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1ο «ΘΗΕΑ»YOUTH CUP 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ, 08- 10 Απριλίου 2017 
 
 

  

 

 

 

 

 

Οι Διμοι, Πόρου και Σροιηθνίασ – Μεκάνων ςε ςυνεργαςία με τουσ ποδοςφαιρικοφσ ςυλλόγουσ 

Ποςειδϊνασ Πόρου και Α.. Σροιηθνιακόσ ςυνδιοργανϊνουν το 1ο THESEUS YOUTH CUP ςτθν περιοχι 

τθσ Αργολίδασ υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΠ Αργολίδασ και του Συνδζςμου Προπονθτϊν Ποδοςφαίρου ΕΠΣ 

Αργολίδασ «Ο Προμθκζασ», με ςφμβουλο οργάνωςθσ τθν JAG WINNING SPORTS.  

 

 

Στο τουρνουά «1οσ Θθςζασ» κα δοκεί ςτισ ομάδεσ που κα ςυμμετζχουν 

θ ευκαιρία να αντιμετωπίςουν οριςμζνουσ από τουσ πιο ταλαντοφχουσ 

παίκτεσ που ζχουν γεννθκεί από το 2002 ζωσ και το 2009. Το τουρνουά 

κα λάβει χϊρα ςτθν Αργολίδα από τισ 8 ζωσ τισ 10 Απριλίου, με τθ 

ςυμμετοχι πάνω από 400 νζων και ταλαντοφχων ποδοςφαιριςτϊν. 

 

 

Στόχοσ του τουρνουά είναι να αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ τόςο ςε επίπεδο ποιότθτασ, όςο και ςε 

επίπεδο ςυμμετοχισ και ανάπτυξθσ ταλαντοφχων ποδοςφαιριςτϊν. 

 

Η απιχθςθ του τουρνουά είναι ιδιαίτερα μεγάλθ από τθν πρϊτθ κιόλασ χρονιά με τθν ςυμμετοχι 

ομάδων από το εξωτερικό.  

 

 

Ζχουν οριςτικοποιιςει τθ ςυμμετοχι τουσ, θ FC Volendam από τθν Ολλανδία (Παίδεσ-Παμπαίδεσ), ο 

Πανακθναϊκόσ FC (Παίδεσ), θ ακαδθμία FC LUVCHETA από τθν Βουλγαρία (Παμπαίδεσ), ο Αππόλων 

μφρνθσ (Παμπαίδεσ), ο Κεραυνόσ Γ από τθν Κφπρο (Παίδεσ-Παμπαίδεσ) και Arsenal Soccer Schools 

από τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σουρνουά 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εγκαταςτάςεισ / Γιπεδα  
Το 1ο τουρνουά «Θθςζασ» κα λάβει χϊρα ςε  3 γιπεδα ςτον Πόρο και ςτο Γαλατά  : 
 
Σεχνθτόσ χλοοτάπθτασ:                               
1. Πόροσ 
2. Γαλατάσ 
3. Μζκανα 
 
 
Απονομζσ 
Το κφπελλο τθσ διοργάνωςθσ κα δοκεί ςτθν 
νικιτρια ομάδα τθσ κάκε κατθγορίασ.  
Μετάλλια για τισ τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ και δίπλωμα 
ςυμμετοχισ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
 

 
αββάτο, 8 Απριλίου 2017 
12:30 - 14:00 Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο 

15:30 - 16:00 Ενθμζρωςθ προπονθτϊν 

16:30 - 19:00 Τελετι Ζναρξθσ –  

1θ Αγωνιςτικι (Φάςθ ομίλων) 

20:30 Βραδινό 

 
Κυριακι , 9 Απριλίου 2017 
07:30 Πρωινό 

09:00 -  13.00 2θ αγωνιςτικι  (Φάςθ ομίλων) 

13:30  Μεςθμεριανό 

16:30 – 19:00        3θ αγωνιςτικι  (Φάςθ ομίλων) 

20:30                      Βραδινό 

 

Μ. Δευτζρα, 10 Απριλίου 2017 

07:30 Πρωινό 

09:00 - 14:00 Σελικοί αγϊνεσ /αγϊνεσ κατάταξθσ 

14:00 

14:30 

Τελετι Λιξθσ 

Μεςθμεριανό 
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Κανόνεσ και κανονιςμοί 
Σφποσ – Διάρκεια αγϊνων 
Το τουρνουά κα ζχει τζςςερισ θλικιακζσ κατθγορίεσ:     
                                                                                                                                                                                                

U15, Γεννθκζντεσ 2002 - 03 - 11Vs11, 2x25’ – 

Μπάλα N. 5 
U13, Γεννθκζντεσ 2004 - 05 - 11Vs11, 2x25’ – 

Μπάλα N. 5 
U11, Γεννθκζντεσ 2006 - 07 - 8Vs8, 2x25’ – 

Μπάλα N. 4 

U 9, Γεννθκζντεσ 2008 - 09 - 7Vs7 ή 5X5, 2x20’ – 

Μπάλα N. 4 

 

 

 Οι ομάδεσ κάκε κατθγορίασ τοποκετοφνται ςε ομίλουσ των 4ων  όπου θ κάκε ομάδα κα 
αντιμετωπίςει τισ υπόλοιπεσ τρεισ από μία φορά.  

 Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ τθσ FIFA και τθσ Ε.Π.Ο. εκτόσ 
των κανονιςμϊν που κα αναφζρονται ξεχωριςτά ςτθν προκιρυξθ των αγϊνων.  

 Για οποιαδιποτε αλλαγι ςτο ςφςτθμα διεξαγωγισ θ κάκε ομάδα κα ενθμερωκεί εκ των προτζρων.  

 Οι αγϊνεσ κατάταξθσ κα διεξαχκοφν ανεξαρτιτωσ του αρικμό των ομάδων ςε κάκε όμιλο.  
 
 
Σαυτοποίθςθ ςυμμετεχόντων 

 Τθν θμζρα άφιξθσ (κατά τθ διάρκεια τθσ τεχνικισ ςφςκεψθσ) θ κάκε ομάδα οφείλει να παρουςιάςει 
αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο ι 
δελτίο ακλθτοφ τθσ ΕΠΟ ι πιςτοποιθτικό 
γζννθςθσ  (με φωτογραφία και κεϊρθςθ 
από Κ.Ε.Π.) για όλουσ τουσ ακλθτζσ που 
ςυμμετζχουν ςτο τουρνουά. 

 Ο κάκε υπεφκυνοσ του ςυλλόγου οφείλει 
να αποςτείλει ςτθν διοργανϊτρια αρχι 
πριν τθν ζναρξθ του τουρνουά τθν λίςτα 
με τισ ςυμμετοχζσ τθν οποία κα πρζπει να 
ζχει φωτοτυπιςει και να τθν φζρει μαηί 
του πριν από κάκε παιχνίδι.  

 Ποδοςφαιριςτισ που δεν κα αναγράφεται 
ςτθν αρχικι λίςτα ι δεν κα αποδεικνφεται 
θ θλικία του δεν κα μπορεί να ςυμμετάςχει. 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν για κάκε ομάδα είναι 14 ενϊ ο μζγιςτοσ 20. Για τουσ γεννθκζντεσ 
2008 – 2009, ο αρικμόσ ςυμμετοχϊν είναι 10 -12 άτομα. 

 Δωρεάν διαμονι / διατροφι ενόσ (1) προπονθτι ανά 14 άτομα. 
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Ιατρικι κάλυψθ 
Στα γιπεδα κακ’ όλθ τθν διάρκεια διεξαγωγισ των αγϊνων κα παρευρίςκεται γιατρόσ για τισ A’ 
Βοικειεσ. Επιπλζον κοντά ςτα γιπεδα διεξαγωγισ του τουρνουά υπάρχει τουλάχιςτον ζνα Γ. 
Νοςοκομείο όπωσ του Άργουσ και του Ναυπλίου κακϊσ επίςθσ και ιατρικά κζντρα ςε μικρότερεσ πόλεισ 
όπου διεξάγονται αγϊνεσ του τουρνουά. 
 
 
Πλθροφορίεσ 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε:ςτο τθλζφωνο 2109944784  

(κακθμερινά 09:30 ζωσ 15:30) είτε με e-mail  info@winningsports.eu 
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