Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10, Κ-8, Κ-6,
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε. Π. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 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.
2.
3.
4.

Το Καταστατικό της
Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα
Τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη F.I.F.A.IFAB) και τη F.I.F.A.) και τη F.I.F.A.
5. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
6. Την υπ΄ αριθμ. 6/13-06-2019 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τα Πρωταθλήματα Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10, Κ-8, Κ-6 περιόδου 2019 – 2020 μεταξύ
των Ερασιτεχνικών Σωματείων της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα Κ-16, Κ-14, Κ12, Κ-10, Κ-8, Κ-6. Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση
(IFAB) και τη F.I.F.A.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 Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 2ο
της

Δικαίωμα συμμετοχής
Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

έχουν

- ΔΙΚΑΙΩΜΑ
όλα

τα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
αναγνωρισμένα

σωματεία

της δύναμης

Η συμμετοχή των ομάδων είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, για τα Πρωταθλήματα

Κ-16, Κ-14,

Κ-12, Κ-10, Κ-8, Κ-6.
Τα Πρωταθλήματα Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10, Κ-8, Κ-6 θα διεξαχθούν σε ΟΜΙΛΟΥΣ ή
ΟΜΙΛΟ, ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Ο καθορισμός των ΟΜΙΛΩΝ θα γίνει με σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, πριν από την κλήρωση των αγώνων, με γεωγραφικά κριτήρια.
Στο Πρωτάθλημα Κ-16 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2004
έως και 31-12-2006.
Στο Πρωτάθλημα Κ-14 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2006
έως και 31-12-2008.

Στο Πρωτάθλημα Κ-12 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες
έως και 31-12-2010
Στους αγώνες Κ-10 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από
και 31-12-2012.
Στους αγώνες Κ-8 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από
και 31-12-2014.
Στους αγώνες Κ-6 θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από
μικρότεροι.

από 1-1-2008
1-1-2010 έως
1-1-2012 έως
1-1-2014 και

Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-14 μπορούν 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.
Τα σωματεία που θα έχουν δανεικούς ποδοσφαιριστές, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας ξεχωριστή 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.Σ. 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)
Προσθήκες ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται έως την 29η Νοεμβρίου 2019.
Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί με την μορφή δανεισμού ΜΟΝΟ σε ένα
σωματείο.
Ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει ή θα συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας
του και θα δοθεί με την μορφή δανεισμού σε άλλο σωματείο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΔΕΛΤΙΟ.
Τα σωματεία που θα έχουν κατάσταση ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται ως δανεικοί, θα καταθέτουν αυτή (κατάσταση) μαζί με τα δελτία των ποδοσφαιριστών και
την κατάσταση υγείας στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής δεν θα επιτρέπει την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αυτών.
 Μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε΄ του Κ.Α.Π.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή το υπαίτιο σωματείο θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα σωματεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στα πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-14
πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας, σε ειδικό έντυπο.
 Η Δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την

Ένωσης

και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζε-

ται για τις κατηγορίες Κ-16, Κ-14 & Κ-12 στο ποσό των δέκα (10,00) €, για τα σω-

ματεία Α΄, Α1΄ & Β Κατηγορίας και στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για τα σωμα τεία της Γ΄ εθνικής κατηγορίας, σε κάθε κατηγορία που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟ σε κάποιο από αυτά τα Πρωταθλήματα, η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται για τα σωματεία αυτά σε εκατό (100,00 €) ευρώ.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά της
εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς πλήρως συμπληρωμένη. Το παράβολο συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά της εργάσιμες
ώρες και ημέρες ή μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας της
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό (468/48039494) η της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό
(551102169190-1) και να μας αποστέλλεται το έγγραφο της κατάθεσης του ποσού.

κή

Τα Πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-14 θα ξεκινήσουν το
6 Οκτωβρίου 2019.

Σάββατο 5

Οκτωβρίου & Κυρια-

Τα Πρωταθλήματα Κ- 12, Κ-10, Κ-8 και Κ-6 θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας με νεότερη απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 4ο- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το 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.
Αιτήματα ομάδων για αναβολή αγώνων λόγω σοβαρής αιτίας(αιτιολογημένα), θα γίνονται δεκτά έως ημέρα Τρίτη πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε
αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (IFAB) και τη F.I.F.A.π.χ.
διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ) ενημερώνοντας σχετικά τα
ενδιαφερόμενα σωματεία.
Σε 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.
Στα 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 Τμήμα Τάξης τουλάχιστον 24 ώρες
πριν την έναρξή του. Το 48ωρο η το 24ωρο αρχίζει από την αποστολή του τηλεγραφήματος η ΦΑΞ
ή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια.
Επίσης αναβολή αγώνα για σπουδαίο λόγο, μπορεί να γίνει με απόφαση του Προέδρου της
Ε.Π.Σ., χωρίς χρονική δέσμευση.
Τα
Σωματεία υποχρεούται να ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα έναρξη των αγώνων
καθώς για τις ποινές των ποδοσφαιριστών από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
(IFAB) και τη F.I.F.A.www.epslak.gr)

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ και ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

(IFAB) και τη F.I.F.A.Άρθρα 11 του Κ.Α.Π.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16
Δικαίωμα
31/12/2006.

συμμετοχής

έχουν

τα

παιδιά

που

γεννήθηκαν

από

1/1/2004

έως

Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να
χρησιμοποιεί 11 στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι
(IFAB) και τη F.I.F.A.αγώνας) δεν είναι σε ροή (IFAB) και τη F.I.F.A.έχει σταματήσει).
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί
στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία τριών (IFAB) και τη F.I.F.A.3) διαιτητών.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι αυτές του κανονικού γηπέδου.
Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 2,44 μ. Χ 7,32 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 5
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 40 λεπτών.
Ισχύουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Το σημείο του πέναλτι είναι 11 μέτρα από το κέντρο της εστίας του τέρματος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2006 έως
31/12/2008.
Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να
χρησιμοποιεί 11 στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη τη διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι
(IFAB) και τη F.I.F.A.αγώνας) δεν είναι σε ροή (IFAB) και τη F.I.F.A.έχει σταματήσει).
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί
στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία τριών (IFAB) και τη F.I.F.A.3) διαιτητών.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι αυτές του κανονικού γηπέδου.
Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 2,44 μ. Χ 7,32 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 5
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 35 λεπτών.
Ισχύουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Το σημείο του πέναλτι είναι 11 μέτρα από το κέντρο της εστίας του τέρματος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2008 έως
31/12/2010.
Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να
χρησιμοποιεί 9 στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη τη διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι
(IFAB) και τη F.I.F.A.αγώνας) δεν είναι σε ροή (IFAB) και τη F.I.F.A.έχει σταματήσει).
Ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αντικατασταθεί, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (IFAB) και τη F.I.F.A.παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο
στο συνολικό ρόστερ (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της
τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά έως και
δύο (2) έτη (μεγαλύτερα), δηλαδή γεν. από 1/1/2006.
Ολοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία τριών (IFAB) και τη F.I.F.A.3) διαιτητών.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 50μ. Χ 70 μ.

Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 2 μ. Χ 5 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 4
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 30 λεπτών.
Ισχύουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Το σημείο του πέναλτι είναι 8 μέτρα από το κέντρο της εστίας του τέρματος.
Ειδικοί κανόνες:
Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει-περάσει τη μπάλα μετά τη
μεσαία γραμμή (IFAB) και τη F.I.F.A.γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επεναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (IFAB) και τη F.I.F.A.άουτ). Αν παρόλα αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (IFAB) και τη F.I.F.A.η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο
χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα, απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει τη μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά
της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με τη μπάλα να τοποθετείται 3 μέτρα από την εστία
και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή.
Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 μέτρα μακριά από το σημείο εκτέλεσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-10
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2010 έως
31/12/2012.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 10 ποδοσφαιριστές και
να χρησιμοποιεί 7 στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα εκτός από αυτή του
τερματοφύλακα η οποία θα γίνεται όταν το παιχνίδι (IFAB) και τη F.I.F.A.αγώνας) δεν είναι σε ροή (IFAB) και τη F.I.F.A.έχει
σταματήσει).
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει όριο αλλαγών).
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (IFAB) και τη F.I.F.A.παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο
στο συνολικό ρόστερ (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της
τοποθέτηση στο γήπεδο.
Ολοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία ενός (IFAB) και τη F.I.F.A.1) διαιτητή.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 30 μ. Χ 50 μ.
Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 2 μ. Χ 3 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 4
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 30 λεπτών.
Δεν υπάρχουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Το σημείο του πέναλτι είναι 6 μέτρα από το κέντρο της εστίας του τέρματος.
Ειδικοί κανόνες:
Επιπλέον παίκτης: Σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία
ομάδα, θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη.
Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 7 εναντίον 7. Ο επιπλέον παίκτης κατά τη διάρκεια
του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να γίνει μεγαλύτερη των τεσσάρων.
Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει-περάσει τη μπάλα μετά τη
μεσαία γραμμή (IFAB) και τη F.I.F.A.γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επεναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (IFAB) και τη F.I.F.A.άουτ). Αν παρόλα αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (IFAB) και τη F.I.F.A.η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμ-

μή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο
χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος
εται σε αυτόν να
χνίδι και εξηγεί
τερματοφύλακα με
επαναφορά από το
της.

παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα, απαγορεύπιάσει τη μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιστους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι επαναρχίζει από τον
ρίψη της μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ξανά τότε δίνεται πλάγια
ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή

Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά
της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με τη μπάλα να τοποθετείται 1 μέτρο από την εστία
και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. Η αντίπαλη ομάδα τοποθετείται εκτός της γραμμής πίεσης (IFAB) και τη F.I.F.A.πίσω από τη μεσαία γραμμή). Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντόε της
γραμμής πίεσης μόνο όταν ένας παίκτης (IFAB) και τη F.I.F.A.της ομάδας που επιτίθεται) υποδεχτεί τη μπάλα από
τον τερματοφύλακα. Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή να σταματήσει
το παιχνίδι με την επανάληψη του ελεύθερου χτυπήματος. Επιτρέπεται στον τερματοφύλακα αν
αυτός το κρίνει να παίξει τη μπάλα πιο γρήγορα παρόλο που η αντίπαλη ομάδα δεν είναι εκτός
γραμμής πίεσης.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή.
Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 μέτρα μακριά από το σημείο εκτέλεσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-8
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2012 έως
31/12/2014.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 7 ποδοσφαιριστές και να
χρησιμοποιεί 5 στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα εκτός από αυτή του
τερματοφύλακα η οποία θα γίνεται όταν το παιχνίδι (IFAB) και τη F.I.F.A.αγώνας) δεν είναι σε ροή (IFAB) και τη F.I.F.A.έχει
σταματήσει).
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει όριο αλλαγών).
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (IFAB) και τη F.I.F.A.παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο
στο συνολικό ρόστερ (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της
τοποθέτηση στο γήπεδο.
Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων. Ο σημαντικότερος σκοπός
της παρουσίας τους είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες του “ευ
αγωνίζεσθαι”.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 20 μ. Χ 30 μ.
Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 2 μ. Χ 3 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 3
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 25 λεπτών.
Δεν υπάρχουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι.
Ειδικοί κανόνες:
Επιπλέον παίκτης: Σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία
ομάδα, θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη.
Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 5 εναντίον 5. Ο επιπλέον παίκτης κατά τη διάρκεια
του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να γίνει μεγαλύτερη των τεσσάρων.

Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει-περάσει τη μπάλα μετά τη
μεσαία γραμμή (IFAB) και τη F.I.F.A.γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επεναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (IFAB) και τη F.I.F.A.άουτ). Αν παρόλα αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (IFAB) και τη F.I.F.A.η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο
χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος
εται σε αυτόν να
χνίδι και εξηγεί
τερματοφύλακα με
επαναφορά από το
της.

παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα, απαγορεύπιάσει τη μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιστους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι επαναρχίζει από τον
ρίψη της μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ξανά τότε δίνεται πλάγια
ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή

Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά
της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με τη μπάλα να τοποθετείται 1 μέτρο από την εστία
και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. Η αντίπαλη ομάδα τοποθετείται εκτός της γραμμής πίεσης (IFAB) και τη F.I.F.A.πίσω από τη μεσαία γραμμή). Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της
γραμμής πίεσης μόνο όταν ένας παίκτης (IFAB) και τη F.I.F.A.της ομάδας που επιτίθεται) υποδεχτεί τη μπάλα από
τον τερματοφύλακα. Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή να σταματήσει
το παιχνίδι με την επανάληψη του ελεύθερου χτυπήματος. Επιτρέπεται στον τερματοφύλακα αν
αυτός το κρίνει να παίξει τη μπάλα πιο γρήγορα παρόλο που η αντίπαλη ομάδα δεν είναι εκτός
γραμμής πίεσης.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή.
Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 μέτρα μακριά από το σημείο εκτέλεσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-6
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2015 και έπειτα.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 5 ποδοσφαιριστές και να
χρησιμοποιεί 3 στην αρχική της σύνθεση (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχουν τερματοφύλακες). Οι υπόλοιποι παίκτες θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί και θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές.
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει όριο αλλαγών).
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα
επικαλαμίδες.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (IFAB) και τη F.I.F.A.παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο
στο συνολικό ρόστερ (IFAB) και τη F.I.F.A.δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της
τοποθέτηση στο γήπεδο.
Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων. Ο σημαντικότερος σκοπός
της παρουσίας τους είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες του “ευ
αγωνίζεσθαι”.
Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 10 μ. Χ 15 μ.
Οι διαστάσεις των εστιών θα είναι 0,75 - 1 μ. Χ 1,2 – 1,5 μ.
Μέγεθος μπάλας: Νο 3
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 15 λεπτών.
Δεν υπάρχουν κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι.
Ειδικοί κανόνες:
Επιπλέον παίκτης: Σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία
ομάδα, θα μπορεί η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη.
Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 3 εναντίον 3. Ο επιπλέον παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να γίνει μεγαλύτερη των τεσσάρων.

Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι έμμεσα και όχι άμεσα. Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι. Η απόσταση του αμυνόμενου παίκτη από το σημείο που έχει τοποθετηθεί η μπάλα θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή, η επαναφορά της γίνεται με τα πόδια και όχι με τα
χέρια.
Δεν υπάρχουν χτυπήματα κόρνερ. Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη
γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα από την ομάδα που
αμύνεται. Η μπάλα τοποθετείται 1 μέτρο από την εστία και γίνεται το χτύπημα προς τα
εμπρός.

Στους αγώνες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων δεν παίζεται παράταση. Μετά το
τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα εκτελούνται, όπου προβλέπεται, πέναλτι
(π.χ. για αγώνες πρόκρισης/κατάταξης).
Οι πρωταθλήτριες ομάδες των κατηγοριών Κ-16, Κ-14, Κ-12 ενδέχεται να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη φάση, η οποία θα διοργανωθεί από την
Ε.Π.Ο., με ομάδες των αντιστοίχων κατηγοριών.
Οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, επιτρέπεται
και η διεξαγωγή αγώνων άλλη ημέρα κατά την κρίση της διοργανώτριας.
 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 (IFAB) και τη F.I.F.A.άρθρο 11 ΚΑΠ) απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα μετά τις 10.00 π.μ. ή πριν από τις 17.00 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
(IFAB) και τη F.I.F.A.Άρθρο 7 του Κ.Α.Π.)
Οι άδειες τελέσεως των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών θα εκδίδονται με μέριμνα των
γηπεδούχων σωματείων.
Τα 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 7ο - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΑΓΩΝΩΝ

(IFAB) και τη F.I.F.A.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 (IFAB) και τη F.I.F.A.σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κ. Α. Π.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)

(IFAB) και τη F.I.F.A.Άρθρο 13 του Κ.Α.Π..)
Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια
έχει την υποχρέωση να ορίζει
έναν εκπρόσωπό της (IFAB) και τη F.I.F.A.Παρατηρητή αγώνα) από πίνακα που θα καταρτίσει κατά την απόλυτη κρίση
της.

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη F.I.F.A.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 Φύλλο Αγώνα (IFAB) και τη F.I.F.A.σε τρία αντίγραφα), το οποίο
είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα (IFAB) και τη F.I.F.A.ΕΝΩΣΗ).
β) Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει - την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας – στη
διοργανώτρια (IFAB) και τη F.I.F.A.ΕΝΩΣΗ) το ένα αντίγραφο του φύλλου Αγώνα μαζί με την έκθεση του Παρατηρητή
Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΜΠΑΛΕΣ

ΑΓΩΝΑ

(IFAB) και τη F.I.F.A.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.(IFAB) και τη F.I.F.A.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
3. Οι αγώνες κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα διεξάγονται με μπάλες μεγέθους αναλόγου με αυτή
(την κατηγορία).

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

(IFAB) και τη F.I.F.A.Άρθρο 17 του Κ.Α.Π.)

Τα σχετικά με την αδυναμία

Σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος

υποδομών, ρυθμίζονται από το άρθρο 17 του Κ. Α. Π.

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18
του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων όσον αφορά τις κατηγορίες Κ-16 και Κ-14.
Στις κατηγορίες Κ-12, Κ-10, Κ-8 και Κ-6 εκτός από την προβλεπόμενη κατάσταση
υγείας, θα προσκομίζεται βεβαίωση συμμετοχής για το κάθε πρωτάθλημα, η οποία θα
εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
Με εντολή της διοργανώτριας θα διενεργούνται από τους διαιτητές τακτικοί
έλεγχοι ταυτοπροσωπίας των ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί
καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε
διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά
τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται .
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 14ο -

ΣΤΟΛΕΣ

ΟΜΑΔΩΝ

(IFAB) και τη F.I.F.A.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.Σ. Λακωνίας
(IFAB) και τη F.I.F.A.διοργανώτρια) τα χρώματα τους, καθώς, επίσης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών (IFAB) και τη F.I.F.A.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 15ο - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας
είναι υποχρεωμένα να απασχολούν
προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA C τουλάχιστον
σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών. (άρθρα 5 & 6)
Τα σωματεία που δεν τηρούν την ως άνω διάταξη παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ ανά αγώνα.
(άρθρο 11 )
Σε κάθε, τυχόν αλλαγή προπονητή το σωματείο οφείλει εντός τριών (IFAB) και τη F.I.F.A.3) ημερών
να ενημερώσει την Ε.Π.Σ. Λακωνίας και εντός δέκα πέντε (IFAB) και τη F.I.F.A.15) ημερών να έχει προβεί
σε αντικατάσταση διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς
κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ-16, Κ-14, Κ-12
Α΄ ΦΑΣΗ
Η Α΄ ΦΑΣΗ θα διεξαχθεί σε ΟΜΙΛΟΥΣ.
Α) Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ φάσης συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας
και οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία.
Β) Σε 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) Αν 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 (IFAB) και τη F.I.F.A.και προηγείται η ομάδα που
πέτυχε τα περισσότερα τέρματα)
ΣΤ) Τέλος εάν και μετά την παραπάνω διαδικασία υπάρχει ισοβαθμία ομάδων
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Μετά το τέλος της Α΄ φάσης ενδέχεται να ακολουθήσει και Β΄ φάση που την συμμετοχή των ομάδων και τον τρόπο διεξαγωγής της θα τον καθορίσει με νεότερη απόφαση
του η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ-10, Κ-8, Κ-6
Οι αγώνες των κατηγοριών αυτών θα διεξάγονται με τη μορφή ανεξαρτήτων τουρνουά, σε ημερομηνίες και γήπεδα που θα ορίζονται από τη διοργανώτρια, σε συνεργασία με τα γηπεδούχα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 17ο - ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη F.I.F.A.άρθρο 21 του ΚΑΠ)

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

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που επαναλαμβάνεται ή διακόπτεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και γενικά
κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα σε δέκα πέντε (IFAB) και τη F.I.F.A.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 διακοπής χρονικό διάστημα, με ώρα έναρξης την ίδια και με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη
διακοπή (IFAB) και τη F.I.F.A.π. χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).

ΑΡΘΡΟ 19ο – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
(IFAB) και τη F.I.F.A.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 (IFAB) και τη F.I.F.A.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 Κ.Α.Π., το παράβολο ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ
500,00 €. Σην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή
κατά του οποίου αυτή στρέφεται το οποίο ορίζεται σε εκατό ευρώ (100,00) για κάθε ποδοσφαι ριστή.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση επιστρέφεται στο σωματείο το 50% του παραβόλου και το άλλο 50% περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
Σε περίπτωση που απορριφθεί η ένσταση το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
Σε 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.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας η υπαίτια ομάδα εκτός των άλλων
κυρώσεων θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 20ο - ΓΗΠΕΔΑ
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται, υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη
άδεια λειτουργίας.
Στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχοι ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των
αγώνων.

Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών υποχρεωτικά θα διεξάγονται σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνικό).
Σε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα κάποιου Σωματείου 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 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στις Πρωταθλήτριες ομάδες των πρωταθλημάτων Κ-16, Κ-14 και Κ-12, θα απονεμηθούν Κύπελλο και τριάντα (IFAB) και τη F.I.F.A.30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές τους και τον προπονητή τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο

Πειθαρχικός έλεγχος των σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών ασκείται

:

α) Σε πρώτο βαθμό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ε.Π.Σ. Λακωνίας η οποία εδρεύει
στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ.
β) Σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο. η οποία εδρεύει στην Ε.Π.Ο.
Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής εκτίονται μόνο σ΄ αυτά.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητών διαιτησίας - αγώνων, μετακίνησης διαιτητών
για τους αγώνες των κατηγοριών Κ-16, Κ-14 και Κ-12 θα καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωματείο, ενώ τα έξοδα για τους αγώνες των κατηγοριών Κ-10, Κ-8 και Κ-6 θα
καλύπτονται από την Ε.Π.Σ.
Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων θα βαρύνουν τις ίδιες.

ΑΡΘΡΟ 25ο

- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ότι δεν προβλέπεται στην Προκήρυξη αυτή ή στους Κανονισμούς Αγώνων Ποδοσφαίρου (IFAB) και τη F.I.F.A.Κ.Α.Π.) και την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία, θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μέσα στα πλαίσια του Κανονισμού της.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης

Καρράς

Σπάρτη 13 Ιουνίου 2019
Για την Ε.Ε.

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεμιστοκλής Δογαντζής

