ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάνε τη δική σου ποδοσφαιρική οµάδα από 5 µέχρι 8 παίχτες
και λάβε µέρος στο τρίτο «Coca-Cola Cup - Αθλητισµός Για Όλους»,
στις 5 Οκτωβρίου 2016 και 12 Οκτωβρίου 2016. Η Coca-Cola σε συνεργασία
µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού και το Πρόγραµµα Αθλητισµός
Για Όλους, διοργανώνουν για τρίτη φορά στην Κύπρο, εφηβικό
ποδοσφαιρικό τουρνουά ανεξάρτητων οµάδων µίνι ποδοσφαίρου (5x5).
Μπες και εσύ στη δράση, συµπλήρωσε την αίτηση συµµετοχής µε όλα
τα στοιχεία της οµάδας σου και ίσως η δική σου να είναι µια από τις νικήτριες
οµάδες που θα κερδίσουν αθλητικό εξοπλισµό.
Περισσότερες λεπτοµέρειες στους όρους συµµετοχής, που αναγράφονται
στο πίσω µέρος.

Όνοµα οµάδας:
Ονοµατεπώνυµο (Αρχηγού):
Ονοµατεπώνυµο Συνοδών Οµάδας (µέχρι 2 άτοµα)
email:

τηλέφωνο:

Η οµάδα θα συµµετάσχει στο παρακάτω τουρνουά:

Λευκωσία, Βοηθητικά Γήπεδα Μακάρειου Σταδίου

Η οµάδα θα συµµετάσχει στο ηλικιακό γκρούπ:

12*-13
(Γεννηθέντες τα έτη 2003-2004)
* Ολοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συµπληρώσει, µέχρι
τις 5 Οκτωβρίου, το 12ο έτος της ηλικίας τους

Λεµεσός, Αθλητικό Κέντρο Αναγέννησης
Γερµασόγειας

14-15
(Γεννηθέντες τα έτη 2001-2002)

16-18

Λάρνακα, Παλαιό ΓΣΖ

(Γεννηθέντες τα έτη 1998-2000)
Σύνθεση οµάδας
Ονοµατεπώνυµο

Ηµ. Γέννησης

Email

Τηλ. Επικοινωνίας

1
2
3
4
5
6
7
8

Όροι συµµετοχής στο πίσω µέρος
Ηµεροµηνία: ………….... /………… /…………

Υπογραφή αρχηγού οµάδας (ή κηδεµόνα σε περίπτωση ανηλίκου)

Ονοµατεπώνυµο &Υπογραφή Κηδεµόνα

Όροι Συµµετοχής
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. Κάθε οµάδα µπορεί να δηλώσει από πέντε (5) έως οκτώ (8) παίκτες.
1.2. Οι οµάδες αγωνίζονται σε αγώνες 5×5 και έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν έως και τρεις αναπληρωµατικούς παίκτες.
1.3. ∆ικαίωµα να αγωνιστούν έχουν άτοµα των πιο κάτω ηλικιακών κατηγοριών:
16-18 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 1998 – 2000)
14-15 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 2001 – 2002)
12-13 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 2003 – 2004)
Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συµπληρώσει, µέχρι τις 5 Οκτωβρίου, το 12ο έτος της ηλικίας τους
1.4. Κάθε οµάδα που δηλώνει συµµετοχή, θα αγωνιστεί στο ηλικιακό γκρουπ που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος.
1.5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι φέρουν µαζί τους τη δήλωση συµµετοχής, υπογεγραµµένη από τον γονέα/ κηδεµόνα του κάθε µέλους της οµάδας.
1.6. Κάθε αθλητής ή και οµάδα, έχει το δικαίωµα να λάβει µέρος στο τουρνουά για την επιθυµητή πόλη και εγκατάσταση.
1.7. ∆εν απαιτείται χρηµατικό αντίτιµο για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα.
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.1. Αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να αποστέλλονται στα πιο κάτω e-mails και fax ανάλογα µε την πόλη της επιλογής, της κάθε οµάδας.
Λευκωσία: Fax:22897119, e-mail: nicosia@ago.org.cy | Λάρνακα: Fax:24650103, e-mail: larnaka@ago.org.cy | Λεµεσός: Fax:25313284, e-mail: limassol@ago.org.cy
2.2. Αιτήσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές µέχρι τις 28 Σεπτεµβρίου 2016.
2.3. Αποδεκτή συµµετοχή γίνεται αυτή, η οποία έχει όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται (όνοµα οµάδας, ηλικιακό γκρουπ, ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος διεξαγωγής αγώνων,
στοιχεία επικοινωνίας αρχηγού ή κηδεµόνα, ονοµατεπώνυµο µέχρι δυο συνοδών για κάθε οµάδα, συγκατάθεση γονέα /κηδεµόνα, βεβαίωση ικανότητας σε αθλητικές δραστηριότητες,
αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων).
2.4. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή επιτρέπεται µέχρι και πέντε (5) µέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος, τροποποιώντας αναλόγως την αρχική αίτηση συµµετοχής.
2.5. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ονοµασία οµάδας (και σε επίσηµη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), που θεωρεί χλευαστική, υβριστική, ρατσιστική
ή κατά οποιονδήποτε τρόπο µη αποδεκτή, σε συνεννόηση µε την οµάδα.
2.6. Η δήλωση συµµετοχής µε όλα τα µέλη της οµάδας και τους συνοδούς, θα αποτελεί µέρος του φύλλου αγώνος και πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένα από τα πιο κάτω στοιχεία, για
σκοπούς ταυτοποίησης της ηλικίας κάθε συµµετέχοντα τα οποία πρέπει να αποστέλνονται µαζί µε την αίτηση:
• ∆ελτίο ταυτότητας
• ∆ελτίο υγείας
• ∆ελτίο ταυτότητας οµοσπονδίας
• Πιστοποιητικό γέννησης µε συνοδεία φωτογραφίας
Σ.Σ σε όλα τα παραπάνω πρέπει να φαίνεται ευκρινώς η φωτογραφία και η ηµεροµηνία γέννησης του κάθε συµµετέχοντα. Σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούνται, δεν θα γίνεται
αποδεκτή η δήλωση συµµετοχής.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
3.1.Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις.
Φάση 1: Επαρχιακοί Αγώνες για την πρόκριση των οµάδων που θα λάβουν µέρος στον τελικό.
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: 5 Οκτωβρίου 2016
Χώρος ∆ιεξαγωγής:
Λευκωσία: Βοηθητικά Γήπεδα Μακάρειου Σταδίου
Λεµεσό: Αθλητικό Κέντρο Αναγέννησης Γερµασόγειας
Λάρνακα: Παλαιό ΓΣΖ
Φάση 2: Τελικοί Αγώνες
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: 12 Οκτωβρίου 2016
Χώρος ∆ιεξαγωγής: Βοηθητικά Γήπεδα Μακάρειου Σταδίου
3.2. Οι οµάδες θα χωριστούν σε ηλικιακές κατηγορίες, σύµφωνα µε την ηλικία των µελών τους, όπως αναφέρεται στο (1.3).
3.3. Οι οµάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα αγωνιστούν µε σύστηµα νοκ – άουτ.
3.4. Οι καλύτερες 2 οµάδες κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κάθε επαρχίας, θα αγωνιστούν στους τελικούς αγώνες για την ανάδειξη του τελικού νικητή.
3.5. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα παιχνίδια, δεν θα υπάρχει παράταση και ο αγώνας θα οδηγείται απευθείας στην εκτέλεση πέναλτι. (Τρεις εκτελέσεις πέναλτι για κάθε οµάδα. Σε περίπτωση νέας
ισοπαλίας, από µια εκτέλεση πέναλτι µέχρι να υπάρξει νικητής.)
3.6. Η επιτροπή αγώνων έχει το δικαίωµα να προσαρµόσει το σύστηµα διεξαγωγής των αγώνων, µέχρι και την έναρξη αυτών, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, ανακοινώνοντας
το σύστηµα διεξαγωγής στους συµµετέχοντες.
3.7 Οι οµάδες που θα προκριθούν στη 1η φάση θα πρέπει να παρουσιαστούν στη φάση του τελικού.
3.8. Το πρόγραµµα διεξαγωγής του Coca-Cola Cup – Αθλητισµός Για Όλους, θα δηµοσιοποιηθεί εντός 1 εβδοµάδας, από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων συµµετοχής
(28/9/2016), στην επίσηµη ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΑΓΟ.
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
4.1. Λόγω της µικρής διάρκειας των αγώνων, δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων, παρά µόνο για αντικανονική συµµετοχή παίκτη. Σε καµία περίπτωση δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, που αφορούν
διαιτητικές αποφάσεις και αποτελέσµατα.
5. ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ
5.1. Οι δύο καλύτερες οµάδες κάθε επαρχίας και της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, µετά την ανάδειξή τους κερδίζουν αυτόµατα τη συµµετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης η οποία θα
διεξαχθεί στο Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η µετακίνηση των οµάδων από και προς την περιοχή διεξαγωγής της τελικής φάσης.
5.2. Οι πρωταθλήτριες οµάδες της τελικής φάσης της διοργάνωσης, κερδίζουν ως έπαθλο αθλητικό εξοπλισµό.
6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5)
6.1. Ο αριθµός των παικτών σε κάθε οµάδα, δεν µπορεί να ξεπερνά τους οκτώ (8), εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο τερµατοφύλακας. Ο αγώνας δεν ξεκινά µε λιγότερο από πέντε (5) παίκτες.
6.2. ∆εν µπορεί να συνεχίσει µε λιγότερους από τέσσερις (4) παίκτες.
6.3. 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
και µετά την άδεια του διαιτητή.
6.4. Η διάρκεια του αγώνα είναι 2 ηµίχρονα από 10 λεπτά (µεικτός χρόνος παιχνιδιού). Η επιτροπή αγώνων έχει το δικαίωµα να προσαρµόσει τη διάρκεια του ηµιχρόνου των αγώνων, εφόσον
κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
6.5. Ο µοναδικός χρονοµέτρης είναι ο διαιτητής.
6.6. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά τον αγώνα, υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές.
6.7. Το πλάγιο out θα εκτελείται µε το πόδι
7. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
7.1. Για κάθε αγώνα ορίζεται ένας διαιτητής µε ευθύνη του ΚΟΑ.
8. ΠΟΙΝΕΣ
8.1. Με σκοπό την τήρηση της τάξης και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων του τουρνουά, ισχύει ό,τι αποφασίσει η επιτροπή των αγώνων, η οποία έχει το δικαίωµα να αποβάλλει όποιον
παίκτη αναπτύξει ανάρµοστη συµπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο (τα ονόµατα της επιτροπής αγώνων θα αναγράφονται ευκρινώς στη γραµµατεία).
8.2. Οµάδα η οποία θα καθυστερήσει να παραταχθεί στο γήπεδο περισσότερο από πέντε (5) λεπτά από την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα, θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί
και χάνει τον αγώνα και ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη οµάδα µε σκορ 2-0.
9. ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
9.1. Στους αγώνες της προκριµατικής φάσης, οι οµάδες θα αγωνίζονται µε διακριτικά (bibs), που θα προσφέρει η διοργανώτρια.
9.2. Οι παίκτες οφείλουν να µη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείµενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).
9.3. Ο παίκτης υποχρεούται να συµµορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του διαιτητή, σε περίπτωση δε άρνησής του, αποβάλλεται από τον αγώνα.
9.4. 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.
9.5. ∆εν επιτρέπεται στους παίκτες να φέρουν στον αθλητικό τους εξοπλισµό λογότυπα και σήµατα εταιρειών ανταγωνιστικών της Coca-Cola και των άλλων χορηγών του τουρνουά.
Απαγορεύεται το κάπνισµα εντός γηπέδου. Σκοπός είναι η άρτια και οµαλή διεξαγωγή των αγώνων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλες οι οµάδες να απολαύσουν το τουρνουά. Για αυτό το
λόγο θα τιµωρούνται αυστηρά οι παραβάσεις που προσβάλουν το άθληµα και θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα των παικτών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα να
διαφοροποιήσουν τις ηµεροµηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων.
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των στοιχείων µου και την αποδοχή της συµµετοχής µου στο τουρνουά, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.
Παραιτούµαι από κάθε απαίτηση εναντίον των εταιρειών Τhe Coca-Cola Company, Α/φοί Λανίτης, MSPS, και του ΚΟΑ, για κάθε ζηµιά ή βλάβη που είτε τυχόν υποστώ, είτε προκαλέσω σε
τρίτους από οποιαδήποτε αιτία, στα πλαίσια της εν λόγω διοργάνωσης, και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόµατος/εικόνας µου από τους χορηγούς του τουρνουά και τις δύο παραπάνω
εταιρείες.
∆ηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συµµετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω και τους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ο αρχηγός της οµάδας (ή κηδεµόνας σε περίπτωση ανηλίκου), ταυτόχρονα µε την αίτηση συµµετοχής της οµάδας του στο Coca-Cola Cup – Αθλητισµός Για Όλους, βεβαιώνει ότι µε σύµφωνη
γνωµάτευση ιατρού, οι παίκτες της οµάδας µπορούν να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
Κάθε παίκτης που συµµετέχει στο Coca-Cola Cup – Αθλητισµός Για Όλους, συναινεί ανεπιφύλακτα στην εκ µέρους των διοργανωτών και λοιπών υποστηρικτών προβολή του ονόµατός του και
της εικόνας του στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ιαδικτύου (internet).
Συµφωνώ και αποδέχοµαι όλους τους πιο πάνω όρους και κανονισµούς Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

