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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 9o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΙΟΛΟΣ 2018  

(7x7) 

στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων  

για την Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου 15 Ιουνίου 2018 

 

 

H Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) διοργανώνει το 9ο Τουρνουά Mini 

Ποδοσφαίρου που φέτος είναι 7x7.  

Το Τουρνουά ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Ανέμου και 

διοργανώνεται κάθε χρόνο.   

Τα αποτελέσματα και η κατάταξη των ομάδων σε κάθε Τουρνουά όλων των ετών, καθορίζει τη 

συνολική βαθμολογία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ειδικό Παράρτημα Α που θα αναρτηθεί 

στην σχετική σελίδα στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΑΕΝ.  

Οι κανόνες που διέπουν το 9ο  Τουρνουά περιγράφονται ακολούθως.  

Α.  Συμμετοχή στο τουρνουά 

1. Ομάδες: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρείες, φορείς ή οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο της Αιολικής Ενέργειας ιδιαίτερα αλλά και στο ευρύτερο χώρο 

της Ενέργειας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι ομάδες που συμμετείχαν σε προηγούμενο 

Τουρνουά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα του Ανέμου, κατατάσσονται σύμφωνα 

με το Παράρτημα Α που θα αναρτηθεί στην σχετική σελίδα στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΑΕΝ. Σε 

περίπτωση μετονομασίας, απορρόφησης, εξαγοράς ή άλλης ανάλογης μεταβολής στην 

κατάσταση της εταιρείας/φορέα/οργάνωσης, η ομάδα είναι δυνατό να δηλωθεί με νέο όνομα 

διατηρώντας τους βαθμούς της συνολικής κατάταξης.  

2. Ομάδα δύναται να συγκροτηθεί και από την σύμπτυξη δύο ή και περισσοτέρων  φορέων του 

κλάδου ώστε να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός παικτών. 

3. Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει μέχρι 25 παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού. Ο ελάχιστος 

αριθμός των παικτών για κάθε ομάδα είναι 8.  

4. Παίκτες: Οι παίκτες που απαρτίζουν τις ομάδες θα πρέπει να έχουν επαγγελματική σχέση ως 

μισθωτοί, στελέχη ή συνεργάτες των εταιριών, φορέων ή οργανώσεων του κλάδου με τις οποίες 

δηλώνονται ως παίκτες. Κάθε παίκτης μπορεί να δηλωθεί και να αγωνισθεί μόνο με μία ομάδα. 
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5. Δήλωση συμμετοχής ομάδας:  

Για να θεωρείται έγκυρη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί πλήρως 

συμπληρωμένη με e-mail στο info@eletaen.gr το αργότερο μέχρι την 4η Απριλίου 2018 

(Μεγάλη Τετάρτη) και να συνοδεύεται από το παραστατικό κατάθεσης του τέλους 

συμμετοχής. 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και ειδικότερα να περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία της ομάδας/εταιρείας και κάθε παίκτη ξεχωριστά: Ονοματεπώνυμο – Αριθμός 

Φανέλας – Σχέση με την Εταιρία – Πρόσφατη φωτογραφία προσώπου παίκτη διαστάσεων 75x75 

pixels.  

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει για λίγες ημέρες την ανωτέρω προθεσμία, κυρίως 

για τη συμπλήρωση στοιχείων της δήλωσης συμμετοχής. 

6. Οι παίκτες λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και με 

πλήρη επίγνωση του ιατρικού τους ιστορικού και της κατάστασης της υγείας τους.  

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καθώς και οι υπεύθυνοι των γηπέδων διοργάνωσης των αγώνων, δεν 

φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα 

υγείας ή ανάλογο περιστατικό συμβεί κατά την διάρκεια του τουρνουά.  

7. Οι αρχηγοί των ομάδων οφείλουν να ενημερώσουν τους παίκτες και υπεύθυνους της ομάδας 

τους σχετικά με τον Κανονισμό. Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται 

πλήρως τον παρόντα κανονισμό. 

8. Για τη συμμετοχή στο Τουρνουά η κάθε ομάδα καλείται να καταβάλει τέλος συμμετοχής 600,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 744€, το οποίο πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω 

λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ το αργότερο μαζί με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής: 

Τράπεζα ALPHA  

IBAN : GR65 0140 4410 4410 0200 2005 954 

Δικαιούχος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ 

 

Β.  Διαδικασία Κλήρωσης 

Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες δυναμικότητος ανάλογα με την συνολική κατάταξη που 

έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών.  

Δημιουργούνται δύο όμιλοι Α και Β στους οποίους θα μοιραστούν οι ομάδες ώστε κάθε όμιλος να 

έχει τις μισές ομάδες από κάθε κατηγορία δυναμικότητος. 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΕΤΑΕΝ Λεωφ. Κηφισίας 306, 

Χαλάνδρι 15232 (Σίδερα), τηλ/fax. 2108081755, την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 

π.μ. 
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Γ.  Τρόπος Διεξαγωγής Τουρνουά 

1η Φάση: 

1. Οι ομάδες του κάθε ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε μονούς αγώνες από όπου προκύπτει 

η τελική βαθμολογία του ομίλου.  

2. Εφαρμόζεται το σύστημα:  3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και 0 βαθμοί η ήττα. 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων εφαρμόζονται με σειρά 

προτεραιότητας τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης: 

i) Μεγαλύτερο σύνολο βαθμών στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. 

ii) Μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. 

iii) Μεγαλύτερος αριθμός τερμάτων που επιτεύχθηκαν στους αγώνες μεταξύ των ομάδων 

που ισοβαθμούν. 

iv) Μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου. 

v) Μεγαλύτερος αριθμός τερμάτων που επιτεύχθηκαν στο σύνολο των αγώνων του ομίλου. 

2η Φάση: 

Προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και αγωνίζονται μεταξύ σε αγώνες knock out 

ώστε να προκύψουν 4 ομάδες. Τα ζευγάρια των ομάδων που θα αγωνιστούν προκύπτουν τους ως 

εξής:  

1ος Α’ ομίλου με 4ο Β’ ομίλου (προκύπτει ο νικητής Ν1) 

2ος Α’ ομίλου με 3ο Β’ ομίλου (προκύπτει ο νικητής Ν2) 

3ος Α’ ομίλου με 2ο Β’ ομίλου (προκύπτει ο νικητής Ν3) 

4ος Α’ ομίλου με 1ο Β’ ομίλου (προκύπτει ο νικητής Ν4) 

Τελική Φάση: 

Οι 4 ομάδες που προκρίνονται από τη 2η φάση, δημιουργούν δύο ζευγάρια όπου με knock out 

αγώνα (έναν για κάθε ζευγάρι) προκύπτουν τα ζευγάρια του Μικρού και Μεγάλου Τελικού. 

Οι knock out αγώνες τις τρίτης φάσης γίνονται μεταξύ των ομάδων 

Ν1 - Ν3 και Ν2 - Ν4 

Η πρώτη αγωνιστική θα ξεκινήσει την Τρίτη 17/04/2018 στις 7:00 μ.μ. για τον Α’ όμιλο και την 

Πέμπτη 19/04/2017 στις 7:00 μ.μ. για τον Β’ όμιλο. 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν το συντομότερο. 

Αίολος All start game: 

Στο τέλος κάθε αγώνα η κάθε ομάδα θα επιλέγει 2 παίχτες της αντίπαλης ομάδας ως MVPs. Οι δύο 

παίχτες κάθε ομάδας με τους περισσότερους ψήφους θα εκπροσωπήσουν την ομάδα τους στο 

Αίολος all-star game. 
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Εκεί θα αναμετρηθούν οι MVP των ομάδων του Α’ ομίλου με τους MVP των ομάδων του Β’ ομίλου, 

από τις ομάδες που δεν θα συμμετέχουν στο μικρό και μεγάλο τελικό. 

 

Δ.  Παρουσία στον αγωνιστικό χώρο 

1. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν 

την έναρξή του. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν παρευρεθεί, ο αγώνας  κατακυρώνεται με 

3-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

2. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα κάποια ομάδα υπολείπεται σε παίκτες 

θα πρέπει να αγωνισθεί με όσους έχει. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας λήγει και κατακυρώνεται  

3-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας.  

3. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να φορούν στις φανέλες τους το νούμερο που έχει δηλωθεί στην 

δήλωση συμμετοχής με ευθύνη του αρχηγού της ομάδας. 

4. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, 

τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν στο διαιτητή ή τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, εφόσον 

ζητηθούν. 

5. Λόγω της ψυχαγωγικής φύσης του τουρνουά ποδοσφαίρου της ΕΛΕΤΑΕΝ, σκληρή 

αγωνιστική και αντιαθλητική συμπεριφορά, φανατισμός, οξύς ανταγωνισμός και 

δημιουργία εντάσεων θεωρούνται απαράδεκτες συμπεριφορές.  

Οι διαιτητές των αγώνων έχουν προφανώς το δικαίωμα αποβολής από τον αγώνα οποιουδήποτε 

η συμπεριφορά δεν συνάδει με τα παραπάνω. Η αποβολή κάποιου από τον αγώνα για τους 

παραπάνω λόγους σημαίνει αυτόματα και την αποβολή του από τον επόμενο αγώνα, ενώ η 

ομάδα από την οποία αποβάλλεται μένει με παίκτη λιγότερο μέχρι το τέλος του αγώνα κατά τον 

οποίο έγινε η αποβολή. 

4. Δεδομένου ότι μοναδικός σκοπός του τουρνουά ποδοσφαίρου της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ο εορτασμός 

της Παγκόσμιας Ημέρας του Ανέμου με την συμμετοχή των στελεχών του κλάδου σε ένα 

ομαδικό αθλητικό γεγονός, δεν υφίσταται διαδικασία ούτε δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και 

άρα δεν υπάρχει  επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.  Για οποιοδήποτε θέμα εφαρμογής των 

κανόνων του αθλήματος, τελικός αποφασίζων είναι ο διαιτητής του κάθε αγώνα.  

5. Ο κανονισμός διεξαγωγής αγώνων του γηπέδου στο οποίο θα διεξαχθεί το τουρνουά, 

συμπληρώνει τον παρόντα Κανονισμό στα κενά του. Σε περίπτωση συγκρούσεων ερμηνειών 

αποφασίζει ο εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΑΕΝ.  

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους κανόνες για την καλύτερη 

διεξαγωγή του τουρνουά. 

 
 


