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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Κ16 | Αγόρια γεννημένα από 01.01.2007 και αργότερα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Τρίτη 03.01.2023 Πέμπτη 05.01.2023 09:00 16:00 
 

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

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του τουρνουά 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΟΜΙΛΟΙ (Α+Β+Γ) ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ / ΑΓΩΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΑ 

3x4 ομάδες 11x11 2x30’ / 5’ διάλειμμα 7 2 11x11 Νο 5 
 

* σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο προπονητών -παρουσία του διαιτητή και εκπροσώπου του διοργανωτή- 

μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των αλλαγών σε περισσότερες 

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

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

* 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)  

 

1. Φάση Ομίλων  

* Όλες οι ομάδες του ομίλου παίζουν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες  

* Η νίκη δίνει τρεις (3) βαθμούς, η ισοπαλία έναν (1) και η ήττα μηδέν (0)  

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά:  

α: διαφορά τερμάτων, β: καλύτερη επίθεση, γ: καλύτερη άμυνα, δ: μεταξύ τους παιχνίδι, ε: κλήρωση 
 

2. Φάση Κατάταξης 

* Ημιτελικοί 

οι 3 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και ο καλύτερος 2ος όλων των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους ως εξής: 
  

Α1 – Γ1 & B1 - AΒΓ2/1 
 

* Τελικοί  

Θέσεις 1, 2: Νικητής (Α1-Γ1) -  Νικητής (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 3, 4: Ηττημένος (Α1-Γ1) -  Ηττημένος (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 5, 6: ΑΒΓ2/2 - ΑΒΓ2/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 2η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 7, 8: ΑΒΓ3/1 - ΑΒΓ3/2 (1ος & 2ος καλύτερος από 3η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 9, 10: ΑΒΓ3/3 - ΑΒΓ4/1 (3ος καλύτερος από 3η θέση και 1ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 11, 12: ΑΒΓ4/2 - ΑΒΓ4/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 
 

* σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια εκτελούνται 5 πέναλτι εναλλάξ και στη συνέχεια από 1 μέχρι την ανάδειξη του νικητή 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
 

* τουλάχιστον τριάντα (30’) λεπτά πριν από τη προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα της ομάδας 

* μέγιστος επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης έναρξης παιχνιδιού είναι τα δεκαπέντε (15’) λεπτά και εφόσον η ομάδα 

που άργησε να προσέλθει το έκανε αποδεδειγμένα για λόγους ανωτέρας βίας 

* μη προσέλευση ή αδικαιολογήτως καθυστερημένη προσέλευση ομάδας σημαίνει απώλεια του παιχνιδιού με σκορ 

3-0. Σε περίπτωση επανάληψης αποβολή από την συνέχεια του τουρνουά 

* διαφορετικές αποφάσεις μπορούν να παρθούν από την διοργάνωση για την ίδια περίπτωση (π.χ. καθυστερημένη 

έναρξη ή μη διεξαγωγή κάποιου παιχνιδιού). Οι παραπάνω αποφάσεις είναι τελικές και μη εφέσιμες 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Πριν την έναρξη του Τουρνουά 

* αποστολή / παράδοση  της δήλωσης συμμετοχής του Συλλόγου και των συνοδευτικών εγγράφων 

* αποστολή με email της λίστας των παικτών ανά τμήμα / κατηγορία σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής  

* έλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων ηλικίας των παικτών (δελτίο Ε.Π.Ο. ή προσωρινό δελτίο της οικείας Ε.Π.Σ. ή 

πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία ή διαβατήριο, κτλ). Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν 

φωτογραφία σφραγισμένη από επίσημη αρχή 
 

2. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά 

* μέχρι και δεκαπέντε (15’) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, παράδοση στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης στο 

γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της λίστας των παικτών του συγκεκριμένου αγώνα 

* ο εκπρόσωπος του συλλόγου έχει τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα ηλικίας των παικτών κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και τα επιδεικνύει οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθούν είτε στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης είτε στον διαιτητή 

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

αρκεί να αναγράφεται στην αρχική λίστα του μικρότερου ηλικιακά τμήματος 

* σε περίπτωση ένστασης, πλην αυτής του ελέγχου εγγράφων που πιστοποιούν την ηλικία των συμμετεχόντων η 

οποία εξετάζεται επιτόπου από τον διαιτητή, αυτή θα πρέπει να αναγραφεί από τον εκπρόσωπο της ενιστάμενης 

ομάδας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και να δοθεί στον διαιτητή, που με τη σειρά του θα την παραδώσει στην 

διοργάνωση  προς εξέταση 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ 
 

* δύο (2) κίτρινες κάρτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποβολή του παίκτη από 

τη συνέχεια του παιχνιδιού και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο 

* σε περίπτωση αποβολής του παίκτη με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα, θα αποβάλλεται αυτόματα από το επόμενο 

παιχνίδι της ομάδας του εκτός αν το πειθαρχικό παράπτωμα είναι τέτοιο που θα πρέπει να του επιβληθεί μεγαλύτερη 

ποινή. Στη τελευταία περίπτωση την απόφαση λαμβάνει η διοργάνωση και η απόφασή της είναι τελική και μη εφέσιμη 

 

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 

 

ΛΟΙΠΑ 
 

* οποιαδήποτε διαφωνία ή απόφαση δεν ρυθμίζεται από τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες του Τουρνουά, 

θα αποκαθίσταται από την διοργάνωση, της οποίας η απόφαση είναι τελική και μη εφέσιμη 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Κ14 | Αγόρια γεννημένα από 01.01.2009 και αργότερα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Τρίτη 03.01.2023 Πέμπτη 05.01.2023 09:00 16:00 
 

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

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του τουρνουά 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΟΜΙΛΟΙ (Α+Β+Γ) ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ / ΑΓΩΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΑ 

3x4 ομάδες 11x11 2x30’ / 5’ διάλειμμα 7 2 11x11 Νο 5 
 

* σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο προπονητών -παρουσία του διαιτητή και εκπροσώπου του διοργανωτή- 

μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των αλλαγών σε περισσότερες 

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

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

* 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)  

 

1. Φάση Ομίλων  

* Όλες οι ομάδες του ομίλου παίζουν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες  

* Η νίκη δίνει τρεις (3) βαθμούς, η ισοπαλία έναν (1) και η ήττα μηδέν (0)  

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά:  

α: διαφορά τερμάτων, β: καλύτερη επίθεση, γ: καλύτερη άμυνα, δ: μεταξύ τους παιχνίδι, ε: κλήρωση 
 

2. Φάση Κατάταξης 

* Ημιτελικοί 

οι 3 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και ο καλύτερος 2ος όλων των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους ως εξής: 
  

Α1 – Γ1 & B1 - AΒΓ2/1 
 

* Τελικοί  

Θέσεις 1, 2: Νικητής (Α1-Γ1) -  Νικητής (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 3, 4: Ηττημένος (Α1-Γ1) -  Ηττημένος (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 5, 6: ΑΒΓ2/2 - ΑΒΓ2/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 2η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 7, 8: ΑΒΓ3/1 - ΑΒΓ3/2 (1ος & 2ος καλύτερος από 3η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 9, 10: ΑΒΓ3/3 - ΑΒΓ4/1 (3ος καλύτερος από 3η θέση και 1ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 11, 12: ΑΒΓ4/2 - ΑΒΓ4/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 
 

* σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια εκτελούνται 5 πέναλτι εναλλάξ και στη συνέχεια από 1 μέχρι την ανάδειξη του νικητή 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
 

* τουλάχιστον τριάντα (30’) λεπτά πριν από τη προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα της ομάδας 

* μέγιστος επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης έναρξης παιχνιδιού είναι τα δεκαπέντε (15’) λεπτά και εφόσον η ομάδα 

που άργησε να προσέλθει το έκανε αποδεδειγμένα για λόγους ανωτέρας βίας 

* μη προσέλευση ή αδικαιολογήτως καθυστερημένη προσέλευση ομάδας σημαίνει απώλεια του παιχνιδιού με σκορ 

3-0. Σε περίπτωση επανάληψης αποβολή από την συνέχεια του τουρνουά 

* διαφορετικές αποφάσεις μπορούν να παρθούν από την διοργάνωση για την ίδια περίπτωση (π.χ. καθυστερημένη 

έναρξη ή μη διεξαγωγή κάποιου παιχνιδιού). Οι παραπάνω αποφάσεις είναι τελικές και μη εφέσιμες 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Πριν την έναρξη του Τουρνουά 

* αποστολή / παράδοση  της δήλωσης συμμετοχής του Συλλόγου και των συνοδευτικών εγγράφων 

* αποστολή με email της λίστας των παικτών ανά τμήμα / κατηγορία σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής  

* έλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων ηλικίας των παικτών (δελτίο Ε.Π.Ο. ή προσωρινό δελτίο της οικείας Ε.Π.Σ. ή 

πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία ή διαβατήριο, κτλ). Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν 

φωτογραφία σφραγισμένη από επίσημη αρχή 
 

2. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά 

* μέχρι και δεκαπέντε (15’) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, παράδοση στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης στο 

γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της λίστας των παικτών του συγκεκριμένου αγώνα 

* ο εκπρόσωπος του συλλόγου έχει τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα ηλικίας των παικτών κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και τα επιδεικνύει οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθούν είτε στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης είτε στον διαιτητή 

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

αρκεί να αναγράφεται στην αρχική λίστα του μικρότερου ηλικιακά τμήματος 

* σε περίπτωση ένστασης, πλην αυτής του ελέγχου εγγράφων που πιστοποιούν την ηλικία των συμμετεχόντων η 

οποία εξετάζεται επιτόπου από τον διαιτητή, αυτή θα πρέπει να αναγραφεί από τον εκπρόσωπο της ενιστάμενης 

ομάδας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και να δοθεί στον διαιτητή, που με τη σειρά του θα την παραδώσει στην 

διοργάνωση  προς εξέταση 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ 
 

* δύο (2) κίτρινες κάρτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποβολή του παίκτη από 

τη συνέχεια του παιχνιδιού και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο 

* σε περίπτωση αποβολής του παίκτη με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα, θα αποβάλλεται αυτόματα από το επόμενο 

παιχνίδι της ομάδας του εκτός αν το πειθαρχικό παράπτωμα είναι τέτοιο που θα πρέπει να του επιβληθεί μεγαλύτερη 

ποινή. Στη τελευταία περίπτωση την απόφαση λαμβάνει η διοργάνωση και η απόφασή της είναι τελική και μη εφέσιμη 

 

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 

 

ΛΟΙΠΑ 
 

* οποιαδήποτε διαφωνία ή απόφαση δεν ρυθμίζεται από τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες του Τουρνουά, 

θα αποκαθίσταται από την διοργάνωση, της οποίας η απόφαση είναι τελική και μη εφέσιμη 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Κ12 | Αγόρια γεννημένα από 01.01.2011 και αργότερα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Τρίτη 03.01.2023 Πέμπτη 05.01.2023 09:00 16:00 
 

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

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του τουρνουά 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΟΜΙΛΟΙ (Α+Β+Γ) ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ / ΑΓΩΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΑ 

3x4 ομάδες 9x9 2x25’ / 5’ διάλειμμα 99 1 65-55x45-40m Νο 4 
 

* σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο προπονητών -παρουσία του διαιτητή και εκπροσώπου του διοργανωτή- 

μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των αλλαγών σε περισσότερες 

* από τη στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής γίνει αλλαγή ΕΧΕΙ δικαίωμα να επαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο παιχνίδι. 

Όλες οι αλλαγές γίνονται σε νεκρό χρόνο 

* ισχύει ο κανονισμός του off-side 

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

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

μπάλες)  

 

1. Φάση Ομίλων  

* Όλες οι ομάδες του ομίλου παίζουν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες  

* Η νίκη δίνει τρεις (3) βαθμούς, η ισοπαλία έναν (1) και η ήττα μηδέν (0)  

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά:  

α: διαφορά τερμάτων, β: καλύτερη επίθεση, γ: καλύτερη άμυνα, δ: μεταξύ τους παιχνίδι, ε: κλήρωση 
 

2. Φάση Κατάταξης 

* Ημιτελικοί 

οι 3 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και ο καλύτερος 2ος όλων των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους ως εξής: 
  

Α1 – Γ1 & B1 - AΒΓ2/1 
 

* Τελικοί  

Θέσεις 1, 2: Νικητής (Α1-Γ1) -  Νικητής (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 3, 4: Ηττημένος (Α1-Γ1) -  Ηττημένος (Β1-ΑΒΓ2/1) 

Θέσεις 5, 6: ΑΒΓ2/2 - ΑΒΓ2/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 2η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 7, 8: ΑΒΓ3/1 - ΑΒΓ3/2 (1ος & 2ος καλύτερος από 3η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 9, 10: ΑΒΓ3/3 - ΑΒΓ4/1 (3ος καλύτερος από 3η θέση και 1ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 

Θέσεις 11, 12: ΑΒΓ4/2 - ΑΒΓ4/3 (2ος & 3ος καλύτερος από 4η θέση όλων των ομίλων) 
 

* σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια εκτελούνται 5 πέναλτι εναλλάξ και στη συνέχεια από 1 μέχρι την ανάδειξη του νικητή 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Πριν την έναρξη του Τουρνουά 

* αποστολή / παράδοση  της δήλωσης συμμετοχής του Συλλόγου και των συνοδευτικών εγγράφων 

* αποστολή με email της λίστας των παικτών ανά τμήμα / κατηγορία σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής  

* έλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων ηλικίας των παικτών (δελτίο Ε.Π.Ο. ή προσωρινό δελτίο της οικείας Ε.Π.Σ. ή 

πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία ή διαβατήριο, κτλ). Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν 

φωτογραφία σφραγισμένη από επίσημη αρχή 
 

2. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά 

* μέχρι και δεκαπέντε (15’) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, παράδοση στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης στο 

γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της λίστας των παικτών του συγκεκριμένου αγώνα 

* ο εκπρόσωπος του συλλόγου έχει τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα ηλικίας των παικτών κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και τα επιδεικνύει οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθούν είτε στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης είτε στον διαιτητή 

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

αρκεί να αναγράφεται στην αρχική λίστα του μικρότερου ηλικιακά τμήματος 

* σε περίπτωση ένστασης, πλην αυτής του ελέγχου εγγράφων που πιστοποιούν την ηλικία των συμμετεχόντων η 

οποία εξετάζεται επιτόπου από τον διαιτητή, αυτή θα πρέπει να αναγραφεί από τον εκπρόσωπο της ενιστάμενης 

ομάδας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και να δοθεί στον διαιτητή, που με τη σειρά του θα την παραδώσει στην 

διοργάνωση  προς εξέταση 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ 
 

* δύο (2) κίτρινες κάρτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποβολή του παίκτη από 

τη συνέχεια του παιχνιδιού και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο 

* σε περίπτωση αποβολής του παίκτη με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα, θα αποβάλλεται αυτόματα από το επόμενο 

παιχνίδι της ομάδας του εκτός αν το πειθαρχικό παράπτωμα είναι τέτοιο που θα πρέπει να του επιβληθεί μεγαλύτερη 

ποινή. Στη τελευταία περίπτωση την απόφαση λαμβάνει η διοργάνωση και η απόφασή της είναι τελική και μη εφέσιμη 

 

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 

 

ΛΟΙΠΑ 
 

* οποιαδήποτε διαφωνία ή απόφαση δεν ρυθμίζεται από τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες του Τουρνουά, 

θα αποκαθίσταται από την διοργάνωση, της οποίας η απόφαση είναι τελική και μη εφέσιμη 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Κ10 | Αγόρια γεννημένα από 01.01.2013 και αργότερα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Τρίτη 03.01.2023 Πέμπτη 05.01.2023 09:00 16:00 
 

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

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του τουρνουά 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

ΟΜΙΛΟΙ (Α) ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ / ΑΓΩΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΑ 

1x4 ομάδες 7x7 2x20’ / 5’ διάλειμμα 99 1 45-50x25-30m Νο 4 
 

* από τη στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής γίνει αλλαγή ΕΧΕΙ δικαίωμα να επαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο παιχνίδι. 

Όλες οι αλλαγές γίνονται σε νεκρό χρόνο 

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

* ο κανονισμός του off side ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, τα πλάγια άουτ εκτελούνται με τα χέρια   

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

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

μπάλες)  

 

1. Φάση Ομίλων / Μίνι Πρωτάθλημα  

* Όλες οι ομάδες του ομίλου παίζουν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες  

* Η νίκη δίνει τρεις (3) βαθμούς, η ισοπαλία έναν (1) και η ήττα μηδέν (0)  

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά:  

α: διαφορά τερμάτων, β: καλύτερη επίθεση, γ: καλύτερη άμυνα, δ: μεταξύ τους παιχνίδι, ε: κλήρωση 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
 

* τουλάχιστον τριάντα (30’) λεπτά πριν από τη προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα της ομάδας 

* μέγιστος επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης έναρξης παιχνιδιού είναι τα δεκαπέντε (15’) λεπτά και εφόσον η ομάδα 

που άργησε να προσέλθει το έκανε αποδεδειγμένα για λόγους ανωτέρας βίας 

* μη προσέλευση ή αδικαιολογήτως καθυστερημένη προσέλευση ομάδας σημαίνει απώλεια του παιχνιδιού με σκορ 

3-0. Σε περίπτωση επανάληψης αποβολή από την συνέχεια του τουρνουά 

* διαφορετικές αποφάσεις μπορούν να παρθούν από την διοργάνωση για την ίδια περίπτωση (π.χ. καθυστερημένη 

έναρξη ή μη διεξαγωγή κάποιου παιχνιδιού). Οι παραπάνω αποφάσεις είναι τελικές και μη εφέσιμες 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Πριν την έναρξη του Τουρνουά 

* αποστολή / παράδοση  της δήλωσης συμμετοχής του Συλλόγου και των συνοδευτικών εγγράφων 

* αποστολή με email της λίστας των παικτών ανά τμήμα / κατηγορία σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής  

* έλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων ηλικίας των παικτών (δελτίο Ε.Π.Ο. ή προσωρινό δελτίο της οικείας Ε.Π.Σ. ή 

πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία ή διαβατήριο, κτλ). Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν 

φωτογραφία σφραγισμένη από επίσημη αρχή 
 

2. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά 

* μέχρι και δεκαπέντε (15’) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, παράδοση στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης στο 

γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της λίστας των παικτών του συγκεκριμένου αγώνα 

* ο εκπρόσωπος του συλλόγου έχει τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα ηλικίας των παικτών κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και τα επιδεικνύει οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθούν είτε στον εκπρόσωπο της διοργάνωσης είτε στον διαιτητή 

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

αρκεί να αναγράφεται στην αρχική λίστα του μικρότερου ηλικιακά τμήματος 

* σε περίπτωση ένστασης, πλην αυτής του ελέγχου εγγράφων που πιστοποιούν την ηλικία των συμμετεχόντων η 

οποία εξετάζεται επιτόπου από τον διαιτητή, αυτή θα πρέπει να αναγραφεί από τον εκπρόσωπο της ενιστάμενης 

ομάδας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και να δοθεί στον διαιτητή, που με τη σειρά του θα την παραδώσει στην 

διοργάνωση  προς εξέταση 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ 
 

* δύο (2) κίτρινες κάρτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποβολή του παίκτη από 

τη συνέχεια του παιχνιδιού και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο 

* σε περίπτωση αποβολής του παίκτη με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα, θα αποβάλλεται αυτόματα από το επόμενο 

παιχνίδι της ομάδας του εκτός αν το πειθαρχικό παράπτωμα είναι τέτοιο που θα πρέπει να του επιβληθεί μεγαλύτερη 

ποινή. Στη τελευταία περίπτωση την απόφαση λαμβάνει η διοργάνωση και η απόφασή της είναι τελική και μη εφέσιμη 

 

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 

 

ΛΟΙΠΑ 
 

* οποιαδήποτε διαφωνία ή απόφαση δεν ρυθμίζεται από τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες του Τουρνουά, 

θα αποκαθίσταται από την διοργάνωση, της οποίας η απόφαση είναι τελική και μη εφέσιμη 
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