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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Μ. Δευτέρα 10.04.2023 Μ. Τετάρτη 12.04.2023 09:00 15:00 
 

* η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημέρας και ώρας των αγώνων σε περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του τουρνουά 

 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ  ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΗΠΕΔΟ OFF SIDE ΜΠΑΛΑ 

Κ16 | 2007 και νεότεροι  11x11 2x30’ / 5’ διάλειμμα 7 2 11x11 Ναι Νο 5 

Κ14 | 2009 και νεότεροι 11x11 2x30’ / 5’ διάλειμμα 7 2 11x11 Ναι Νο 5 

Κ12 | 2011 και νεότεροι 9x9 2x25’ / 5’ διάλειμμα 99 1 45x60m Ναι Νο 4 

Κ10 | 2013 και νεότεροι 7x7 2x20’ / 5’ διάλειμμα 99 1 35x50m Όχι Νο 4 

 

* ο αριθμός των αλλαγών μπορεί να αυξηθεί ΜΟΝΟΝ κατόπιν συμφωνίας πριν τον αγώνα, μεταξύ των αντίπαλων 

προπονητών παρουσία του διαιτητή και του εκπροσώπου της διοργάνωσης στο γήπεδο  

* από τη στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής γίνει αλλαγή ΔΕΝ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ίδιο παιχνίδι εκτός των 

κατηγοριών Κ12 & Κ10  

* στην κατηγορία Κ10 ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιάσει τη μπάλα σε εσκεμμένη επιστροφή από συμπαίκτη του 

ενώ όλα τα πλάγια άουτ εκτελούνται με τα χέρια 

* ο κανονισμός του off side ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ στην κατηγορία Κ10  

* παίκτης από τμήμα μικρότερης κατηγορίας του Συλλόγου, μπορεί να αγωνιστεί σε τμήμα μεγαλύτερης κατηγορίας. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η μεταφορά παικτών μεταξύ των τμημάτων του Συλλόγου που αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία 

* σε περίπτωση μη προσέλευση λόγω ανωτέρας βίας κάποιου διαιτητή, ο αγώνας θα διεξαχθεί με έναν (1) διαιτητή 

* όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με μπάλες του Τουρνουά (για προθέρμανση οι ομάδες πρέπει να έχουν δικές τους 

μπάλες) 

 

ΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

* αν οι αντίπαλες ομάδες στον αγώνα φορούν τα ίδια χρώματα, η πρώτη ομάδα όπως αυτή θα αναφέρεται στο 

αγωνιστικό πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένη να φορέσει διαφορετικού χρώματος στολή ή διακριτικά 

* η φανέλα του κάθε παίκτη πρέπει να είναι αριθμημένη ενώ ο τερματοφύλακας και ο αναπληρωματικός του, πρέπει 

να φορούν στολές διαφορετικού χρώματος από τις διαγωνιζόμενες ομάδες 

* παίκτης που δεν φορά επικαλαμίδες δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί 


