
Το 3ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου του 

Α.Π.Σ.ΛΑΙΛΑΠΑ θα διεξαχθεί 27/12/2014 και στις 28/12/2014 στο Φαφάλειο 

στάδιο 

Αναλυτικά 

1. ∆ιοργάνωση του τουρνουά 

2. Τόπος διοργάνωσης 

3. Κόστος συµµετοχής 

4. Συµµετοχή οµάδων – Κανονισµοί 

5. Ποινές 

6. Γενικές ∆ιατάξεις 

7. Έπαθλα αγώνων 

8. ∆ιαιτησία 

9. Ιατρική κάλυψη 

10. Παρατηρητές 

11. Γενικές Παρατηρήσεις 

 

1. ∆ιοργάνωση του τουρνουά 

Ο Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ µε πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου µέσα 

από µαζικές εκδηλώσεις αθλητικής δράσης, ευγενούς άµιλλας και του «ευ 

αγωνίζεσθαι», διοργανώνει το 3ο χριστουγεννιάτικο τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου 

στο Φαφαλιείο στάδιο. 

 

Η µεταφορά και η εµπέδωση των αξιών και των αρχών του αθλητισµού αλλά και η 

βελτίωση των αθλητικών ικανοτήτων των νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελούν το 

βασικό στόχο της διοργάνωσης. 

 

2. Τόπος διοργάνωσης  

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

 

3. Κόστος συµµετοχής 

50€ ανά οµάδα 

 

4. Συµµετοχή οµάδων – Κανονισµοί 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων υποβάλλονται µέχρι τη Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 

2014 

 

Τζούνιορ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2003 και 

2004. Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα 50 Χ 30 µ., 8:8, εστίες 5µ., µε µπάλες Νο 4, 

σε ένα ηµίχρονο των 25 λεπτών.  

Κάθε ποδοσφαιριστής µπορεί να συµµετέχει µε µία µόνο οµάδα της διοργάνωσης. 

Επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε κάθε αγώνα. Ποδοσφαιριστής που 

αντικαθίσταται µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. ∆εν εφαρµόζεται ο κανονισµός του 

οφ σάιντ. Η πλάγια επαναφορά γίνεται κανονικά µε τα χέρια. 

 

Συνοπτικό πρόγραµµα 

Οι αγώνες των οµίλων θα διεξαχθούν την 1η ηµέρα (Σαββάτο27/12 πρωί κ  

απόγευµα) και τη 2η ηµέρα (Κυριακή  28/12 πρωί) θα διεξαχθούν οι αγώνες 

κατάταξης.  Η τελετή λήξης είναι προγραµµατισµένη για το µεσηµέρι της Κυριακής  

στις 14.00 µµ  

 

 

 



5. Ποινές 

Οι ποινές που επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές αφορούν ποινές αγωνιστικού 

αποκλεισµού από το τουρνουά. 

∆ύο κίτρινες κάρτες σε ένα παιγνίδι συνεπάγεται αποβολή από τη συνέχεια του 

αγώνα (µη αντικατάσταση του παίκτη). 

Απευθείας κόκκινη κάρτα συνεπάγεται και τον αποκλεισµό από τον επόµενο αγώνα. 

Κόκκινη κάρτα για χειροδικία ή εξύβριση αντιπάλου ή διαιτητή συνεπάγεται 

αποκλεισµό από το τουρνουά. 

Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών και την εκδίκαση των πάσης φύσεως 

ενστάσεων που θα ανακύψουν είναι η οργανωτική επιτροπή του. Με τη συµµετοχή 

τους όλες οι οµάδες αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδιο όργανο για 

την επίλυση των διαφορών την οργανωτική επιτροπή. 

 

Τα σωµατεία - ακαδηµίες πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και 

καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και 

είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια ή απρεπή συµπεριφορά 

ποδοσφαιριστών, προπονητών και µελών των αποστολών τους. 

 

6. Γενικές ∆ιατάξεις 

Κάθε οµάδα – ακαδηµία που συµµετέχει θα πρέπει να προσκοµίσει στην οργανωτική 

επιτροπή κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα των ποδοσφαιριστών. Η ταυτοπροσωπία 

και η ηλικία του κάθε ποδοσφαιριστή θα πρέπει να αποδεικνύεται µε επίσηµα 

έγγραφα (δελτίο ΕΠΟ, πιστοποιητικό γέννησης) τα οποία θα παραδίδονται στην 

οργανωτική επιτροπή και θα παραµένουν σ’ αυτή (και στη διάθεση κάθε οµάδας) σε 

όλη τη διάρκεια του τουρνουά. 

 

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας και ηλικίας θα γίνεται για όλες τις οµάδες από την 

οργανωτική επιτροπή του τουρνουά πριν την έναρξη του. 

Χρησιµοποίηση ποδοσφαιριστή που δεν ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία που 

συµµετέχει επιφέρει το µηδενισµό της οµάδας στο συγκεκριµένο αγώνα και την 

κατακύρωση του στην αντίπαλη οµάδα ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµά του. 

 

Τα σωµατεία είναι υπεύθυνα για την υγεία των ποδοσφαιριστών που συµµετέχουν και 

οι καταστάσεις υγείας θα πρέπει να υπάρχουν για όλα τα συµµετέχοντα τµήµατα. 

Στην τελική κατάταξη των οµάδων στη φάση των οµίλων σε περίπτωση ισοβαθµίας 

θα µετρήσει κατά σειρά: α) η διαφορά τερµάτων β) η καλύτερη επίθεση γ) η 

καλύτερη άµυνα δ) ο µεταξύ τους αγώνας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διεξάγεται 

κλήρωση. 

 

Στα παιγνίδια κατάταξης, σε περίπτωση ισοπαλίας θα κτυπηθούν πέναλτι (µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τον ΚΑΠ). 

Η οργανωτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τυχόν διαφοροποιήσεις στο πρόγραµµα 

των αγώνων αλλά και ολόκληρης της διοργάνωσης 

 

7. Έπαθλα αγώνων 

Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας απονέµονται µετάλλια Σε όλες τις 

υπόλοιπες οµάδες απονέµονται αναµνηστικά συµµετοχής. 

Τιµητικές διακρίσεις απονέµονται στον πρώτο σκόρερ, τον καλύτερο τερµατοφύλακα 

και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του τουρνουά, µετά από ψηφοφορία µεταξύ των 

προπονητών των οµάδων που συµµετέχουν. 

 

Για την καλύτερη λειτουργία του τουρνουά και την αξιόπιστη βαθµολόγηση του 

καλύτερου ποδοσφαιριστή, του πρώτου σκόρερ και του καλύτερου τερµατοφύλακα, 



παρακαλούµε οι ποδοσφαιριστές να κρατούν σταθερά νούµερα σε όλη τη διάρκεια 

του τουρνουά, όµοια µε αυτά που αναγράφονται στην κατάσταση συµµετοχής . 

 

8. ∆ιαιτησία 

Χρέη διαιτητών θα εκτελούν οι προπονητές των οµάδων 

 

 

9. Ιατρική κάλυψη 

Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά θα παρευρίσκεται γιατρός. 

 

10. Παρατηρητές 

Παρατηρητές αγώνων είναι οι υπεύθυνοι του σωµατείου Α.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ οι 

οποίοι ελέγχουν τα παιγνίδια, βοηθούν τις αποστολές των οµάδων και φροντίζουν για 

την εύρυθµη λειτουργία του τουρνουά. 

 

11. Γενικές Παρατηρήσεις 

Προτείνεται τα σωµατεία – ακαδηµίες να έχουν επαρκή ρουχισµό αγώνων (ώστε να 

ανταποκριθούν στους συνεχόµενους αγώνες). 

 

Λόγω της χρονικής περιόδου και των πιθανών άσχηµων καιρικών συνθηκών καλό 

είναι να µεριµνήσουν οι συνοδοί των οµάδων ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές να 

φέρουν επαρκή ατοµικό ρουχισµό (αδιάβροχο, σκούφο, γάντια κ.ο.κ.) 

 

Οι συνοδοί των οµάδων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων πειθαρχίας και 

της µη πρόκληση υλικών ζηµιών και φθορών . 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε τον προπονητή των ακαδηµιών του 

Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ Παναγιώτη Ξούρο στο τηλ 6977482114 και το µέλος της 

διοίκησης Παναγιώτη ∆ηµητρακόπουλο στο τηλ. 6937032451. 


