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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 2020-2021
Ζ Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Γξάκαο αθνχ πήξε ππφςε ηεο :
Σελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη ζήκεξα
Σν θαηαζηαηηθφ, ηνπο Καλνληζκνχο Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ
Σελ απφ 05-08-2020 απφθαζε ηεο Δ.Δ.. ηεο Δ.Π..Γ. γηα ηε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
2020-2021

α.
β.
γ.

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
1. Σνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ παηδηθψλ νκάδσλ-ππνδνκψλ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο γηα ηελ
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 σο εμήο :





K-16 : πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ην 2005 θαη λεόηεξνη
K-14 : πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ην 2007 θαη λεόηεξνη
K-12 : πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ην 2009 θαη λεόηεξνη
K-10 : πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ην 2011 θαη λεόηεξνη

Σα αλσηέξσ πξσηαζιήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο, δχλαηαη λα
δηεμαρζνχλ ζε 2 Φάζεηο σο εμήο :
1Ζ ΦΆΖ αγψλσλ κε δηπινχο αγψλεο εληφο θαη εθηφο έδξαο θαη
2Ζ ΦΑΖ αγψλσλ [ φπσο ζα θαζνξηζηεί ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε ]
Δπίζεο νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο Κ ζπγθεληξώζεη κεγάιν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ
νκάδσλ, ηόηε απηή ζα δηεμαρζεί ζε 2 νκίινπο κε θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ νκάδσλ
θπξίσο γεσγξαθηθά αιιά θαη ειηθηαθά αλά θαηεγνξία, εθόζνλ επέιζεη ζπκθσλία
κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζρεηηθή θαηεγνξία Κ.
Παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία Κ-14 ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο
2007 θαη λεφηεξνη, εθφζνλ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο νκάδσλ πνπ δειψζνπλ φηη
επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία Κ-14 κε πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο φινη ην
2008 θαη λεφηεξνη, ηφηε δχλαηαη απηέο νη νκάδεο λα απνηειέζνπλ μερσξηζηά ηνλ έλα φκηιν
απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ γηα ηελ δηεμαγσγή πξσηαζιήκαηνο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ε
δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ πέληε [5] νκάδσλ αλά θαηεγνξία.
Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ΚΑΗ ΔΦΟΟΝ ΚΛΖΘΟΤΝ ΓΗΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΖ Δ.Π..ΓΡΑΜΑ, είλαη
ΤΠΟΥΡΔΩΜΔΝΑ λα ιάβνπλ κέξνο ζην ηνπξλνπά κε ηελ νλνκαζία 5ν ηνπξλνπά
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Έλσζή καο θαη ζα
δηεμαρζεί ην αββαηνθύξηαθν 29 θαη 30 ΜΑΪΟΤ 2021.
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2.

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ / ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ
Σα ζσκαηεία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο ησλ παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ ζα
ππνβάιινπλ κέρξη ηε Γεπηέξα 21-09-2020 :
Α. γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο θαη απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ησλ
πξσηαζιεκάησλ ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ θαη ζε πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο.
ηελ δήισζε γλσζηνπνηνχληαη ηα ρξψκαηα ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ
ΚΑΠ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη ηα ίδηα ή
παξφκνηα ηφηε ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα αιιάμεη ζηνιή.
Με ηελ ίδηα δήισζε γλσζηνπνηείηαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζσκαηείν ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο
ηνπ αξρηθά δεισζέληνο γεπέδνπ. Σα βνεζεηηθά γήπεδα δελ ινγίδνληαη σο έδξα εθφζνλ δελ
έρνπλ ηελ άδεηα θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

Δπίζεο ζηελ ίδηα δήισζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηεζεί ην e-mail ηνπ θάζε
ζσκαηείνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο όια ηα
έγγξαθα πνπ ην αθνξνύλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ δεισζεί e-mail από θάπνην ζσκαηείν απηό είλαη ππεύζπλν
γηα λα ιακβάλεη γλώζε ηεο νπνηαζδήπνηε ηπρόλ αιιεινγξαθίαο ην αθνξά, αθνύ απηή ζα
γίλεηαη αλάξηεζε ζην site ηεο Δ.Π.. Γξάκαο (www.epsd.gr) ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε
από ηελ Δ.Π.. Γξάκαο.
Β. σκαηεία πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ΜΟΝΟ ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα ηεο
Δ.Π.. Γξάκαο καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα θαηαζέηνπλ κέρξη Γεπηέξα 21-09-2020
ζηε δηνξγαλώηξηα Δ.Π.. Γξάκαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1) ην έληππν πλππνζρεηηθφ Γηαηηεζίαο- Γήισζε ζσκαηείνπ κε επηθπξσκέλν λφκηκα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα θάζε δηνξγάλσζε ζηελ
νπνία ιακβάλεη κέξνο ην ζσκαηείν,
2)Σελ ΤΝΟΛΗΚΖ θαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, (νλνκαηεπψλπκν – φλνκα παηξφο θαη
ζε πεξίπησζε ζπλσλπκίαο θαη ην φλνκα κεηξφο,ε εκεξνκελία
γέλλεζεο θαη
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ.
3) Δμνπζηνδφηεζε ζηελ Δ.Π.. Γξάκαο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα έθδνζε άδεηαο
φισλ ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ Παηδηθψλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021
απφ ηηο Κξαηηθέο αξρέο.
4) Έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο, ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην
γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε, πνπ λα πηζηνπνηεί
φηη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηεο έρεη παξαρσξεζεί, γηα ρξήζε γηα αγψλεο
πξσηαζιήκαηνο Κππέιινπ ή παηδηθψλ αγψλσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο Πεξηφδνπ πνπ
αξρίδεη , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π. θαη ε
πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ηεο Δ.Π.Ο.
5). Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ απφ ηε ζχλζεζε
ηνπ ησξηλνχ Γ.. ηεο νκάδαο, θαζψο θαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Γ..
απφ ην νπνίν εμειέγε εθφζνλ ην ζσκαηείν δελ ηα έρεη θαηαζέζεη γηα ηε λέα πεξίνδν
2020-2021.
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6) Βεβαίσζε ρνξεγψλ: ην θάζε ζσκαηείν νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεκα έσο 07-092020 αξρηθά, εθηφο εάλ πξνθχςεη αξγφηεξα λένο ρνξεγφο, γηα ηελ έγθξηζε
νπνηνπδήπνηε ρνξεγνχ θαη κφλν αλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε βεβαίσζε ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαθήκηζε ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο, (Άξζξν 14 παξ. 4
ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερλψλ).
7) ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ - ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ,
ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ, ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ
ΜΔΛΩΝ ΠΟΤ ΓΖΛΩΝΟΤΝ ΣΑ ΩΜΑΣΔΗΑ, ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΤ ΓΖΛΩΝΟΤΝ
ΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΤ e-mail ΚΑΗ ΟΩΝ ΓΔΝΗΚΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΖ
ΓΖΛΩΖ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ π.ρ. ΣΖΛΔΦΩΝΑ θηι. ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ ΓΗΑ ΣΟ
ΓΝΖΗΟ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ [ ΔΦΟΟΝ ΜΔΥΡΗ ΣΩΡΑ ΓΔΝ ΔΥΔΗ
ΚΑΣΑΣΔΘΔΗ ]
Γελ ζα γίλεηαη δεθηή δήισζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο
ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο θαη ρσξίο ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθώλ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ.
Γ. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ δχν νκάδεο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ ζην πξσηάζιεκα ίδηαο
θαηεγνξίαο, κε ηελ εμαίξεζε αλ ε θαηεγνξία δηεμάγεηαη ζε δύν[2] νκίινπο.
Γ. - Σα ζσκαηεία πνπ δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα αλδξψλ πεξηφδνπ 20202021 θαη δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα ζα θαηαβάινπλ παξάβνιν
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηθψλ νκάδσλ ηνπο ην πνζφ ησλ 20,00 επξψ ζπλνιηθά.
- Δθφζνλ ην ζσκαηείν δελ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή ζε έλα απφ ην πξσηαζιήκαηα Α’ Β’
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηφδνπ 2020-2021 ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη κε ηε δήισζε
ζπκκεηνρήο ην πνζφ ησλ 70,00€.

- Γπλαηθεία ζσκαηεία πνπ δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα
πεξηφδνπ 2020-2021 θαηαβάινπλ ην πνζφ ησλ 70,00€ σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
παηδηθά πξσηαζιήκαηα.
- σκαηεία Γ ΄ Δζληθήο γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα
πεξηφδνπ 2020-2021 ζα πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα θαηαβάινπλ ην
πνζφ ησλ 200,00€.
- Ηδξπηηθά ζσκαηεία ΠΑΔ γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά
πξσηαζιήκαηα πεξηφδνπ 2020-2021 ζα πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα
θαηαβάινπλ ην πνζφ ησλ 300,00€.
- ε πεξίπησζε πνπ δειψζεη επαγγεικαηηθή αθαδεκία ζε θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ
πξσηαζιήκαηα ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ρξεκαηηθφ παξάβνιν πεληαθνζίσλ επξψ(500,00€).
3.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΑΤΣΩΝ

α. Ζ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ νξίδεηαη ζην κήλα Οθηώβξην θαη ε ιήμε ηνπο ην
αξγόηεξν κέρξη 30-6-2020.
Ζ ψξα ηέιεζεο ησλ πξσηλψλ αγψλσλ νξίδεηαη ΑΒΒΑΣΟΤ ζηηο 10.45 θαη ΚΤΡΗΑΚΖ
ζηηο 11.00,ελψ ησλ απνγεπκαηηλψλ ζχκθσλα κε ηηο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκψλα.
β.
Σν πξφγξακκα ησλ παηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζα θνηλνπνηεζεί έγθαηξα.
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γ.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο θαζψο θαη ε ψξα έλαξμεο γηα ηερληθνχο ιφγνπο κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο.
δ.
Οη ζπλαληήζεηο ησλ αγψλσλ ζα είλαη ζηε πξψηε θάζε δηπιέο, ε κία ζα γίλεηαη ζηελ
έδξα ηεο κίαο νκάδαο θαη ε άιιε ζηελ έδξα ηεο αληηπάινπ.
ε.
Ζ είζνδνο ησλ θηιάζισλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ παηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Έλσζήο καο ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 είλαη ΓΩΡΔΑΝ.
4.

ΓΖΠΔΓΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΩΝ
Σα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ζα είλαη απηά πνπ
δήισζαλ ηα ζσκαηεία.
Σα ζσκαηεία πνπ δε δήισζαλ γήπεδν γηα ηνπο αγψλεο ηνπο, ζα νξίδνληαη γήπεδα απφ ηελ
Δ.Δ. ηεο ΔΠ κε ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ κε ηελ ππνρξέσζε
ησλ ζσκαηείσλ λα θξνληίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γεπέδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζσκαηεία
πνπ δηαρεηξίδνληαη απηά.
- Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη θαη Κ-14 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα
γίλνληαη ζε όιν ην γήπεδν θαη κε θαλνληθέο εζηίεο.
Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-12 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα γίλνληαη θαηά ην κήθνο ηνπ
θαλνληθνύ γεπέδνπ[νη εζηίεο ηέξκαηνο είλαη ζηελ γξακκή ηεο κεγάιεο πεξηνρήο]ζε
δηαζηάζεηο κήθνο 60-70 κ./πιάηνο 45- 50 κ. θαη κε εζηίεο ( 2κ ρ 5κ).
- Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-10 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα γίλνληαη ζην κηζό ελόο
θαλνληθνύ γεπέδνπ πεξηνξηζκέλν θαηά ην πιάηνο ηνπ[νη εζηίεο ηέξκαηνο είλαη ζηηο
πιάγηεο γξακκέο θαη κε δηαζηάζεηο ηέξκαηνο 2κ. Υ 3κ. ].
Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζήκαλζε ησλ γξακκψλ θαη θφξλεξ είηε κε
ρξψκα είηε κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ πηάησλ – θνληάξηα.
5.

ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΠΔΓΟΤ
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία νθείινπλ λα ζέηνπλ ηα γήπεδα ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο
δηνξγαλψηξηαο Δ.Π.. απφ 12 ην κεζεκέξη κέρξη ηεο 8 κ.κ. γηα ηνπο απνγεπκαηηλνχο αγψλεο
θαη απφ ηεο 9 π.κ. κέρξη ηεο 2 κ.κ. γηα ηνπο πξστλνχο. Ζ ΔΠΓ ζα ρξεζηκνπνηεί ην γήπεδν
θαηά απφιπηε θξίζε ηεο..
Απαγνξεχεηαη θάζε αλάκημε ηξίηνπ ζην έξγν ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν
αξλεζεί λα ζέζε ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Π..Γ. ην γήπεδν πνπ αγσλίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηνπ ΚΑΠ ηφηε ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
6.

ΓΖΠΔΓΑ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
Γηα ην αλ δηεμαρζεί έλαο αγψλαο ή ζα ζπλερηζζεί, κφλνο αξκφδηνο γηα ην αλ είλαη
θαηάιιειν ην γήπεδν, είλαη ν δηαηηεηήο. Οη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζε
θάζε ηνπ απφθαζε, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έλζηαζε γη ΄ απηφ.

7.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ / ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΓΩΝΩΝ
α.) Οη αγψλεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο πνπ ζα γίλεη αιιά ε
ΔΠ Γξάκαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ην πξφγξακκα εγθαίξσο ζε πεξίπησζε
αθαηαιιειφηεηαο ησλ γεπέδσλ απφ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ή γηα δηεπθφιπλζε ησλ
ζσκαηείσλ σο πξνο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηαηηεηψλ.
Σν πξφγξακκα ζα θνηλνπνηεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
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β.) Οη αγψλεο ζα γίλνληαη θάζε αββαηνθχξηαθν ή θαη θαζεκεξηλέο αλ ππάξρεη αλάγθε.
Αξκφδηα γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά γη ΄ απηφ είλαη ε ΔΠ Γξάκαο.
Οξίδεηαη νη αγώλεο λα δηεμάγνληαη ηηο εμήο εκέξεο ...
ΑΒΒΑΣΟ Κ-14 / Κ-12 πξσί/κεζεκέξη αληίζηνηρα
ΚΤΡΗΑΚΖ Κ-16 / Κ-10 πξσί/κεζεκέξη αληίζηνηρα
Γελ ζα δηεμαρζνύλ αγώλεο παηδηθώλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλώλεη ε Δ.Π.. ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 15-12-2020 έσο 15-1-2021,εθηόο ηεο δηεμαγσγή αγώλσλ πνπ
αλαβιήζεθαλ ή εθθξεκνύλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο αγώλσλ.
γ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 1εο αγσληζηηθήο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, θάζε
αββαηνθύξηαθν ε κία [1] θαηεγνξία Κ θαη κε θπθιηθή ζεηξά ζα έρεη ΡΔΠΟ.
Τπνρξεσηηθά ζε απηό ην ξεπό ηεο θαηεγνξίαο ζα δηεμάγνληαη νη αγώλεο
πξνεγνύκελσλ αγσληζηηθώλ ηεο, πνπ πηζαλόλ έρνπλ αλαβιεζεί ή καηαησζεί γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν.
δ.)
Ζ ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα θαζνξίδεηαη πάληνηε απφ ηελ Έλσζε θαη ζα
αλαγξάθεηαη πάλσ ζην Φ.Α.. Οη δηαηηεηέο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ηεο
ψξαο έλαξμεο ησλ αγψλσλ θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνρξενχηαη λα αλαθέξνπλ ηα
αίηηα ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην Φ.Α..
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν νξηζζείο απφ ηελ Έλσζε δηαηηεηήο, ηα δπν
ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δηεμάγνπλ θαλνληθά ην πξνγξακκαηηζκέλν παηρλίδη, λα
ζπληάμνπλ πξφρεηξν Φ.Α. ζε ιεπθή θφιια ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη, νη ζπλζέζεηο ησλ
νκάδσλ πνπ αγσλίδνληαη, ζα ππνγξάθεηαη δε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ζπλζέζεσλ θαη ηνπ
απνηειέζκαηνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δχν νκάδσλ ή ηνπο πξνπνλεηέο θαζψο θαη απφ ην
πξφζσπν πνπ ζα θάλεη ρξέε δηαηηεηνχ, ππνρξεσηηθά φκσο κε ηελ παξνπζία ηαηξνχ ή
λνζειεπηή γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π..
Ο δηαηηεηήο ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα νξηζζεί ή κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ή κεηά απφ
θιήξσζε κεηαμχ ησλ δπν πξνηαζέλησλ (έλαο απφ θάζε ζσκαηείν). Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί
νπσζδήπνηε κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλν, ζε πεξίπησζε
πνπ δελ πξνηείλεη ην αληίπαιν ζσκαηείν θάπνηνλ σο δηαηηεηή, λα πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ δπν
σο δηαηηεηέο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλν ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν λα επηιέμεη
έλαλ.
ε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ην ππαίηην ζσκαηείν κεδελίδεηαη θαη
ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π..
Σν ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κέζα
ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ θάζε παξαπνίεζε ηνπ παξαπάλσ θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν θέξεη ηελ
επζχλε γηα ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ Έλσζε.
ΑΠΩΛΔΗΑ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΑΓΩΝΑ ή ΜΖ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ή ΑΠΟΣΟΛΖ
ΑΤΣΟΤ ΤΠΟΝΟΔΗ ΓΟΛΟ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΗΜΩΡΔΗΣΑΗ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Κ.Α.Π..
Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 80
ιεπηά από δπν (2) εκίρξνλα ησλ 40 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή
ε.)

15΄ ιεπηώλ.
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Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 70
ιεπηά από δπν (2) εκίρξνλα ησλ 35 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 15
ιεπηώλ.
Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη λεόηεξνη θαη Κ-10 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ
αγώλσλ νξίδεηαη ζε 60 ιεπηά από δπν (2) εκίρξνλα ησλ 30 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε
ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 10 ιεπηώλ.
δ) Δηδηθά γηα όια ηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα, αηηήκαηα γηα ηπρόλ αλαβνιή αγώλσλ
πξνζθνκίδνληαη ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. κέρξη ηελ εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ πξηλ ηελ
δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ αββαηνθύξηαθνπ, κε εμαίξεζε ηα αηηήκαηα από ζσκαηεία
ΓΤΝΑΗΚΩΝ, κέρξη ηελ εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ.
ε) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε ρσξίο ηελ επζύλε ησλ δύν ζσκαηείσλ ζα
δηεμαρζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε δηνξγαλώηξηα αξρή.
8.

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΜΑΓΩΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
Κάζε κία απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν ηνπ
αγψλα ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα πνπ νξίζζεθε ε έλαξμε ηνπ.
αλ πξνζέιεπζε ηεο νκάδαο ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ
ηεο κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν έηνηκε γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
9.
ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΑΘΟΓΟΤ
α.)
σκαηείν πνπ δειψλεη αδπλακία λα πξνζέιζεη ζε έλα αγψλα εκπξφζεζκα, φρη φκσο
δηθαηνινγεκέλα ζα ππφθεηηαη εθηφο απφ ηηο άιιεο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΑΠ θαη
ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ ζα θαζνξίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.
ηεο Έλσζεο.
β.) σκαηείν πνπ δελ θαηέιζεη λα αγσληζηεί ζε ηξεηο (3) αγψλεο, ζεσξείηαη φηη απνρψξεζε
κε ηελ ζέιεζή ηνπ, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη δελ
δηθαηνχηαη θακία επηρνξήγεζε ηαθηηθή ή έθηαθηε απφ ηελ Δ.Π.. Γξάκαο ή άιιν θνξέα.
γ.)
ε πεξίπησζε πνπ ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα δελ παξνπζηαζζεί ν έλαο απφ ηνπο
δπν ζπιιφγνπο, νχηε θαη ν νξηζζείο δηαηηεηήο, ην ζσκαηείν πνπ παξνπζηάζζεθε θαλνληθά λα
αγσληζζεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ λα επηθνηλσλεί ηειεθσληθψο κε ηνλ
ππεχζπλν ησλ Παηδηθψλ Πξσηαζιεκάησλ παξάγνληα ηεο Έλσζεο θαη λα ην αλαθέξεη κε
έγγξαθν ζηελ ΔΠ ΓΡΑΜΑ ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα..
ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΔΥΔΗ ΣΤΠΟ ΓΖΛΩΔΩ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ΠΡΟΔΓΡΟ θαη
ηνλ ππεχζπλν ηεο ΠΑΗΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ θαη ζε απνπζία ηνπ, απφ ηνλ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ,
ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΓΔ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΣΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ. ε πεξίπησζε κε
απνζηνιήο ηνπ εγγξάθνπ κέζα ζηνλ νξηζζέληα πην πάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη ζε
έιιεηςε κηαο απφ ηηο δπν ππνγξαθέο ΘΑ ΜΖΓΔΝΗΕΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ ΟΜΑΓΔ.
10.

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ
Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο πξνθήξπμεο απηήο έρνπλ
ππνρξέσζε λα θαηαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγψλεο κφλν κε πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ
ζηε δχλακή ηνπο θαη έρνπλ γελλεζεί κέζα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1
ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Δηδηθά γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 ε ζπκκεηνρή ειηθηαθά ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο θαηεγνξίεο νξίδεηαη όπσο παξαθάησ..
- ην Πξσηάζιεκα Κ-16 γελλεζέληεο ην 2005 θαη λεόηεξνη κε ηελ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ
ζπκκεηνρήο κεγαιύηεξεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηή.
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- ην Πξσηάζιεκα Κ-14 γελλεζέληεο ην 2007 θαη λεόηεξνη, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ γελλεζέλησλ 2006 θαη ε
αλαγξαθή ζην Φ.Α. σο αλαπιεξσκαηηθνί επίζεο ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ
γελλεζέλησλ ην 2006 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζσκαηείν δελ ζπκκεηέρεη κε παηδηθή
νκάδα ζην πξσηάζιεκα Κ-16.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-12 γελλεζέληεο ην 2009 θαη λεόηεξνη, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ γελλεζέλησλ ην 2008 θαη ε
αλαγξαθή ζην Φ.Α. σο αλαπιεξσκαηηθνί επίζεο ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ
γελλεζέλησλ ην 2008 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζσκαηείν δελ ζπκκεηέρεη κε παηδηθή
νκάδα ζηα πξσηάζιεκα Κ-14.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-10 γελλεζέληεο ην 2011 θαη λεόηεξνη, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ γελλεζέλησλ ην 2010 θαη ε
αλαγξαθή ζην Φ.Α. σο αλαπιεξσκαηηθνί επίζεο ην αλώηεξν 2 πνδνζθαηξηζηώλ
γελλεζέλησλ ην 2010 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζσκαηείν δελ ζπκκεηέρεη κε παηδηθή
νκάδα ζην πξσηάζιεκα Κ-12.
α.




Πξσηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 11 ελαληίνλ 11)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ην 2005 θαη λεφηεξνη.
Ο αγψλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκφ παηθηψλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα
ζα κπνξεί λα δειψλεη ζην θχιιν αγψλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έληεθα
ζηελ αξρηθή ηεο ζχλζεζε. Οη ππφινηπνη επηά ζα δειψλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη
αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ζπλνιηθά πέληε. Οη
αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα φηαλ ην παηρλίδη (αγψλαο) δελ
είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο φκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε

νκάδα. Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνχηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ
αγψλα.Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ νκνηφκνξθεο εκθαλίζεηο θαη
απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Καλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ είλαη νη εμήο :
1. Ηζρύνπλ νη θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο
2. Ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο
β.

Πξσηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 11 ελαληίνλ 11)



Δικαίωμα ζσμμεηοτής έτοσν ηα παιδιά ποσ γεννήθηκαν ηο 2007 και νεόηεροι.



Ο αγψλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκφ παηθηψλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε
νκάδα ζα κπνξεί λα δειψλεη ζην θχιιν αγψλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα
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ρξεζηκνπνηεί έληεθα ζηελ αξρηθή ηεο ζχλζεζε. Οη ππφινηπνη επηά ζα
δειψλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ζπλνιηθά επηά. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζφιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγψλα φηαλ ην παηρλίδη (αγψλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη
ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο φκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο νη
αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ
αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνχηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγψλα. Οη
πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ νκνηφκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα
επηθαιακίδεο.

Καλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ είλαη νη εμήο :
1. Ηζρύνπλ νη θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο
2. Ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο

Πξσηάζιεκα Κ-12 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 9 ελαληίνλ 9)

γ.

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ην 2009 θαη λεφηεξνη.




Ο αγψλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκφ παηθηψλ γηα θάζε νκάδα.
Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειψλεη ζην θχιιν αγψλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ελλέα ζηελ αξρηθή ηεο ζχλζεζε. Οη ππφινηπνη ελλέα ζα
δειψλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζφιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγψλα φηαλ ην παηρλίδη (αγψλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη
ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηε κέζε ηνπ
γεπέδνπ. Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ νκνηφκνξθεο εκθαλίζεηο θαη
απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Καλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ είλαη νη εμήο :

1. Ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη
2. Τπάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 8κ από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο
Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ρσξίδεηαη ζε 3 δώλεο κε δύν γξακκέο αλάπηπμεο
παηρληδηνύ ( ή γξακκέο ππνρώξεζεο) γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπ
παηρληδηνύ από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Όηαλ ε νκάδα μεθηλά ηελ επίζεζε από
ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, νη παίθηεο ηνπ αληηπάινπ πξέπεη λα ζηέθνληαη πίζσ
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από ηε γξακκή θαη λα πηέδνπλ ηνλ αληίπαιν κόλν όηαλ ε κπάια πεξάζεη
πέξα από απηή ηε γξακκή.
ε ζπλζήθεο θαλνληθνύ παηρληδηνύ νη παίθηεο πηέδνληαη θαλνληθά ζε θάζε
δώλε ηνπ γεπέδνπ.















Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ
έλαξμε. Αλ απηφ ζπκβεί, ηφηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ επαλαιακβάλεηαη. Ζ
κπάια είλαη ζε ξνή αγψλα κφλν φηαλ είλαη ζε θίλεζε.
΄Δλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηχπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνχ.
Ο ηεξκαηνθχιαθαο ή έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξίμεη – πεξάζεη ηελ κπάια
κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή θέληξνπ) απφ ειεχζεξν ρηχπεκα θαηά ηελ
επαλαθνξά ηεο κπάιαο απφ ηέξκαηνο ιάθηηζκα (άνπη). Αλ παξφιν απηά θάηη
ηέηνην ζπκβεί (ε κπάια πεξάζεη ηε κεζαία γξακκή) ηφηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ
αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεχζεξν ρηχπεκα απφ ην
ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα
απαγνξεχεηαη ζε απηφλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηφ ζπκβεί ν
δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη ειεχζεξν ρηχπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ
δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
Αλ έλα ειεχζεξν ρηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο
αληηπάινπ νκάδαο θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηφηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι.
Όια ηα ειεχζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα
είλαη ζε απφζηαζε 5 m απφ ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεχζεξν ρηχπεκα.
Όηαλ δίλεηαη πέλαιηη ε παξάβαζε θαη ν ρψξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη απφ
ηνλ δηαηηεηή.
Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη
ησλ δχν ρεξηψλ απφ πίζσ θαη πάλσ απφ ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ
κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ πνδηνχ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηφο
απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεη ιαλζαζκέλα ηφηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά
ην παηρλίδη θαη δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο. Ζ κπάια επαλαθέξεηαη απφ ην ίδην
ζεκείν αιιά απφ ηελ αληίπαιε νκάδα.
Αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά απφ πιάγηα επαλαθνξά
ζπκπαίθηε ηφηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη ειεχζεξν ρηχπεκα
ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
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Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ απφ ηε γξακκή ηέξκαηνο ηφηε ε
επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεχζεξν ρηχπεκα κε ηελ κπάια λα
ηνπνζεηείηαη 3 m απφ ηελ εζηία θαη κε ην ρηχπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξφο.
Σν θφξλεξ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα
γξακκή. Ο παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά απφ ην
ζεκείν ρηππήκαηνο.

δ.






Πξσηάζιεκα Κ-10 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 7 ελαληίνλ 7)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ην 2011 θαη λεφηεξνη.
Ο αγψλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκφ παηθηψλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε
νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ δέθα πνδνζθαηξηζηέο, απφ
ηνπο νπνίνπο ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα εθηφο απφ απηή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ε νπνία ζα
γίλεηαη φηαλ ην παηρλίδη (αγψλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη
αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.
Αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη φξην αιιαγψλ)
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΑΗΚΣΖ : ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη
ζηα 4 παξαπάλσ γηα κία νκάδα ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα
ηέξκαηα λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα
πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ
ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 7 ελαληίνλ 7. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα κπνξεί λα είλαη κόλν έλαο παξόιν πνπ ε δηαθνξά
ηεξκάησλ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηέζζεξα. Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα
πξέπεη λα θνξνχλ νκνηφκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.


Καλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ είλαη νη εμήο :

1. Γελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη
2. Γελ ππάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 6κ από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο
Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ρσξίδεηαη ζε 3 δώλεο κε δύν γξακκέο αλάπηπμεο
παηρληδηνύ ( ή γξακκέο ππνρώξεζεο) γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπ
παηρληδηνύ από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Όηαλ ε νκάδα μεθηλά ηελ επίζεζε από
ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, νη παίθηεο ηνπ αληηπάινπ πξέπεη λα ζηέθνληαη πίζσ
από ηε γξακκή θαη λα πηέδνπλ ηνλ αληίπαιν κόλν όηαλ ε κπάια πεξάζεη
πέξα από απηή ηε γξακκή.
ε ζπλζήθεο θαλνληθνύ παηρληδηνύ νη παίθηεο πηέδνληαη θαλνληθά ζε θάζε
δώλε ηνπ γεπέδνπ.
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Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ
έλαξμε. Αλ απηφ ζπκβεί, ηφηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ επαλαιακβάλεηαη. Ζ
κπάια είλαη ζε ξνή αγψλα κφλν φηαλ είλαη ζε θίλεζε.
 Μπάια εθηφο παηρληδηνχ: Ζ κπάια είλαη εθηφο παηρληδηνχ κφλν φηαλ νιφθιεξε
βξίζθεηαη έμσ απφ ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν
δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη.
 Δπίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξψλεηαη φηαλ ε κπάια πεξάζεη φιε ηε
γξακκή ηέξκαηνο εληφο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε
ηνπ αγψλα γίλεηαη απφ ην κέζν ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη
πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηχπεκα ηεο κπάιαο κε
ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ.
 Ο ηεξκαηνθχιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία
γξακκή (γξακκή θέληξνπ) απφ ειεχζεξν ρηχπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηφηε ε
κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεχζεξν
ρηχπεκα απφ ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα απαγνξεύεηαη ζε απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα
εληόο θαη εθηόο κεγάιεο πεξηνρήο. Αλ απηό ζπκβεί ν ΓΗΑΗΣΖΣΖ ζηακαηά
ην παηρλίδη, εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη
μεθηλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό
επαλαιεθζεί ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε
ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Σν ζεκείν πνπ επαλαξρίδεη ην παηρλίδη νξίδεηαη
ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ.
 Αλ έλα ειεχζεξν ρηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο
αληηπάινπ νκάδαο θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηφηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι.
Αλ ην ειεχζεξν ρηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απφ ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια
πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηφηε ε κπάια
δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγψλαο επαλαξρίδεη απφ ην ζεκείν ηνπ
θφξλεξ. Όια ηα ειεχζεξα ρηππήκαηα είλαη είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο
ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφζηαζε 5 m απφ ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεχζεξν
ρηχπεκα.
 Όηαλ δίλεηαη πέλαιηη ε παξάβαζε θαη ν ρψξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη απφ
ηνλ δηαηηεηή.
 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη
ησλ δχν ρεξηψλ απφ πίζσ θαη πάλσ απφ ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηε
κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ πνδηνχ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηφο
απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη ιαλζαζκέλα ηόηε ν ΓΗΑΗΣΖΣΖ
ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ην ζσζηό
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ηξόπν. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη
αιιαγή ρηππήκαηνο θαη ε κπάια επαλαθέξεηαη απφ ηελ αληίπαιε νκάδα.
Αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά απφ πιάγηα επαλαθνξά
ζπκπαίθηε ηφηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο παίθηεο φηη
απηφ δελ επηηξέπεηαη. Σν παηρλίδη επαλαξρίδεη απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα κε ξίςε
ηεο κπάιαο απφ ηα ρέξηα. Αλ απηφ ζπκβεί μαλά ηφηε δίλεηαη πιάγηα επαλαθνξά
ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή
ηεο.
Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ απφ ηε γξακκή ηέξκαηνο ηφηε ε
επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεχζεξν ρηχπεκα κε ηελ κπάια λα
ηνπνζεηείηαη 1 m απφ ηελ εζηία θαη κε ην ρηχπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξφο. Ζ
αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηφο ηεο γξακκήο πίεζεο (πίζσ απφ ηε κεζαία
γξακκή). Ζ αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληφο ηεο γξακκήο πίεζεο κφλν
φηαλ έλαο παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια απφ ηνλ
ηεξκαηνθχιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ δίλεη ην δηθαίσκα ζην δηαηηεηή λα
ζηακαηήζεη ην παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ ειεχζεξνπ ρηππήκαηνο. Δπηηξέπεηαη
ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα αλ απηφο ην θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα
παξφιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηφο γξακκήο πίεζεο.
Σν θφξλεξ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα
γξακκή. Ο παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά απφ ην
ζεκείν ρηππήκαηνο.
Απαγνξεχεηαη ζην Φ.Α. λα ζπκπιεξψλνληαη αλαπιεξσκαηηθνί πνδνζθαηξηζηέο
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Κάζε πνδθνζθαηξηζηήο ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ ιήμε ηνπ
αγψλα ζχκθσλα κε ην Φ.Α..

11. ΓΔΛΣΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ-ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ΑΘΛΖΣΖ
Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγώλεο ησλ παηδηθώλ
πξσηαζιεκάησλ, γηα λα πάξνπλ κέξνο ζ’ απηνύο, ηζρύνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ηα παξαθάησ :

Α.
Όζνη έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2005, 2006,2007 θαη 2008 γηα λα κπνξνύλ λ ΄
αλαγξαθνύλ ζην Φ.Α. θαη λ ΄ αγσλίδνληαη ζα πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζην δηαηηεηή ην
Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο Δ.Π.Ο θαη ηελ Κάξηα Τγείαο πνδνζθαηξηζηή ζε ηζρύ.
Β. Όζνη έρνπλ γελλεζεί ην 2009 θαη λεόηεξνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα λ ΄ αλαγξαθνύλ
ζην Φ.Α. θαη λ ΄ αγσληζηνύλ ζα πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζηνλ δηαηηεηή ην ΓΔΛΣΗΟ
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ θαη ηελ
Κάξηα Τγείαο Πνδνζθαηξηζηή ζε ηζρύ.
Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Π.. Γξάκαο ην
Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο, (ηα ζσκαηεία
κπνξνύλ λα ην παξαιάβνπλ από ηε γξακκαηεία ηεο Δ.Π..) ζπκπιεξσκέλν θαλνληθά κε
ηα ζηνηρεία ηνπ πνδνζθαηξηζηή, θσηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από ην ζσκαηείν,
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ππνγεγξακκέλν από ηνλ Πξόεδξν θαη Γελ. Γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηε ζθξαγίδα
ηνπ ζσκαηείνπ.
Σν Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ Δ.Π.. Γξάκαο, ζα πξέπεη λα
ζπλνδεύεηαη κε θσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο γηα όζνπο έρνπλ
ζπκπιεξώζεη ην δηθαίσκα έθδνζήο ηεο ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο κε θσηνγξαθία
ζθξαγηζκέλε γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ θεδεκόλα, ε
νπνία βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη επηηξέπεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λ ΄ αγσληζηεί κε ην ζσκαηείν
γηα όζν δηάζηεκα έρεη δηθαίσκα λ ΄ αγσλίδεηαη κε απηό ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα ηεο
Δ.Π.. Γξάκαο.
Σν Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ Δ.Π.. Γξάκαο ζα ππνγξάθεηαη
από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δ.Π.. Γξάκαο θαη ζα δίδεηαη ζην ζσκαηείν ώζηε λα κπνξεί λ ΄
αγσληζηεί ν πνδνζθαηξηζηήο.
Δπίζεο κε θάζε Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ Δ.Π.. Γξάκαο ΘΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ
ΓΗΑ ΣΟ ΓΝΖΗΟ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΗΜΟ ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΣΟΤ (ΓΔΝ
ΤΠΟΥΡΔΟΝΣΑΗ ΟΟΗ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΖΓΖ), ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΣΖ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ (ΠΡΟΟΥΖ Ζ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ
ΔΜΦΑΝΖ ΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ).

ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΔΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΩΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ.
ΟΟΗ ΖΓΖ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ, Ή ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΔΝΝΖΔΩ ΟΠΩ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ή ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2018-2019 ΚΑΗ 2019-2020
ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΟΤ. ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΟΜΩ ΝΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΟΤΝ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΖ Δ.Π.. ΣΟ ΩΜΑΣΔΗΟ
ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΣΑ ΔΗΥΑΝ ΚΑΣΑΘΔΔΗ Ω ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ.
ΣΑ ΓΔΛΣΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΣΖ Δ.Π..
ΓΡΑΜΑ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΗΥΤ ΓΗΑ ΟΟ ΓΗΑΣΖΜΑ Ο ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΔΥΔΗ
ΖΛΗΚΗΑΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΚΑ
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΗΟΡΓΑΝΩΝΔΗ Ζ ΔΝΩΖ.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ
ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΜΔ
ΓΔΛΣΗΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ Δ.Π.Ο. ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ
ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ Δ ΗΓΗΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ Ή
ΑΛΛΟΤ. ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΦΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ
ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΠΟ ΘΑ ΠΡΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΣΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΛΣΗΟ
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ ΠΟΤ ΑΓΩΝΗΕΟΣΑΝ ΜΔΥΡΗ ΠΡΟΣΗΝΟ.
Γ) Σν παξάβνιν έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ
Δ.Π.. νξίδεηαη ζηα ηξία (3,00€) γηα θάζε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ρξήζεο ηνπ.
Γ) Δπηηξέπνληαη δύν (2) κεηαθηλήζεηο πνδνζθαηξηζηώλ νη νπνίνη αγσλίδνληαη κε
Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ Δ.Π.. Γξάκαο κέρξη ηεο 31-012021, πξνζθνκίδνληαο ην Γειηίν πνπ έρεη εθδνζεί ζην ζσκαηείν από ην νπνίν
κεηαθηλείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο, έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ όηη παξαρσξεί ηνλ
πνδνζθαηξηζηή θαζώο θαη ην λέν Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ
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Δ.Π.. Γξάκαο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν εγγξάθεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαηαιιήισο
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ γηα ηελ έθδνζε ηνπ.
ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ
ΑΛΛΟ
ΣΡΟΠΟ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ Δ ΑΓΩΝΑ ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ.
Γηα ηηο πνδνζθαηξίζηξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδώζεη δειηίν Δ.Π.Ο. ζε γπλαηθεία νκάδα
θαη εθόζνλ δελ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ε νκάδα ζην παηδηθό πξσηάζιεκα πνπ
επηηξέπεηαη λ ΄ αγσλίδνληαη νη πνδνζθαηξίζηξηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ
Δ.Π.. Γξάκαο έγγξαθε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο από ην ζσκαηείν ζην νπνίν εμεδόζε ην
Γειηίν, αληίγξαθν ηεο Κάξηαο Τγείαο ζε ηζρύ θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε θεδεκόλα
όηη επηηξέπνπλ ζηηο πνδνζθαηξίζηξηεο
λα
αγσληζζνύλ κε ην ζσκαηείν. Οη
πνδνζθαηξίζηξηεο απηέο κπνξνύλ λ’ αγσλίδνληαη κε κία κόλν νκάδα θαη ζε έλα παηδηθό
πξσηάζιεκα γηα ηελ νπνία εδόζε ε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο, γηα ηελ παξνύζα αγσληζηηθή
πεξίνδν 2020-2021. Οη παξαπάλσ βεβαηώζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο εθόζνλ έρνπλ
πξνζθνκηζηεί ζηελ Έλσζε κέρξη 31-01-2021.
Γ) ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ , ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΡΣΑ
ΤΓΔΗΑ ΑΘΛΖΣΖ ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤ.
Δ) Δπίζεο επηηξέπεηαη νη πνδνζθαηξηζηέο ησλ ζσκαηείσλ πνπ δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηθνχ πξσηαζιήκαηνο λα αγσλίδνληαη κε παηδηθή νκάδα άιινπ
ζσκαηείνπ εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη ζηε γξακκαηεία καδί κε ην δειηίν Δ.Π.Ο., ππεχζπλε
δήισζε θεδεκφλα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ φηη επηηξέπεη ηνλ
πνδνζθαηξηζηή λ ΄ αγσληζηεί κε ην ζσκαηείν θαη έγγξαθε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο απφ ην
ζσκαηείν ζην νπνίν εμεδφζε ην δειηίν θαη αληίγξαθν ηεο Κάξηαο Τγείαο ζε ηζρχ. Οη
πνδνζθαηξηζηέο απηνί κπνξνχλ λ’ αγσλίδνληαη κε κία κφλν νκάδα θαη ζε έλα παηδηθφ
πξσηάζιεκα γηα ηελ νπνία εδφζε ε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο, γηα ηελ παξνχζα αγσληζηηθή
πεξίνδν 2020-2021. Οη παξαπάλσ βεβαηψζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί
ζηελ Έλσζε κέρξη 31-01-2021.
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ρνξήγεζεο ή απόθηεζεο βεβαηώζεσλ ζε
πνδνζθαηξηζηέο ή πνδνζθαηξίζηξηεο, από θαη πξνο έλα ζσκαηείν.
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε νκάδα πνπ ζπλαίλεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
πνδνζθαηξηζηήο ηεο απφ παηδηθή νκάδα άιινπ ζσκαηείνπ, ζειήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
πνδνζθαηξηζηή ζηελ αλδξηθή ή γπλαηθεία νκάδα ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ην
ζσκαηείν κε θνηλνπνίεζε ζηελ Δ.Π.. Γξάκαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ παίθηε γηα ην ίδην
αββαηνθχξηαθν ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ ηελ παηδηθή νκάδα
αγσλίδεηαη ν παίθηεο λα κελ αγσληζζεί ην αββαηνθχξηαθν απηφ. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο
ελεκέξσζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο ή ε πνδνζθαηξίζηξηα νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ν ίδηνο ηελ παηδηθή νκάδα δηαθνξεηηθά θαιείηαη ζε απνινγία ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ην
ζσκαηείν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ αλδξηθή ηνπ νκάδα.
Ε) Κάζε πνδνζθαηξηζηήο ζσκαηείνπ κε δειηίν Δ.Π.Ο. πνπ ζπκκεηέρεη ζην παηδηθφ
πξσηάζιεκα εθφζνλ έρεη δηθαίσκα αγσληζηηθήο ζπκκεηνρήο κε κία κφλν νκάδα ηνπ ίδηνπ
ζσκαηείνπ γηα θάζε εηθνζηηεηξάσξν, εάλ δε, ηηκσξεζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε
νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αγσληζηεί κέρξη ηε ιήμε ηεο πνηλήο ηνπ κε
θακία άιιε νκάδα.
Ζ.)
Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ πξηλ απφ ηνλ αγψλα θαη λα κελ
αλαγξάθνπ ζην Φ.Α. θαη επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζηνλ αγψλα αλ δελ έρεη :
1) Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο Δ.Π.Ο.,[ππνρξεσηηθά νη γελλεζέληεο 2005-2008]
2) Γειηίν Πνδνζθαηξηζηή Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ Δ.Π.. Γξάκαο
[ππνρξεσηηθά νη γελλεζέληεο 2009 θαη λεόηεξνη],
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3) Κάξηα Τγείαο ζε ηζρύ, θαη
4] αλ δηαπηζηώλνπλ ππέξβαζε ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ηεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηώλ.
Θ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα πνδνζθαηξηζηή κε ηπρφλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή απηή ηνπ ε ζπκκεηνρή.
Η.) Γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ Δ.Π.Ο. απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά
γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή πνδνζθαηξηζηή, ε δε ζπκκεηνρή ηνπ κε Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο
Πνδνζθαηξηζηή ζα ηζρχεη κφλνλ εάλ δελ έρεη ελεξγφ δειηίν Δ.Π.Ο. ν ίδηνο αζιεηήο.
12. ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ
Δθαξκόδνληαη απηά πνπ ηζρύνπλ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ

Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο., κόλν δε ε δηνξγαλώηξηα ησλ
πξσηαζιεκάησλ δηα ησλ δηαηηεηψλ αγψλσλ θαη παξαηεξεηψλ ηεο ζα ειέγρεη θάζε
θνξά, ηα πξφζσπα πνπ δειψλνληαη απφ ηα ζσκαηεία ζην Φ.Α.
γηα λα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ηελ ηερληθή πεξηνρή, αλ πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη Καλνληζκνί.
13.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΩΝ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ην Πξσηάζιεκα Κ-16 ζα ηζρύεη πίλαθαο βαζκνινγίαο νκάδσλ θαη ζα
αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 20202021.
ηα Πξσηαζιήκαηα, Κ-14 θαη λεόηεξνη, Κ-12 θαη λεόηεξνη, Κ-10 θαη λεόηεξνη
δελ ζα ηζρύεη πίλαθαο βαζκνινγίαο νκάδσλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021.
14.

ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΓΩΝΩΝ

Όινη νη αγψλεο δηεμάγνληαη κε ζπκκεηνρή δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο
ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ
«επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ν δηαηηεηήο ελεκεξψλεη ηνπο
πξνπνλεηέο ζηα αθφινπζα ζεκεία:
-

Δμνπιηζκφ ησλ παηθηψλ
Αιιαγέο παηθηψλ
Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.

Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ ΔΠΓ. ε
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ζηνλ αγψλα ν δηαηηεηήο, ε αλαπιήξσζή ηνπ ζα γίλεηαη φπσο
νξίδνπλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΑΠ θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζ’ απηή ηελ
πξνθήξπμε (άξζξν 7), ελψ θακία έλζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί απφ ηηο
δηαγσληδφκελεο νκάδεο γηα νξηζκφ δηαηηεηή ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο.
15.
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ – ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
α)
Ο γηαηξόο αγώλα ή ν εθηειώλ ρξέε γηαηξνύ αγώλα – ππεύζπλνο Α ΄ βνεζεηώλ
νξίδεηαη από ηελ Δ.Π.. Γξάκαο / Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.
β.)
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία ζε θάζε αγψλα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ γηαηξνχ
αγψλα ή ηνπ εθηειψλ ρξέε γηαηξνχ – ππεχζπλνπ Α ΄ βνεζεηψλ ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ
15
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πιηθφ , (ςαιίδη, ςπθηηθφ, γάδεο θιπ) γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο, γηιέθν γηα ηνλ ππεχζπλν Α
΄ Βνεζεηψλ αγψλα θαη θνξείν γηα κεηαθνξά ηξαπκαηία. Σν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ πξέπεη

λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ απνδπηεξίσλ.
γ)
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα είλαη α) ε παξνπζία
γηαηξνύ ή ππεπζύλνπ ζρεηηθνύ αηόκνπ γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, β) λα ππάξρεη
ζηε δηάζεζε ηνπ ππεύζπλνπ Α ΄ βνεζεηώλ, πιήξεο θαξκαθείν κε όια ηα
απαξαίηεηα πξνο ρξήζε ηαηξνθαξκαθεπηηθά πιηθά κε επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ
νκάδαο.
δ]Γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 ε Δ.Π.. Γξάκαο αλαιακβάλεη ηελ
επζύλε γηα ηνλ νξηζκό ηνπ γηαηξνύ αγώλα ή εθηεινύληνο ρξέε γηαηξνύ αγώλαππεύζπλνπ Α’ βνεζεηώλ, πξνο απνθπγή πεξηπηώζεσλ καηαίσζεο ή
θαζπζηέξεζεο αγώλσλ ιόγσ απνπζίαο ηνπ ζρεηηθνύ ππεύζπλνπ πξνζώπνπ.
16.

ΣΖΡΖΖ ΣΑΞΖ
ηνπο αγψλεο απηνχ ηνπ πξσηαζιήκαηνο νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη
ππεχζπλεο γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ ηερληθψλ ησλ
δηνηθνχλησλ, παξαγφλησλ, κειψλ θαη νπαδψλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ
επεηζφδηα πνπ δπζθεκνχλ ην άζιεκα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
17.

ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ
Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-16 θαη λεφηεξνη θαη Κ-14 θαη λεφηεξνη θάζε κία απφ ηηο δπν
νκάδεο πξέπεη λα έρεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα απφ δπν (2) κπάιεο λνχκεξν 5 θαη ζε
θαιή θαηάζηαζε.
18.
ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ / ΑΡΥΖΓΟ ΟΜΑΓΑ
α.
Γηα θάζε αγψλα ζα ζπληάζζεηαη κε ζηπιφ δηαξθείαο θχιιν αγψλνο εηο ηξηπινχλ, ζην
νπνίν νη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ ζα βεβαηψλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο :
1) ηελ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο, 2) ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα, 3)ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
δηαηηεηή.
β.
Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ νκάδσλ
όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη από ηνπο αξρεγνύο ζηα πξσηαζιήκαηα Κ-16 θαη
λεόηεξνη θαη Κ-14 θαη λεόηεξνη επίζεο θαη ζηα Κ-12 θαη λεόηεξνη εθόζνλ νη αξρεγνί
έρνπλ θιείζεη ην δέθαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
γ.
ρεηηθά αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 9 παξ. γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
19.

ΣΟΛΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ
Οη νκάδεο πνπ δηαγσλίδνληαη πξέπεη λα θαηεβαίλνπλ ζηνπο αγψλεο κε ηα ρξψκαηα
πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο.
20 .

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ
Γελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ελφο αγψλα γηα ην πξσηάζιεκα γελλεζέλησλ Κ-16 θαη
λεφηεξνη θαζψο γηα ην πξσηάζιεκα γελλεζέλησλ Κ-14 θαη λεφηεξνη ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνηα νκάδα κείλεη κε ιηγφηεξνπο απφ επηά (7) πνδνζθαηξηζηέο, ελψ αγψλαο
θαηαθπξψλεηαη ζηελ νκάδα πνπ δελ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαθνπήο.
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21.
ΔΝΣΑΔΗ
α.)
Δλζηάζεηο επηηξέπνληαη : 1) γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγψλα, 2) γηα αληηθαλνληθή
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή θαη 3) γηα πιαζηνπξνζσπία θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
αηηηνινγεκέλα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Α.Π.
β.)
Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΠΓ κέζα ζε δπν
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ρξεκαηηθφ
παξάβνιν 50 Δπξψ.
22. ΠΟΗΝΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ
Όηη αθνξά γηα ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πνδνζθαηξηζηψλ, απηέο
επηβάιινληαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα.
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ζα απνβάιιεηε απφ ηνλ δηαηηεηή, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα
αλαγξάθεηε ζην Φ.Α. θαη ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ απφ αγψλεο ηεο νκάδαο ζχκθσλα κε
ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα. Ηζρχνπζαο ηεο αλσηέξσ ηηκσξίαο δελ ζα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε
ζπκκεηνρή κε νπνηαδήπνηε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ. Οπνηαδήπνηε δε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη
αληηθαλνληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηκσξίαο ηνπ.
23.
ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΩΜΑΣΔΗΩΝ
α.) Οκάδα πνπ δελ θαηεβαίλεη λα αγσληζηεί αδηθαηνιφγεηα ηηκσξείηαη θαη κε ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν σο εμήο :
1)
2)
3)

Με πξνζέιεπζε ζε έλα αγψλα,
πξφζηηκν 50,00 Δπξψ
Με πξνζέιεπζεο ζε δεχηεξν αγψλα
πξφζηηκν 100,00 Δπξψ
Με πξνζέιεπζεο ζε ηξίην αγψλα πξφζηηκν 100,00 Δπξψ.
Ζ κε πξνζέιεπζε ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ ζε ηξεηο (3) αγψλεο ηνπ ίδηνπ πξσηαζιήκαηνο
ζεσξείηαη απνρψξεζε απφ ην πξσηάζιεκα.
4)
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ Φ.Α., απφ ην ππφρξεν ζσκαηείν ζηελ
Δ.Π.. Γξάκαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.γ πξφζηηκν 20,00 Δπξψ γηα θάζε Φ.Α..
β.) ε πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ζα ππάξρεη
πξφζηηκν 60,00 Δπξψ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο ε
νκάδα ζα ΑΠΟΚΛΔΗΔΣΑΗ απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο θαη ζα ηνπο ππνβάιιεηαη πξφζηηκν
150,00 Δπξψ.
Δπίζεο ζσκαηείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη αληηθαλνληθά πνδνζθαηξηζηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο,
έζησ θαη κηα θνξά κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί λα απνβιεζεί απφ ην
πξσηάζιεκα θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Δ.Π.. πξφζηηκν 150,00 Δπξψ.
γ.)
Δάλ ζσκαηείν απνβιεζεί γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο απφ ην
παηδηθφ πξσηάζιεκα κφλν θαηά ηε πξψηε θάζε ησλ αγψλσλ νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ
αγσλίδνληαη ζ’ απηφ θαη δελ ελέρνληαη ζηελ ηηκσξία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην
πξσηάζιεκα κε άιιε παηδηθή νκάδα γηα ηε πεξίνδν απηή θαηαζέηνληαο ζηελ Δ.Π.. ην
δειηίν Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο Δ.Π.Ο. εθφζνλ έρεη εθδνζεί κε βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ φηη
παξαρσξεί ηνλ πνδνζθαηξηζηή κέρξη ηέινπο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ θαη ππεχζπλε
δήισζε θεδεκφλα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ φηη επηηξέπεη ηνλ
πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζζεί ζην ζσκαηείν
ή Αίηεζε Μεηαβνιψλ Πνδνζθαηξηζηή κε
ζπκπιεξσκέλε (απφ ηελ πίζσ πιεπξά) ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπο ζεσξεκέλε
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γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε παηδηθή νκάδα
θαζψο θαη θαηάζηαζε πγείαο φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη
ζεσξεκέλε απφ ηελ Δ.Π.. . Ζ βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ζα επηζπλάπηεηαη ηνπ δειηίνπ θαη
ζα παξαδίδεηαη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα.
δ.) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλάξηεζε βαζκνινγηώλ ησλ πξσηαζιεκάησλ
Κ-14, Κ-12, Κ-10 κε επζύλε ζσκαηείνπ ή θάζε εθπξνζώπνπ – κέινο Γ.. – πξνπνλεηή
– πνδνζθαηξηζηή ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 500,00 Δπξώ.

24. ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΑΓΩΝΩΝ
α. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ησλ αγψλσλ
φισλ παηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ ην έρεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ, πνπ κπνξεί λα
ζπλάπηεη ζχκβαζε κε νπνηνδήπνηε ηειενπηηθφ ή ξαδηνθσληθφ νξγαληζκφ γηα ηελ
απεπζείαο κεηάδνζε πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ή γηα κεηάδνζε ηειενπηηθψλ
ζηηγκηφηππσλ κεηά ηε ιήμε απηψλ ησλ αγψλσλ. Ζ ρξεκαηηθή αληηπαξνρή γηα ηηο
παξαπάλσ κεηαδφζεηο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο.
β. Ζ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο ε ηδηνθηήηεο ειεθηξνληθψλ site λα ηνπο επηηξέςεη ηελ
είζνδν γηα ιήςε θσηνγξαθηψλ ε βηληενζθφπεζε θαη πξνβνιή πνδνζθαηξηθψλ
αγψλσλ.
γ. Γηα ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αζιήκαηνο ηνπ
πνδνζθαίξνπ αιιά θαη ηεο δεκφζηαο πξνβνιήο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ππεχζπλν
θξίλεηε ην θάζε κέινο ηεο Έλσζήο καο απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν ζε φπνηνλ δελ
θέξεη ηελ απαξαίηεηε δηαπίζηεπζε ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηελ .Δ.Δ.
ηεο Έλσζήο καο.
δ. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ, ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί λα ην εθρσξεί ζηα
ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κε απφθαζή ηνπ λα εηζπξάηηεη αλάινγν
αληίηηκν μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε .
Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο απνινγηζηηθά
δίδεηαη ζηα ζσκαηεία σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.
25.

ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ

ηελ Πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-16 ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ
2020-2021,ζα απνλεκεζνχλ Κχπειιν θαη κεηάιιηα.
Μεηά ην ηέινο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 4νπ
ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ζα απνλεκεζνύλ δηπιώκαηα ζπκκεηνρήο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο.
26
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
1.)
Κάζε είδνπο αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ
φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζην
πνδφζθαηξν θαη αθνξνχλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π..
Γξάκαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα
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κε απηέο, επηιχνληαη απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά φξγαλα απαγνξεπκέλεο ζε
θάζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηα Πνιηηηθά ή Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α.Π..
2.)
ε πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α.Π. θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν πξνζθχγεη ζε Πνιηηηθφ ή Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην επηβάιινληαη εηο βάξνο
ηνπ νη αθφινπζεο θπξψζεηο απφ ηελ Δ.Π.. Γξάκαο :
α) Δθφζνλ πξνζθχγεη νκάδα ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα απνβάιιεηαη απφ ην Πξσηάζιεκα
πνπ κεηέρεη απφ ηελ εκέξα άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ παξαπάλσ νκάδα απφ ηελ επφκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν αγσλίδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία.
β) Δθφζνλ πξνζθχγεη θπζηθφ πξφζσπν (κέιε Γ.. νκάδσλ, πξνπνλεηέο, καζέξ, γηαηξνί,
δηεξκελείο, θξνληηζηέο, πνδνζθαηξηζηέο θιπ.) θαηά πεξίπησζε νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 30
παξαγξ. 4β’, iii, γ’ – δ’ ε’ & 4β α’ – β’ ηνπ Κ.Α.Π..
3.)
Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ παξαπάλσ λνκηθψλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηπρφλ πξνζθπγή ηνπο ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα επηηξέπεηαη κφλν αλ
αζθεζεί, κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ,
δηαθνξεηηθά επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ νη θπξψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Κ.Α.Π..
27.
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΖ
α.
ηνπο αγψλεο ησλ παηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ δελ παίδεηαη παξάηαζε. Μεηά ην ηέινο
ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα θαη αλ πξνβιέπεηαη εθηεινχληαη πέλαιηη .

Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ζσκαηείνπ – κέινπο Δ.Π.. ζε
ηνπξλνπά ή αγώλεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ όηαλ απηνί δηεμάγνληαη από ηδησηηθό,
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκόζην θνξέα, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε
έγγξαθε άδεηα ηεο Δ.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δάλ δελ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία
πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζα επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
αθαίξεζεο ηξηώλ βαζκώλ από ηελ νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ κεηέρεη ζην
πξσηάζιεκα ηεο ηνπηθήο θαηεγνξίαο ή ζηε Γ ́ Δζληθή θαη εηήζηνο απνθιεηζκόο
ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο (άξζξν 37 παξ. 6
Κ.Α.Π..
β.

γ.
Μεηά θαη ηελ ζπλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ κε
ηνπο εθπξνζώπνπο – πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ζηηο 03-08-2020 ππήξμαλ από
θνηλνύ απνθάζεηο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη ζηελ παξνύζα θαη ζα
ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πνπ ζα αλαθνηλσζεί
κεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο.
δ. Ζ Δ.Π.. Γξάκαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ, λα
πξαγκαηνπνηήζεη λέα-επαλαιεπηηθή θιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγώλσλ ησλ
πξσηαζιεκάησλ-θαηεγνξηώλ, αλ πξνθύςνπλ αθπξώζεηο ζπκκεηνρήο νκάδσλ θαη
πξνο απνθπγή δηεμαγσγήο αγσληζηηθώλ κε άλεπ αγώλεο.
ε. Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, είλαη
δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ΜΟΝΟ κε λεόηεξε απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Έλσζεο.
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28.
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
α.)
Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Πξνθήξπμε, ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη
ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη, ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ., ηεο Δ.Π..
ΓΡΑΜΑ. β.) Ζ εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο
θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ. γ.) Ζ Πξνθήξπμε
απηή απνηειεί ζχκβαζε πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ ζαλ δηνξγαλψηξηαο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε απηά. δ.) Όια ηα
ζσκαηεία θαη νη κεηέρνληεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Γξάκαο,
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. φπσο ζ’ απηφ
ηζρχνπλ θάζε θνξά.

Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΩΡ. ΥΑΣΕΖΑΡΟΓΛΟΤ

ΓΖΜ . ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ

Κνηλνπνίεζε
• ΤΠ.ΠΟ.Α - Δ Π Ο
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