
 

 

 
 

 

      
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

•  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 αποτέλεσμα του.  

• Στην τελική κατάταξη των ομάδων στη φάση των ομίλων σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύει ότι 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ).  

• Στα παιγνίδια κατάταξης, σε περίπτωση ισοπαλίας εκτελούνται 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 (γήπεδα, ώρες ανάπαυσης, κ. ά).  
*        Ο τρόπος διεξαγωγής πιθανά να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τον τελικό αριθμό των ομάδων, και θα 
κοινοποιηθεί   έγκαιρα σε όλα τα σωματεία!!  
   

2. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Παιδικό  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 και 2007. Κάθε ομάδα θα 
δώσει το λιγότερο 4 αγώνες (3 αγώνες ομίλου και έναν κατάταξης, πρόγραμμα αγώνων επισυνάπτεται). 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων, 11:11, με μπάλες Νο 5, σε δύο ημίχρονα των 35 
λεπτών. . Αλλαγές: Χωρίς όριο. Παίκτης που έχει βγει με αλλαγή δεν παίζει στον ίδιο αγώνα. 
 
Προπαιδικό  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2008 και 2009. Κάθε ομάδα θα 
δώσει το λιγότερο 4 αγώνες (3 αγώνες ομίλου και έναν κατάταξης, πρόγραμμα αγώνων επισυνάπτεται). 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων, 11:11, με μπάλες Νο 5, σε δύο ημίχρονα των 30 
λεπτών. Επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε κάθε αγώνα. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί.  
 
Τζούνιορ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2010 και 2011. Κάθε ομάδα θα 
δώσει το λιγότερο 4 αγώνες (3 αγώνες ομίλου και έναν κατάταξης, πρόγραμμα αγώνων επισυνάπτεται). 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα 60 Χ 40 μ. (1/2 γήπεδο στο πλάι), 9:9, εστίες 5μ., με μπάλες Νο 4, σε 
δύο ημίχρονα των 25 λεπτών. Επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε κάθε αγώνα. Ποδοσφαιριστής που 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 



αντικαθίσταται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός του οφσάιντ. Η πλάγια 
επαναφορά γίνεται κανονικά με τα χέρια. 
 
Pre Τζούνιορ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2012 και 2013. Κάθε ομάδα θα 
δώσει το λιγότερο 4 αγώνες (3 αγώνες ομίλου και έναν κατάταξης, πρόγραμμα αγώνων επισυνάπτεται). 
Οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδα 30 Χ 40 μ.  7:7, εστίες 3μ., με μπάλες Νο 4, σε δύο ημίχρονα των 20 
λεπτών. Επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε κάθε αγώνα. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί. Δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός του οφσάιντ. Η πλάγια επαναφορά γίνεται 
κανονικά με τα χέρια. 

 
3. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 
Οι ποινές που επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές αφορούν ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού από το 
τουρνουά.  

• Δύο 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.  

 
- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ομίλους για την τελική κατάταξη θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά σειρά: 
Α)  2 (δύο) ομάδων   1. ο μεταξύ τους αγώνας      2. η διαφορά τερμάτων συνολικά στον όμιλο     3. η 
καλύτερη  επίθεση συνολικά στον όμιλο. 

Β)  3 (τριών) ομάδων  1. Η βαθμολογία μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων   2. η διαφορά τερμάτων στους 
μεταξύ τους αγώνες    3. η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες. 
Γ) Αν και στην Α & Β περίπτωση υπάρχει πλήρης ισοβαθμία, θα γίνεται κλήρωση. 
 

- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Όλους τους αγώνες του τουρνουά θα διευθύνουν διαιτητές ορισμένοι από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ 
Ξάνθης. Οι διαιτητές των αγώνων εφαρμόζουν τον Κ.Α.Π. και ελέγχουν τη σωστή διεξαγωγή του τουρνουά 
σύμφωνα με τους κανονισμούς του.  
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