ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Μετά από 8 χρόνια και 2 επιτυχημένα τουρνουά επιστρέφει και διοργανώνει ο
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και η ΕΠΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με την ΑΙΓΊΔΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ το 3ο BIKOS COLA CUP

ΠΛΑΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Για τέσσερις ημέρες περίπου 70 ομάδες σε 4 κατηγορίες
K-16 γεννηθέντες 2003-2004 ( έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται 2 αθλητές
γεννημένοι το 2002 ) K-14 γεννηθέντες 2005-2006 / K-12 γεννηθέντες
2007-2008 / K-10 γεννηθέντες 2009-2010 - με 1200 αθλητές ηλικίας
από 8 έως 16 ετών θα βρεθούνε στα γήπεδα μας (σε πάνω από 7 γήπεδα
που ανήκουν στην περιφέρεια της ΕΠΣ) όπου θα συμμετέχουν στο
τουρνουά.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΣ
Συνεργασία και προβολή τόσο πριν και τις ημέρες του τουρνουά αλλά και μετά
με αποτελέσματα και παρουσιάσεις ομάδων και αθλητών από τις τοπικές
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ .ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ. SITE.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
● Σε κάθε κατηγορία στην Α φάση οι ομάδες χωρίζονται σε group και σε
ομίλους των τεσσάρων, όπου αγωνίζονται όλοι εναντίον όλων σε τρεις
αγώνες.
● Στην επόμενη φάση θα γίνουν οι τελικοί οι μικροί τελικοί και αγώνες
κατάταξης.
● Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΠΟ που ισχύουν
για παιδικά τουρνουά .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και η ΕΠΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ θα φροντίσουν για το
αγωνιστικό πρόγραμμα και την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά,
φροντίζοντας να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό όπως :
ΓΙΑΤΡΟΣ σε κάθε αγώνα & κάθε γήπεδο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ από τους επίσημους Διαιτητές της Ένωσης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Αγώνες Κ-12 / Κ-10
Αγώνες Κ-16 / Κ-14

25’ ανά ημίχρονο.
30’ ανά ημίχρονο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Να έχουν άριστη συμπεριφορά στα γήπεδα όπου θα διεξάγεται το τουρνουά,
Επίσης θα πρέπει να προσέχουνε τα προσωπικά τους αντικείμενα γιατί σε
περίπτωση απώλειάς τους δεν φέρει καμία ευθύνη η διοργανώτρια .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
• Οι αθλητές θα αγωνίζονται με Πιστοποιητικό γέννησης αθλητών
επικυρωμένο με σφραγίδα πάνω στην φωτογραφία του αθλητή ή δελτίο ΕΠΟ
ή ταυτότητα και δεν υπάρχει περιορισμός αλλοδαπών.
•Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη κατάσταση υγείας αθλητών από Γιατρό .
•Υπεύθυνη δήλωση από τους κηδεμόνες των αθλητών ότι ουδεμία ευθύνη
φέρει η διοργανώτρια για τυχόν τραυματισμούς ή οποιαδήποτε άλλα
απρόοπτα συμβούν.
• Οι υπεύθυνοι των ομάδων πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά .

ΕΠΑΘΛΑ & ΔΩΡΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κύπελλα για τις τρεις πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας.
Αναμνηστικά μετάλλια για όλους τους αθλητές
Βράβευση MVP ανά κατηγορία με έπαθλο
Βράβευση πρώτος σκόρερ ανά κατηγορία με έπαθλο
Νερό σε κάθε αγώνα σε όλους τους αθλητές
Δώρα από χορηγούς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Μέρα 1η 28 Ιουνίου
10:00-21:00
ΑΓΩΝΕΣ Α ΦΑΣΗ – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.
Μέρα 2η 29 Ιουνίου
10:00-21:00
ΑΓΩΝΕΣ Α ΦΑΣΗ – 2η – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.
Μέρα 3η 30 Ιουνίου
10:00-14:00
ΑΓΩΝΕΣ Α ΦΑΣΗ – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16.00-21.00
ΑΓΩΝΕΣ Β ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
η
Μέρα 4 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
15:00-18:00
ΑΓΩΝΕΣ Β ΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 15 Μαΐου για τις ομάδες
εκτός Νομού Ιωαννίνων και έως τις 31 Μαΐου για τις ομάδες εντός Νομού.

ΤΕΑΜ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6976569989
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 6934961249
ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΝΗΣ Γ–ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ.6939076 969 E-MAIL panagiotisdavis@gmail.com
ΣΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛ.6973694163 E-MAIL vskamnelos@yahoo.co.uk

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
15 ΕΥΡΩ
Περιλαμβάνει
Α. Συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 αγώνες
Β. Μετάλλιο
Γ. Νερό σε κάθε αγώνα
Δ. Μπανάνα σε κάθε αγώνα
Ε. Κύπελλο στις τρείς πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας
ΣΤ. Προαιρετική ξενάγηση στην Πόλη.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
105 ΕΥΡΩ & 115 ΕΥΡΩ
Περιλαμβάνει
Α. 3 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα Η 4κλινα δωμάτια.
Β. Πλήρη διατροφή 3 ημερών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. Οι αθλητές των ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά πρέπει να έχουν πρωτότυπo δελτίο ΕΠΟ ή πιστοποιητικό
γέννησης με ταυτοπροσωπία ή αστυνομική ταυτότητα και για τους αλλοδαπούς διαβατήριο. Τα παραπάνω υποχρεούται ο
συνοδός ή ο προπονητής της ομάδας να τα φέρει μαζί του και να τα προσκομίζει στο διαιτητή ή την γραμματεία του
αγώνα όπως και να έχει ατομική βεβαίωση ή κατάσταση υγείας θεωρημένη από γιατρό ή ατομική κάρτα υγείας.
Β. Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των παικτών θα δηλωθεί εξ αρχής και δεν επιτρέπεται να αλλάξει κατά την διάρκεια
του τουρνουά.
Θα τηρηθούν αυστηρά οι ηλικίες των συμμετεχόντων σε όλες τις κατηγορίες , και δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η
συμμετοχή παίκτη χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά.
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ –ΜΠΑΛΕΣ
Ο συνολικός αριθμός των ποδοσφαιριστών της κάθε
ομάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20.
Οι προπονητές μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους ποδοσφαιριστές της αποστολής κάνοντας απεριόριστες αλλαγές.
Παίκτης που αντικαταστάθηκε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς να διακόπτεται το παιχνίδι από
το κέντρο του γηπέδου (στην πλευρά των πάγκων).
Οι μπάλες για Κ-16 Κ-14 θα είναι Νο 5 και για / Κ-12 / Κ-10 Νο 4
3. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΣΚΟΡ
Κ-16 γεννηθέντες 2003-2004 ( έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται 2 αθλητές γεννημένοι το 2002 και να είναι δηλωμένοι
έως 4) / Κ-14 γεννηθέντες 2005-2006 / Κ-12 γεννηθέντες 2007-2008 / Κ-10 γεννηθέντες 2009-2010.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο ημίχρονα. Η συνολική διάρκεια του κάθε ημιχρόνου θα είναι:
Κ-16 / Κ-14 30λεπτά (με 5λεπτη διακοπή)
Κ-12 / Κ-10 25λεπτά (με 5λεπτη διακοπή)
ΣΚΟΡ – Οι αγώνες των ακαδημιών στοχεύουν στη διδασκαλία του αθλήματος, αλλά και στην ανάπτυξη συναισθημάτων
συνεργασίας ανάμεσα και στα παιδιά των αντιπάλων ομάδων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται αγωνιστικές
συμπεριφορές που δεν έχουν σεβασμό, φιλία και λογική διαχείριση της διαφοράς δυναμικότητας. Για αυτό τα σκορ δεν θα
έχουν μεγαλύτερη απόκλιση των 5 ΓΚΟΛ ( Π.Χ. 9-0 / 5-0 9-2 / 7-2 κ.λ.π.)
4. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Σε όλες τις κατηγορίες θα δημιουργηθούνε GROUP η κάθε ομάδα θα κάνει 3 αγώνες στην Α φάση των ομίλων και στην Β
φάση οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο θα παίξουν ΤΕΛΙΚΟ & ΜΙΚΡΟ ΤΕΛΙΚΟ οι υπόλοιπες ομάδες θα κάνουν αγώνα
κατάταξης εφόσον το επιθυμούν και οι αντίπαλες ομάδες.
5. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Όποιος ποδοσφαιριστής αποβληθεί από
διαιτητή σε αγώνα, για εξύβριση ή για λάκτισμα αντιπάλου εκτός φάσης , το δελτίο του θα κρατηθεί από την διοργανώτρια
αρχή μέχρι τη λήξη του τουρνουά και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα υπόλοιπα παιχνίδια. Σε περίπτωση που αποβληθεί
για δυνατό μαρκάρισμα η χέρι η ποινή ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Για τους προπονητές και τους παράγοντες που θα αποβάλλονται για εξύβριση ή βιαιοπραγία, η ποινή τους θα ισχύει μέχρι
το τέλος του τουρνουά.
Αποκλεισμό από το τουρνουά θα υποστεί και όποια αποστολή χρησιμοποιήσει παίκτη μεγαλύτερης ηλικίας και η
διοργανώτρια αρχή δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.
6. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε ομάδα πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον στολές διαφορετικού χρώματος. Αν τα χρώματα των ομάδων συμπίπτουν
σε κάποιο αγώνα, η τυπικά γηπεδούχος, βάση του προγράμματος, υποχρεούται να αλλάξει στολή.
Η κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει τουλάχιστον 4 μπάλες για το ζέσταμα και την διεξαγωγή του αγώνα.
7. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών ο αγώνας θα καθορισθεί εκ νέου από την οργανωτική επιτροπή.
8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση τους παραπάνω ειδικούς
κανόνες , τον Κ.Α.Π. και τους Κανονισμούς της FIFA.
9. 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
άμυνα 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 άμυνα στους μεταξύ τους αγώνες.
Γ) Αν και στην Α & Β περίπτωση υπάρχει πλήρης ισοβαθμία θα γίνεται κλήρωση.
10. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η πειθαρχική επιτροπή αγώνων θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση
οποιουδήποτε προβλήματος και την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά.
11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κατά την διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί γραμματεία όπου θα
συλλέγονται όλα τα στοιχεία των αγώνων και θα επιλύονται και όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, ενώ θα
γίνεται και η ενημέρωση των δημοσιογράφων, των παραγόντων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.

