
 

  

 

                                        F7 Kick-off Tournament 
 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

Το Αθλητικό κέντρο Sportcamp προκηρύσσει τη διεξαγωγή τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων mini soccer 7x7. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Από 15 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2020 ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τις ομάδες που θα συμμετέχουν 
στη διοργάνωση. 

 Το τουρνουά θα ξεκινήσει την 10η Οκτωβρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του SPORTCAMP στο Λουτράκι.  

 Οι αγώνες θα ξεκινήσουν μετά από κλήρωση και ενημέρωση αρχηγών που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 6ης 
Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης τον Δεκέμβριο. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει τουλάχιστον 7 ποδοσφαιριστές και μέχρι 10 το ανώτερο.  

 Δικαίωμα να αγωνιστούν επίσης έχουν ομογενείς ή αλλοδαποί που προσκομίζουν στοιχεία ότι βρίσκονται νόμιμα στην 
ΕΛΛΑΔΑ. 

 Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας συμμετοχών 10/10/2020 δεν επιτρέπεται, 
παρά μόνο προσθήκη μέχρι να συμπληρωθεί το σύνολο των δέκα παικτών. . 

 Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ονομασία ομάδας που θεωρεί χλευαστική, υβριστική ή κατά 
οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα  στην επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου 
κλπ καλείται με το  όνομα του αθλητικού κέντρου ή της γεωγραφικής περιοχής από όπου προέρχεται. 

 

ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης, παραλαμβάνει το κύπελλο του 1ου νικητή, μετάλλια όπως επίσης: 

 Την συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Soccer Challenge 2021 που θα λάβει χώρα 4-6 Ιουνίου στο 
Λουτράκι. 

 Ποδοσφαιρικό Sport Kit (T-shirt, shorts) 

Η ομάδα που θα καταταγεί στην 2η θέση  της τελικής φάσης, κερδίζει ως έπαθλο κύπελλο, αργυρά μετάλλια και  

 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Soccer Challenge 2021 με έκπτωση 50% 

 

 Τέλος, όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση του τουρνουά στο SPORTCAMP θα παραλάβουν αναμνηστικά 
διπλώματα.  

 

ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Τα γήπεδα διεξαγωγής του τουρνουά είναι διαστάσεων 8x8 (60χ40) με περίφραξη και συνθετικό χλοοτάπητα.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος αγώνα για κάθε ομάδα ανέρχεται στα 40,00€ και συμπεριλαμβάνει: 

 Τουλάχιστον 4 αγώνες κατά την διάρκεια του Event  

 Διαιτησίες από τον Σ.Δ. Κορινθίας 

 Παρουσία Α΄ Βοηθειών κατά την διάρκεια των αγώνων. 

 Χρήση αποδυτηρίων του SPORTCAMP. 

 Αθλητικό εξοπλισμό (sorts – socks) 

 Αναμνηστικά διπλώματα 

 ΦΠΑ 



 

  

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους εφτά (7), εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο 
τερματοφύλακας.  Ο αγώνας δεν ξεκινάει με λιγότερο από τρεις (4) παίκτες. Οι αλλαγές των παικτών γίνονται κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, είναι απεριόριστες και γίνονται εφόσον πρώτα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου ο ένας παίκτης για να 
εισέλθει ο άλλος. 

 Η διάρκεια του αγώνα είναι 50 λεπτά. Ο αγώνας είναι ένα ημίχρονο ίσης χρονικής διάρκειας των 25 λεπτών. Ο μοναδικός 
χρονομέτρης είναι ο διαιτητής.  Οι ομάδες έχουν δικαίωμα για ένα time out ενός (1) λεπτού. Στα τελευταία τρία (3) λεπτά 
του κάθε ημιχρόνου δεν δικαιούται time out καμία ομάδα.  

 Δικαίωμα επικοινωνίας με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει αποκλειστικά και μόνο ο αρχηγός της κάθε 
ομάδας ο οποίος φέρει και το ανάλογο ευκρινές περιβραχιόνιο. 

 Αποβληθείς παίκτης είναι υποχρεωμένος να αποχωρεί από το αγωνιστικό χώρο και δεν έχει δικαίωμα επαναφοράς σε 
αυτόν. 

 Οι αγώνες διευθύνονται από έναν επίσημο διαιτητή ΕΠΟ εκτός των τελικών όπου θα διευθύνονται από δύο. 

 Στο πάγκο κάθονται μόνο οι δηλωμένοι παίκτες συν τον προπονητή, για κάθε ομάδα. 

 Ταυτοπροσωπία μπορεί να γίνει από την αρχή του αγώνα μέχρι και την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τους αρχηγούς 
των διαγωνιζόμενων ομάδων μετά το τέλος του παιχνιδιού. 

 Επίσης, άμεσο λάκτισμα είναι το κόρνερ και η επαναφορά γίνεται εντός τεσσάρων δευτερολέπτων (4''). 

 Η απόσταση του τείχους για όλα τα λακτίσματα, άμεσα ή έμμεσα, είναι 5 μέτρα και ο χρόνος εκτέλεσης εντός τεσσάρων 
δευτερολέπτων (4''). 

 Η ομάδα που θα συμπληρώσει έξι (6) κερδισμένα φάουλ χτυπάει μακρινό πέναλτι για κάθε φάουλ που θα κερδίζει. Τα 
φάουλ μηδενίζονται στο ημίχρονο. Στην παράταση μετράνε τα φάουλ του δευτέρου ημιχρόνου. Ο τερματοφύλακας μπορεί 
να κάτσει στα 5m. 

 Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
για να τα προσκομίσουν στην διοργανώτρια του πρωταθλήματος εφόσον ζητηθούν αλλα και για την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 Απαγορεύεται η χρήση ποδοσφαιρικών παπουτσιών με μεγάλες τάπες για την ασφάλεια των αθλητών. 

 Το σύστημα βαθμολόγησης είναι: 3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και 0 βαθμοί η ήττα. 

o Α’ Φάση ή Φάση ομίλων όπου οι ομάδες παίζουν όλοι με όλους από ένα γύρο. 

o Β’ Φάση ή Προκριματική όπου οι 8 καλύτερες ομάδες της προηγούμενης φάσης ανάλογα με την θέση που 
ολοκλήρωσαν τον όμιλό τους από την Α΄ Φάση αναμετρώνται σε διπλούς αγώνες * 

o Γ’ Φάση ή Ημιτελική Φάση όπου οι νικητές της προκριματικής φάσης αναμετρώνται για μία θέση στον Τελικό 

o Τελική Φάση 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας στις Φάσεις Β’ Γ’ και Τελική θα εκτελούνται από 5 πέναλτι για την κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει 
παράταση. 

 Η ομάδα που θα υποπέσει σε κακή συμπεριφορά εντός ή εκτός γηπέδου θα αποβάλλεται από το τουρνουά. 

 Στην διαδικασία των πέναλτι ο τερματοφύλακας ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ο ίδιος  (εκτός και αν συμφωνήσουν οι αρχηγοί των ομάδων 
διαφορετικά) 

 *Η ακριβής κατάρτιση της προκριματικής φάσης εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων στην 
διοργάνωση. Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών θα αποσταλεί πλήρες αγωνιστικό πλάνο από την 1η αγωνιστική μέχρι 
και τους τελικούς όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια όλες οι φάσεις τις διοργάνωσης 

 Όταν αποβάλλεται παίκτης η ομάδα του αγωνίζεται για διάρκεια δύο (2) λεπτών με παίκτη λιγότερο.  Σε περίπτωση 
που δεχτεί γκολ η ομάδα του κατά τη διάρκεια των δύο (2) λεπτών συμπληρώνεται άμεσα η πεντάδα της ομάδας του.  Εάν 
η ομάδα του επιτύχει γκολ κατά τη διάρκεια  των δύο (2) λεπτών ο τιμωρημένος παίκτης θα περιμένει κανονικά τη 
συμπλήρωση των δύο (2) λεπτών για να έχει δικαίωμα η ομάδα του να συμπληρώσει την πεντάδα της ομάδας. Αποβολή 
γίνεται με απευθείας κόκκινη ή με δύο κίτρινες στον ίδιο παίκτη.   

 Ο παίκτης που αποβάλλεται αποχωρεί από το γήπεδο. 

 Η μπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς μόλις βρεθεί εντός των ορίων του αγωνιστικού χώρου. 



 

  

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες (αθλητές, προπονητές, παράγοντες κτλ), έχουν ενημερωθεί από την διοργανώτρια 
αρχή για τα μέτρα προστασίας κατά του covid19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ και υποχρεούνται ο 
καθένας ατομικά να τις τηρεί κατά την συμμετοχή του στις αθλητικές και μη δραστηριότητες του τουρνουά. Σε κάθε 
περίπτωση η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που μέλος ομάδας νοσήσει από covid19 κατά την 
συμμετοχή του στην διοργάνωση. 

 

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Ισχύουν οι παρακάτω κυρώσεις με βάση τις παρατηρήσεις του διαιτητή στο φύλλο αγώνα : 

Α) Ποινή αποβολής μόνο για συγκεκριμένο αγώνα (Περίπτωση δύο κίτρινων καρτών). 

Β) Ποινή αποβολής για τους επόμενους αγώνες. (Παράπτωμα, όπως ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του διαιτητή, 
συμπαικτών, αντιπάλων, θεατών και αντιαθλητικό παιχνίδι). 

Γ) Οριστική αποβολή από το τουρνουά. (Περίπτωση βιαιοπραγίας ή ανταπόδοσης, εξύβριση θεατών ή διακωμώδηση του 
αθλήματος). 

 

ΣΤΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι παίκτες κάθε ομάδος πρέπει να είναι ομοιόμορφα ενδεδυμένοι.  Να φορούν σε όλη τη διάρκεια των αγώνων αριθμημένη 
φανέλα ή αριθμημένα διακριτικά, σορτς, κάλτσες, επικαλαμίδες και ποδοσφαιρικά παπούτσια τύπου Turf (TF) για γήπεδο 
ποδοσφαίρου με συνθετικό τάπητα (χωρίς τάπες). 

 Αθλητές που δεν θα φορούν τα συγκεκριμένα τύπου ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν θα τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν 
στους αγώνες.  

 Οι  τερματοφύλακες  πρέπει  να φορούν   διαφορετικό   χρώμα   εμφάνιση   από   τους 
υπόλοιπους   συμπαίκτες   τους,   ενώ   οι   αρχηγοί   των   ομάδων   πρέπει   να   φέρουν περιβραχιόνιο. 

 Όταν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αγωνιστικών εμφανίσεων των δύο ομάδων, κατόπιν κληρώσεως οι παίκτες 
της μίας ομάδας θα φορούν υποχρεωτικά αριθμημένα διακριτικά. 

 Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).  

 Ο παίκτης υποχρεούται να  συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του διαιτητή,  σε περίπτωση  δε αρνήσεως του 
αποβάλλεται από τον αγώνα. 

 Οι παίκτες  μπορούν να  φορούν γυαλιά  οράσεως  με την  προϋπόθεση  ότι  θα δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι 
άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή. 

 Κατόπιν αιτήματος της διοργανώτριας οι ομάδες είναι πιθανό να κληθούν να φορέσουν διακριτικά τα οποία θα τους 
χορηγηθούν ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι ομοιοχρωμία εμφανίσεων. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τις ημερομηνίες, τον τόπο διεξαγωγής και τα έπαθλα των 
αγώνων ανάλογα τον αριθμό συμμετεχόντων ομάδων. 

Η συμμετοχή στην διοργάνωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των παικτών της ομάδας, με τους όρους 
συμμετοχής μέσω της υπογραφής, τους στους όρους. 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

                                                                                                                                                 Υπ/νος Διοργάνωσης 

                                                                                                                                                 Πελέκης Χαραλαμπος 

                                                                                                                                                 Soccer Event Manager 

                                                                                                                                                  SPORTCAMP Group 


