
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τα Παγκύπρια - ΓΣΠ διοργανώνει το 1ο καλοκαιρινό τουρνουά ακαδημιών 

ποδοσφαίρου. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.  

 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Το τουρνουά απευθύνεται σε ομάδες, οι ποδοσφαιριστές των οποίων θα πρέπει να έχουν γεννηθεί 

το  2010, 2011, 2012, 2013. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Οι συμμετοχές υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://www.gsp.org.cy/efs-tournament 
 

Η τελευταία ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2022 * 
 

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής από τον υπεύθυνο της ακαδημίας, θα σας 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. 
 

* θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση περισσοτέρων των δώδεκα (12) πληρωμένων συμμετοχών ανα 

ηλικία 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα έχει ως ακολούθως: 
 

▪ Eagles και Lions 9 vs 9 [2010 και 2011]: €250 ευρώ 

▪ Eagles και Lions 7 vs 7 [2012 και 2013]: €200 ευρώ 

 

Πληρωμές γίνονται δεκτές με κατάθεση ή τραπεζική μεταφορά στον πιο κάτω λογαριασμό:  
 

Όνομα λογαριασμού: Γυμναστικός Σύλλογος ¨Τα Παγκύπρια¨ - ΓΣΠ 

Τράπεζα: Bank of Cyprus Ltd 

Αριθμός λογαριασμού: 0199 - 01 - 001734 

IBAN: CY 6200 2001 9900 0000 0100 1734 00  SWIFT: BCYPCY2N 
 

(ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ / ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ).  

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
 

Σε ΟΛΟΥΣ τους ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά, ανεξαρτήτως κατάταξης,  θα 

απονεμηθούν μετάλλια συμμετοχής. Στη νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί έπαθλο. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ │ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

▪ Το 1ο  EFS Soccer Tournament θα διεξαχθεί διαχωρίζοντας τις ομάδες σε Eagles και Lions. Ο 

διαχωρισμός θα γίνει με βάση τη δυναμικότητα των νεαρών ποδοσφαιριστών και πάντοτε 

κατά τη κρίση των προπονητών των ομάδων. 

▪ Οι ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους των έξι (6) 

ομάδων (μέγιστος αριθμός). * 

▪ Τα παιδιά που θα δηλωθούν σε ομάδες Lions δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ομάδες 

Eagles και αντίστροφα. **  
 

Οι μέρες διεξαγωγής των αγώνων είναι: 
 

2013 │ 2012 │ 2011 | 2010 Eagles 

2013 7v7 Παρασκευή 17/06 και Σάββατο 18/06 

2012 7v7 Παρασκευή 17/06 και Σάββατο 18/06  

2011 9v9 Παρασκευή 17/06 και Σάββατο 18/06 

2010 9v9 Σάββατο 18/06 και Κυριακή 19/06 
 

2012 │ 2011 Lions 

2012 7v7 Παρασκευή 17/06 και Σάββατο 18/06 

2011 9v9 Σάββατο 18/06 και Κυριακή 19/06 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι: 08:30 - 12:30 και 16:00 - 20:30 
 

Το τελικό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα αναρτηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στην ιστοσελίδα 

του τουρνουά: https://www.gsp.org.cy/efs-tournament 
 

* Εκτός διαφοροποίησης λόγω διαφορετικού αριθμού συμμετοχών  

**Σε περίπτωση που εξακριβωθεί παράτυπη συμμετοχή η ομάδα θα ακυρώνεται αυτόματα 
 

Κατηγορία EAGLES 

▪ Οι αγώνες των EAGLES θα διεξαχθούν σε φάση ομίλων. 

▪ Στη φάση των ομίλων θα αγωνιστούν όλες οι ομάδες του κάθε ομίλου μεταξύ τους με 

σύστημα βαθμολογίας αγώνων 3-1-0. Στο τέλος της φάσης των ομίλων θα υπάρξει κατάταξη 

των ομάδων σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσε η κάθε μία, με πρώτη αυτή που 

συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο ή περισσοτέρων 

ομάδων στο τέλος της φάσης των ομίλων ισχύουν τα μεταξύ τους παιχνίδια (νίκη ή ήττα) και 

σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση [τέρματα/διαφορά τερμάτων/συνολικός 

αριθμός τερμάτων δεν επηρεάζουν την κατάταξη]. Η πρώτη σε κατάταξη ομάδα του Α’ 

ομίλου θα αγωνιστεί με την πρώτη σε κατάταξη ομάδα του Β’ ομίλου για την ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας ομάδας.  

▪ Οι υπόλοιπες ομάδες ΔΕΝ θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε knock-out αγώνες με το πέρας της 

φάσης των ομίλων. 
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Κατηγορία LIONS 

▪ Οι αγώνες των LIONS θα διεξαχθούν σε φάση ομίλων. 

▪ Στη φάση των ομίλων θα αγωνιστούν όλες οι ομάδες του κάθε ομίλου μεταξύ τους με 

σύστημα βαθμολογίας αγώνων 3-1-0. Στο τέλος της φάσης των ομίλων θα υπάρξει κατάταξη 

των ομάδων σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσε η κάθε μία, με πρώτη αυτή που 

συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο ή περισσοτέρων 

ομάδων στο τέλος της φάσης των ομίλων ισχύουν τα μεταξύ τους παιχνίδια (νίκη ή ήττα) και 

σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση [τέρματα/διαφορά τερμάτων/συνολικός 

αριθμός τερμάτων δεν επηρεάζουν την κατάταξη]. Η πρώτη σε κατάταξη ομάδα του Α’ 

ομίλου θα αγωνιστεί με την πρώτη σε κατάταξη ομάδα του Β’ ομίλου για την ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας ομάδας.  

▪ Οι υπόλοιπες ομάδες ΔΕΝ θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε knock-out αγώνες με το πέρας της 

φάσης των ομίλων. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2010 (EAGLES) 

▪ Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι δεκαεπτά (17) ποδοσφαιριστές. 

▪ Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν εννέα (9) ποδοσφαιριστές εντός γηπέδου (9 x 9). 

▪ Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 60m Χ 40m. 

▪ Οι διαστάσεις των τερμάτων είναι 5m Χ 2m. 

▪ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ένα ημίχρονο των 20 λεπτών. 

▪ Μέγεθος μπάλας 4 

▪ Σε περίπτωση ισοπαλίας στον τελικό θα υπάρξει παράταση 5 λεπτών. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας και μετά την παράταση θα διεξάγονται από πέντε (5) πέναλτι. Μετά τα πέντε (5) 

πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελείται από ένα πέναλτι μέχρι να αναδειχθεί ο 

νικητής. Στην διαδικασία  των πέναλτι επιτρέπεται η αντικατάσταση του τερματοφύλακα. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011 (EAGLES και LIONS) 

▪ Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι δεκαεπτά (17) ποδοσφαιριστές. 

▪ Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν εννέα (9) ποδοσφαιριστές εντός γηπέδου (9 x 9). 

▪ Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 60m Χ 40m. 

▪ Οι διαστάσεις των τερμάτων είναι 5m Χ 2m. 

▪ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ένα ημίχρονο των είκοσι (20) λεπτών. 

▪ Μέγεθος μπάλας 4 

▪ Σε περίπτωση ισοπαλίας στον τελικό θα υπάρξει παράταση 5 λεπτών. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας και μετά την παράταση θα διεξάγονται από πέντε (5) πέναλτι. Μετά τα πέντε (5) 

πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελείται από ένα πέναλτι μέχρι να αναδειχθεί ο 

νικητής. Στην διαδικασία  των πέναλτι επιτρέπεται η αντικατάσταση του τερματοφύλακα. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2012 (EAGLES και LIONS) 

▪ Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι δεκατέσσερεις (14) ποδοσφαιριστές. 

▪ Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν επτά (7) ποδοσφαιριστές εντός γηπέδου (7 x 7). 
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▪ Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 45m Χ 35m. 

▪ Οι διαστάσεις των τερμάτων είναι 5m Χ 2m. 

▪ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ένα ημίχρονο των είκοσι (20) λεπτών. 

▪ Μέγεθος μπάλας 4 

▪ Σε περίπτωση ισοπαλίας στον τελικό θα υπάρξει παράταση 5 λεπτών. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας και μετά την παράταση θα διεξάγονται από πέντε (5) πέναλτι. Μετά τα πέντε (5) 

πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελείται από ένα πέναλτι μέχρι να αναδειχθεί ο 

νικητής. Στην διαδικασία  των πέναλτι επιτρέπεται η αντικατάσταση του τερματοφύλακα. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2013 (EAGLES) 

▪ Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι δεκατέσσερεις (14) ποδοσφαιριστές. 

▪ Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν επτά (7) ποδοσφαιριστές εντός γηπέδου (7 x 7). 

▪ Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 45m Χ 35m. 

▪ Οι διαστάσεις των τερμάτων είναι 5m Χ 2m. 

▪ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ένα ημίχρονο των είκοσι (20) λεπτών. 

▪ Μέγεθος μπάλας 4 

▪ Σε περίπτωση ισοπαλίας στον τελικό θα υπάρξει παράταση 5 λεπτών. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας και μετά την παράταση θα διεξάγονται από πέντε (5) πέναλτι. Μετά τα πέντε (5) 

πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελείται από ένα πέναλτι μέχρι να αναδειχθεί ο 

νικητής. Στην διαδικασία  των πέναλτι επιτρέπεται η αντικατάσταση του τερματοφύλακα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Οι αγώνες θα διεξάγονται με βάση τους κανόνες πρωταθλημάτων Grassroots της ΚΟΠ. Οι 

διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα διαφοροποίησης οποιονδήποτε από τους πιο κάτω ειδικούς 

κανόνες ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς τις διαγωνιζόμενες ομάδες για 

σκοπούς ομαλότερης διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
 

▪ Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 20 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων.  

▪ Όλοι οι αγώνες θα αρχίζουν 10 λεπτά μετά την λήξη του προηγούμενου αγώνα.  

▪ Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεση τους το γήπεδο 5 - 10 λεπτά για ζέσταμα των ομάδων. 

▪ Θα ισχύουν οι κανονισμοί της ΚΟΠ, εξαιρουμένου του κανονισμού για οφσάιντ. 

▪ Σύστημα βαθμολογίας αγώνων στη φάση των ομίλων 3-1-0 

▪ Οι αλλαγές σε κάθε αγώνα θα είναι απεριόριστες και επιτρέπεται η επαναφορά στον αγώνα 

του παίκτη που έγινε αλλαγή. 

▪ Οι αλλαγές για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες θα γίνονται χωρίς διακοπή, από το κέντρο του 

γηπέδου. 

▪ Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποβάλλεται από αγώνα, αυτόματα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί 

στον επόμενο αγώνα της ομάδας του. 

▪ Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρήσει από το τουρνουά, σε όλους ανεξάρτητα τους αγώνες 

της θα μηδενίζεται και τη νίκη θα παίρνει η αντίπαλη ομάδα με σκορ 3-0. 
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▪ Σε όλες τους αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όταν η διαφορά στο αποτέλεσμα είναι 

στα τρία (3) γκολ (π.χ. 3-0, 4-1, 5-2 ,6-3, 7-4  κ.λπ.), τότε η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ 

δικαιούται να προσθέσει ένα ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση που η διαφορά μειωθεί στα δύι 

(2) τέρματα, τότε ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας που έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα θα 

πρέπει να βγει εκτός γηπέδου. 

▪ Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο ή περισσοτέρων ομάδων στο τέλος της φάσης των ομίλων 

ισχύουν τα μεταξύ τους παιχνίδια (νίκη ή ήττα) και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα γίνεται 

κλήρωση [τέρματα/διαφορά τερμάτων/συνολικός αριθμός τερμάτων δεν επηρεάζουν την 

κατάταξη]. 

▪ Για τις ηλικίες 2012/2013 απαγορεύεται το από τέρματος λάκτισμα να εκτελείται πριν η 

αντίπαλη ομάδα επιστρέψει στην γραμμή του κέντρου του γηπέδου. Για να θεωρηθεί η 

μπάλα εν πεδιά μετά από το τέρματος λάκτισμα θα πρέπει να φτάσει στον συμπαίκτη του 

εκτελεστή και οπωσδήποτε στο μισό γήπεδο της επιτιθέμενης ομάδας. Το ίδιο ισχύει και όταν 

επαναρχίζει το παιχνίδι ή επαναφέρεται η μπάλα από τα χέρια του τερματοφύλακα. Σε 

περίπτωση παραβίασης του κανόνα του από τέρματος λάκτισμα η επαναφορά από τον 

τερματοφύλακα επαναλαμβάνεται. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

Το EFS Soccer Tournament 2022 και οι διοργανωτές του διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, προβολής 

και παντός είδους εκμετάλλευση μέσα από οπτικοακουστικό υλικό του ονόματος και της εικόνας 

των ανήλικων ποδοσφαιριστών και της ομάδας που εκπροσωπούν, σε κάθε έντυπο και 

φωτογραφικό υλικό, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Διαδίκτυο/Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Οποιοδήποτε επίσημο οπτικοακουστικό υλικό 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της διοργάνωσης όπως αυτοί 

προορίζονται. 
 

Απαγορεύεται δε ρητά, η οποιαδήποτε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση όσων συμμετέχουν, των 

αγώνων ή του χώρου όπου διεξάγεται η διοργάνωση, καθώς επίσης και η χρήση των εγκαταστάσεων 

και του χώρου εξωτερικά και περιμετρικά των εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της διοργάνωσης 

από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν αυτών που είναι εξουσιοδοτημένοι από τους 

διοργανωτές, με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση ή προβολή και διαφήμιση είτε της 

διοργάνωσης ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών. 
 

Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την προσωπική χρήση φωτογραφιών ή και 

βίντεο που λαμβάνονται και πιθανή προβολή και ανάρτησή τους σε Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης/Διαδίκτυο/Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  
 

Ως εκ τούτου, με την δήλωση και αποδοχή της συμμετοχής των παιδιών στην διοργάνωση μας, 

αυτόματα αποδέχεστε και τους πιο πάνω προαναφερόμενους όρους τους οποίους έχετε κάθε 

δικαίωμα να μην αποδεχτείτε η και να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας σε σχέση με το δικαίωμα 

χρήσης και προβολής του ονόματος και της εικόνας των ανήλικων παιδιών σας ενημερώνοντας τους 
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διοργανωτές γραπτώς, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την νομιμότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης 

ή προβολής από μέρους των διοργανωτών πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Tο EFS Soccer Tournament 2022 και οι διοργανωτές του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 

τυχόν έξοδα ή αποζημιώσεις από ασθένειες ή τραυματισμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, 

είτε εν ώρα αγώνων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ώρα, για οποιοδήποτε παρευρισκόμενο. Οι ομάδες 

και οι γονείς των ποδοσφαιριστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να επιβεβαιώνουν ότι οι 

ποδοσφαιριστές είναι απόλυτα υγιείς για να συμμετάσχουν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και 

άλλες δραστηριότητες του τουρνουά.  

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

▪ Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στη παρουσία Ιατρού. 

▪ Πέραν του προπονητή της κάθε ομάδας, κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εντός 

του αγωνιστικού χώρου. Θα απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε μη διαπιστευμένα άτομα. 

▪ Ο προπονητής της ομάδας θα πρέπει να κατέχει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για 

την εξακρίβωση της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή (π.χ. δελτίο ταυτότητας της ΚΟΠ, δελτίο 

ταυτότητας, ιατρικό δελτίο ΚΟΑ, διαβατήριο κλπ.). Πριν από κάθε αγώνα θα γίνεται ταυτοποίηση 

στοιχείων από τους προπονητές των ομάδων. 

▪ Στις ομάδες θα μπορούν να συμμετάσχουν και κορίτσια της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας ή ένα 

χρόνο μεγαλύτερες. 

▪ Οι αγώνες θα αρχίζουν χωρίς καθυστέρηση. 

▪ Εντός των γηπεδικών εγκαταστάσεων θα λειτουργεί κέντρο πληροφοριών, για εξυπηρέτηση 

των ομάδων και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν. 

▪ Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (Πρωτότυπο) ή Ιατρική 

Βεβαίωση (Πρωτότυπη) από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους επιτρέπεται η 

συμμετοχή. 
 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα διαφοροποίησης των αγώνων, αλλαγής ή και αναβολής 

του προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο. Το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως 

είτε πριν είτε και κατά την διάρκεια του τουρνουά, ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων και της 

διοργάνωσης. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 


