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1. Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού  
 
 

Διοργάνωση 2019 “FOOTBALL 7”Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου    

Φύλο Άνδρες & Γυναίκες 

Χώρα Φιλοξενίας  Ελλάδα 

Οργανωτική Επιτροπή  

Διεύθυνση : P.O. Box 150 Loutraki   
                Τ.Κ..20300 
Τηλέφωνο:  +30 27440 66860 - +30 27440 23999 
Fax: +30 27440 26930 
Ιστότοπος: www.sportcamp.gr 
E-mail: b.pelekis@sportcamp.gr 

Συμμετάσχουσες Ομάδες (αλφαβητική 
σειρά)  

 

Πόλη Φιλοξενίας Λουτράκι  

Αεροδρόμιο Άφιξης και Αναχώρησης 

 
Αθήνα 
 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
"Eleftherios Venizelos" 
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2. SENIOR FOOTBALL 7 πρόγραμμα 
 
DATE DAY ACTIVITIES VENUE 

 
 

 
 

 
Πέμπτη 

6η Σεπτεμβρίου 2019 

 
 
 
 
 
 
(-1d) 

 
Άφιξη Ομάδων 
Προπόνηση Ομάδων –Προαιρετική (ανάλογα με 
την ώρα άφιξης των ομάδων) 
 
(17.30 Όλοι οι Αρχηγοί των ομάδων θα πρέπει να 
είναι στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων τους καθώς 
ένα λεωφορείο θα τους παραλάβει) 
 
18.00 Συνάντηση Αρχηγών 
 
20.00 Καλωσόρισμα 
 

 

 
Παρασκευή  

7η  Σεπτεμβρίου  2019 

 
 
(d1) 

 
F7 ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

 
 

Σάββατο 
8η Σεπτεμβρίου  2019 

 
 
 
(d2) 

 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 
PLAY-OFF  
 
20:00 F7 Βραδινό γεύμα Gala στον Ισθμό  
 

 
 
 

Κυριακή  
9η Σεπτεμβρίου  2019 

 
 
(d3)   

 
Μεγάλος & Μικρός τελικός 
 
Τελετή Απονομών  
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3. Πόλη 
 

Λουτράκι 
Το Λουτράκι είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις ιαματικών πηγών στην Ελλάδα. 
Η πόλη έχει χτιστεί με ένα εξαιρετικό σχέδιο πλέγματος , το οποίο περιλαμβάνει 
ευρείες λεωφόρους , καθώς και μια γνωστή προκυμαία. Η διαθεσιμότητα των 
ξενοδοχείων κυμαίνεται στα 5.000 κρεβάτια, τα περισσότερα εκ των οποίων 
προσφέρονται σε ιδιωτικά καταλύματα. Ένα Καζίνο λειτουργούσε στο Λουτράκι πριν 
από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η λειτουργία του αναστάλθηκε μέχρι να 
ξεκινήσει νέα το 1995. 

Το Λουτράκι θεωρείται το πιο αρχαίο θέρετρο κολύμβησης της Ελλάδας. Η πρώτη 
γραπτή αναφορά στην πόλη βρίσκεται στο ‘’ Ελληνικά’’, ένα βιβλίο του αθηναίου 
ιστορικού Ξενοφώντος (431-351 π. Χ.) . Αναφέρθηκε στις ‘’Θέρμαι’’ (το αρχαίο όνομα 
του Λουτρακίου, το οποίο προήλθε από την Θερμία Αρτέμιδα, την προστάτιδα θεά 
των θεραπευτικών μεταλλικών νερών) τονίζοντας ότι ο Σπαρτιάτης Βασιλιάς 
Αγησίλαος κατασκήνωσε εκεί κατά τον Κορινθιακό πόλεμο (395-387 π.Χ.). 
Τοποθετημένη σε μια στρατηγική γεωγραφική θέση (σημείο σύνδεσης της Αθήνας με 
την Πελοπόννησο) , στους πρόποδες του όρους Γεράνια, η πόλη αποικήθηκε από τους 
Κορίνθιους το 750 π.Χ. Υπάρχουν επίσης ιστορικές αναφορές ότι γύρω στο 146 π. Χ. , 
όταν οι Ρωμαίοι κυρίευσαν την πόλη , ο Στρατηγός Σούλα θεραπεύτηκε στα ιαματικά 
του νερά.      

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων του Λουτρακίου αναγνωρίστηκαν και στους 
μεσαιωνικούς χρόνους-ίσως και πριν το 1345 π. Χ., όταν ο βυζαντινός αυτοκράτορας 
Ιωάννης Κατακουζινός έχτισε την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, η οποία σώζεται μέχρι 
σήμερα. Το εμφιαλωμένο νερό Λουτρακίου , με ισχυρή παρουσία μαγνησίου , 
θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα και μπορεί να βρεθεί κάτω από διάφορα 
εμπορικά σήματα, τα οποία διαθέτουν όλα την λέξη Λουτράκι. 

Το Λουτράκι χαρακτηρίστηκε επισήμως ως spa το 1925. Ο Δήμος Λουτρακίου-
Περαχώρας  ιδρύθηκε το 1934. Ο αρχαίος χώρος της Περαχώρας ,με τον περίφημο 
ναό της Ήρας του 8ου αι. π. Χ.  βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια του Λουτρακίου στην 
άκρη της χερσονήσου με την λιμνοθάλασσα της Βουλιαγμένης, άλλα 6 χιλιόμετρα. 
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Γήπεδα Ποδοσφαίρου Λουτράκι 
 
Φάση Ομίλων, Προκριματική φάση, Μεγάλος & Μικρός τελικός  
 
 

  
                 
 
                   
    Sportcamp   
   Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
    (τεχνητό γρασίδι)  

 
 
 

4. Γήπεδα 

  
  
 Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου 

(φυσικό χορτάρι ‘’Θώδης’)’ 
 
 
 
 
 
 
 

Sportcamp 7x7  
Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
(τεχνητό γρασίδι) 
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Οι συμμετέχουσες χώρες θα αγωνίζονται σε μια ηλικιακή κατηγορία. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40+: 
ΑΝΔΡΕΣ ΠΑΙΧΤΕΣ γεννημένοι πριν από   31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35+: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΧΤΡΙΕΣ γεννημένες πριν από  31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 
 
 
   
6.  Μέθοδος Αγώνων 

 
 

• PRELIMINARY ROUND ROBIN σε Ομίλους των 4 ομάδων  
 

• PLAY OFFS & SEMIFINALS ROUND   in Knock Out Rounds 
 

• BRONZE MEDAL MATCH 
 

• GOLD MEDAL MATCH 
 
 

 
Οι ομάδες θα παίξουν προκριματικούς αγώνες γύρου robin την πρώτη ημέρα 
ακολουθούμενους από ημιτελικό γύρο το πρωί της τελευταίας ημέρας. 
 
 Οι ημιτελικοί θα οδηγήσουν σε αγώνες χάλκινου και χρυσού μεταλλίου την Κυριακή 9 
Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Το ακριβές πρόγραμμα του τουρνουά θα κυκλοφορήσει μετά το captain’s meeting την 
5η Σεπτεμβρίου. 
 
 
 
 

5. Κατηγορίες 

7. Πρόγραμμα αγώνων 
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Με βάση την ώρα άφιξης κάθε ομάδας θα διεξαχθεί στα γραφεία της διοργάνωσης 
η διαδικασία διαπιστεύσεων. 
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας όλες οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν 
στους διοργανωτές τα παρακάτω : 

• Οι πληρωμές προς τον διοργανωτή για την συμμετοχή πληρώνονται 
προκαταβολικά. Αντίγραφα των τραπεζικών μεταφορών θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα. 

• Πληρωμή όλων των δαπανών (εάν υπάρχουν) για την προαιρετική 
εγγραφή επισκεπτών και για επιπλέον άτομα που συμμετέχουν στο  F7 
Banquet , καθώς και πληρωμή για τα άτομα που ζητούν μετακίνηση από 
και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

• Παρουσίαση της ‘’Τελικής Ομάδας που θα λάβει μέρος (Roster)’’ 

• Επιλέξιμες για εγγραφή είναι ομάδες βετεράνων 40+  

• Οι αθλητές δεν απαιτείται να εγγραφούν στην αντίστοιχη αθλητική ένωση. 

• Οι κανονικές ομάδες μπορούν να ορίσουν μέχρι και οκτώ παίκτες 
επισκεπτών. 

•  Επιλέξιμοι για συμμετοχή είναι οι παίκτες που έφθασαν ή θα φτάσουν την 
ηλικία των 40 ανδρών / 35 γυναικών το 2019. Επιπλέον, κάθε ομάδα 
μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις παίκτες που έφθασαν ή θα φτάσουν την ηλικία 
των 35 ανδρών και  των  30 γυναικών  το 2019. 

• Μια ομάδα αποτελείται από το πολύ 10 παίκτες συμπεριλαμβανομένου του 
τερματοφύλακα. 

•  Ο τελικός πίνακας ομάδων πρέπει να υποβληθεί στην διοργάνωση του 
τουρνουά το αργότερο μία ημέρα πριν από την έναρξη του τουρνουά. 

• Όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να παρέχουν τα δελτία τους ή άλλο μέσο 
επίσημης αναγνώρισης (διαβατήριο) πριν από την έναρξη του τουρνουά. 

•  Η δυνατότητα συμμετοχής των παικτών θα επαληθευτεί από την 
διοργάνωση του τουρνουά. 

• Δείγμα χρώματος των στολών από κάθε Αρχηγό των ομάδων καθώς και 
των στολών της GK. 

• Οι ομάδες που δεν έχουν διευθετήσει το υπόλοιπο των τελών συμμετοχής 
πριν από τον πρώτο αγώνα τους αποκλείονται από τα πρωταθλήματα 

 

8. Διαδικασίας Διαπίστευσης 
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9. Τέλη Συμμετοχής 
 
Το κόστος συμμετοχής είναι 750,00 € ανά ομάδα και περιλαμβάνει: 
 

• Όλα τα τουρνουά συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τους υπαλλήλους,  
τα γήπεδα, τις μπάλες κλπ. 

• Συνάντηση Αρχηγών  

• Αγωνιστικό πρόγραμμα  και τελετές απονομής βραβείων 

• Εγγύηση τουλάχιστον τεσάρρων (4) ποδοσφαιρικών αγώνων 

• Επίσημο Football 7 t-shirt / τσάντα καλωσορίσματος 

• Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων στο SPORTCAMP σε δωμάτια πολλαπλών  
κλινών με πρωινό 

• Football 7 Banquet δείπνο με μετακίνηση από / προς ξενοδοχεία 
 
 
10. Πρόσθετα Τέλη Επισκεπτών  
 
Οι πρόσθετοι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν το τουρνουά. Η 
προμήθεια για τους επιπλέον επισκέπτες κοστίζει 30,00 € ανά άτομο την βραδιά:  
 

• Επίσημο Football 7 t-shirt / τσάντα καλωσορίσματος. 
• Football 7 Κουπόνι έκπτωσης διασκέδασης 

 

 
Η Συνάντηση των Αρχηγών θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο SPORT CAMP στις 
05.09.2019 και ώρα 19.30. Ο Υπεύθυνος ομάδας και ο Αρχηγός κάθε ομάδας θα πρέπει 
να παρευρεθούν στην συνάντηση. 

 

 
Ο διοργανωτής θα παρέχει  τις πρώτες βοήθειες και ιατρική βοήθεια στους παίκτες 
και τα μέλη της ομάδας. Όλες οι άλλες ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να καταβάλλονται 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Ελληνικών Ιατρικών Υπηρεσιών. 

11. Συνάντηση Αρχηγών  

12. Ιατρικές Υπηρεσίες και Έλεγχος 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλους τους νόμους της FIFA που ισχύουν με 
τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους παρακάτω κανονισμούς τουρνουά. Όλες οι 
απαραίτητες εξηγήσεις και τροποποιήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης των Αρχηγών, πριν από τον διαγωνισμό. 
 
 Όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2019 "FOOTBALL 7" 
θα διεξαχθούν με μπάλα μεγέθους 5, την Adidas Champions League 2019  Μαδρίτης 
Final. 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 Δύο μισά 20 λεπτά Αν η ισοπαλία παραμείνει, θα γίνει αναπαραγωγή πέναλτι  
 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
Οι ομάδες μπορεί να έχουν απεριόριστα subs. Τα Subs μπορούν να γίνουν σε 
οποιαδήποτε διακοπή του παιχνιδιού και πρέπει πάντα να γίνονται με την έγκριση 
του Διαιτητή. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 
 Τα παιχνίδια παίζονται με 7 παίκτες και έναν τερματοφύλακα. Ελάχιστο: από 7 
Μέγιστο: από 10 παίκτες σε κάθε ομάδα. Ο ελάχιστος αριθμός παικτών στο πεδίο για 
να ξεκινήσει ένα παιχνίδι είναι 5.  
Μόνο οι παίκτες που είναι εγγεγραμμένοι στο roster της  ομάδας μπορούν να παίξουν. 
Οι ομάδες με έναν μη επιλέξιμο παίκτη στο γήπεδο θα μηδενίζονται και θα χάνουν τον  
τον αγώνα (0-3). 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Οι παίκτες που αποβάλλονται από έναν αγώνα θα αφήσουν αμέσως την περιοχή 
παιχνιδιού και τον πάγκο. Η ομάδα θα παίξει κάτω από έναν παίκτη για κάθε 
εκδομένη κόκκινη κάρτα. 
Οι αποβολές συνίστανται για την καταπολέμηση ή αποφυγή χειροδικίας αντιπάλουν 
ενέργεια που θα οδηγήσει σε αναστολή ή αναβολή του αγώνα. 
 Η προσβλητική γλώσσα προς έναν συμπαίκτη, αντίπαλο, θεατή ή διαιτητή μπορεί να 
οδηγήσει σε αυτόματη κόκκινη κάρτα. 
 
 

13. Επίσημοι Football 7 Κανονισμοί– Επίσημη Μπάλα 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 
Τα σημεία κατανέμονται ως εξής: 
-match won:  4 πόντοι  
-match tie:  0 πόντοι  
-match forfeited:  2 πόντοι 
-match lost:  -3 πόντοι 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι ομάδες θα διευθετούνται σύμφωνα με τους αγώνες που 
έχουν κερδηθεί και χαθεί μεταξύ όλων των ομάδων. Αν η ισότητα των αγώνων 
παραμείνει, θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά των  goal μεταξύ όλων των ομάδων. Αν 
η ισοπαλία παραμένει, θα ληφθούν υπόψη τα συνολικά goals των επιθετικών ομάδων 
μεταξύ όλων των ομάδων. Σε περίπτωση που οι ομάδες εξακολουθούν να είναι 
ισόπαλες, τότε η κατάταξη των ομάδων θα κριθεί από την διαδικασία των πέναλτι 
μεταξύ των εν λόγω ομάδων. 
 
Μια ομάδα που αρνείται να παίξει εναντίον άλλης ομάδας θα αποκλειστεί από το 
υπόλοιπο Τουρνουά. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται πριν από την εξαίρεσή της 
ακυρώνονται. 
 
Οι στολές παικτών και του παίκτη GK πρέπει να παρουσιαστούν κατά την 
προκαταρκτική έρευνα από τον Αρχηγό της ομάδας. 
 
14.Βραβεία  
 
Οι ομάδες που κερδίζουν τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
σε κάθε κατηγορία θα λάβουν το Κύπελλο, τα Χρυσά Μετάλλια, καθώς και ένα 
Δίπλωμα από τον διοργανωτή και μια δωρεάν συμμετοχή του επόμενου FOOTBALL 7 
2020. 
 
Οι ομάδες που κατατάσσονται δεύτερες θα λάβουν Ασημένια Μετάλλια και Δίπλωμα 
από τον διοργανωτή. 
 
Οι ομάδες που κατατάσσονται σε τρίτη θέση θα λάβουν χάλκινα μετάλλια και ένα 
δίπλωμα από τον διοργανωτή. 
 
Για τις υπόλοιπες ομάδες θα δοθεί δίπλωμα συμμετοχής. 
 

Με εκτίμηση, 
Πελέκης Χαράλαμπος 

Event Coordinator 
 

Sport Dpt Director 
SPORTCAMP Group
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