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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ  3

ου
 ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

AEGEO CUP - ΦΗΜΗ 
 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το  Διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου AEGEO CUP - ΦΗΜΗ για 
μικρές ηλικίες από όλη την Κρήτη , την Ελλάδα  και το εξωτερικό. Στόχος του τουρνουά, όπως ήδη γνωρίζετε 
και από προηγούμενες συμμετοχές σας, είναι πάντα η ευκαιρία  των παιδιών μας να παίξουν το αγαπημένο 
τους παιχνίδι , να δώσουν τη μάχη τους για τον αγώνα και τη νίκη  μέσα σε αθλητικά πλαίσια , με ήθος και  
αγάπη για τον αθλητισμό .   
     Παράλληλα  με το τουρνουά θα δοθεί η ευκαιρία στους προπονητές και τους συνοδούς των ομάδων να 

ανταλλάξουν  απόψεις για τη λειτουργία των ακαδημιών σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια των αγώνων. 

 Πρόκειται για ένα αθλητικοπολιτισμικό γεγονός , αφού πέρα από αθλητικό κομμάτι οι φιλοξενούμενοι θα 

γνωρίσουν πολιτισμικά  το Ηράκλειο αλλά και την Κρήτη. Ο Γ.Σ.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ,που αποτελεί την μεγαλύτερη 

Αθλητική κυψέλη της Κρήτης και  λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία με την μεγάλη ομάδα στελεχώνοντάς 

την με ικανούς αθλητές, δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη οικογένεια,  φέτος συνδέει το όνομά του με το 

τουρνουά  προσδίδοντας κύρος σε όλες τις εκδηλώσεις του και  κάνοντας γνωστή την Κρήτη και τις ομορφιές 

της σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από τον τουρισμικό αθλητισμό.  

H ιστορία αυτού του τουρνουά, όπως ήδη γνωρίζετε, αρxίζει το 2003 ως «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – THALASSO» 

για 4 συνεχή χρόνια με διοργανωτή το “ Α. Ο. Thalasso Candia Maris ”.  Από το 2008 και για 8 χρόνια το 

τουρνουά αλλάζει όνομα και γίνεται στην αρχή  «GRETA CUP» και αργότερα   «ΦΗΜΗ CRETA CUP» με 

διοργανωτή το Α.Ο. ΛΙΝΤΟ. Τώρα για τρίτη χρονιά  το τουρνουά ονομάζεται « AEGEO CUP- ΦΗΜΗ» με 

χορηγό  τα αναψυκτικά ΦΗΜΗ. Σε όλη αυτή την πορεία του διεθνούς τουρνουά, υπεύθυνος οργάνωσης 

είναι ο Καλπακίδης Κων/νος .           

Αρωγοί  στην προσπάθεια αυτή μέχρι και τώρα ήταν  αρκετές ομάδες του Ηρακλείου με τη συμμετοχή τους, 

όπως ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ , ΟΦΗ , ΠΟΑ, ΛΙΝΤΟ , ΜΙΝΩΙΚΗ ,ΗΡΟΔΟΤΟΣ , ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΜΑΛΙΑ, αλλά και 

ομάδες από όλη την Κρήτη: 

Από ΧΑΝΙΑ :  Πλατανιάς ,Νέα Κυδωνία Χανίων ,Μινώταυρος,  Κισσαμικός, Δόξα Caltceto , Ηρακλής 

Νεροκούρου, Ακαδημία Σούδας, Αrena F.C. , Σπάθα Κολυμπαρίου , Κρητικός Αστέρας, Γρανίτης Αγ. Μαρίνας.  

Από ΡΕΘΥΜΝΟ :  Επισκοπή Ρεθύμνου, Αστέρας Ρεθύμνου , Ολυμπιακός Ρεθύμνου, Επισκοπή 

Από ΛΑΣΙΘΙ : Άγιος Νικόλαος ( ΑΟΑΝ), Νίκη Σητείας, ΟΦΙ Ιεράπετρας, Αναγέννηση Ιεράπετρας, Ελπίδες Αγ. 

Νικολάου.    

Ακόμα υπήρξαν συμμετοχές  ομάδων από την  Super league  όπως ο ΠΑΟΚ , Παναιτωλικός , Ατρόμητος, Άρης , 

Ηρακλής , Ολυμπιακός , Παναθηναϊκός, και ομάδων από Αθήνα , Θεσ/νίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας , 

όπως Δάφνη Παλαιού Φαλήρου , Γιαννιτσά , Σύρος 2000 .  

Την διεθνή ταυτότητα του τουρνουά έδωσαν κατά καιρούς οι ομάδες που συμμετείχαν από Βραζιλία , 

Γερμανία και Κύπρο. 

Η  διαμονή των αποστολών θα γίνει 1)στο Athina Palace Resort & Spa στην Λυγαριά 2)στο ΜΑΡΙΛΕΝΑ στην 

Αμμουδάρα. Τα ξενοδοχεία είναι 5 ή 4 αστέρων   και  ιδανικά  για παιδιά. 

  



ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 

Οι αγώνες θα γίνουν ως εξής : 
 

 Κάθε  κατηγορία  θα αποτελείται από «8 έως12» ομάδες σε  ομίλους των  « 4 ή 6 » ομάδων.  
 Στην  Α  φάση  θα γίνουν αγώνες βαθμολογίας  σε κάθε όμιλο  με τρεις αγωνιστικές για κάθε 

ομάδα.  
 Στη Β  φάση θα γίνουν  για κάθε σειρά κατάταξης ημιτελικοί , τελικοί , ανάλογα σε ποια θέση 

τερμάτισε και ανάλογα τους ομίλους.  
 Για κάθε κατηγορία θα γίνουν το λιγότερο  4 αγώνες από κάθε ομάδα .  

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
 

 Θα ισχύουν οι κανονισμοί του ΚΑΠ   με εξαίρεση το οφσάιντ για τα παιχνίδια  8Χ8  των  
τζούνιορ και προ τζούνιορ.  

 Mπάλες που θα χρησιμοποιηθούν:     
   Α:   5αρες για την κατηγορία  Παιδικό και Προπαιδικό                      

                Β:   4αρες για  Τζούνιορ και Προ τζούνιορ .   

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει για την προκριματική φάση  
 α) Το μεταξύ τους παιχνίδι,  β) η διαφορά τερμάτων , γ) η καλύτερη επίθεση .  

 Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας  θα μετρήσει α) η διαφορά τερμάτων από όλους τους 
αγώνες του ομίλου και β) η καλύτερη επίθεση .   

 Για την τελική φάση  σε περίπτωση ισοβαθμίας  , απευθείας 5 πέναλτι. 

 Αλλαγές  γίνονται ως εξής : Ελεύθερα χωρίς περιορισμό και με στόχο να παίζουν όλα τα 
παιδιά  και οι παίκτες που γίνονται αλλαγή να μπορούν να  ξαναχρησιμοποιηθούν, εκτός 
από τα τελευταία 5 λεπτά. 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 2005-06 11Χ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΤΖΟΥΝΙΟΡ   2007 9Χ9 ΜΙΣΟ 

11Χ11 

2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008       9Χ9 ΜΙΣΟ  

11Χ11 

2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2009-2010 8Χ8 60Χ40 2Χ25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ 

 Μόνο διαπιστευμένοι διαιτητές θα  συμμετέχουν σε κάθε γήπεδο στο  Aegeo Cup- Φήμη με 
εμπειρία σε πρωταθλήματα  

 Θα υπάρχει γιατρός σε κάθε γήπεδο.  

 Η διοργανώτρια αρχή  του τουρνουά  δεν φέρνει καμιά ευθύνη για την υγεία των αθλητών 
και των συνοδών , αυτό είναι θέμα του κάθε συλλόγου . 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΔΩΡΑ  
 

 Κρίνεται απαραίτητο να  υπάρχουν πιστοποιητικά  γέννησης με φωτογραφία σφραγισμένη 
από δημόσια αρχή ή  δελτία ΕΠΟ.  

 Θα γίνεται έλεγχος και ταυτοπροσωπία από το διαιτητή   πριν τον αγώνα όταν ζητηθεί ,  
για να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις.  

 Στον αγωνιστικό χώρο θα μπαίνουν μόνο οι παίκτες και ο προπονητής .  

 Στην  1η ,2η ,3η ομάδα κάθε κατηγορίας θα δοθεί κύπελλο.   

 Μετάλλιο συμμετοχής στο Aegeo Cup - ΦΗΜΗ  για κάθε παιδί .   

 Θα υπάρχει γραμματεία σε κάθε αγωνιστικό χώρο  για  διευκρινήσεις και πίνακας 
ανακοινώσεων σε κάθε ξενοδοχείο, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με μηνύματα 
στα κινητά των υπευθύνων. 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 



 

  ΓΕΝΙΚΟ  EΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

1η  ΗΜΕΡΑ           ΔΕΥΤΕΡΑ    22  Απριλίου 2019 

   Πρωί                            10.00-12.00  άφιξη των ομάδων. 
   
Απόγευμα                      14.00 – 18.00   διεξαγωγή 1ης  αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων  
                                       ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.  

2η  ΗΜΕΡΑ           ΤΡΙΤΗ  23  Απριλίου  2019 

Πρωί                           -   9.00-13.00  διεξαγωγή  2ης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων. 
 

Απόγευμα                -    14.00  -  18.00  διεξαγωγή 3ης αγωνιστικής ,ημιτελικοί  και αγώνες κατάταξης .                                                                      

3η  ΗΜΕΡΑ           ΤΕΤΑΡΤΗ    24 Απριλίου 2019 

Πρωί :                        9.00-13.00 Τελικοί και αγώνες κατάταξης. 

                    14.00  Επιστροφή όλων των ομάδων στις εγκαταστάσεις του στο Μαρτινέγκο.  

                                    14.30     Απονομές -λήξη τουρνουά.                    

                                            ΧΡΗΣΙΜΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γραμματεία  Μπουρμπουράκη Μαρία:  6976922559  

email: kostaskalpak@gmail.com 

Υπεύθυνος  Τουρνουά :  Καλπακίδης Κώστας   
                                              τηλ. 6975855635 
                                               
Υπεύθυνος Αθηνών :       Καλπακίδης Γιάννης 6988130412 
Υπεύθυνος  Αποστολών  Ξενοδοχείων – Λεωφορεία : Landsmark τουριστικό γραφείο. 
Αγωνιστικό πρόγραμμα : Καλπακίδης  Κώστας –6975855635 
Πληροφορίες  για το τουρνουά στο facebook: AEGEO CUP  

 

 

 

 

 

 

 



AITΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  AEGEO CUP - ΦΗΜΗ                                                                                                       

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

Εmail :  

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        ΗΛΙΚΙΑ      ΑΡΙΘΜΟ 
   

1 ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2005-06  

2 ΖΟΥΝΙΟΡ 2007  

3 ΖΟΥΝΙΟΡ 2008  

4 ΠΡΟΖΟΥΝΙΟΡ 2009-10  

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ -ΣΥΝΟΔΟΙ   

 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι  

 συμμετάσχουμε στο τουρνουά με τα παραπάνω τμήματα  και  θα στείλουμε  προκαταβολή 
το 30 % του συνολικού ποσού 

 θα εξοφλήσουμε το συνολικό ποσό μία βδομάδα πριν την έναρξη του τουρνουά 

 ο φόρος διαμονής, που δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό πακέτο συμμετοχής(3 ευρώ ανά 
δωμάτιο για κάθε διανυκτέρευση) θα πληρωθεί με την άφιξη της αποστολής απευθείας 
στο ξενοδοχείο 

 
                              Παρακαλούμε για την έγκυρη δήλωση συμμετοχής.  
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ LANDMARKS TRAVEL 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5753-039799-797b     IBAN: GR7701727530005753039799797 
ACCOUNT NAME: LANDMARKS TRAVEL      SWIFT CODE PIRBGRAA 

 EUROBANK: 0026.0276.23.0200784227      ACCOUNT NAME: LANDMARKS TRAVEL 
 ΕΘΝΙΚΗ: 75547002875         ACCOUNT NAME : LANDMARKS TRAVEL 
 ALPHA BANK: 661002002017935  IBAN GR19 0140 6610 6610 0200 2017 935 

              BIC : CRBAGRAAXXX      ACCOUNT NAME: LANDMARKS TRAVEL   
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :   
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ                                                      Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

 



ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ  ΓΙΑ (2)  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

   Ξενοδοχείο  5*  

 Athina Palace Resort , Λυγαριά                     

Τιμή  

 κάθε Extra  Βράδυ 

ΠΑΙΔΙΑ   3/4 κλινο      85 € 40 € 

ΓΟΝΕΙΣ    2 κλινο   85  € 40 € 

  

   Ξενοδοχείο  4*  

 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ                      

Τιμή  

 κάθε Extra  Βράδυ 

ΠΑΙΔΙΑ   3/4 κλινο      75 € 35 € 

ΓΟΝΕΙΣ    2 κλινο   75  € 35 € 

  

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

  Δύο  (2) διανυκτερεύσεις σε  5* Ξενοδοχείο       
                Athina Palace, Λυγαριά & ΜΑΡΙΛΕΝΑ και ΕΙΡΗΝΗ (Στο κέντρο)  

 Μεταφορές από/προς τα γήπεδα και τις εκδηλώσεις του τουρνουά. 
 3 γεύματα την ημέρα (πρωινό- μεσημεριανό- βραδινό). 
 Συμμετοχή σε 4 τουλάχιστον αγώνες , προκριματικά –τελική φάση.  
 Κύπελλα για τις 3 νικήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας.     
  Μετάλλιο  συμμετοχής  για κάθε παιδί .   
 1 ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή συνοδού για κάθε 16-18  συμμετέχοντες. 

 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
 Ποτά και αναψυκτικά στα γεύματα 
 Προσωπικά έξοδα , επισκέψεις  και εκδρομές  ομάδων εκτός την προαναφερθείσα. 
 Όλες οι υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα 
 ο φόρος διαμονής (3 ευρώ ανά δωμάτιο για κάθε διανυκτέρευση)θα πληρωθεί με την 

άφιξη της αποστολής απευθείας στο ξενοδοχείο 
 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  μπορείτε να βρείτε στο facebook  
AEGEO CUP 
 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ….. 

 
 
 
 


