
3RD EPISKIROS TOURNAMENT 18-20 ΑΡΙΛΙΟΥ 2022



ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ15(11Χ11)

 >Στο πρωτάκλθμα Κ-15 κα ςυμμετζχουν ακλθτζσ και 
ακλιτριεσ γεννθμζνοι το ζτοσ 2007 και νεότεροι.

 >Θα διεξάγεται ςε δφο θμίχρονα διάρκειασ 35 λεπτά το 
κακζνα με ενδιάμεςθ ανάπαυλα 5' και θ μπάλα που κα 
χρθςιμοποιθκεί κα είναι *5 άρα+.

 >ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΗΡΕΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

 >Επιτρζπεται να δθλωκοφν ζωσ και 18 Ροδοςφαιριςτζσ



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ15(11Χ11)

 >Επιτρζπονται 7 αλλαγζσ, ποδοςφαιριςτισ που 
αντικακίςταται ΔΕΝ δικαιοφται να ξανά 
χρθςιμοποιθκεί.

 >Επιτρζπονται 7 αλλαγζσ ποδοςφαιριςτϊν, ΣΕ *3+ 
ΤΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΟΝΙΚΕΣ ςτιγμζσ του αγϊνα για 
κάκε ομάδα, που ολοκλθρϊνονται *10+ λεπτά προ 
τθσ λιξθσ αυτοφ.

 >Αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα επάνω 
ςτο ςϊμα ποδοςφαιριςτι.

 >Ιςχφουν οι κανόνεσ παιδιάσ.



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ12(9Χ9)

 >Στο πρωτάκλθμα Κ-12 κα ςυμμετζχουν ακλθτζσ και ακλιτριεσ γεννθμζνοι το 
ζτοσ 2010 και νεότεροι.

 >Θα διεξάγεται ςε δφο θμίχρονα διάρκειασ 30 λεπτά το κακζνα με ενδιάμεςθ 
ανάπαυλα 5' και θ μπάλα που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι *4 άρα+.

 >ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΗΡΕΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40χ65 και οι εςτίεσ κα 
είναι διαςτάςεων 5 μ. πλάτοσ και 2 μ. φψοσ.

 >Επαναφορά τθσ μπάλασ από τον Τ/Φ δεν πρζπει να περνά το κζντρο του 
γθπζδου, εάν παρόλα αυτά ςυμβεί τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα 
και το παιχνίδι επαναρχίηει με ελεφκερο λάκτιςμα από το ςθμείο που θ μπάλα 
πζραςε τθ γραμμι του κζντρου.

 >Οι αλλαγζσ επιτρζπονται όταν ο αγϊνασ ζχει (ςταματιςει). Αλλαγζσ κα γίνονται 
από το κζντρο του γθπζδου.

 >Γραμμι πίεςθσ, όταν θ μπάλα περάςει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου από τθ γραμμι 
τζρματοσ τότε θ επαναφορά τθσ μπάλασ γίνεται με ελεφκερο χτφπθμα, θ 
αντίπαλθ ομάδα κα πρζπει να βρίςκεται ςτο δικό τθσ μιςό γιπεδο εκτόσ γραμμισ 
πίεςθσ. Η αντίπαλθ ομάδα μπορεί να ειςζλκει εντόσ γραμμισ πίεςθσ μόλισ 
κάποιοσ παίκτθσ που επιτίκεται υποδεχκεί τθν μπάλα από τον τερματοφφλακα.



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ12(9Χ9)

 >Ρλάγιο άουτ δεν επιτρζπεται να πιάνει τθν μπάλα ο 
τεραματοφφλακασ.

 >Δεν επιτρζπεται κάποιοσ παίκτθσ να μεταβιβάηει τθν 
μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα και να τθν 
πιάνει με τα χζρια.

 >Πλα τα ελεφκερα χτυπιματα είναι άμεςα.
 >Η απόςταςθ από το ελεφκερο χτφπθμα είναι 5 

μζτρα.
 >Ο αγϊνασ κα διεξάγεται με παρουςία διαιτθτι.
 >Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χζρια.
 >Ιςχφει το οφ ςάιντ.



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ10(7Χ7)

 >Στο πρωτάκλθμα Κ-10 κα ςυμμετζχουν ακλθτζσ και ακλιτριεσ γεννθμζνοι το 
ζτοσ 2012 και νεότεροι.

 >Θα διεξάγεται ςε δφο θμίχρονα διάρκειασ 30 λεπτά το κακζνα με ενδιάμεςθ 
ανάπαυλα 5' και θ μπάλα που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι *4 άρα+.

 >ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΗΡΕΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30χ45 και οι εςτίεσ κα 
είναι διαςτάςεων 3 μ. πλάτοσ και 2 μ. φψοσ.

 >Επαναφορά τθσ μπάλασ από τον Τ/Φ δεν πρζπει να περνά το κζντρο του 
γθπζδου, εάν παρόλα αυτά ςυμβεί τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα 
και το παιχνίδι επαναρχίηει με ελεφκερο λάκτιςμα από το ςθμείο που θ μπάλα 
πζραςε τθ γραμμι του κζντρου.

 >Οι αλλαγζσ επιτρζπονται όταν ο αγϊνασ ζχει (ςταματιςει). Αλλαγζσ κα γίνονται 
από το κζντρο του γθπζδου.

 >Γραμμι πίεςθσ, όταν θ μπάλα περάςει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου από τθ γραμμι 
τζρματοσ τότε θ επαναφορά τθσ μπάλασ γίνεται με ελεφκερο χτφπθμα, θ 
αντίπαλθ ομάδα κα πρζπει να βρίςκεται ςτο δικό τθσ μιςό γιπεδο εκτόσ γραμμισ 
πίεςθσ. Η αντίπαλθ ομάδα μπορεί να ειςζλκει εντόσ γραμμισ πίεςθσ μόλισ 
κάποιοσ παίκτθσ που επιτίκεται υποδεχκεί τθν μπάλα από τον τερματοφφλακα.



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Κ10(7Χ7)

 >Ρλάγιο άουτ δεν επιτρζπεται να πιάνει τθν μπάλα ο 
τεραματοφφλακασ.

 >Δεν επιτρζπεται κάποιοσ παίκτθσ να μεταβιβάηει τθν 
μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα και να τθν 
πιάνει με τα χζρια.

 >Πλα τα ελεφκερα χτυπιματα είναι άμεςα.

 >Η απόςταςθ από το ελεφκερο χτφπθμα είναι 5 
μζτρα.

 >Ο αγϊνασ κα διεξάγεται με παρουςία διαιτθτι.

 >Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χζρια



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΝΟΥΑ

 -Η ςυμμετοχή για το κάθε παιδί θα είναι 100 ευρώ 
ανά παιδί

 Η προκαταβολή αφορά το 30% του ςυνολικοφ 
ποςοφ.

 Σε περίπτωςη μη διανυκτζρευςησ το κόςτοσ είναι 
150€/τμήμα.

 Για την κατοχφρωςη τησ ςυμμετοχήσ η προκαταβολή 
θα πρζπει να καταβληθεί μζχρι 31 Μαρτίου.



Τρόπος Πληρωμής:

 IBAN : GR5170100000000526799477690

 Eπωνυμία τράπεηασ : KOINONIKI 
SYNETAIRISTIKIATERMON SERVICES

 Τράπεηα : VIVA WALLET

 Τρόποι εξόφλθςθσ επιτόπου με τθν άφιξθ ςτο 
χϊρο ι με τραπεηικι κατάκεςθ πριν τθν ζναρξθ 
του τουρνουά ςτον παραπάνω λογαριαςμό.


