4 Απριλίου 2019
ONLINE VOTING

Όροι & Προϋποθέσεις
ΓΕΝΙΚΑ
1. Στον αγώνα των All Stars του Football Stars Day, την 1η Μαΐου 2019 στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα –
«Γεώργιος Καραπατάκης», θα αγωνιστούν οι Κύπριοι επίλεκτοι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες
απέναντι στους Ξένους επίλεκτους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος CYTA.
2. Την ομάδα των Κύπριων θα κοουτσάρουν δύο Κύπριοι προπονητές του Πρωταθλήματος
CYTA και αντιστοίχως, την ομάδα των Ξένων, δύο ξένοι προπονητές του Πρωταθλήματος CYTA.
3. Μέσω της online ψηφοφορίας το «Γκολ στη Ζωή» και η ΚΟΠ σε προσκαλούν να επιλέξεις 16 από
τους 22 ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν κάθε ομάδα, αλλά και τους δύο προπονητές.
4. Τους άλλους έξι (6) ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας, θα επιλέξουν οι προπονητές, χωρίς περιορισμούς.
5. Κάθε χρήστης επιλέγει δέκα (10) ποδοσφαιριστές, μία (1) ποδοσφαιρίστρια και έναν (1) προπονητή
για κάθε ομάδα.
6. Οι 14 πρώτοι ποδοσφαιριστές και οι δύο (2) πρώτοι τερματοφύλακες σε ψήφους, μαζί με τους
δύο (2) πρώτους προπονητές σε ψήφους, από κάθε ομάδα, επιλέγονται για το Football Stars
Day.
7. Τα ονόματα των 16 ποδοσφαιριστών και των δύο (2) προπονητών κάθε ομάδας, θα ανακοινωθούν
έως τις 25/04/2019, συμπεριλαμβανομένης.
8. Τα ονόματα των άλλων έξι (6) ποδοσφαιριστών που θα επιλεγούν από τους προπονητές, θα
ανακοινωθούν έως τις 30/04/2019, συμπεριλαμβανομένης.
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
9. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μόνο μια φορά.
10. Μετά την καταχώρηση κάθε ομάδας (Κύπριων & Ξένων) δεν γίνονται αλλαγές.
11. Για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία πρέπει να αποθηκευτούν και οι δύο ομάδες (Κύπριων & Ξένων)
και να εμφανιστεί το σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα.
12. Σε κάθε ομάδα (Κύπριων & Ξένων) πρέπει να επιλεγούν δέκα (10) ποδοσφαιριστές, μία (1)
ποδοσφαιρίστρια και ένας (1) προπονητής.
13. Σε κάθε ομάδα (Κύπριων & Ξένων) πρέπει να επιλεγούν ένας (1) τερματοφύλακας, τέσσερις (4)
αμυντικοί, τρεις (3) μέσοι και τρεις (3) επιθετικοί.
14. Σε κάθε ομάδα (Κύπριων & Ξένων) μπορούν να επιλεγούν μάξιμουμ τρεις (3) ποδοσφαιριστές από
την ίδια Ομάδα του Πρωταθλήματος CYTA.
15. H ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου 2019, στις 23.59.
16. Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού ή άλλου
κωλύματος ή ένας προπονητής δεν μπορεί να παραστεί, θα αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο
σε ψήφους (εάν είναι τερματοφύλακας, από τον αμέσως επόμενο τερματοφύλακα σε ψήφους). Οι
επιλαχόντες θα ανακοινωθούν μαζί με την ανακοίνωση των 16αδων και των προπονητών.
17. Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει διαφορετική ενδεκάδα σε κάθε ημίχρονο.
18. Τις ενδεκάδες θα σχηματίσουν οι προπονητές, όπως κρίνουν αυτοί, χωρίς περιορισμούς.
19. Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνική υποστήριξη μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το
22818118 ή στο info@goalstizoi.com.cy.
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