Λάρνακα, 4 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 133 / 2018-19

ΠΡΟ : Πρόεδρο και Μέλη υνδέσμων Γονέων, μαθητές και μαθήτριες,
ΘΕΜΑ : Σουρνουά Ποδοσφαίρου 12 & 19 Μαΐου 2019
Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας εποχής όπου οι
αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια
για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι ο
βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη
δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί.
Με τη συμμετοχή στα αθλήματα το παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει
να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια
προς έναν κοινό στόχο. Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους και να μάθει να
συνεργάζεται μαζί τους. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός ότι μέσα
από τον αθλητισμό το παιδί αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα
και καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών
Σχολείων Λάρνακας, σας προσκαλεί σε διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου
για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων πόλης και επαρχίας μας, που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019,
στις εγκαταστάσεις του Elite Sporting Club που βρίσκεται στο Pascal English
School στη Λάρνακα ( περιοχή Ριζοελιάς ).
Σο τουρνουά είναι αφιερωμένο στην μνήμη των παιδιών των Δημοτικών
χολείων Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας που χάθηκαν.
Η συμμετοχή των παιδιών στο τουρνουά είναι δωρεάν.

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ:
1. Τα γκρουπ καθορίζονται ως εξής: 1ο γκρουπ : Α’ + Β’ Τάξη - 2ο γκρουπ : Γ’ + Δ’
Τάξη –
3ο γκρουπ : Ε’ + ΣΤ’ Τάξη με έξι ( 6 ) παίκτες κάθε ομάδας και με ανώτατο
αριθμό των ομάδων δύο ( 2 ) ανά κατηγορία.
4ο Γκρούπ : Για τα σχολεία που το σύνολο των μαθητών είναι κάτω των 60 ( Α΄Στ΄) θα δημιουργηθεί ειδική κατηγορία όπου το κάθε σχολείο θα εκπροσωπείται
από μία ομάδα ( αγοριών – κοριτσιών ).
2. Οι γονείς θα έχουν την ευθύνη των παιδιών τόσο για την μεταφορά στο χώρο
διεξαγωγής, την παραμονή των παιδιών στα γήπεδα, αλλά και για την επιστροφή
των παιδιών στα σπίτια τους.
3. Οι Σύνδεσμοι Γονέων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους δασκάλους θα κάνουν
την επιλογή των παιδιών και την οργάνωση των ομάδων.
4. Είναι ευθύνη των Συνδέσμων Γονέων να εξασφαλίσουν την έγκριση των γονέων
κάθε παιδιού για τη συμμετοχή του στο τουρνουά καθώς και βεβαίωση ότι είναι
απόλυτα υγιής για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διοργάνωση. Υπεύθυνη δήλωση
σας επισυνάπτεται.
5. Το κόστος συμμετοχής των παιδιών θα είναι δωρεάν.
6. Οι ομάδες θα χωρισθούν , μετά από κλήρωση , σε ομίλους των 4 ομάδων. Με τον
τρόπο αυτό όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα παίξουν τουλάχιστον 3
παιχνίδια η κάθε μία. Σκοπός μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να
παίξουν και να το απολαύσουν πιο πολύ. Το τουρνουά θα διεξαχθεί όπως και κάθε
χρόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΚΟΠ.
7. Στους ομίλους των 4 θα προκρίνονται οι δύο πρώτοι οι οποίοι ανάλογα με τον
αριθμό που θα συμμετάσχει θα παίξουν στον προημιτελικό ή ημιτελικό.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας κοινοποιηθούν αργότερα. Αναφέρουμε επίσης
ότι το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο συνεχόμενες Κυριακές ( 12 & 19 Μαΐου 2019 )
με σκοπό τα παιδιά να μην πιεστούν και να κουραστούν λόγω των συνεχόμενων
παιχνιδιών αλλά και για να το απολαύσουν περισσότερο. Την πρώτη Κυριακή 12/5
θα διεξαχθούν οι προκριματικοί αγώνες των ομίλων και την δεύτερη Κυριακή 19/5 η
τελική φάση ως επίσης και οι μικρές ηλικίες Α’ + Β’ τάξεων.
8. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 19 Απριλίου
2019 στο Φαξ ή στο E - mail της Ομοσπονδίας. Καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή
πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας .

9. Η συγκρότηση της κάθε ομάδας , απαραιτήτως θα πρέπει να είναι από μαθητές /
τριες του ίδιου σχολείου.
10. Σο κάθε έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να σφραγιστεί και να υπογραφεί από το
διευθυντή /ντρια του σχολείου.
Στα πλαίσια της φιλοξενίας του αθλητικού κέντρου, θα προσφέρονται στις ομάδες
που θα συμμετέχουν και πριν την έναρξη του κάθε αγώνα από ένα μπουκάλι νερό
στους ποδοσφαιριστές και προπονητές των ομάδων.
Αναμνηστικά μετάλλια και τρόπαια θα δοθούν στον 1ο και 2ο Νικητή που θα
τερματίσει στους τελικούς κάθε κατηγορίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων στο αθλητικό κέντρο θα υπάρχει παρουσία
ιατρικής μονάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ώρες διεξαγωγής του τουρνουά ,
θα σας ενημερώσουμε τις προσεχείς βδομάδες.

Παρακαλούμε όπως το συγκεκριμένο έντυπο δοθεί σ΄ όλους τους μαθητές
/τριες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Χρίστος Ανδρέου

Γραμματέας
Πωλίνα Χριστοδούλου

Κοιν.: Διευθυντές / ντριες Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας

