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1.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι παρακάτω βασικές αρχές του Respect CUP είναι απαράβατοι κανόνες – οδηγίες που διέπουν
το τουρνουά και ισχύουν σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο προπονητής-εκπαιδευτικός έχει μεγάλη επιρροή σε νέους παίκτες που συμμετέχουν σε
φυτώρια ποδοσφαίρου. Από το ίδιο το γεγονός ότι ο προπονητής-εκπαιδευτικός ξοδεύουν
πολύ χρόνο με τα παιδιά, η δική τους συμπεριφορά θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις στάσεις
και τη συμπεριφορά των παιδιών. Για το λόγο αυτό ο προπονητής-εκπαιδευτής θα πρέπει να
διατηρούν πάντα ένα θετικό τρόπο και να εμφανίσουν μια υποδειγματική στάση σε όλους τους
συμμετέχοντες, τόσο σε φυσικά σημεία, καθώς και στις κοινωνικές και συναισθηματικές
σχέσεις. Ο προπονητής-εκπαιδευτικός δεν πρέπει απλώς να εκληφθεί ως ειδικός του
ποδοσφαίρου, ή διοργανωτής, αλλά και ως ένας οδηγός, εκπαιδευτικός και παράδειγμα προς
μίμηση.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Παίξτε για τη δική σας απόλαυση και όχι απλά να ευχαριστήσετε τους γονείς ή τους
προπονητές σας. Απολαύστε το ποδόσφαιρο. Μάθετε να τηρείτε τους κανόνες του παιχνιδιού
και τους κανόνες της ομάδας. Μπορούν να ενταχθείτε στην ομάδα σας και να είστε ένας καλός
συμπαίκτης. Σεβαστείτε τους αντιπάλους σας. Αποδεχτείτε τις αποφάσεις των διαιτητών και
των προπονητών-εκπαιδευτών σας. Εξασφάλιστε την ευγενή άμιλλα – fair play σε όλες τις
περιστάσεις.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Να θυμάστε ότι τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο για τη δική τους απόλαυση, όχι για εκείνο των
γονέων τους. Ενθαρρύνετε τα παιδιά αντί ή να τα εξαναγκάζετε. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να
σέβονται πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού. Ποτέ μην επιπλήξετε ένα παιδί για ένα τεχνικό
λάθος ή για αν χάσει έναν αγώνα. Να θυμάστε ότι τα παιδιά μαθαίνουν από το παράδειγμα.
Ενθαρρύνετε και τις δύο ομάδες. Συγχαρείτε και τις δύο ομάδες ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα του αγώνα. Βοήθηστε για την εξάλειψη κάθε σωματικής και λεκτικής βία από το
ποδόσφαιρο. Να σέβεστε τις αποφάσεις των προπονητών και των διαιτητών και να διδάξετε
στα παιδιά να κάνουν το ίδιο πράγμα. Υποστήριξτε, ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε τους
εθελοντές, προπονητές, διοργανωτές και τους υπάλληλους στην εργασία τους. Χωρίς αυτούς,
τα παιδιά δεν θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο. Εξασφάλιστε την ευγενή άμιλλα
– fair play σε όλες τις περιστάσεις.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαιτησία σε έναν αγώνα για τα παιδιά είναι εντελώς
διαφορετική από την διαιτησία ενός αγώνα για τους ενήλικες. Προστατέψτε τα παιδιά. Δώστε
έμφαση στο πνεύμα του παιχνιδιού και όχι στα λάθη. Μην παρεμβαίνετε υπερβολικά σε έναν

2

RESPECT CUP 2015-2016

αγώνα. Αφήστε τα παιδιά να παίζουν. Εξηγήστε τυχόν παραβάσεις των Νόμων του παιχνιδιού
που διαπράχθηκαν από τα παιδιά. Αν ένας παίκτης κάνει ένα λάθος τότε πάρτε τον ίδιο παίκτη
να επαναλάβετε την ενέργεια, και εξηγείστε το λάθος του / της. Δεν ανέχεται ανάρμοστη
γλώσσα. Παραμείνει συνεπής, αντικειμενικός και ευγενικός όταν αναφέρει παραβάσεις των
κανόνων του παιχνιδιού. Έχετε μια επεξηγηματική στάση για τη διαιτησία, αποσαφηνίσει όλες
τις παραβάσεις. Διατηρήστε μια θετική και χαρούμενη ενέργεια. Εξασφάλιστε την ευγενή
άμιλλα – fair play σε όλες τις περιστάσεις. Ζητήστε από τα παιδιά να σφίξουν τα χέρια πριν και
μετά τον αγώνα.

2.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και όλους
τους συμμετέχοντες. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κακές καιρικές συνθήκες για όλες τις
ποδοσφαιρ Πρέπει να τηρούνται οι υπάρχοντες κώδικες και τα πρότυπα για τον εξοπλισμό.
Όλος ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και
πρέπει να είναι κατάλληλος για την κατηγορία των παιδιών που εμπλέκονται (π.χ. μέγεθος 4
μπάλες).
Κακώς προγραμματισμός στην προθέρμαση ή στην προπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς. Τεχνικές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται με προοδευτικό τρόπο, ιδίως
τεχνικές που περιλαμβάνουν το στοιχείο του κινδύνου (π.χ. κεφαλίες ή τάκλιν).
Οι παίκτες που τραυματίζονται ή προσωρινά δεν μπορούν να παίξουν, πρέπει να εξαιρούνται
από την συνέχεια του αγώνα.
Είναι αναγκαίο τα παιδιά να χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των
ταλαντούχων νεαρών παικτών, όχι μόνο ανάλογα με την ηλικία, αλλά λαμβάνοντας επίσης
υπόψη το ύψος, το βάρος και την ωριμότητα. Θα πρέπει επίσης η εμπειρία και η ικανότητα να
λαμβάνεται υπ’ όψην.
Οι εγγενείς κίνδυνοι του ποδοσφαίρου μπορεί να γίνουν αποδεκτοί νόμιμα από τα παιδιά - ή οι
γονείς / κηδεμόνες τους - αν γνωρίζουν, κατανοούν και αποδέχονται τους κινδύνους του
ποδοσφαίρου.
Το περιβάλλον προπόνησης και αγώνα πρέπει να παρακολουθείται κατάλληλα, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερο.
Οι προπονητές-εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Η
κατάλληλη ιατρική βοήθεια πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των οργανωμένων
δραστηριότητων και τίποτα δεν πρέπει να γίνει το οποίο μπορεί να επιδεινώσει έναν
τραυματισμό.
Οι προπονητές-εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία των
παιδιών και τους κινδύνους που εμπλέκονται, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις
καλύτερες δυνατές αποφάσεις σε περίπτωση ατυχήματος. Βασική αποστολή του προπονητή-
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παιδαγωγού είναι να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών, όχι μόνο για χάρη των ίδιων
των συμμετεχόντων, αλλά και για να καθησυχάσει τους γονείς. Λόγω του μεγάλου αριθμού των
παιδιών, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του
ποδοσφαίρου, η προστασία τους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Κανείς δεν πρέπει να
αφήνεται χωρίς επιτήρηση. Εάν υλοποιηθεί σωστά, οι διαδικασίες για την προστασία των
παιδιών θα τους επιτρέψει να απολαύσουν το παιχνίδι του ποδοσφαίρου.

3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες RESPECT CUP, μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό
Δελτίο Υγείας Μαθητή, στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να
πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες», το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί
να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση Ιατρού» για διάστημα ενός έτους από την έκδοση του.
Απαγορεύεται ρητά και αμετάκλητα η συμμετοχή στον αγώνα χωρίς κάτι από τα παραπάνω.
Υποχρεωτική είναι η αθλητική ταυτότητα-δελτίο, με τη φωτογραφία του παιδιού η οποία
συμπεριλαμβάνει και την ιατρική βεβαίωση. Το δελτίο το εκδίδει η διοργανώτρια και ισχύει για
πάντα.
Ο υπεύθυνος της ακαδημίας θα αποστείλει την κατάσταση των συμμετεχόντων αθλητών. Η
κατάσταση αθλητών μπορεί να τροποποιηθεί σε όλη την διάρκεια του έτους ανάλογα με την
διοργάνωση που συμμετέχει η κάθε ομάδα.
Οι αθλητές επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο σε μία ομάδα ηλικιακής κατηγορίας που
ανήκουν. Οι αθλητές μικρότερης κατηγορίας μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες μίας (1)
ομάδας μεγαλύτερης κατηγορίας. Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις διοργανώσεις του
Respect CUP.
Τo Respect CUP καλύπτει τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες.
Κατηγορία
U18-ΕΦΗΒΟΙ
U15-ΠΑΙΔΕΣ
U13-ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ
U11-JUNIORS
U9-PROJUNIORS
U7-ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

4.

Έτος γέννησης
1998-99-00
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-…

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ – ROSTER

Οι ομάδες μπορούν να έχουν έως και είκοσι πέντε (25) παίκτες στην κατάσταση παικτών –
roster. Αν η ομάδα έχει περισσότερους διαθέσιμους παίκτες θα πρέπει να να δημιουργηθούν
δύο ομάδες.
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5.

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Το φύλλο αγώνα είναι ηλεκτρονικό και εκτυπώνεται από τον γηπεδούχο. Δικαίωμα συμμετοχής
στον αγώνα επιτρέπεται μόνο στους αθλητές που το αναγράφονται στο ηλεκτρονικό φύλλο
αγώνα. Δεν επιτρέπονται γραπτές προσθήκες ή διορθώσεις.

6.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

Οι ομάδες κατατάσσονται σε πίνακα σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στους
αγώνες του ομίλου που έλαβαν μέρος. Για κάθε νίκη παίρνουν τρεις (3) βαθμούς, για κάθε
ισοπαλία έναν (1) βαθμό και για κάθε ήττα κανέναν (0) βαθμό.
a) Αν δύο ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς υπολογίζεται ο μεταξύ τους
αγώνας.
b) Αν το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα είναι ισόπαλο λαμβάνεται υπόψη η
καλύτερη διαφορά τερμάτων.
c) Αν περισσότερες από δύο ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς λαμβάνεται
υπόψη η καλύτερη επίθεση.
d) Αν προκύψει ισοβαθμία τότε οι ομάδες θεωρούνται ισόβαθμες και καταλαμβάνουν την
ίδια θέση. Αν η θέση αφορά την πρόκριση σε επόμενη φάση τότε προκρίνονται όλες οι
ισόβαθμες ομάδες και η οργανωτική επιτροπή θα ρυθμίσει ανάλογα την ομαλή
διεξαγωγή της επόμενης φάσης. Αν η θέση αφορά την θέση του «πρωταθλητή» τότε
στις ομάδες που ισοβαθμούν απονέμεται «τίτλος πρωταθλητή».

7.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η χρονική διάρκεια αγώνων για κάθε κατηγορία είναι:
U18-Εφηβικό

δύο (2) ημίχρονα από 40 λεπτά

U15-Παιδικό

δύο (2) ημίχρονα από 35 λεπτά

U13-Προπαίδες

δύο (2) ημίχρονα από 30 λεπτά

U11-Junior

δύο (2) ημίχρονα από 25 λεπτά

U9-Projunior

δύο (2) ημίχρονα από 20 λεπτά

U7-Αστεράκια

δύο (2) ημίχρονα από 20 λεπτά

Σε όλες τις κατηγορίες προβλέπεται ανάπαυλα 10 λεπτών. Ο συνολικός χρόνος των πιθανών
καθυστερήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά.
Όλοι οι αγωνές διεξάγωνται κυρίως Σάββατο ή Κυριακή. Ο γηπεδούχος οφείλει να ενημερώσει
τον φιλοξενούμενο για τουλάχιστον μία (1) διαθέσιμη ώρα το Σάββατο και μία (1) την Κυριακή
προκειμένου να υπάρξει εύρυθμος προγραμματισμός του αγώνα.
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τον προγραμματισμό του αγώνα, θα πρέπει οι
δύο ομάδες να ορίσουν από κοινού την νέα ημερομηνία του αγώνα η οποία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί πριν την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή από την αμέσως επόμενη Δευτέρα
έως και Παρασκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις η επιτροπή του Respect CUP μπορεί να
αποφασίσει για μετάθεση του αγώνα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο γηπεδούχος οφείλει να ενημερώσει την διοργανώτρια έως και την ΠΕΜΠΤΗ για το γήπεδο,
την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή μετά την
ενημέρωση της διοργανώτριας. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά με e-mail στο
support@respectcup.gr.
Η ομάδα η οποία κατά εξακολούθηση αναβάλει τους αγώνες για αθέμιτους λόγους χάνει όλους
τους αναβληθέντες αγώνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί με σκόρ 3-0 και στη συνέχεια η
επιτροπή θα αποφασίσει την ποινή της αποβολής της ομάδας από την διοργάνωση.

8.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα ο οποίος διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη
ημερομηνία, τότε ο αγώνας συνεχίζεται από το λεπτό που σταμάτησε. Ο ελάχιστος χρόνος
διεξαγωγής, ανεξάρτητα το λεπτό στο οποίο σταμάτησε, είναι το ½ του κανονικού ημιχρόνου.
Δηλαδή αν ο αγώνας διακόπηκε 6 λεπτά πριν την λήξη και η συνολική διάρκεια του ημιχρόνου
ήταν 30 λεπτά, τότε ο αγώνας θα συνεχιστεί για 15 λεπτά. Στη συνέχεια οι ομάδες
υποχρεούνται να αγωνιστούν για τουλάχιστον ακόμα ένα ημίχρονο ως φιλική αναμέτρηση.

9.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Ο διαιτητής του αγώνα ορίζεται από την διοργανώτρια. Στους αγώνες προημιτελικής φάσης και
έως τον τελικό υπάρχει τριπλή διατησία για τις κατηγορίες U11-Junior και άνω.
Ο διαιτητής έχει δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα οριστικά εάν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν
την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οι συνθήκες μπορεί να είναι είτε καιρικές, είτε
εξωαγωνιστικές (συμπεριφορά φιλάθλων), είτε αγωνιστικές (κακή συμπεριφορά
αθλητών/προπονητών). Ειδικότερα όταν υπάρχει εξωαγωνιστικός παράγοντας γίνεται άμεση
διακοπή αγώνα έως και δέκα (10) λεπτά. Αν μετά την διακοπή συνθήκες δεν ευνούν την
συνέχιση του αγώνα, τότε ο αγώνας διακόπτεται οριστικά.
U7-U9
Χωρίς διαιτητή. Ο διαιτητής έχει το ρόλο του παρατηρητή και συμμετέχει στο παιχνίδι
οργανωτικά και συμβουλευτικά. Οι προπονητές-εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την τήρηση των
κανόνων του παιχνιδιού.
U11
Με διακριτική παρουσία διαιτητή.
U13 και άνω
Με διαιτητή.
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10. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη
την διάρκεια αυτήν τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: ΦΑΝΕΛΛΑ –
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ – ΚΑΛΤΣΕΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ και ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ.
Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους άλλους συμπαίκτες τους.
Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο αριστερό τους χέρι.
Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν παρόμοια χρώματα θα πρέπει ο φιλοξενούμενος να
φορέσει ειδικά διακριτικά (σαλιάρες) τα οποία θα παρέχει η γηπεδούχος ομάδα.

11. ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
Κάθεμια από τις αγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται έγκαιρα στο γήπεδο
του αγώνα ώστε να έτοιμη να αγωνισθεί δέκα (10) τουλάχιστον λεπτά πριν την
προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα.

12. ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε ακαδημία δηλώνει την έδρα του κάθε τμήματος. Ο υπεύθυνος της ακαδημίας δηλώνει ότι
το η αθλητική εγκατάσταση, γήπεδο, αγωνιστικός χώρος είναι κατάλληλος για την διεξαγωγή
αγώνων παιδικού ποδοσφαιρού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών, προπονητών, διαιτητών, ιατρών και
φιλάθλων.
Η διοργανώτρια μπορεί να κρίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την καταλληλότητα ενός
γηπέδου σύμφωνα με τα κριτήρια του RESPECT CUP. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στις διαστάσεις των γηπέδων οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα.
Διαστάσεις
U7 – ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
5 x 5 Από 20μ x 30μ έως 25μ x 35μ
7 x 7 Από 20μ x 30μ έως 25μ x 35μ
U9 - PROJUNIOR
7 x 7 Από 30μ x 45μ έως 35μ x 50μ
9 x 9 Από 45μ x 60μ έως 50μ x 67μ
U11 - JUNIOR
8 x 8 Από 45μ x 60μ έως 50μ x 67μ
9 x 9 Από 45μ x 60μ έως 50μ x 67μ
U13 - ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ
9 x 9 Από 45μ x 60μ έως 50μ x 67μ
11 x 11 σε γήπεδο 11 x 11
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U15 – ΠΑΙΔΕΣ και άνω
11 x 11 σε κανονικό γήπεδο 11 x 11

13. ΜΠΑΛΕΣ
Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον διαιτητή ικανού αριθμού
μπαλών για την διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικότερα σε αγωνιστικούς χώρους που
χαρακτηρίζονται μεγάλοι, για παράδειγμα σε γήπεδο 11Χ11 αγωνίζεται ομάδα U11-U9-U7, θα
πρέπει να υπάρχουν μπάλες περιμετρικά του γηπέδου προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος του
πραγματικού αγώνα.
Οι μπάλες για την κατηγορία U13-Προπαίδες και U11-Junior είναι Νο.4. Για τις κατηγορίες U9Projunior και U7-Αστεράκια η μπάλα είναι Νο.3.

14. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στου Κανόνες του
Παιχνιδιού (Laws of the Games), σύμφωνα πάντα με τις εξαιρέσεις του RESPECTCUP.
Επισημαίνουμε τα εξής:
Η έλλειψη διχτύων στα τέρματα ή δίχτυα με τρύπες ή πρόχειρες κατασκευές τερμάτων ή
τέρματα χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια των αθλητών καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε τέρματα που βρίσκονται στα πλάγια του
αγωνιστικού χώρου ώστε να είναι σε κατάλληλη ασφαλή απόσταση.
Για την δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητος του γηπέδου, μόνο
αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο φύλλο αγώνα έχει την υποχρέωση να
αναγράφει περί αυτού κάθε παρατήρησή του. Ειδικότερα οι ομάδες μπορούν να καταγράψουν
στο Φ.Α. τις αντιρρήσεις τους για την αντικανονικότητα του γηπέδου.

15. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο για την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα
έπειτα από την κατά πλειοψηφία γνώμη των δύο προπονητών και του διαιτητή ή διαιτητών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ασφάλεια ΟΛΩΝ.

16. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Η ομάδα η οποία δεν συμμετέχει σε αγώνα που έχει ήδη προγραμματιστεί χάνει τον αγώνα με
σκόρ 3-0. Η ομάδα η οποία κατά εξακολούθηση δεν συμμετέχει στους προγραμματισμένους
αγώνες αποβάλεται από την διοργάνωση έπειτα από απόφαση της επιτροπής.
Η ομάδα που παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου ορίου
ποδοσφαιριστές χάνει τον αγώνα με σκόρ 3-0. Στη συνέχεια ο αγώνας διεξάγεται κανονικά και

8

RESPECT CUP 2015-2016

η ομάδα υποχρεούται να συμμετέχει στον αγώνα συμπληρώνοντας ποδοσφαιριστές από την
αντίπαλη ομάδα. Αυτός ο αγώνας χαρακτηρίζεται φιλικός και πρέπει οι προπονητές και οι
υπεύθυνοι των ακαδημιών να προάγουν το πνεύμα της ευγενούς άμιλας. Το RESPECT CUP
επικροτεί την θέληση των παιδιών και την προσπάθεια των γονιών που έρχονται στο γήπεδο
για να αγωνιστούν και να παίξουν. Για τον σκοπό αυτό ο φιλικός αγώνας δυνάται να έχει
διαφορετικούς κανόνες όπως για παράδειγμα μίξη των δύο ομάδων ή διαγωνισμό πέναλτυ. Σε
κάθε περίπτωση τα παιδιά θα πρέπει να παίξουν την προγραμματισμένη χρονική διάρκεια του
αγώνα.
Το ελάχιστο όριο ποδοσφαιριστών σε αγώνες 11Χ11 είναι δέκα (10) ποδοσφαιριστές. Σε όλες
τις υπόλοιπες κατηγορίες θα πρέπει ο αριθμός των αθλητών να είναι ίσος.
Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του αγώνα κάποια ομάδα μείνει με λιγότερους αθλητές
(πάνω από δύο) λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης ή αποβολής τότε χάνει τον αγώνα με σκόρ
3-0 και ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά ως φιλικός. Για την ομαλή διεξαγωγή του υπόλοιπου
του αγώνα δυνάται οι ομάδες να αναμίξουν τους αθλητές ώστε να υπάρχει ίσος αριθμός
αθλητών και από τις δύο ομάδες.
Όλα τα συμφωνηθέντα έξοδα για τους προγραμματισμένους αγώνες καταβάλονται κανονικά
ανεξάρτητα τον τελικό τρόπο διεξαγωγής του αγώνα.

17. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η ομάδα η οποία αποχωρεί για οποιανδήποτε λόγο κατά την διάρκεια ενός αγώνα χάνει τον
αγώνα με 3-0. Επιβάλεται επίσης συμπληρωματική ποινή -3 βαθμών αφού μία ενδεχόμενη
αποχώρηση δεν είναι σύμφωνη με την ιδέα του RESPECT CUP και γενικότερα του «ευ
αγωνίζεσθαι». Η ομάδα που αποχωρεί θα πρέπει να αναλογιστεί ότι στον αγώνα τα παιδιά και
«οι αντίπαλοι τους» έχουν προσέλθει για να παίξουν και κανένας δεν πρέπει να στερήσει το
δικαίωμα αυτό, ανεξάρτητα τις συνθήκες και τους λόγους της ενδεχόμενης αποχώρησης.

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλουν μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στος μεταξύ τους
αγώνες, για του παρακάτω αποκλειστικούς λόγους:
α) Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθεση με τους
κανονισμούς απόφαση του διαιτητή
β) Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων από τον διαιτητή που σχετίζονται με την
συμπλήρωση των ομάδων.
γ) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται.
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19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη της διοργανώτριας και δύο (2) εκπροσώπους
ομάδων. Οι εκπρόσωποι των ομάδων επιλέγονται με κλήρωση οι οποία γίνεται κάθε 3 (τρείς)
μήνες.

20. ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Δεν υπάρχουν ποινές για τις κατηγορίες U7-Αστεράκια και U9-Projunior. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ο διαιτήτης ή ο προπονητής της ομάδας (σε αμοιβαία συννενόηση) μπορούν να
τιμωρήσουν τον αθλητή (λόγω αντιαθλητικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς) εφαρμόζοντας την
ποινή της δίλεπτης (2 λεπτά) αποβολής (κατά περίπτωση).
Για την κατηγορία U11-Junior υπάρχει μόνο παρατήρηση και στη συνέχεια δεύτερη
παρατήρηση και κίτρινη κάρτα. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
διαιτήτης ή ο προπονητής της ομάδας (σε αμοιβαία συννενόηση) μπορούν να «αποβάλλουν»
αθλητή κάνοντας αλλαγή με κάποιον αναπληρωματικό.
Για τις κατηγορίες U13-Προπαίδες και άνω ισχύουν οι κανόνες του ποδοσφαίρου.
Οι κίτρινες ή κόκκινες κάρτες δεν τιμωρούν τους αθλητές για επόμενες αγωνιστικές. Ένας
αθλητής μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή αγωνιστικών μόνο για ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός
του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμμιλας.

21. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Οι προπονητές θα πρέπει να φέρονται κόσμια σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Οι
προπονητές θα πρέπει να δίνουν το «καλό παράδειγμα» στα παιδιά. Για τον σκοπό αυτό στο
Respect CUP απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε λεκτική επίθεση σε παιδιά, προπονητές,
διαιτητές και φιλάθλους. Απαγορεύονται ρητά οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης των
παιδιών για αντικανονική συμπεριφορά. Ο διαιτητής έχει το δικαίωμα διακοπής τους
παιχνιδιού και καταχύρωσης του αγώνα στην αντίπαλη ομάδα με σκόρ 3-0.
Η διοργανώτρια μπορεί να αποβάλει ή να επιπλήξει προπονητή λόγω ανάρμοστης
συμπεριφοράς

22. ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Οι αλλαγές είναι ελεύθερες και απεριόριστες (εκτός από την τελική φάση ή όπου αλλού
αποφασίσει η διοργανώτρια). Ο διαιτητής μπορεί να μην επιτρέψει τις ελεύθερες αλλαγές όταν
γίνεται κατάχρηση από τις ομάδες και με σκοπιμότητα την καθυστέρηση και τον
αποσυντονισμό των παιδιών από τον αγώνα. Οι αλλαγές μπορούν, κατά την κρίση του
διαιτητή, να πραγματοποιηθούν χωρίς να σταματήσει ο αγώνας.
Υποχρεωτικά όλοι οι αναπληρωματικοί που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα θα πρέπει να
έχουν χρόνο συμμετοχής. Ο προπονητής της ομάδας είναι υπεύθυνος για την ομαλή διαχείριση
του χρόνου και του έμψυχου δυναμικού με το σκεπτικό ότι όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε
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έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά εύλογο χρόνο συμμετοχής σε αυτό.
Στο Respect CUP σημασία έχει το παιχνίδι και όχι το αποτέλεσμα.

23. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
Οι προπονητές, φροντιστές, γιατροί, διαιτητές και παρατητητές διαθέτουν διαπίστευση την
οποία προμηθεύονται από το Respect CUP. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο χωρίς
διαπίστευση εντός του α
γωνιστικού χώρου.

24. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Για τις κατηγορίες U7-Αστεράκια, U9-Projunior, U11-Junior και στις κατηγορίες U11-Junior 8X8,
U13-Προπαίδες 9X9.


Δεν ισχύει ο κανόνας offside.



O τερματοφύλακας μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια από οποιοδήποτε παίκτη
ή συμπαίκτη μέσα στα όρια της περιοχής του.



Όλα τα ελεύθερα λακτίσματα (φάουλ) εκτελούνται ως έμμεσα.



Δεν είναι έγκυρο το τέρμα το οποίο επιτυγχάνεται πίσω από το κέντρο του γηπέδου με
οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση αντικανονικής επίτευξης τέρματος δίδονται
οδηγίες από τους διαιτητές και επαναλαμβάνεται το λάκτισμα.

Όλα τα πλάγια άουτ εκτελούνται με τα χέρια σε όλες τις κατηγορίες.
Ανάλογα τις διαστάσεις του γηπέδου, τα κόρνερ εκτελούνται σε ανάλογες (ποιο κοντινές)
αποστάσεις.

25. ΚΑΝΟΝΕΣ
Ισχύουν οι κανόνες του παιχνιδιού (Laws of the game) της ΕΠΟ/FIFA.
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