ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Αυτοτελές διεθνές τουρνουά ακαδημιών ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την επωνυμία

GREEN YOUTH TOURNAMENT 2018
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πρότυπη αθλητική κατασκήνωση Sportcamp στο Λουτράκι Κορινθίας (www.sportcamp.gr). Διαμονή εντός της
κατασκήνωσης και αγώνες τόσο εντός αυτής και εφόσον χρειαστεί σε γήπεδα με μέγιστη απόσταση 15 λεπτά από
την κατασκήνωση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τετάρτη 11 Απριλίου – Σάββατο 14 Απριλίου 2018
Άφιξη:

μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι,

Έναρξη τουρνουά:

Τετάρτη απόγευμα

Λήξη τουρνουά και αναχώρηση:

Σάββατο πρωί / μεσημέρι

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Παίδες:

2003 – 2004

(σε γήπεδα 11x11)



Παμπαίδες:

2005 – 2006

(σε γήπεδα 11x11)



Junior:

2007 – 2008

(σε γήπεδα 8x8)



Pro-junior:

2009 – 2010

(σε γήπεδα 5x5)

Σημείωση: Σε κάθε ομάδα ανεξαρτήτου κατηγορίας μπορούν να συμμετάσχουν και μικρότεροι αθλητές από το
προβλεπόμενο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το τουρνουά των ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ και φέτος δεν θα έχει βαθμολογία συνεπώς οι
ομάδες δεν θα παίρνουν βαθμούς για κάθε νικηφόρο ή ισόπαλο αποτέλεσμα.
Το βασικότερο κίνητρο για την διεξαγωγή του τουρνουά είναι η διασκέδαση και η ψυχαγωγία καθώς και η
δυνατότητα όλων ανεξαιρέτως των αθλητών που συμμετέχουν στην αποστολή μίας ομάδας να αγωνιστούν όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Αν κάποια ομάδα/ακαδημία επιθυμεί να κρατήσει βαθμολογία είναι ελεύθερη να το κάνει σε καμία όμως περίπτωση
αυτή η βαθμολογία δεν θα είναι επίσημη.

Όλες οι ακαδημίες αλλά και όλοι οι αθλητές θα πάρουν ακριβώς τα ίδια έπαθλα και δώρα.
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Ο τρόπος με τον οποίο θα χωριστούν οι ομάδες θα γίνει γνωστός μετά την οριστικοποίηση των τελικών συμμετοχών
και σκοπός είναι να παίξει κάθε ακαδημία όσο περισσότερους αγώνες είναι δυνατόν. Θα τηρηθεί κανονικά η
βαθμολογία fair play σε ατομικό επίπεδο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FAIR PLAY
H βαθμολογία fair play ορίζεται σε ατομικό επίπεδο :
Στο τέλος κάθε παιχνιδιού οι προπονητές κάθε ομάδας ψηφίζουν τον παίχτη fair play της αντίπαλης ομάδας ο
οποίος παίρνει ένα (1) βαθμό.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
➢

Αριθμός αθλητών εκάστης αποστολής ομάδας: Ελάχιστο 13 άτομα για κάθε ομάδα που παίζει 11x11, ελάχιστο
10 άτομα για κάθε ομάδα που παίζει 8x8 και ελάχιστο 8 άτομα για κάθε ομάδα που παίζει 5x5.

➢

Χρονική διάρκεια αγώνων: Η ηλικιακή κατηγορία του παιδικού (2003-2004) θα αγωνίζεται 60 λεπτά (30 λεπτά
το ημίχρονο) με 5 λεπτά ανάπαυλα. Η ηλικιακή κατηγορία του παμπαιδικού (2005-2006) θα αγωνίζεται 50
λεπτά (25 λεπτά το ημίχρονο) με 5 λεπτά ανάπαυλα. Η ηλικιακή κατηγορία junior (2007-2008) θα αγωνίζεται
45 λεπτά (22,5 λεπτά το ημίχρονο) με 5 λεπτά ανάπαυλα. Η ηλικιακή κατηγορία pro junior (2009-2010) θα
αγωνίζεται 40 λεπτά (20 λεπτά το ημίχρονο) με 5 λεπτά ανάπαυλα.

➢

Επιτρεπόμενες αλλαγές: Απεριόριστες

➢

Προβολή (Τάκλιν): Επιτρέπεται

➢

Ποδοσφαιρικά παπούτσια: Στον συνθετικό χλοοτάπητα επιτρέπονται η σχάρα, τα πολύταπα και τα ποδοσφαιρικά
με τάπες ειδικά για συνθετικό χλοοτάπητα.

➢

Επικαλαμίδες: Είναι υποχρεωτική η χρήση τους από όλους τους αθλητές (χωρίς αυτές δεν θα επιτραπεί η
συμμετοχή του αθλητή)

➢

Συμπεριφορά τερματοφύλακα: Κανονισμοί FIFA

➢

Επαναφορές: Όλες οι επαναφορές στο 5x5 γίνονται με τα πόδια, ενώ για το 8x8 και το 11x11 ισχύουν οι
κανονισμοί της FIFA.

➢

Μπάλες διεξαγωγής αγώνων: Στις ηλικίες κατηγορίες παίδων και παμπαίδων θα χρησιμοποιηθούν μπάλες
μεγέθους 5, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία των junior και pro junior μπάλες μεγέθους 4.

ΚΑΡΤΕΣ - ΑΠΟΒΟΛΕΣ
❖

Οι κίτρινες κάρτες δεν μετριούνται για να υπάρξει τιμωρία στον επόμενο αγώνα σε περίπτωση συμπλήρωσης
κάποιου αριθμού.

❖

Παίχτης που αποβάλλεται δεν μπορεί να επανέλθει στο ματς και χάνει τον επόμενο αγώνα.

❖

Όταν αποβληθεί παίχτης στο 11x11 αφήνει την ομάδα του με παίχτη λιγότερο καθ’ όλη την διάρκεια του
αγώνα.

❖

Όταν αποβληθεί παίχτης στο 8x8 ή στο 5x5 η ομάδα του παίζει με παίχτη λιγότερο για τρία (3) λεπτά και μετά
αντικαθίσταται με άλλον παίχτη. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα η ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο δεχτεί
τέρμα τότε μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση του παίχτη ακόμα κι αν δεν έχει παρέλθει το τρίλεπτο.
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ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία των ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ την
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και θα κοινοποιηθεί μέσω e-mail την επόμενη ημέρα της κλήρωσης.

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
Στο τουρνουά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν την επίσημη αγωνιστική εμφάνιση ή
το σετ προπόνησης των ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, μαζί με τις δικές τους εμφανίσεις.

ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Για την πιστοποίηση ηλικίας των αθλητών θα εκδοθεί ονομαστική κάρτα διαπίστευσης. Για την έκδοση αυτής θα
πρέπει ο αθλητής ή ο προπονητής του να προσκομίσει κατά την είσοδο τους στην εγκατάσταση είτε δελτίο αθλητού
θεωρημένο από ιατρό, είτε πιστοποιητικό γεννήσεως με φωτογραφία σφραγισμένη ή ταυτότητα - διαβατήριο
αθλητού συνοδευόμενο από πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Εάν το ξεχάσει, μπορεί να το προσκομίσει ο προπονητής
του κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης. Σε περίπτωση που τα έγγραφα αυτά δεν προσκομισθούν ή δεν είναι
σε ισχύ ο αθλητής θα αποκλείεται αυτομάτως από το τουρνουά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η τιμή συμμετοχής στο τουρνουά για τις ακαδημίες του Δικτύου είναι στα 125€.
▪

Η τιμή συμμετοχής για (δύο) αδέρφια είναι συνολικά 220€ δηλαδή 110€ για το καθένα.

▪

Η τιμή συμμετοχής για (τρία) αδέρφια είναι συνολικά 300€ δηλαδή 100€ για το καθένα.

Η τιμή συμμετοχής στο τουρνουά για τους γονείς σε παρακείμενα ξενοδοχεία είναι περίπου:
▪

40€ την ημέρα κατ’ άτομο με πρωινό σε δίκλινο

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
✓

4ήμερη διαμονή στις εγκαταστάσεις (3 διανυκτερεύσεις)

✓

Πλήρη σίτιση που ξεκινάει με μεσημεριανό γεύμα την ημέρα άφιξης (Τετάρτη) και ολοκληρώνεται με πρωινό
την ημέρα αναχώρησης (Σάββατο)

✓

Μεταφορές από τις εγκαταστάσεις στα γήπεδα (εφόσον χρειαστεί)

Σημείωση: Για κάθε ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία, ένας (1) προπονητής διαμένει και σιτίζεται δωρεάν. Σε
περίπτωση που θελήσει να έρθει και δεύτερος προπονητής ή συνοδός σε μια ομάδα, τότε θα πρέπει να πληρώσει το
ποσό συμμετοχής με έκπτωση (90€).
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 καθώς θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Αρχικές κρατήσεις έως και την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018.



Οι λίστες των συμμετεχόντων αθλητών πρέπει να αποσταλούν μέχρι το αργότερο την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018.



Εξόφληση ολόκληρου του ποσού συμμετοχής με την προσέλευση της ομάδας στο τουρνουά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι γονείς των αθλητών έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τους αγώνες, επιβάλλεται όμως να δείχνουν
ΚΟΣΜΙΑ συμπεριφορά. Σε περίπτωση παρεκτροπής ο γονέας που υπέπεσε σε αυτήν θα απομακρύνεται από
το γήπεδο ενώ σε περίπτωση γενικευμένων λεκτικών ή άλλων επεισοδίων από γονείς κάποιας ακαδημίας τότε η
ακαδημία αυτή χάνει αυτόματα τον αγώνα ενώ στους συγκεκριμένους γονείς θα απαγορευτεί η είσοδος στους
επόμενους αγώνες της ακαδημίας.
2. Στην κατηγορία των παίδων (2003-2004) οι ομάδες έχουν δικαίωμα να έχουν στην αποστολή τους μέχρι και
τέσσερις (4) αθλητές γεννημένους το 2002. Οι αθλητές αυτοί θα μπορούν να αγωνίζονται ανά δύο (2)
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω κανονισμού η ομάδα
αποβάλλεται από τη συνέχεια του τουρνουά από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η παράβαση.
3. Στις κατηγορίες junior και pro junior απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στην αποστολή των ομάδων, αθλητή
μεγαλύτερου σε ηλικία. Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω κανονισμού η ομάδα αποβάλλεται
από τη συνέχεια του τουρνουά από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η παράβαση.
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