 4ο Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Νέων και Παίδων "NESEBAR CUP 2016”
θα διεξαχθεί στην πόλη του Νεσέμπαρ (Μεσημβρία) και στο θέρετρο Sunny
Beach της Βουλγαρίας από 20 εως 25 Ιουνίου 2016. Το τουρνουά διοργανώνεται
υπό την αιγίδα του Δήμου Νεσέμπαρ και της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου.

Η περιοχή
Το Νεσέμπαρ (Μεσημβρία) και το Sunny Beach είναι δύο από τα δημοφιλέστερα
θαλάσσια θέρετρα και βρίσκονται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην
ανατολική Βουλγαρία. Απέχουν περίπου 400 χιλιόμετρα από τη Σόφια, την
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, με την οποία συνδέονται μέσω του Ευρωπαϊκού
Αυτοκινητοδρόμου Ε80. Το Νεσέμπαρ και το Sunny Beach είναι δημοφιλείς
προορισμοί για αθλητισμό, αναψυχή, επιχειρηματικές συναντήσεις, συνέδρια και
σεμινάρια. Είναι σύγχρονα θέρετρα υψηλής κατηγορίας με πολυτελή ξενοδοχεία,
εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπορικά κέντρα και χώρους αναψυχής.
Ηλικιακές Κατηγορίες
Κατηγορία
U19
U17
U15
U13
U11
U9

Έτος γεννήσεως
γεννηθέντες 1997 – 1998
γεννηθέντες 1999 – 2000
γεννηθέντες 2001 – 2002
γεννηθέντες 2003 – 2004
γεννηθέντες 2005 – 2006
γεννηθέντες 2007 – 2008

Διάρκεια αγώνα
2 х 35΄
2 х 30΄
2 х 30΄
2 х 25΄
2 х 20΄
2 х 15΄

Αριθμ. παίκτών
11 х 11
11 х 11
11 х 11
11 х 11
9х9
7х7
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Το πρόγραμμα
Δευτέρα, 20 Ιουνίου: 12.00 – 18.00: Άφιξη των ομάδων στα ξενοδοχεία στο
Νεσέμπαρ και στο Sunny Beach.
18.30: Συγκέντρωση προπονητών - τεχνική συνέντευξη.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Τρίτη, 21 Ιουνίου: Πρωϊνό.
09.00: Έναρξη του τουρνουά. Αγώνες για την προκριματική φάση.
Γεύμα.
Αγώνες για την προκριματική φάση.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Τετάρτη, 22 Ιουνίου: Πρωϊνό.
Αγώνες για την προκριματική φάση.
Γεύμα.
Αγώνες για την προκριματική φάση.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Πέμπτη, 23 Ιουνίου: Πρωϊνό.
Αγώνες για την προκριματική φάση.
Γεύμα.
Αγώνες για την προκριματική φάση.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Παρασκευή, 24 Ιουνίου: Πρωϊνό.
Ημιτελικοί και αγώνες κατάταξης.
Γεύμα.
Ημιτελικοί, τελικοί και αγώνες κατάταξης.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σάββατο, 25 Ιουνίου: Πρωϊνό. Τελικοί και αγώνες κατάταξης
Τελετή λήξης και απονομή επάθλων
Αναχώρηση των ομάδων
Τρόπος διεξαγωγής – Κανονισμοί
Στην προκριματική φάση του τουρνουά οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους των 4
ή 5 ομάδων. Στους ομίλους οι ομάδες αντιμετωπίζει η μία την άλλη. Στην
επόμενη φάση οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται στον τελικό της
κατηγορίας, οι δεύτερες ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται στο μικρό τελικό της
κατηγορίας και οι υπόλοιπες ομάδες ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν στους
ομίλους τους δίνουν αγώνες κατάταξης. Το τουρνουά διεξάγεται σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της FIFA και της
UEFA. Το τουρνουά είναι ανοιχτό όχι μόνο σε σωματεία μέλη ομοσπονδιών αλλά
και σε ιδιωτικές ακαδημίες και σχολές ποδοσφαίρου. Επίσημοι διαιτητές
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επιλεγμένοι από τη Βουλγαρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα διευθύνουν τους
αγώνες του τουρνουά. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με την παρουσία γιατρού.
Γήπεδα
Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξαχθούν σε 8 διαφορετικά γήπεδα στην
ευρύτερη περιοχή του Νεσέμπαρ και του Sunny Beach. Τα περισσότερα γήπεδα
είναι με φυσικό χλοοτάπητα ενώ χρησιμοποιούνται και γήπεδα με πλαστικό
τάπητα. Όλα τα γήπεδα διαθέτουν αποδυτήρια, καφε – καντίνα και πάρκινγκ.

Διαμονή και διατροφή
Οι αποστολές των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Διεθνές Τουρνουά
Ποδοσφαίρου “Nesebar Cup 2016” θα διαμείνουν σε δίκλινα και τρίκλινα
δωμάτια σε ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων στην ευρύτερη περιοχή του
Νεσέμπαρ και του Sunny Beach. Στα εστιατόρια των ιδίων ξενοδοχείων θα γίνεται
και η διατροφή των ομάδων.

Hotel Aktinia

Hotel Sirena
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Hotel Sea Grace

Hotel Delta Palace

Hotel Camelot Residence

Hotel Poseidon

Έπαθλα
• Κύπελλα για τις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση σε κάθε
ηλικιακή κατηγορία.
• Έπαθλο για τον κορυφαίο σκόρερ κάθε ηλικιακής κατηγορίας.
• Έπαθλο για τον καλύτερο τερματοφύλακα κάθε ηλικιακής κατηγορίας.
• Πιστοποιητικά συμμετοχής, αναμνηστικά και δώρα για όλους τους
ποδοσφαιριστές, προπονητές και συνοδούς κάθε αποστολής.
Θα διεξαχθεί επίσημη τελετή λήξης του τουρνουά, με τη συμμετοχή Βουλγαρικών
παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων, τραγουδιστών και μαζορετών με
πολλές άλλες εκπλήξεις.
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Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στο τουρνουά είναι 170 ευρώ ανά άτομο.
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
- Εγγραφή συμμετοχής στο τουρνουά.
- 5 διανυκτερεύσεις
- Πλήρες πακέτο διατροφής.
Το πλήρες πακέτο διατροφής συμπεριλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο.
(Σημ.: Αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο).
- Χρήση όλων των εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων.
- Δωρεάν διαμονή για τον προπονητή και τον αρχηγό της αποστολής κάθε
ομάδας.
Γονείς και συγγενείς που επιθυμούν να ακολουθήσουν τις αποστολές των
ομάδων, έχουν την δυνατότητα διαμονής και διατροφής στα ίδια ξενοδοχεία στην
τιμή των 190 Ευρώ ανά άτομο, για πέντε διανυκτερεύσεις, εφόσον υπάρχει
διαθεσιμότητα δωματίων στα ξενοδοχεία.
Χρόνος και τρόπος πληρωμής
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να προκαταβάλει ποσόν 500 ευρώ προκειμένου να
εγγραφεί στο τουρνουά “Nesebar Cup 2016”. Η πληρωμή της προκαταβολής θα
πρέπει να γίνει με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό ττων διοργανωτών μέχρι
τις 30 Απριλίου 2016.
Η πληρωμή του υπόλοιπου ποσού του κόστους συμμετοχής (ανάλογα με τον
αριθμό των ατόμων της αποστολής κάθε συμμετέχουσας ομάδας) θα πρέπει να
γίνει με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό των διοργανωτών το αργότερο
μέχρι τις 30 Μαϊου 2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
- οι αθλητές των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά πρέπει να έχουν
απαραίτητα ταυτότητα ή διαβατήριο.
- οι ομάδες θα πρέπει να αποστείλουν κατάσταση αθλητών το αργότερο μία
εβδομάδα πριν το τουρνουά.
- οι ομάδες θα πρέπει να προσκομμίσουν ομαδική κατάσταση υγείας αθλητών
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από γιατρό.
- όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραδίδονται στην κεντρική γραμματεία του
τουρνουά, αμέσως μετά την άφιξη των ομάδων και πριν την έναρξη των αγώνων.
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Η διοργανώτρια αρχή θα πραγματοποιήσει αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια και
πριν την έναρξη των αγώνων.
- θα τηρηθούν αυστηρά οι ηλικίες σε όλες τις κατηγορίες, ενώ δεν θα επιτραπεί
σε καμία περίπτωση η συμμετοχή παίκτη χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Υποχρεώσεις ομάδων
- κάθε ομάδα απαραίτητα ορίζει υπεύθυνο συνοδό.
- την ευθύνη της διαβίωσης των αθλητών στο ξενοδοχείο για τις ημέρες
διοργάνωσης του τουρνουά την αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι συνοδοί των
ομάδων.
- οι διοργανωτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το αγωνιστικό πρόγραμμα
του τουρνουά. Έχουν λάβει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά,
φροντίζοντας να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για γραμματειακή
υποστήριξη, διαιτητές αγώνων και γιατροί καθ’ όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες
διάρκειας του τουρνουά, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
- με την υπογραφή του υπευθύνου ομάδας στη δήλωση συμμετοχής αποδέχεται
όλους τους όρους διεξαγωγής του τουρνουά που αναγράφονται στην προκήρυξη
και οι διοργανωτές δεσμεύονται να υλοποιήσουν όλα όσα παραπάνω
αναφέρονται.
Για επικοινωνία και συμμετοχές
JAMP SPORTS LTD
Άκης Μαλέκος
Τηλ. 97900080
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NESEBAR CUP 2016
REGISTRATION APPLICATION FORM
FOOTBALL TEAM’S NAME :
ADDRESS – CITY – COUNTRY :
TEAM LEADER’S NAME:
TELEPHONE NUMBER :
E-MAIL / WEB SITE :
CATEGORIES : U19 ( ) U17 ( ) U15 ( ) U13 ( ) U11 ( ) U9 (
(Please fill in the field of the category or categories, in which your team will
participate)
ARRIVE :

BUS (

)

AIRPLANE (

)

)

NUMBER OF
PARTICIPANTS : LEADERS ( ) COACHES ( ) PLAYERS ( ) OTHER (
(Please fill in the fields the total number of the participants of your team)

)

DECLARATION
I declare the above:
Referring to the registration for our football team in the International Football
Tournament “NESEBAR CUP 2016”, that is going to take place in Nesebar,
Bulgaria, that we accept the regulations and conditions of the Tournament and
relieve of any responsibility the hosts of the Tournament from any kind of injury
that may occur during the Tournament. Moreover, we accept liability for
compensation that may incur before our football team’s departure from the
hotel for any damages that may occur from our players or staff during their stay
(in stadiums and hotels).
TEAM LEADER : (signature)
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