
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (7Χ7) 
 

1. Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 

Δώδεκα (12), συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα. Ο αγώνας 

δεν ξεκινάει με λιγότερο από επτά (7) παίκτες και δεν μπορεί να 

συνεχίσει με λιγότερους από πέντε (5) παίκτες. Οι παίχτες οφείλουν 

να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για 

ταυτοπροσωπία. 

2. Σημαντική διευκρίνηση είναι ότι οι πάιχτες που θα συμμετέχουν στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Minifootball, πρέπει να έχουν 

απαραίτητα την Κυπριακή Υπηκοότητα. Επίσης όσοι παίχτες είναι 

ανήλικοι πρέπει να έχουν γραπτή εξουσιοδότηση από τους γονείς 

τους για να συμμετέχουν. Παίχτες κάτω των 16 χρόνων 

απαγορεύονται. 

3. Παίχτες με επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαίρου-futsal 

απαγορεύεται να παίξουν. Οι παίχτες που αγωνίζονται στην πρώτη 

κατηγορία ποδόσφαιρο ή futsal απαγορεύεται να παίξουν. Επίσης οι 

παίχτες που θα δηλωθούν, αυτοί και μόνο θα δικαιούνται να 

ταξιδεύσουν στο εξωτερικό αν τυχόν κερδίσουν το τουρνουά και 

πρέπει να μπορούν στην περίοδο 21-27 Σεπτεμβρίου 2015. Για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ορίζεται 

αυτός που αμείβεται από μια ομάδα ή άτομο και αυτά τα χρήματα 

είναι αρκετά ώστε να ζει μόνο από αυτά (Βασικές ανάγκες ζωής). Θα 

υπάρχει επιτροπή που εξετάζει τους παίχτες και τυχόν ενστάσεις.  

4. Οι παίχτες πρέπει να έχουν το βασικό εξοπλισμό ποδοσφαιριστή 

(φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, shin pads), όλα τα κοσμήματα-

κορδέλες απαγορεύονται και  να τηρούν το fair play. 

5. Το μέγιστο μέγεθος των τερμάτων 4m x 2m. 

6. Το μέγεθος της μπάλας θα είναι νουμ.5. 

7. Η διάρκεια του αγώνα είναι 2 ημίχρονα από 20 λεπτά (μικτός χρόνος 

παιχνιδιού). Η επιτροπή αγώνων έχει το δικαίωμα να προσαρμόσει 

την διάρκεια του ημιχρόνου των αγώνων, εφόσον κρίνει ότι αυτό 

είναι απαραίτητο. Μέγιστος χρόνος ξεκούρασης 5 λεπτά μεταξύ των 

ημιχρόνων. 

8. 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 στο καθορισμένο 

χώρο μπροστά από κάθε πάγκο, κοντά στη διχοτόμο του γηπέδου. 

Σε περίπτωση παράβασης τιμωρείται ο παραβάτης παίχτης με 

κίτρινη κάρτα και το παιχνίδι επαναρχίζει με έμμεσο υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας εκτός εάν υπάρχει καθαρή ευκαιρία επίτευξης 

τέρματος. 



9. Παίχτες που εξέρχονται του αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού, 

πρέπει να πάρουν την άδεια του διαιτητή για να επανέλθουν. 

10. Τάπες απαγορεύονται. (Προτιμούνται παπούτσια σχάρας). 

11. Ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο διαιτητής. 

12. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά στον αγώνα, υπεύθυνοι είναι 

οι διαιτητές. 

13. Υπάρχουν άμεσα και έμμεσα φάουλ που δίνονται κατά την κρίση του 

διαιτητή και σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς 

ποδοσφαίρου (11χ11). 

14. Το πλάγιο άουτ θα εκτελείται με το χέρι και ο αντίπαλος πρέπει να 

βρίσκεται τουλάχιστον 1,5m μακριά από την μπάλα. 

15. Τα άουτ από την γραμμή τέρματος (απο τέρματος λάκτισμα) θα 

εκτελούνται με το πόδι μέσα από την περιοχή τέρματος. Μπορεί να 

σημειωθεί τέρμα απευθείας από τέρματος λάκτισμα. 

16. Δεν υπάρχει offside. 

17. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια όταν 

αυτή επιστραφεί από συμπαίκτη του,(με πρόθεση) με το πόδι, εκτός 

εάν η μπάλα επιστραφεί απο το κεφάλι μέχρι το γόνατο. Αν υπάρξει 

παράβαση θα τιμωρείται με έμμεσο (διπλό) κάθετα από το σημείο 

που έγινε η παράβαση στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. 

18. Ο τερματοφύλακας μπορεί να ρίξει τη μπάλα με το χέρι στο αντίπαλο 

τέρμα και το τέρμα να μετρήσει. 

19. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει Sliding tackle για να ελέγξει ή 

κόψει την μπάλα αλλά απαγορεύεται εναντίων αντίπαλου 

ποδοσφαιριστή. 

20. Στις στατικές φάσεις η απόσταση του τείχους από την μπάλα είναι 

τουλάχιστον 5 μέτρα. 

21. Τα πέναλτι θα εκτελούνται στα 6 μέτρα από την εστία. 

22. Σε περίπτωση κόκκινης κάρτας η ομάδα μένει για 2 λεπτά με παίχτη 

λιγότερο και ο παίχτης αποβάλλεται μόνο από αυτό το παιχνίδι, 

εκτός σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος όπου θα εξετάζεται από 

την επιτροπή. Η ομάδα που τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα 

θα έχει πρόστιμο 40 ευρώ. Ισχύει και για τους τελικούς του 

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Minifootball. 

23. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα παιχνίδια της Δεύτερης Φάσης (Νοκ 

Άουτ) θα εκτελούνται 3 πέναλτι εναλλάξ από κάθε ομάδα μέχρι την 

ανάδειξη του νικητή. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας θα εκτελείται από 

ένα πέναλτι μέχρι την ανάδειξη νικητή. 

24. Η νίκη άνευ αγώνα θα είναι 3-0. 

25. Σε περίπτωση ισοβαθμίας  στην Φάση (Ομίλων) ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

I. Οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί στα παιγνίδια μεταξύ των 

ομάδων που ισοβαθμούν . 



II. Η διαφορά τερμάτων υπέρ και κατά στα παιγνίδια μεταξύ 

των ομάδων που ισοβαθμούν. 

III. Τα περισσότερα τέρματα υπέρ  

IV. Η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες. 

V. Τα περισσότερα τέρματα υπέρ σε όλους τους αγώνες.  

26. Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα επιτρέπεται μόνο πριν την έναρξη 

του αγώνα ή στο ημίχρονο και για περιστατικό κατά τη διάρκεια του 

αγώνα μόνο εφόσον διακοπεί το παιχνίδι πάραυτα. Για την ορθότητα 

της ένστασης θα αποφασίσει η επιτροπή ενστάσεων. Οι αποφάσεις 

των διαιτητών είναι τελεσίδικες και οι παίχτες πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις τους και να τους βοηθούν στην 

ομαλή διεκπεραίωση των αγώνων. Ένσταση μετά τη λήξη του 

παιχνιδιού δε γίνεται δεκτή, γιατί δε συνάδει με το πνεύμα του 

τουρνουά. 

27. Tο τουρνουά θα διεξαχθεί σε τέσσερις πόλεις Παγκύπρια (Λευκωσία, 

Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο). Οι νικήτριες ομάδες κάθε πόλης θα 

παίξουν στη Λευκωσία στο γήπεδο Campeone στην Ανθούπολη final 

4 για ανάδειξη του Παγκύπριου νικητή. Οι ομάδες που θα 

συμμετέχουν στο final 4 θα καθοριστούν όταν ολοκληρωθούν σε όλες 

τις πόλεις οι εγγραφές. 

28. Οι ομάδες θα πληρώσουν 300 ευρώ συμμετοχή πριν την έναρξη του 

τουρνουά στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, με δικαίωμα 

συμμετοχής και του χρόνου στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον 

Οκτώβριο 2015. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας οφείλει να γράψει την 

ομάδα του στο http://www.mad4actions.com για την οργάνωση του 

τουρνουά μέσω του internet. Θα υπάρξουν σαφείς οδηγίες. 

29. Ο Παγκύπριος νικητής θα ταξιδεύσει στο πανέμορφο Rovin-Vrsar της 

Κροατίας στις 21-26 Σεπτεμβρίου, όπου θα διεξαχθεί το 

Πανευρωπαϊκό Τουρνουά Minifootball 2015, για να εκπροσωπήσει 

την Κύπρο ως Εθνική Ομάδα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 

(Αεροπορικά, Διαμονή, Ημιδιατροφή). Τις στολές, τις φόρμες και τις 

τσάντες, θα τις προμηθεύσει η διοργανώτρια αρχή. 

30. Ο Παγκύπριος νικητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις 

της Διοργανώτριας Αρχής για την πλήρη ετοιμασία και ετοιμότητα 

της ομάδας για του τελικούς της Κροατίας, για να εκπροσωπήσει την 

Κύπρο επάξια στη διοργάνωση. 

 

http://www.mad4actions.com/

