ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
αφού

Α΄, Α1’ &

Ε. Π. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

έλαβε υπόψη της :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Β΄

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2019 – 2020

1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα.
4. Τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται
από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA
5. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
6. Την υπ΄ αριθ. 8/26-08-2019 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιεί
την προκήρυξη των πρωταθλημάτων Α, Α1 & Β Κατηγοριών ως εξής :

ΑΡΘΡΟ

7

-

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της
Ε.Π.Σ. Λακωνίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν
προπονητή κάτοχο
διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών.
Τα σωματεία που δεν τηρούν την ως άνω διάταξη παραπέμπονται στα
αρμόδια δικαστικά όργανα και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00)
ευρώ ανά αγώνα.
Τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α1 & Β ερασιτεχνικών
κατηγοριών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ υποχρεωμένα
να απασχολούν
προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA.
Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α1΄ & Β΄
της
Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ είναι υποχρεωμένα να έχουν είτε προπονητή κάτοχο
διπλώματος UEFA (Α, Β, C)
και να έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας είτε ΥΠΕΥΘΥΝΟ αγωνιστικής λειτουργίας
που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»., από την
Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

ΑΡΘΡΟ 9

-

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Μετά από την λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων
που δικαιούνται να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της Α , Α1 & Β κατηγορίας
και αδυναμία συμπλήρωσης του αριθμού των ομάδων δώδεκα (12) στις Α & Α1
κατηγορίες, τροποποιείται ως εξής :
α) το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο

θα

διεξαχθεί σε έναν (1) ΟΜΙΛΟ με δέκα (10) σωματεία.
Μετά την λήξη της κανονικής περιόδου τα σωματεία θα χωριστούν δεν σε δυο
(2)

ΟΜΙΛΟΥΣ

των

πέντε

ομάδων

ο

καθένας,

(ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΟΔΟΥ,

ΟΜΙΛΟΣ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ), σύμφωνα με την βαθμολογία της κανονικής περιόδου, Α) Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΟΔΟΥ, θα αποτελείται από τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η
έως 5η της κανονικής περιόδου και Β) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ, θα αποτελείται
από τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις από 6η έως 10η της κανονικής
περιόδου, οι συναντήσεις θα είναι διπλές και τα σωματεία θα μεταφέρουν την
βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

β) το πρωτάθλημα της Α1΄

Κατηγορίας, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο

θα διεξαχθεί σε ένα ΟΜΙΛΟ με εννέα (9) σωματεία σε δυο γύρους

και

γ) το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ένα ΟΜΙΛΟ
σωματεία που
ΑΡΘΡΟ

με τα

δηλώσαν συμμετοχή, σε δυο γύρους.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ
- ΥΠΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ

Από το άρθρο αυτό διαγράφεται η παράγραφος (6)
(Ομάδα που ανέβηκε κατηγορία και δεν δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία στην
οποία ανήλθε αλλά σε κατώτερη κατηγορία δεν θα μπορεί να ανέβη σε άλλη κατηγορία
για ένα (1) χρόνο)

ΑΡΘΡΟ
Από
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περίοδο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ
2020-2021

τα

πρωταθλήμα

να

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

διεξάγονται

σε

δυο

(2)

κατηγορίες Α & Β, ως εξής :
Α’
Β΄

κατηγορία
κατηγορία
Α΄

με δέκα τέσσερα (14) σωματεία
με όσα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή.

Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Πρωταθλήτρια ομάδα Ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η)
θέση στη βαθμολογική κατάταξη του ομίλου ΑΝΟΔΟΥ σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.
Η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα
της Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Από την Α΄

κατηγορία υποβιβάζεται ΜΙΑ (1) ομάδα στην Β΄ κατηγορία.

Θα υποβιβαστεί από την Α κατηγορία στη β’

κατηγορία το σωματείο που

θα καταλάβει την τελευταία θέση του ΟΜΙΛΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ.
ΣΗΜ:

Σε περίπτωση

αγωνίζοναι στην

που υποβιβαστούν

και

δυο ή

τρεις

ομάδες που

Εθνική κατηγορία, τότε αντίστοιχες ομάδες θα υποβιβαστούν

στην Β΄ Κατηγορία.

Α1’

Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Από

την

Α1

κατηγορία

προβιβάζονται

στην

Α΄

κατηγορία

ΤΕΙΣ

(3)

ομάδες.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις 1η, 2η, 3η, θέσεις αντίστοιχα της
κανονικής περιόδου προβιβάζονται απ΄ ευθείας στην Α΄ Κατηγορία.
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση

στην τελική βαθμολογική

κατάταξη της κατηγορίας, στην κανονική περίοδο ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια
ομάδα της Α1΄ Κατηγορίας.

Μετά την λήξη της κανονικής περιόδου τα σωματεία που θα καταλάβουν
τις 4η & 5η θέσεις αντίστοιχα της Α1 Κατηγορίας και τα σωματεία που θα
καταλάβουν τις 2η & 3η θέσεις αντίστοιχα της Β΄ Κατηγορίας θα σχηματίσουν
ένα νεο Όμιλο (ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ) για την άνοδο δυο (2) σωματείων στην Α΄
κατηγορία, οι συναντήσεις θα είναι διπλές.
Σε

περίπτωση

συμπλήρωσης

της

ανώτερης

κατηγορίας

για

οποιοδήποτε

λόγω, αυτή θα γίνει πρώτα από τα σωματεία του Ομίλου Ανόδου που δεν θα
προβιβαστούν και αν δεν καταστεί δυνατή η συμπλήρωση τότε θα συμπληρωθεί
από τα σωματεία της Α1 Κατηγορίας.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Από την Α1΄

κατηγορία υποβιβάζεται στην Β κατηγορία τα σωματεία που

δεν θα προβιβαστούν.
Β΄

-

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζεται στην Α΄ Ερασιτεχνική
Κατηγορία ΜΙΑ
Η

ομάδα

(1) ομάδα.
που

θα

καταλάβει

την

1η,

θέση

της

κανονικής

περιόδου

προβιβάζεται απ΄ ευθείας στην Α΄ Κατηγορία
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση

στην τελική βαθμολογική

κατάταξη της κατηγορίας, στην κανονική περίοδο ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια
ομάδα της Β΄ Κατηγορίας.
Σπάρτη 26 Αυγούστου 2019
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρράς

Ο

Γεν. Γραμματέας

Θεμιστοκλής Δογαντζής

