ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S
ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π. . ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2016 – 2017
αφού έλαβε υπόψη της :

Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ, θέλοντας να συμβάλει
στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική
ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της
ευγενικής άμιλλας στους αθλητικού στίβους και αφού έλαβε υπόψη της :
1. Σο Καταστατικό της
2. Σις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Σις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα
4. Σις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό υμβούλιο (IFAB) και τη FIFA
5.

Σην ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

6. Σην υπ΄ αριθ. 7/27-06-2016 απόφασή του Διοικητικού υμβουλίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι
Σα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S περιόδου 2016 – 2017
μεταξύ

των Ερασιτεχνικών ωματείων της

ΕΝΩΗ

ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ

ΩΜΑΣΕΙΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑ.

ΑΡΘΡΟ

1ο - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.. Λακωνίας, ως
διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση
(άρθρο 7, παρ. 2 του Κ.Α.Π.) Η αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις
κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ε.Π..
Λακωνίας.
Η συμμετοχή των ομάδων είναι ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ, για τα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ
– ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S.
Σα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S θα διεξαχθούν σε
ΟΜΙΛΟΤ ή ΟΜΙΛΟ, ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Ο καθορισμός των ΟΜΙΛΩΝ θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ. . της Ε.Π.. Λακωνίας,
πριν από την κλήρωση των αγώνων, με γεωγραφικά κριτήρια.

το Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2001 έως
και 31-12-2002.
Σα σωματεία δύναται να δηλώνουν στο Υ.Α. μέχρι ΣΡΕΙ (3) ποδοσφαιριστές
γεννηθέντες από 1-1-2003 έως και 31-12-2003 και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύνανται να
αγωνίζονται δυο.
το Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2003
έως και 31-12-2004.
Σα σωματεία δύναται να δηλώνουν στο Υ.Α. μέχρι ΣΡΕΙ (3) ποδοσφαιριστές
γεννηθέντες από 1-1-2005 έως και 31-12-2005 και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύνανται να
αγωνίζονται δυο.
το Πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-12005 έως και 31-12-2006.
τους αγώνες JUNIOR’ S θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2007
έως και 31-12-2009.
Σα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ –
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΜΠΟΡΟΤΝ να δανείζονται ποδοσφαιριστές από άλλα σωματεία που δεν έχουν
δηλώσει συμμετοχή στα πρωταθλήματα αυτά.
Κάθε σωματείο μπορεί να δανείζεται μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές στις αντίστοιχες
ηλικίες ανά κατηγορία από άλλα σωματεία.
Σα

σωματεία

που

θα

έχουν

δανεικούς

ποδοσφαιριστές,

πριν

την

έναρξη

των

πρωταθλημάτων πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.. Λακωνίας ξεχωριστεί κατάσταση των
ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται ως δανεικοί ανά κατηγορία, η οποία θα σφραγίζεται και
θα παραδίδεται στο σωματείο, αντίγραφο της οποίας θα παραμένει στο αρχείο της Ε.Π..
Λακωνίας (βλέπε υπόδειγμα 1) μαζί με υπεύθυνη δήλωση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο
ποδοσφαιριστής ότι επιτρέπει να αγωνιστεί με την μορφή δανεισμού καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή ότι συναινεί στον δανεισμό. (βλέπε υποδείγματα 2 & 3)
Μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή,

αφαίρεση ή

προσθήκη στην κατάσταση που έχει κατατεθεί στην Ε.Π.. Λακωνίας.
Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί με την μορφή δανεισμού ΜΟΝΟ σε ένα
σωματείο.
Ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει ή θα συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του και
θα δοθεί με την μορφή δανεισμού σε άλλο σωματείο ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΈΠΕΣΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ
ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΕΙ ΔΕΛΣΙΟ.
Σα σωματεία που θα έχουν κατάσταση ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται ως δανεικοί,
θα καταθέτουν αυτή (κατάσταση) μαζί με τα δελτία των ποδοσφαιριστών και την κατάσταση
υγεία στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. ε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής δεν θα
επιτρέπει την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αυτών.
Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική συμμετοχή
και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε΄ του ΚΑΠ
ε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή το υπαίτιο σωματείο θα
αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Σα ωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΚΕΤΗ 29 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016, στην Ε.Π.. Λακωνίας, σε ειδικό
έντυπο.

Σα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟ σ΄ αυτά τα Πρωταθλήματα, η δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται για τα σωματεία
αυτά σε εκατό (100,00€) ευρώ.
Σο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ θα ξεκινήσει το άββατο 17 επτεμβρίου 2016 & Κυριακή 18
επτεμβρίου 2016.
Σο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ θα ξεκινήσει το άββατο 24 επτεμβρίου 2016 & Κυριακή 25
επτεμβρίου 2016.
Σα Πρωταθλήματα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν από την Ε.Π.. Λακωνίας αργότερα.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Σο αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση
που θα γίνει την σε τόπο που θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας.
Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους.
ε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση τη, να προβεί σε
αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ.
διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ) ενημερώνοντας σχετικά τα
ενδιαφερόμενα σωματεία.
ε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη του. τα τοπικά πρωταθλήματα και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η διοργανώτρια αρχή δύναται να αλλάζει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης ενός αγώνα
ενημερώνοντας όλους τους ενδιαφερομένους και το αρμόδιο Σμήμα Σάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν
την έναρξή του. Σο 48ωρο η το 24ωρο αρχίζει από την αποστολή του τηλεγραφήματος η ΥΑΞ ή της
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια.
Σα ωματεία υποχρεούται να ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα έναρξη των αγώνων
καθώς για τις ποινές των ποδοσφαιριστών από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.. Λακωνίας.
(www.epslak.gr)

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ ΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
(Άρθρα 11 του Κ.Α.Π.)

Οι αγώνες των Παιδικών πρωταθλημάτων (ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ), έχουν, υποχρεωτικά,
διάρκεια ογδόντα (80) λεπτών της ώρας, σε δυο ημίχρονα από σαράντα (40) λεπτά το καθένα. Και
των προ – παιδικών πρωταθλημάτων εβδομήντα (70) λεπτά σε δυο ημίχρονα από τριάντα πέντε
(35) λεπτά το καθένα
Οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται άββατο και Κυριακή, επιτρέπεται και
η διεξαγωγή αγώνων άλλη ημέρα κατά την κρίση της διοργανώτριας.
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει τελικά ορίσει από πριν η διοργανώτρια,
με το πρόγραμμα της, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο Διαιτητής.
Αγώνες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες όπως ορίζουν οι διεθνείς Κανονισμοί.
Από την 1η Ιουνίου μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 15 Ιουνίου (άρθρο 11 ΚΑΠ)
απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα μετά τις 10.00 π.μ. ή πριν από τις 17.00 μ.μ.
Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι δέκα (18) το πολύ
ποδοσφαιριστές.
Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα όλων των ποδοσφαιριστών
που
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Οι συναντήσεις των Πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα είναι διπλές
(δύο σειρές). Η μία συνάντηση θα γίνεται στην έδρα της μιας ομάδας και η άλλη στην έδρα της
αντίπαλης με ρητή απαγόρευση τέλεσης και των δύο μεταξύ τους αγώνων στο γήπεδο του ενός
σωματείου ή σε ουδέτερο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 6 -

ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ -

ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ

(Άρθρο 7 του Κ.Α.Π.)

Οι άδειες τελέσεως των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών θα εκδίδονται με μέριμνα
των γηπεδούχων σωματείων.
Σα γηπεδούχα σωματεία είναι υπόχρεα για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την
τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την
εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων.

ΑΡΘΡΟ 7

-

ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ

(Άρθρο 12 του Κ.Α.Π.)

Οι διαιτητές όλων των αγώνων πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο όπως ειδικότερα προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας (σε
συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κ. Α. Π.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ

8 - ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ (ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ)
(Άρθρο 13 του Κ.Α.Π..)

Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να ορίζει έναν
εκπρόσωπος της (Παρατηρητή αγώνα) από πίνακα που θα καταρτίσει κατά την απόλυτη κρίση
της.

ΑΡΘΡΟ 9 -

ΥΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

(Άρθρο 15 του Κ.Α.Π.)

α. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π σχετικό Υύλλο Αγώνα (σε τρία αντίγραφα), το οποίο είναι
έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα (ΈΝΩΗ).
β. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει - την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας – στη
διοργανώτρια (ΈΝΩΗ) το ένα αντίγραφο του Υύλλου Αγώνα μαζί με την έκθεση του Παρατηρητή
Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ

10 - ΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ - ΜΠΑΛΕ ΑΓΩΝΑ
(Άρθρο 16 του Κ.Α.Π.)

1. Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του,
ανεξάρτητα από τις τυχόν συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε
τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
β) Να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την χρησιμοποίηση του από
τους ποδοσφαιριστές.(άρθρο 16 του Κ.Α.Π.)
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον διαιτητή ικανό αριθμό μπαλών
για την διεξαγωγή του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11

-

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΑΓΩΝΑ
(Άρθρο 17 του Κ.Α.Π.)

Σα σχετικά με την αδυναμία ωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος ΝΕΩΝ –
ΠΑΙΔΩΝ – ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ρυθμίζονται από το άρθρο 17 του Κ. Α. Π.

ΑΡΘΡΟ

12 - ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα να πραγματοποιήσει έλεγχο
ταυτοπροσωπίας των ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων
ομάδων Ιατρό του αγώνα και μέσα πρώτων βοηθειών και φάρμακα.
ε περίπτωση που στο γήπεδο δεν υπάρχουν μέσα πρώτων βοηθειών ή δεν έχουν φροντίσει
οι γηπεδούχες ομάδες να παρευρίσκεται γιατρός, θα ελέγχονται πειθαρχικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Α.Π.
Επίσης στη περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας λόγω μη παρουσίας Ιατρού το γηπεδούχο
σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στο φιλοξενούμενο σωματείο μέσω Ε. Π. . Λακωνίας τα έξοδα
μετακίνησης 20 ατόμων καθώς και τα έξοδα του Ιατρού και παρατηρητή του επαναληπτέου αγώνα.

ΑΡΘΡΟ

14 - ΣΟΛΕ ΟΜΑΔΩΝ/ ΔΙΑΥΗΜΙΗ (Άρθρο 14 του Κ.Α.Π.)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών τους αγώνες είναι να φορούν σε όλη
τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει : φανέλα – παντελονάκι –
κάλτσες – ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούνται να γνωρίσουν στην Ε.Π.. Λακωνίας
(διοργανώτρια) τα χρώματα τους, καθώς, επίσης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές
των ποδοσφαιριστών (φανέλες- παντελονάκι –κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη
δήλωση συμμετοχής τους.
Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα
πρωταθλήματα υποχρεωτικά είναι από το ένα (1) έως δεκαοκτώ (18).
Οι ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα
προϊόντα αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 14 § 2 α, β ,γ, δ, ε, στ του Κ.Α.Π.
Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή, όταν τα
χρώματα των δυο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή και ματαιώνει την
ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδας αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξή του. Η
υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
παρ. 2 α.

ΑΡΘΡΟ

15 - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ

Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Τποδομών της Ε.Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ
ΤΠΟΦΡΕΟΤΝΣΑΙ να έχουν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 5 & 6 παρ. 2 του Κανονισμού
Προπονητών και έχει εκδοθεί ΔΕΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ από την Ε.Π.. Λακωνίας

ή ΤΠΕΤΘΤΝΟ αγωνιστικής λειτουργίας που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΣΙΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ».
τα σωματεία που δεν θα έχουν προπονητή ή υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας θα
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα (50,00€) για κάθε αγώνα που δεν θα έχουν.
ε κάθε, τυχόν αλλαγή προπονητή η υπεύθυνου αγωνιστικής λειτουργίας το σωματείο
οφείλει εντός τριών (3) ημερών να ενημερώσει την Ε.Π.. Λακωνίας και εντός δέκα πέντε (15)
ημερών να έχει προβεί σε αντικατάσταση διαφορετικά θα ελέγχεται πειθαρχικά.
Δύναται να εκδοθεί «ΔΕΛΣΙΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ», σε
ποδοσφαιριστή του ίδιου σωματείου και μόνο για τα Πρωταθλήματα Τποδομών της Ε.Π..
Λακωνίας, για την περίοδο 2016 – 2017, χωρίς να θεωρείται αντικανονική η συμμετοχής στα
πρωταθλήματα Α’ Α1’ & Β’ της Ε.Π.. Λακωνίας.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α΄ ΥΑΗ
Η Α΄ ΥΑΗ θα διεξαχθεί σε ΟΜΙΛΟΤ.
Α) Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ ΥΑΗ συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας και οι
ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία.
Β) ε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων συντάσσεται
ειδικός βοηθητικός πίνακας για τις ομάδες που ισοβαθμούν με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που
συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες.
Γ) ένα μετά την σύνταξη του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων
τότε για τις ομάδες αυτές που ισοβαθμούν συντάσσεται άλλος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο την
διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
Δ) σε περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε επανερχόμαστε στον αρχικό
βαθμολογικό πίνακα και λαμβάνεται ως κριτήριο η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων που
έδωσε η κάθε ομάδα στην φάση αυτή.
Ε) Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία τότε λαμβάνεται ως κριτήριο από τον αρχικό πίνακα ο
αριθμός των τερμάτων που πέτυχε κάθε ομάδα (και προηγείται η ομάδα που πέτυχε τα
περισσότερα τέρματα)
τ) Σέλος εάν και μετά την παραπάνω διαδικασία υπάρχει ισοβαθμία ομάδων εφαρμόζεται η
παρ. 8 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Μετά το τέλος της Α΄ φάσης θα ακολουθήσει και Β΄ φάση που την συμμετοχή των ομάδων
και τον τρόπος διεξαγωγής της θα τον καθορήσει με νεότερη απόφαση του Δ.. της Ε.Π..
Λακωνίας, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης.

ΑΡΘΡΟ 17 -

ΜΗ ΣΕΛΕΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
(άρθρο 21 του ΚΑΠ)

Σα σχετικά με την μη τέλεση η διακοπή αγώνα πρωταθλήματος, ρυθμίζονται από το άρθρο
21 του Κ. Α. Π.

ΑΡΘΡΟ 18 -

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ

Αγώνας που επαναλαμβάνεται ή διακόπτεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και γενικά
κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την
τελεσίδικη απόφαση, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε ορισθεί.

Αγώνας που δεν έληξε λόγω καιρικών συνθηκών συνεχίζεται για το υπόλοιπο της
διακοπή χρονικό διάστημα, με ώρα έναρξης την ίδια και με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη
διακοπή (π. χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).

ΑΡΘΡΟ

19 - ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΑΕΩΝ
(Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.)

Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ
τους αγώνες, περιοριστικά, και σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
Για να γίνει δεκτή ένσταση για συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθεί και με υπόμνημα
(έγγραφο) το οποίο πρέπει να περιέλθει στην Ένωση μέσα στη νόμιμη προθεσμία και να συνοδεύεται
από το ανάλογο χρηματικό παράβολο , επί ποινή απαραδέκτου
Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ, το παράβολο ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ
500,00 €.
ε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση επιστρέφεται στο σωματείο το 50% του
παραβόλου και το άλλο 50% περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
ε περίπτωση που απορριφθεί η ένσταση το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της
Ένωσης.
ε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π η
υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης και της αφαιρούνται από τον πίνακα της
βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει τόσοι βαθμοί όσοι ορίζονται από τον Κ.Α.Π για
τη διαπραχθείσα παράβαση.
ε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας η υπαίτια ομάδα εκτός των
άλλων κυρώσεων θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ

20 - ΓΗΠΕΔΑ

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται, υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια
λειτουργίας.
Σα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχοι ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των
αγώνων.
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ – ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ & JUNIOR’ S
υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνικό).
ε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα κάποιου ωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά
ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η επιτροπή Πρωταθλήματος θα μπορεί να
ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 21ο -

ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ

τις ομάδες που θα συμμετέχουν στην Β΄ φάση θα απονεμηθούν αναμνηστικά.

ΑΡΘΡΟ

22ο

-

ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ

Ο Πειθαρχικός έλεγχος των σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών ασκείται :
α) ε πρώτο βαθμό από την ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ της Ε. Π. . Λακωνίας η οποία εδρεύει στα
γραφεία της ΕΝΩΗ .
β) σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΥΕΕΩΝ της Ε.Π.Ο. η οποία εδρεύει στην Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 23ο – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σα σωματεία στη Δήλωση υμμετοχής υποχρεωτικά αναφέρουν τον αριθμό FAX, για κάθε
αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π..

ΑΡΘΡΟ 24ο

- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΣΗΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ

Σα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητών διαιτησίας - αγώνων, μετακίνησης διαιτητών θα
καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωματείο, ενώ τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων θα βαρύνουν
τις ίδιες.

ΑΡΘΡΟ 25ο - ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ
Ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αυτή ή στους Κανονισμούς Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΚΑΠ) και την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία, θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού
υμβουλίου της ΕΝΩΗ μέσα στα πλαίσια του Κανονισμού της.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρράς

πάρτη 27 Ιουνίου 2016
Για το Δ..
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεμιστοκλής Δογαντζής

Τπόδειγμα (1)

ΣΙΣΛΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ________________________________________
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ __________________________
* ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. _______________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ___________
(* Ο Αριθμός Πρωτ. και η ημερομηνία συμπληρώνεται από την Ε.Π..

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΠΟΤ ΑΓΩΝΙΖΟΝΣΑΙ Ω
ΔΑΝΕΙΚΟΙ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 2016-2017
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:………………………..

Α/Α

ΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡΟΜ.

ΑΡΙΘΜΟ

ΩΜΑΣΕΙΟ

ΠΑΣΡΟ

ΜΗΣΡΟ

ΓΕΝΝΗΗ

ΔΕΛΣΙΟΤ

ΠΟΤ ΑΝΗΚΕΙ

1.
2.
3.
4.

(Θέζε ζθξαγίδαο ζσκαηείνπ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Τπόδειγμα (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν. 1599/1986

(1)

ΠΡΟ :

Ε. Π. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

επηηξέπω ζην πηό κνπ

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

, παξόηη αλήθεη ζηε δύλακε ηνπ ζωκαηείνπ
λα αγωληζηεί κε ηε κνξθή δαλεηζκνύ ζην ζωκαηείν

Απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην πξωηάζιεκα παίδωλ/λέωλ/πξνπαίδωλ πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016 – 2017 πνπ
Δηνξγαλώλεηαη από ηελ Ε.Π.. Λαθωλ

(4)

Ηκεξνκελία:

……….../......../.201…
Ο – Η Δει.

(Υπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

Τπόδειγμα (3)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν. 1599/1986

(1)

ΠΡΟ :

Ε. Π. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

παξαρωξνύκε κε ηε κνξθή δαλεηζκνύ ηνπο θάηωζη πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηνπ ζωκαηείνπ καο
ζην ζωκαηείν

, πξνθεηκέλνπ λα αγωληζηνύλ απνθιεηζηηθά ζην πξωηάζιεκα

Παίδωλ/λέωλ/πξνπαίδωλ ηεο Ε.Π.. Λαθωλίαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016 – 2017.

(4)

Ηκεξνκελία:

……….../......../.201…
Ο – Η Δει.

(Υπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

