ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PASCAL FOOTBALL CUP 2020
Το Αθλητικό Τμήμα των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ προκηρύσσει τη διεξαγωγή του PASCAL Football Cup 2020,
στις εγκαταστάσεις του στη Λευκωσία, από την Τρίτη 21 Απριλίου έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020.
Το τουρνουά αφορά τις ομάδες από Κ12 ως Κ6.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση έχουν ομάδες αποτελούμενες από αγόρια και κορίτσια που
γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εντεύθεν (στην περίπτωση κοριτσιών από την 1η
Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν). Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος σε μια από τις επτά (7) πιο κάτω
ηλικιακές κατηγορίες της διοργάνωσης:
•
•
•
•
•
•
•

2008 (Κ12)
2009 (Κ11)
2010 (Κ10)
2011 (Κ9)
2012 (Κ8)
2013 (Κ7)
2014 (Κ6)

Οι ακαδημίες και τα σωματεία μπορούν να συμμετάσχουν με απεριόριστο αριθμό ομάδων.
Συμμετοχή κοριτσιών
Τα κορίτσια μπορούν να αγωνιστούν σε ομάδες αγοριών ή αμιγώς κοριτσιών, νοουμένου ότι δεν είναι
πέραν των 12 μηνών μεγαλύτερα σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία της ομάδας τους (πχ στην ηλικιακή
κατηγορία 2008 μπορούν να αγωνιστούν κορίτσια γεννημένα από την 1η Ιανουαρίου 2007).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι συμμετέχουσες ομάδες θα διαχωριστούν σε Ομίλους 3 τουλάχιστον ομάδων, αναλόγως της ηλικιακής
κατηγορίας και του πλήθους των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή. Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε
δύο φάσεις:
• Ομίλων
• Νοκ – Άουτ, ξεκινώντας από τα Προημιτελικά (φάση των «8»)
Στους αγώνες των Ομίλων το σύστημα βαθμολογίας είναι 3-1-0.
Κριτήρια Ισοβαθμίας
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων τα κριτήρια που εφαρμόζονται είναι:
o Οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
o Η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του Ομίλου.
o Τα περισσότερα τέρματα υπέρ σε όλους τους αγώνες του Ομίλου.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από δύο ομάδων, τα κριτήρια που εφαρμόζονται είναι:
o Οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί στα παιχνίδι μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
o Η διαφορά τερμάτων στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
o Τα περισσότερα τέρματα υπέρ στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
o Η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του Ομίλου.
o Τα περισσότερα τέρματα υπέρ σε όλους τους αγώνες του Ομίλου.
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Επιλογή Καλύτερου 3ου, 4ου κοκ
Σε περίπτωση που στη φάση των Ομίλων χρειαστεί να επιλεχθεί καλύτερος 3ος, 4ος κοκ από όλους τους
Ομίλους, τότε τα κριτήρια είναι:
• Μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών
• Μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων
• Λιγότερες κόκκινες
• Λιγότερες κίτρινες
• Καλύτερη επίθεση
• Καλύτερη άμυνα
• Περισσότερες νίκες
• Κλήρωση

ΤΡΟΠΑΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Η πρωταθλήτρια και η δευτεραθλήτρια κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα πάρουν τρόπαια (κύπελλα) και
αναμνηστικά μετάλλια. Αναμνηστικά μετάλλια θα πάρουν επίσης οι ομάδες που θα φτάσουν στα
ημιτελικά και μετάλλιο δικαιούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν δεόντως εγγραφεί στη διοργάνωση
και τρία ακόμα άτομα από κάθε ομάδα.
Έπαθλα θα πάρουν οι ακόλουθοι (ανά κατηγορία):
- Πρώτος Σκόρερ
- MVP Τελικού
- Καλύτερος Τερματοφύλακας
Έπαινοι θα απονεμηθούν στην Ομάδα Ήθους αλλά και σε ποδοσφαιριστές που με τις πράξεις τους
προήγαγαν το Fair Play κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να εντάξουν στη διοργάνωση και άλλα Έπαθλα/Επαίνους, για τα
οποία θα ενημερώσουν το κοινό πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Τα έπαθλα και οι Έπαινοι, πλην αυτού του Πρώτου Σκόρερ θα απονεμηθούν μετά από απόφαση της
Επιτροπής Επάθλων και Επαίνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των Ομίλων και τα Προημιτελικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν το διήμερο 21-22 Απριλίου
2020. Οι Ημιτελικοί και Τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 Απριλίου 2020.

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Αγώνας που διακόπτεται µε υπαιτιότητα της μιας ομάδας
Ο αγώνας θα κατακυρώνεται με σκορ 3–0 εναντίον της ομάδας που ευθύνεται (εκτός αν το αποτέλεσμα
τούτο την ευνοεί, οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής), εφόσον ο αγώνας
διακόπτεται ή δε διεξάγεται λόγω έλλειψης πειθαρχίας και τάξης ή λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς
ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών ή άλλου ή άλλων ατόμων ή ομάδων ατόμων, κατά την απόλυτη κρίση
του διαιτητή.
Αγώνας θα διακόπτεται από τον διαιτητή σε περίπτωση που για μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες
παραμένουν λιγότεροι από τους μισούς ποδοσφαιριστές στον αγώνα, ως αποτέλεσμα αποβολών ή
τραυματισμών. Ο αγώνας θα κατακυρώνεται κατά της υπαίτιας ομάδας με σκορ 3-0, εκτός αν το
αποτέλεσμα αυτό την ευνοεί, οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής.
Αποχώρηση ή μη εμφάνιση ομάδας
Σε περίπτωση αποχώρησης ή μη εμφάνισης ομάδας, η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0
(εκτός αν το αποτέλεσμα αυτό την ευνοεί, οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής),
αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης και όλοι οι προηγούμενοι αγώνες της κατακυρώνονται
εναντίον της με σκορ 3-0.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
Ανά ηλικιακή κατηγορία διαφοροποιούνται οι προδιαγραφές του αγωνιστικού χώρου, ο αριθμός
ποδοσφαιριστών ανά ομάδα και η διάρκεια των αγώνων, ως ακολούθως:
2008 (Κ12)
Ομάδες: 11 v 11
Διάρκεια αγώνα: 50 λεπτά
Γήπεδο: 100x60
Goalpost: 5x2
Αλλαγές: Απεριόριστες
Μπάλα: Νο5
Ομάδες ανά ηλικιακή κατηγορία: 8
Αγώνες Ομίλων/Προημιτελικά: 21-22 Απριλίου 2020
Ημητελικά/Τελικός: 23 Απριλίου 2020
2009 (Κ11)
Ομάδες: 9 v 9
Διάρκεια Αγώνα: 40 λεπτά
Γήπεδο: 60x40
Goalpost: 5x2
Αλλαγές: Απεριόριστες
Μπάλα: Νο4
Ομάδες ανά ηλικιακή κατηγορία: 8
Αγώνες Ομίλων/Προημιτελικά: 21-22 Απριλίου 2020
Ημητελικά/Τελικός: 23 Απριλίου 2020
2010 & 2011 (Κ10 & Κ9)
Ομάδες: 7 v 7
Διάρκεια Αγώνα: 40 λεπτά
Γήπεδο: 40x30
Goalpost: 4x2
Αλλαγές: Απεριόριστες
Μπάλα: Νο4
Ομάδες ανά ηλικιακή κατηγορία: 12
Αγώνες Ομίλων/Προημιτελικά: 21-22 Απριλίου 2020
Ημητελικά/Τελικός: 23 Απριλίου 2020
2012 - 2014 (Κ8 – Κ6)
Ομάδες: 5 v 5
Διάρκεια Αγώνα: 40 λεπτά
Γήπεδο: 40x20
Goalpost: 3x2
Αλλαγές: Απεριόριστες
Μπάλα: Νο4
Ομάδες ανά ηλικιακή κατηγορία: 12
Αγώνες Ομίλων/Προημιτελικά: 21-22 Απριλίου 2020
Ημητελικά/Τελικός: 23 Απριλίου 2020
Εμφανίσεις Ομάδων
Σε περίπτωση που οι εμφανίσεις των ομάδων συμπίπτουν, οι διοργανωτές θα προμηθεύσουν μια από
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τις ομάδες με διακριτικά (bibs). Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την ομάδα που θα αγωνιστεί με
διακριτικά, αυτή θα προκύπτει από κλήρωση.
Φύλλο Αγώνος
Για κάθε αγώνα θα υπάρχει ξεχωριστό Φύλλο Αγώνος, το οποίο θα συμπληρώνει ο διαιτητής πριν την
έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και θα υπογράφεται από τους προπονητές των διαγωνιζόμενων
ομάδων, στο τέλος του αγώνα. Στο Φύλλο Αγώνος θα αναγράφονται οι σκόρερ και άλλες παρατηρήσεις.
Αλλαγές στο Πρόγραμμα
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα διαφοροποίησης της διάρκειας των αγώνων και του
προγράμματος, ενημερώνοντας προηγουμένως τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Όλοι οι αγώνες του τουρνουά διεξάγονται με και διέπονται από τους όρους και τις διατάξεις του
κανονισμού παιχνιδιού της FIFA, της IFAB και της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Grassroots ΠΟΑ
2019-20 της ΚΟΠ είτε όπως ορίζουν τυχόν διαφοροποιημένοι κανόνες, που θα αναφέρονται στην ειδική
προκήρυξη του Τουρνουά.
Ώρα Προσέλευσης
Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα μια ώρα πριν από την
προκαθορισμένη ώρα έναρξης.
Προθέρμανση
Καθώς οι αγώνες στα γήπεδα διεξάγονται διαδοχικά, η προθέρμανση γίνεται στις άκρες των γηπέδων και
σε άλλους χώρους των εγκαταστάσεων.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών, συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γεννήσεως και ο αριθμός φανέλας. Ο
αριθμός φανέλας είναι υποχρεωτικός.
Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί στη διοργάνωση μόνο με μια ομάδα και σε μια ηλικιακή
κατηγορία.
Δεν απαγορεύεται ένας ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί στη διοργάνωση με διαφορετική ομάδα από αυτή
που είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της ΚΟΠ και της ΠΟΑΠ.
Οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται να φορούν προστατευτικές επικαλαμίδες κατά τη διάρκεια των
αγώνων.
Οι υπεύθυνοι της κάθε ομάδας πρέπει πριν, στη διάρκεια και αμέσως μετά το πέρας των αγώνων, να
έχουν στη διάθεσή τους πρωτότυπο έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή
ταυτότητα ποδοσφαιριστή ΠΟΑΠ/ΚΟΠ) που να αποδεικνύει την ταυτότητα και την ημερομηνία γέννησης
των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους, καθώς επίσης και πρωτότυπο δελτίο υγείας ή ιατρική βεβαίωση
ικανότητας συμμετοχής.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Την ευθύνη του διορισμού των διαιτητών έχει ο Υπεύθυνος Διαιτησίας της διοργάνωσης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα διεξαγωγής που αφορά την ηλικία του ποδοσφαιριστή, η εν λόγω
ομάδα θα μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες που αγωνίστηκε ο ποδοσφαιριστής αυτός.
Απαίτηση για έλεγχο ταυτοτήτων μπορεί να μεταφερθεί στο διαιτητή πριν την έναρξη, στο ημίχρονο ή
μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα και σε κανένα άλλο χρονικό σημείο.
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Ένσταση κατά του κύρους αγώνα μπορεί να υποβληθεί μόνο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και πριν
κλείσει το Φύλλο Αγώνος, αφού θα πρέπει να καταγράφεται σε αυτό.
Τις ενστάσεις θα εξετάζει Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει πριν την έναρξη του
επόμενου αγώνα της υπό ένσταση ομάδας ή το αργότερο πριν την έναρξη των αγώνων της επόμενης
ημέρας/επόμενης φάσης.
Η Πειθαρχική Επιτροπή θα εξετάζει και άλλες καταγγελίες. Καταγγελίες μπορούν να κάνουν ο διαιτητής
και ο υπεύθυνος αγώνα μόνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το αντίτιμο συμμετοχής για κάθε ομάδα είναι ως εξής:
• 2008
K12
€160
• 2009
K11
€140
• 2010-2011
K10-K9
€120
• 2012-2014
K8-K6
€100
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες που έχουν καταβάλει το αντίτιμο συμμετοχής, πριν την έναρξη
της διοργάνωσης.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΜΜΕ
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα προβολής μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου και εμπορικής
εκμετάλλευσης της εικόνας των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών και του ονόματος των ομάδων.

ΕΥΘΥΝΗ
Οι διοργανωτές δε φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν έξοδα ή αποζημιώσεις από ασθένειες,
τραυματισμούς, ζημιές ή απώλειες που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η
ευθύνη των διοργανωτών εξαντλείται στην παροχή των Α' Βοηθειών και στη μεταφορά στο νοσοκομείο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Η κλήρωση των
αγώνων της φάσης των Ομίλων θα διεξαχθεί τη Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου 2020, σε χώρο και χρόνο
που θα ανακοινωθεί και θα είναι ανοικτή για το κοινό.
Τηλ: 99005124
Φαξ: 22818112
Email: teams@pascalfootballcup.com
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