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Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

1. Στο Τουρνουά έχουν δικαίωμα συμμετοχής παιδιά  (αγόρια και κορίτσια) 
γεννηθέντα το 2008 και μετά. 
 

2. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αθλητική 
ταυτότητα της ΚΟΕΚ, δελτίο υγείας  (ΑΣΥΑ), καθώς επίσης και ετήσια ταυτότητα 
της ΚΟΕΚ (2018-2019 ή 2019-2020). 

 
3. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλό τερέν (25μ+25μ). 
 
4. Σχετικά με τους κανονισμούς διεξαγωγής του Τουρνουά, θα ισχύσει η προκήρυξη 

2019-2020 που αφορά την κατηγορία U13, μαζί με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις: 
 
- Η χρονική διάρκεια των αγώνων θα είναι 4Χ8λεπτα μεικτού χρόνου.  
- Οι συμμετοχές και οι αλλαγές στο παιχνίδι θα είναι ελεύθερες, με παράκληση 

για καθολική  και  μεγάλη  σε  χρόνο συμμετοχής όλων των παιδιών (κοριτσιών 
και αγοριών).  

- Μπορεί μια ομάδα να πάρει την νίκη παίζοντας και με λιγότερους από 11 
αθλητές.  

- Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν με ένα διαιτητή και ένα άτομο στην Γραμματεία. 
- Δεν θα κρατιέται χρόνος για 30 sec και 20 sec στο παιχνίδι.  

Αυτό θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή να προειδοποιεί  και να δίνει 
αλλαγή όταν μια ομάδα καθυστερεί και δεν εκδηλώνει επίθεση σε ένα λογικό 
πλαίσιο χρόνου.  

- Επισημαίνεται ότι όπως και στα U13 δεν επιτρέπεται το ΑΜΕΣΟ 6μετρο. 
- Σε όλα τα παιδιά θα δοθεί δίπλωμα, ενώ στην νικήτρια ομάδα του τελικού, θα 

δοθεί κύπελο. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
12.30  Ν.Ο. Λεμεσού - Ν.Ο. Λάρνακας (αγ. 1)  - Τερέν 1 

ΑΠΟΕΛ - Ν.Ο. Αμμοχώστου (αγ. 2) - Τερέν 2 
 

13.30  Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς - Ν.Ο. Πάφου (αγ. 3) - Τερέν 1 
 

14.30  Νικ. Αγ. 1 - Νικ. Αγ. 2 (αγ. 4) - Τερέν 1            
Ηττ. Αγ. 1 - Ηττ. αγ. 2 (αγ. 5) - Τερέν 2 
 

16.30  Νικ. Αγ. 4 - Νικ. Αγ. 3  - Τερέν 1 - ΤΕΛΙΚΟΣ         
Ηττ. Αγ.3 - Ηττ. Αγ. 4 - Τερέν 2  
   

17.30 Απονομές 
 
  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ   


