
25ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 4 Χ 4

8 & 9 IOYNIOY 2019
ΩΡΑ : 9:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 57FAX231331-6127
Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 36  FAX 231331-6151

Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93 FAX231331-6152
Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25 FAX 231331-6153

Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Β.ΟΛΓΑΣ 162 - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ FAX 231331-6177
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24 ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ FAX 231330-5422

∆ηλώσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου
 έως τις 10.00 το πρωί

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ :                                                                     ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        :         Α           Β          Γ                                 ΚΙΝΗΤΟ       :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

   

   

   

   

   

Οι παραπάνω υπογράφοντες δηλώνουµε υπεύθυνα ότι είµαστε υγιείς, αγωνιζόµαστε µε δική µας
ευθύνη και σε περίπτωση τραυµατισµού, ουδεµία απαίτηση έχουµε έναντι των διοργανωτών. Τα
προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τη γιορτή ποδοσφαίρου.

∆ηλώσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου (έως τις 10.00 το πρωί)

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 4 µε 4
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 200  7  -201  2   

Σύστηµα Αγώνων
Οι αγώνες θα γίνουν µε το σύστηµα «νοκ-άουτ»

Κατηγορίες Οµάδων
A     Γεννηµένοι    2007-2008
B     Γεννηµένοι    2009-2010
Γ     Γεννηµένοι   2011-2012

Κανονισµοί
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 20 λεπτά .
Κάθε οµάδα αποτελείται από τέσσερις παίκτες 
(1 τερµατοφύλακα και 3 παίκτες γηπέδου) και ένα 
αναπληρωµατικό
Οι διαστάσεις του γηπέδου θα είναι 27Χ15 µ.
∆εν υπάρχει off-side
Οι ενστάσεις θα γίνονται επί τόπου και θα κρίνονται 
από τον ∆/ντή αγώνων

Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι οµάδες θα εκτελούν από 3 
πέναλτι και αν πάλι υπάρξει ισοπαλία κάθε οµάδα θα εκτελεί 
από 1 πέναλτι µέχρι να αναδειχθεί νικητής

Σε εσκεµµένη καθυστέρηση του παιχνιδιού αλλάζει η κατοχή 
της µπάλας.

Στα τρία κόρνερ θα εκτελείται πέναλτι

Αλλαγές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα

Οι αθλητές όλων των οµάδων είναι υποχρεωµένοι να 
έχουν µαζί τους τη µαθητική τους ταυτότητα ή κάποιο 
άλλο αποδεικτικό έγγραφο, που να βεβαιώνει την ηλικία 
τους, διαφορετικά σε περίπτωση ενστάσεως θα 
µηδενίζεται η οµάδα τους. 


