Τρόπος Διεξαγωγής Τουρνουά:
Ο αριθμός των ομάδων που θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό τον
πρώτο διαγωνισμό θα είναι ενενήντα έξι (96) στο σύνολο από όλη την
Κύπρο.

Οι αγώνες χωρίζονται σε επτά (7) φάσεις.
1η ΦΑΣΗ
96 ομάδες από όλη την Κύπρο χωρισμένες σε 32 ομίλους των 3 ομάδων θα
αγωνιστούν μεταξύ τους 3 αγώνες 15 λεπτών/αγώνα και θα προκριθούν
στην επόμενη φάση οι 2 πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου.
2η ΦΑΣΗ
64 ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους ανά ζεύγη σε 32 αγώνες νοκ άουτ 15
λεπτών.
3η ΦΑΣΗ
32 ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους ανά ζεύγη σε 16 αγώνες νοκ άουτ 15
λεπτών.
4η ΦΑΣΗ
16 ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους ανά ζεύγη σε 8 αγώνες νοκ άουτ 15
λεπτών.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
8 ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους ανά ζεύγη σε 4 αγώνες νοκ άουτ 20
λεπτών.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
4 ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους ανά ζεύγη σε 2 αγώνες νοκ άουτ 20
λεπτών.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
2 ομάδες οι οποίες θα αποκλειστούν στα ημιτελικά θα αγωνιστούν μεταξύ
τους σε αγώνα 20 λεπτών για να αναδειχτεί τρίτος και τέταρτος του
τουρνουά.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
2 ομάδες που θα έχουν περάσει από τα ημιτελικά θα αγωνιστούν μεταξύ
τους σε αγώνα 20 λεπτών για να αναδειχτεί ο νικητής του τουρνουά.

Κώδικας Συμπεριφοράς παικτών:
1. Απαραίτητη ανάγνωση των όρων και κανονισμών πριν
αγωνιστείτε στο διαγωνισμό.
2. Επιδιώξετε πάντα το δίκαιο παιχνίδι.
3. Σεβαστείτε
όλους
τους
προσόντων, υπηκοότητας,
θρησκείας).

συμμετέχοντες
(ανεξαρτήτως
πολιτισμικού υπόβαθρου και

4. Μην προσβάλετε ή παρενοχλήσετε
5. Η ασφάλεια τόσο η δική σας όσων και των υπόλοιπων παικτών
πρέπει να βρίσκεται πάντα στο μυαλό σας.
6. Αποφύγετε τις άσκοπες συγκρούσεις με άλλα άτομα.
7. Δεν είναι αυτοσκοπός να κερδίσετε με κάθε κόστος. Αυτό είναι
αντίθετο με το ήθος μας και άτομα που σκέφτονται με αυτό τον
τρόπο δεν έχουν θέση στο τουρνουά.
Οι παίκτες που δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς μας θα υπόκεινται σε κυρώσεις ως ακολούθως:
• Προειδοποίηση
• Απομάκρυνση άμεσα από το γήπεδο
• Αποκλεισμός τόσο των ιδίων όσο και της ομάδας τους από
το τουρνουά
Απόλαυσε το παιχνίδι υπεύθυνα.
Καλή επιτυχία……

Όροι - Κανονισμοί:
Η προτεραιότητά μας είναι για ασφάλεια των παικτών. Ας
συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουμε τα
παιχνίδια. Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό αναμένεται να
δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό τόσο προς τους κανόνες του
FUTSALTOURNAMENT.EU όπως επίσης των αντιπάλων ομάδων του
προσωπικού και του χώρου όπου θα διεξάγονται οι αγώνες.

• Η ομάδα θα μπορεί να δηλώσει το ελάχιστο πέντε (5) και το
μέγιστο οκτώ (8) παίκτες. Οι πέντε (5) παίκτες θα αγωνίζονται ως
βασικοί και οι τρείς (3) που θα δηλώνονται προαιρετικά θα
μπορούν να αγωνιστούν ως αλλαγή.
• Αλλαγές σε ονόματα παικτών θα μπορούν να γίνουν μέχρι και 15
μέρες πριν την έναρξη της πρώτης φάσης του τουρνουά. (Η
ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο).
Από αυτή την ημερομηνία και μετά αλλαγή παικτών στην φόρμα
εγγραφής της ομάδας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ
εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος (πχ τραυματισμό κλπ) και αφού
παρουσιαστεί ιατρική βεβαίωση.
• Τα προγράμματα των αγώνων θα αναρτιόνται το αργότερο μέχρι
και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη των παιχνιδιών.

• Πριν από την έναρξη κάθε αγώνα θα γίνει ταυτοποίηση
στοιχείων από τον διαιτητή ή των ιδιοκτήτη του γηπέδου.
• Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για ιατρικό θέμα ή λόγο καιρικών
συνθηκών κλπ ο αγώνας θα διεξάγεται σε ημερομηνία που θα
ανακοινώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο.
• Σε
περίπτωση
που
υπάρχει
οποιοδήποτε
ιστορικό
οποιασδήποτε ασθενείας ή τραυματισμού, την ευθύνη φέρει
αποκλειστικά ο παίκτης και η ομάδα του και σε καμιά περίπτωση
το FUTSALTOURNAMENT.EU

• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του, αναγνωρίζουν ότι η
ψυχαγωγική δραστηριότητα συνεπάγεται ένα βαθμό φυσικού
κινδύνου και μπορεί ο ομαδάρχης ή κάποιο μέλος της ομάδας
του να τραυματιστούν ή να επέλθει ακόμα και θάνατος ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής της ομάδας στο τουρνουά
FUTSALTOURNAMENT.EU.

• Τραυματισμοί που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις
υπό τον έλεγχο του FUTSALTOURNAMENT.EU περιλαμβάνουν
τους ακόλουθους τύπους των τραυματισμών:
1.
2.
3.
4.

αποτέλεσμα ολίσθησης σε χλοοτάπητα ή άλλη επιφάνεια
χτύπημα από μπάλα ποδοσφαίρου
συγκρούσεις με άλλους παίκτες
τραυματισμούς που σχετίζονται ή προκαλούνται από
εξοπλισμό που φέρουν τα μέλη των ομάδων.

• Το FUTSALTOURNAMENT.EU δεν ευθύνεται για τυχόν
τραυματισμούς ή θάνατο που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής
αγώνα
υπό
τον
έλεγχο
του
FUTSALTOURNAMENT.EU ή που συμβαίνει άμεσα ή έμμεσα ή
που συμβαίνει πριν ή κατά τη διάρκεια ή και μετά το παιχνίδι.
• Το FUTSALTOURNAMENT.EU δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια, ζημιά ή κλοπή οποιονδήποτε προσωπικών
αντικειμένων που ανήκουν στον ομαδάρχη ή στους παίκτες της
ομάδας του, ή μεταφέρονται σε οποιονδήποτε χώρο που
διεξάγεται το FUTSALTOURNAMENT.EU
• Το FUTSALTOURNAMENT.EU διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί
την είσοδό ή να ζητήσει να φύγει ο ομαδάρχης ή κάποιο μέλος
της ομάδας του από το γήπεδο αν αυτός ή οι συμπαίκτες του
παραβιάζουν τους όρους και τους κανονισμούς αυτής της
φόρμας.

• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του συμφωνούν να μην
παίζουν ή να συμπεριφέρονται κατά τρόπο επικίνδυνο ή βίαιο
όπως καθορίζεται από τους Κανονισμούς.
• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του θα συμπεριφέρονται
και θα παίζουν σε πλαίσια αθλητοπρέπειας όπως αυτά ορίζονται
στους κανονισμούς του FUTSALTOURNAMENT.EU.
• Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου εξασφαλίζει στον ομαδάρχη
και τα μέλη της ομάδας του μια θέση σε διαγωνισμό του
FUTSALTOURNAMENT.EU
• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του, πρέπει να καταβάλουν
το ποσό που προκαθορίζεται για την ολοκλήρωση της εγγραφής,
για να συμπεριληφθούν στις ομάδες που θα διαγωνιστούν.

• Οι ομάδες που θα ζητήσουν να αποχωρήσουν από τον
διαγωνισμό ή απλώς αποφασίσουν να μην ολοκληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους ή να μην έρθουν για να αγωνιστούν χάνουν
το ποσό που έχουν καταβάλει για την εγγραφή τους. Η ομάδα
που θα αγωνιζόταν μαζί τους προχωρά στην επόμενη φάση.
• Σε περίπτωση πρόκλησης υλικής ζημιάς σε εγκαταστάσεις
γηπέδου, η ομάδα που θα ευθύνεται για την ζημιά αυτή θα είναι
υπεύθυνη και για την αποκατάσταση της (ότι και να συνεπάγεται
οικονομικά)
• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του συμφωνούν να μην
καπνίζουν εντός του αγωνιστικού χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση
η ομάδα θα αποβάλλεται από το τουρνουά χωρίς καμιά
προειδοποίηση.

• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του δεν δικαιούνται να
συμμετέχουν σε αντικοινωνική συμπεριφορά κατά την διάρκεια
της διεξαγωγής αγώνα στο FUTSALTOURNAMENT.EU. Σε
αντίθετη περίπτωση η ομάδα θα αποβάλλεται από το τουρνουά
χωρίς καμιά προειδοποίηση.
• Ο ομαδάρχης και τα μέλη της ομάδας του, μπορεί και να
απομακρυνθούν άμεσα από τον διαγωνισμό, σε περίπτωση που
επιτίθονται επανειλημμένα αντιαθλητικά σε παίκτη άλλης ομάδας ή
για επίμονα σκληρά μαρκαρίσματα καθώς και λόγω επιθετικής και
/ ή ενοχλητικής συμπεριφοράς προς άτομα της αντίπαλης ομάδας
ή διαιτητές ή ιδιοκτήτες γηπέδων ή άλλο προσωπικό του
FUTSALTOURNAMENT.EU

Ορισμοί:
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι πνευματική ιδιοκτησία
του FUTSALTOURNAMENT.EU
Σε σχέση με μια πράξη ή παράλειψη, σημαίνει ότι η πράξη έγινε ή
παραλείφθηκε να γίνει με απερίσκεπτη αδιαφορία, με ή χωρίς
συνείδηση, για τις συνέπειες της πράξης ή της παράλειψης.
Ως "πνευματική ιδιοκτησία" νοούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων
δικαιωμάτων:
"Προσωπικός τραυματισμός" σημαίνει:
α) τραυματισμό ατόμου (συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης,
επιτάχυνσης ή επανάληψης τραυματισμού του άτομο)
β) η συρρίκνωση, επιδείνωση, επιτάχυνση ή επανάληψη
ασθένειας ατόμου.
γ) την εμφάνιση, την επιδείνωση, την επιτάχυνση ή την επανάληψη
οποιασδήποτε άλλης πάθησης περιστατικό, δραστηριότητα, μορφή
συμπεριφοράς, πορεία συμπεριφοράς ή κατάσταση των πραγμάτων
σε σχέση σε ένα άτομο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβές ή
μειονεκτικό για ή να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη ή μειονέκτημα σε:

(i) Το άτομο
(ii) Η κοινότητα.
Ως "ψυχαγωγικές δραστηριότητες" νοείται η συμμετοχή σε αθλητική
δραστηριότητα ή άσκηση αναψυχής ή σε σας συμμετοχή σε
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συνεπάγεται σημαντικό βαθμό
φυσικής άσκησης ή φυσικού κινδύνου και είναι που
πραγματοποιούνται για λόγους αναψυχής, απόλαυσης ή αναψυχής.

"Υπηρεσίες αναψυχής": υπηρεσίες που συνίστανται σε συμμετοχή σε:
α) αθλητική δραστηριότητα ή παρόμοια άσκηση αναψυχής, όπως
αυτά που καλύπτονται από τον Κανονισμό.
(β) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που:
(i) ενέχει σημαντικό βαθμό σωματικής άσκησης ή
σωματικού κινδύνου
(ii) Αναλαμβάνεται για λόγους αναψυχής, απόλαυσης ή αναψυχής.
Οι
"Κανόνες"
σημαίνουν
τους
κανόνες
παιχνιδιού
FUTSALTOURNAMENT.EU που δίνονται σε κάθε ομαδάρχη της
ομάδας και διατίθενται σε όλους μέλη της ομάδας.
"Υπηρεσίες"
περιλαμβάνουν
οποιαδήποτε
δικαιώματα
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε σχέση με, και τα
συμφέροντα σε, πραγματική ή προσωπική ιδιοκτησία), παροχές, τα
προνόμια ή τις διευκολύνσεις που παρέχονται ή πρόκειται να
παρασχεθούν, χορηγηθούν ή παρασχεθούν στο εμπόριο.
Ως "Ημερομηνία έναρξης" νοείται η ημερομηνία κατά την οποία το
τελευταίο μέρος υπογράφει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
FUTSALTOURNAMENT.EU.
"Όροι και Προϋποθέσεις" σημαίνει αυτό το
έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων:
1. Φόρμα εγγραφής στο FUTSALTOURNAMENT.EU.
2. FUTSALTOURNAMENT.EU.- Όροι Αποδοχής Μεμονωμένοι παίκτες
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην ιστοσελίδα
FUTSALTOURNAMENT.EU.

Προσωπικά Δεδομένα:
1. Τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν κατά την συμπλήρωση της
αίτησης για συμμετοχή είναι καθαρά για την συμμετοχή και
ταυτοποίηση στο τουρνουά των συμμετεχόντων και για κανένα άλλο
λόγο.
2. Διαχειριστής των δεδομένων είναι ο διοργανωτής και αυτός μόνο και
εγγυάται την πλήρη εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων.

3. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στο σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση
του τουρνουά και αυτόματα θα διαγράφονται.
4. Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταβούν σε
αλλαγές στα προσωπικά τους δεδομένα, νοουμένου ότι αυτά δεν
είναι ψευδή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον
διοργανωτή.
5. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης λήψης αποφάσεων
για την οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση

Υπεύθυνη Δήλωση:
Εγώ σαν ομαδάρχης έχω διαβάσει και καταλάβει τους κανόνες του
τουρνουά FUTSALTOURNAMENT.EU και οφείλω να ενημερώσω όλα
τα μέλη της ομάδας μου για τους πιο πάνω κανόνες και το περιεχόμενό
τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας μου δεν
ενημερωθεί για τα πιο πάνω την ευθύνη θα φέρω εγώ σαν ομαδάρχης
και μόνο εγώ.
Το FUTSALTOURNAMENT.EU δεν παρέχει στον ομαδάρχη ή σε στα
μέλη της ομάδας κάτι άλλο εκτός από την συμμετοχή στο τουρνουά.
Από εδώ και στο εξής ο ομαδάρχης θα εκπροσωπεί ολόκληρη την
ομάδα και θα φέρει όλη την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε πράξεις
αυτής.
Συμφωνώ να συμμορφωθώ και να παίξω τόσο με τους κανόνες
παιχνιδιού αλλά και με τις Πολιτικές FUTSALTOURNAMENT.EU ενώ
βρίσκομαι εγώ και τα μέλη της ομάδας μου σε οποιαδήποτε
εγκατάσταση υπό τον έλεγχο του FUTSALTOURNAMENT.EU.
Εγώ ως ομαδάρχης απαλλάσσω το FUTSALTOURNAMENT.EU, τους
υπαλλήλους και τους συνεργάτες τους (ιδιοκτήτες γηπέδων και
διαιτητές), έναντι και από κάθε δαπάνη, αποζημίωση, έξοδα, οι
υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις, οι αγωγές, οι διαδικασίες, οι κρίσεις και οι
ζημίες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κλοπή οποιουδήποτε προσωπικού
αντικειμένου) οποιουδήποτε είδους προκύψει εξαιτίας, η οποία
οφείλεται σε ή μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε ατύχημα,
τραυματισμό ή θάνατο σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συμβαίνουν σε
έναν χώρο υπό τον έλεγχο της FUTSALTOURNAMENT.EU ή ως
αποτέλεσμα της χρήσης εγκαταστάσεων ή / και εξοπλισμού που
ανήκουν στο FUTSALTOURNAMENT.EU

