
2nd Youth Football Cup

Από 
4/5/2016

Έως
7/5/2016

Χορηγός επικοινωνίας



•

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2001-2002  (11x11)

2003-2004  (11x11)

2005-2006 (9x9)

* ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Παραλια 
Κατερίνης

* ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

• Όλα τα  γήπεδα 
είναι σε 
απόσταση το 
πολύ 15’

Στην 
Κατηγορία

2001 - 2002

Δικαίωμα 
συμμετοχής 4 
γεννηθέντες 2000 
στο ρόστερ , 2 
στην εντεκάδα .



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ



Πάνω στη Θάλασσα, λίγο πιο κάτω απ’τον ήλιο. Στη σκιά του μυθικού  Ολύμπου, πάνω στο 
κύμα της Παραλίας του Θερμαϊκού κόλπου από την  πλευρά της Πιερίας θα συναντήσετε το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα Mediterranean VILLAGE.'Ένα υπερσύχρονο ξενοδοχειακό  
συγκρότημα πέντε αστέρων το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη  θάλασσα.

Σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι αθλητές θα 
φιλοξενηθούν στο hotel & Spa Mediterranean Village και hotel Mediterranean Princess ενώ οι 
γονείς θα φιλοξενηθούν στο hotel Mediterranean Resort.

www.mediterraneanhotels.gr



▪

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

• Αριθμός αθλητών εκάστης αποστολής ομάδας: Το ελάχιστο 13  άτομα για 
κάθε ομάδα που παίζει 11x11 και ελάχιστο 11 άτομα για κάθε ομάδα που 
παίζει 9x9.

• Χρονική διάρκεια αγώνων: Η ηλικιακή κατηγορία του παιδικού  (2001-2002) 
θα αγωνίζεται 70 λεπτά (35 λεπτά το ημίχρονο) με 5  λεπτά ανάπαυλα. Η 
ηλικιακή κατηγορία του προπαιδικού (2003 2004) θα αγωνίζεται 60 λεπτά (30 
λεπτά το ημίχρονο) με 5  λεπτά ανάπαυλα. Η ηλικιακή κατηγορία junior (2005
2006) θα  αγωνίζεται 50 λεπτά (25 λεπτά το ημίχρονο) με 5 λεπτά  ανάπαυλα. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

• Κατηγορία (2001-2002):  Επιτρεπόμενοι 4 παίκτες γεννηθέντες το  2000 στο ρόστερ, 2 στην 
11άδα.

• Επιτρεπόμενες αλλαγές: Απεριόριστες.

• Προβολή (Τάκλιν): Επιτρέπεται.

• Ποδοσφαιρικά παπούτσια: Επιτρέπονται όλων των ειδών τα  ποδοσφαιρικά παπούτσια εκτός 
από αυτά που φέρουν μεταλλικές τάπες.

• Επικαλαμίδες: Είναι'υποχρεωτική η χρήση τους από όλους τους. Αθλητές (χωρίς αυτές δεν 
θα επιτραπεί η συμμετοχή του αθλητή).

• Συμπεριφορά τερματοφύλακα : Κανονισμοί FIFA.

• Επαναφορές: Σε όλες οι επαναφορές στο 9x9 και στο 11x11  ισχύουν οι κανονισμοί της FIFA 

• Μπάλες διεξαγωγής αγώνων: Στις ηλικίες κατηγορίες παίδων και  παμπαίδων θα 



ΠΑΡΟΧΕΣ
• ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ .

• ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ.

• ΑΡΚΕΤΟΙ SCOUTS ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΑΛΕΝΤΩΝ.

• ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΘΛΗΤΕΣ.

• ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 24  ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

• ΕΝΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ.

• ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. 

• ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Οι συμμετέχουσες ομάδες καλό θα ήταν να προσκομίσουν τις λίστες των 
αθλητών τους το πολύ 10  ημέρες πριν την  έναρξη της διοργάνωσης για να 
μπορέσουν να  διαμορφωθούν τα δωμάτια. 

• Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν καθ΄ολη τη διάρκεια του  τουρνουά 
πιστοποιητικό γεννήσεως ταυτότητα  διαβατήριο δελτίο καθώς και ιατρική 
βεβαίωση των  αθλητών που θα βεβαιώνει πως είναι υγιείς και μπορούν  να 
αθληθούν.

• Η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς των 
αθλητών αλλά και ζημιές στο ξενοδοχείο.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -

4 / 5 ΕΩΣ 12:00 ΑΦΙΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

4 / 5 14:00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

4 / 5 AΠΟΓΕΥΜΑ 1Η ΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΗ

5 / 5 ΠΡΩΙ 2 Η ΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΗ

5 / 5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 3 Η ΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΗ

6 /5 ΠΡΩΙ 4 Η ΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΗ

6 / 5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5 Η ΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΗ

6 / 5 ΒΡΑΔΥ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

7 / 5 ΠΡΩΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
*Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και η διοργανώτρια αρχή διατηρεί έχει κάθε δικαίωμα να'το αλλάξει με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ομάδων .



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καπουράνης Γιώργος
Τηλ. 6979111481
Καπουράνης Θάνος
Τηλ. 6949215168
Ε-mail : tkapouranis@hotmail.com
Υπεύθυνοι Διοργάνωσης

2nd Youth Football Cup

https://www.youtube.com/watch?v=syBkbXPFyJg

Προηγούμενη διοργάνωση
Βίκος Cola Christmas Cup 


