ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α΄, Α1’ & Β΄

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019
Η Ε.Π.Σ. Λακωνιας αφού έλαβε υπόψη της :
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 FIFAIFAB) και τη FIFA) και τη FIFA
5. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
6. Την υπ΄ αριθ.

8/30-07-2018 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες των Πρωταθλημάτων 2018 - 2019 μεταξύ των ομάδων Ερασιτεχνικών Σωματείων:
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Στα πρωταθλήματα αυτά έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος οι ομάδες των παρακάτω σωματείων κατά κατηγορία. Η συμμετοχή των ομάδων αυτών στα πρωταθλήματα και σε όλους τους
αγώνες είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την Προκήρυξη αυτή. Σε
περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται κυρώσεις που ορίζουν οι Κανονισμοί, κατά περίπτωση.
Το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο, μετά την ίδρυση της Π.Α.Ε., ανεξαρτητοποιείται από
αυτήν, παραμένει ενεργό, διατηρεί την ίδια επωνυμία και δικαιούται να αγωνίζεται στα πρωταθλήματα ευθύνης της Ε.Π.Σ. και να συμμετέχει μέχρι και το πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγο ρίας της Ε.Π.Σ. χωρίς να έχει δικαίωμα να προβιβαστεί σε πανελλήνιο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλητών Α΄ & Α1΄ για
την περίοδο 2018 – 2019 δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός
τους θα συμπληρώνεται από αμάδες της αμέσως επόμενης κατηγορίας και μέχρι την 6 η θέση.
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Α. Π. Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
2. Α. Ο. ΣΥΚΕΑΣ “Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ”
3. Μ, Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

7.
8.
9.

Α. Π. Ο. ΕΛΟΥΣ “Ο ΕΥΡΩΤΑΣ'
Α. Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

4. Ο. Φ. ΜΟΛΑΩΝ “Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ”
5. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
6. Α. Π. Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ “Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ”

10.
11.
12.

ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ Π.Σ.
Α. Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α. Ο. ΒΡΟΝΤΑΜΑ “Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
2
3
4
5
6

Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ “Η ΑΜΙΛΛΑ”
Α. Σ. ΒΟΙΑΣ
Α. Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α. Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
Α. Σ. ΒΑΤΙΚΩΝ “Ο ΕΘΝΙΚΟΣ”
Α. Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Α. Σ. ΝΙΑΤΩΝ “ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ”
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Π.Σ. ΣΚΑΛΑΣ “Ο ΑΡΗΣ”
Α. Π.Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ “Ο ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ”
Π. Α. Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ
Α. Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Α. Ο. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ “ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ”
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΤΑ “Ο ΑΙΑΝΤΑΣ”
Α.Π.Σ. ΚΛΑΔΑ “Ο ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ”
Α. Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ
Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ “Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ”
Α.Ο. ΒΑΦΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ “Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ”
Σ.Φ.Ν. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ “Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ”
Α. Ο. ΕΛΙΚΑΣ

καθώς και τα σωματεία που θα ιδρυθούν και τα οποία θα συμμετάσχουν, εφόσον νομιμοποιηθούν
και αναγνωρισθούν αρμοδίως πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος αυτού.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος αυτού θα διεξαχθούν σε ΟΜΙΛΟ ή ΟΜΙΛΟΥΣ.
Ο Καθορισμός των Ομίλων θα γίνει με σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ, πριν
από την κλήρωση των αγώνων, με γεωγραφικά κριτήρια.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων Α΄ Α΄1 & Β΄ Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της Ε. Π.
Σ. Λακωνίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της
ΦΙΦΑ
β) Των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (IFAB) και τη FIFAΚΑΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα
δ) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ
ε) Των αποφάσεων της Ε. Ε. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας που ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προ βλέπονται από την παρούσα
στ) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε. Π.
Σ. Λακωνίας ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα των Α,΄ Α΄1 & Β΄
Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η

παραπάνω σύμβαση (IFAB) και τη FIFAάρθρο 7 παρ. 2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γί νεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες του πρωταθλήματος Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αρχίσουν το Σάββατο 13
Οκτωβρίου 2018 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.
β) Οι αγώνες του πρωταθλήματος Α1΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα αρχίσουν το Σάββατο 13
Οκτωβρίου 2018 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.
γ) Η έναρξη του πρωταθλήματος Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα καθοριστεί με νεότερη
απόφαση της Ε.Ε.
Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων θα είναι διπλές (IFAB) και τη FIFAδύο 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 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχει μια ομάδα στα πρωταθλήματα των Α΄, Α΄1 & Β΄ Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της Ε. Π. Σ. Λακωνίας, έχει την υποχρέωση να υποβάλει ΜΕΧΡΙ Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της
ΕΝΩΣΗΣ και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται για
τα σωματεία Α΄ Κατηγορίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) €, για τα σωματεία της
Α1’ Κατηγορίας στο ποσό των διακοσίων (200,00) € και για τα σωματεία Β΄ Κατηγορίας στο
ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) €. και για της ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν
ΠΑΕ στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ
Τα Σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα καταβάλουν και την
ετήσια συνδρομή τους ποσού εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ. (IFAB) και τη FIFAάρθρο 45 § α Καταστατικού)
Τα σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, θα καταθέτουν στην διοργανώτρια το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο
της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.
Σε διαφορετική περίπτωση η Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου δεν θα γίνεται δεκτή
από τη διοργανώτρια.
Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορία της ίδιας αγωνιστικής Περιόδου.
Όλα τα σωματεία στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον
αριθμό ΦΑΞ του Σωματείου ή του εκπροσώπου του Σωματείου και σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ ή τηλεφώνου να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Σ. Λακωνίας εγγράφως, προκειμένου να
αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα.
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 (IFAB) και τη FIFA468/48039494) και να μας αποστέλλεται το έγγραφο της
κατάθεσης του ποσού.

ΑΡΘΡΟ

5 - ΓΗΠΕΔΑ

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται, υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια
λειτουργίας.
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχοι ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των
αγώνων.
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ & Α΄1 Κατηγορίας 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

6 - ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ/ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
(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 FIFAδιοργανώτρια) τα χρώματα τους, καθώς, επίσης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές
των ποδοσφαιριστών (IFAB) και τη FIFAφανέλες- 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 § 4 του Κ.Α.Π.
Εαν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δυο ομάδων μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, τότε η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής για πρακτικούς
λόγους. Στην περίπτωση που μια ομάδα αρνηθεί να εφαρμόσει την απόφαση που θα ληφθεί ο
αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της υπαίτια της και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 παρ. 3 Κ.Α.Π..
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 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.
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 C τουλάχιστον. και να
έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας είτε ΥΠΕΥ-

ΘΥΝΟ αγωνιστικής λειτουργίας που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»., από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
Σε κάθε, τυχόν αλλαγή προπονητή η υπεύθυνου αγωνιστικής λειτουργίας το σωματείο
οφείλει εντός τριών (IFAB) και τη FIFA3) ημερών να ενημερώσει την Ε.Π.Σ. Λακωνίας και εντός δέκα πέντε (IFAB) και τη FIFA15)
ημερών να έχει προβεί σε αντικατάσταση διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
τους κανονισμούς κυρώσεις
Ποδοσφαιριστής στον οποίο θα εκδοθεί προ της ενάρξεως των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», δεν μπορεί στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου να επανέλθει και να αγωνιστεί με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του.
Ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δεν
μπορεί να του εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».
ΑΡΘΡΟ 8 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
(IFAB) και τη FIFAάρθρο 20 Κ.Α.Π.)
Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση
νίκης με τρεις (IFAB) και τη FIFA3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (IFAB) και τη FIFA1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με
μηδέν (IFAB) και τη FIFA0) βαθμούς.
Η διοργανώτρια κάθε πρωταθλήματος υποχρεούται να τηρεί βαθμολογικό πίνακα και με
βάση αυτόν να επικυρώσει την οριστική κατάταξη των ομάδων.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ.
Α. Π.
ΑΡΘΡΟ 9

- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Α) Το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν (1) ΟΜΙΛΟ με 12 σωματεία.
Β) Το πρωτάθλημα της Α΄1 κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν (1) ΟΜΙΛΟ με 12 σωματεία.
Γ) Το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΟΜΙΛΟ ή ΟΜΙΛΟΥΣ ανάλογα με τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.
ΑΡΘΡΟ 10 - 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.
Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή αγώνα λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας (IFAB) και τη FIFAεφόσον με την συνήθη πορεία των πραγμάτων το
κώλυμα που προκαλεί την - κατ άρθρο 21 παρ. 1α - αναβολή του προβλέπεται να διαρκέσει και
την επόμενη ημέρα του αγώνα), μετά από απόφαση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου
ή Αντιπροέδρου της Ε.Ε. της διοργανώτριας αρχής, (IFAB) και τη FIFAή τ ο υ ορισθέντος από αυτή οργάνου ή επι τροπής προκειμένου περί ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη,
σχετική, τεκμηρίωση. Για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, το
Κύπελλο και τα πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. η αναβολή επιτρέπεται, εφόσον η απόφαση
γι αυτήν ληφθεί 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη,

πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος
λόγος με απόφαση του Προέδρου της οικείας ΕΠΣ.
Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της αντίπαλης
ομάδας ή από τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής αναγράφει λεπτομερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
έγινε το γήπεδο ακατάλληλο, στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται οι ποι νές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος
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 FIFAwww.epslak.gr)
ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρα 11 του Κ.Α.Π.)
Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 90’ της ώρας, σε δύο ημίχρονα των 45’ το καθένα. Η
διάρκεια της ανάπαυλας (IFAB) και τη FIFAημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά.
Οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, επιτρέπεται
και η διεξαγωγή αγώνων άλλη ημέρα (Δευτέρα απόγευμα) 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, εφόσον συμφωνούν και τα δυο σωματεία.
Από την 1η Ιουνίου μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η έναρξη
οποιουδήποτε αγώνα μετά τις 10.00 π.μ. ή πριν από τις 17.00 μ.μ.(IFAB) και τη FIFAάρθρο 11 ΚΑΠ)
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 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 13
- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 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 FIFAσε συνδυασμό
με το άρθρο 12 του Κ. Α. Π.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, δύναται σε αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων, της αρμοδιότητας της, να ορίσει και 4ο Διαιτητή κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ

14 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 13 του Κ.Α.Π..)

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

ΑΡΘΡΟ 15 - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 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 FIFAσε τρία αντίγραφα), το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα (IFAB) και τη FIFAΈΝΩΣΗ).
β. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει - την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας – στη διοργανώτρια (IFAB) και τη FIFAΈΝΩΣΗ) το ένα αντίγραφο του Φύλλου Αγώνα μαζί με την έκθεση του Παρατηρητή
Αγώνα.
ΑΡΘΡΟ

16 -

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 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, ανε ξάρτητα από τις τυχόν συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (IFAB) και τη FIFA5)
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.
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στον διαιτητή μπάλες σε ικανό αριθμό
για την διεξαγωγή του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 17

-

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 17 του Κ.Α.Π.)

Τα σχετικά με την αδυναμία Σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος Α΄, Α΄1
& Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ρυθμίζονται από το άρθρο 17 του Κ. Α. Π.

ΑΡΘΡΟ

18 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη
τη διάρκεια του αγώνα επτά (IFAB) και τη FIFA7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (IFAB) και τη FIFAελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα
μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική
ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 19 του Κ.Α.Π.)
Οι Ε.Π.Σ. μπορούν με απόφαση της Ε. Ε. τους να υποχρεώνουν τα σωματεία της δύναμη
τους να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αριθμό νεαρών ποδοσφαιριστών στους αγώνες τους. Ο
αριθμός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, η υπαίτια
ομάδα ή ομάδες σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 23 παρ.
1 περ. ε΄ του ΚΑΠ.

Για τα σωματεία της Α΄ και Α1 κατηγορίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναγραφή στο φύλλο αγώνος ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών και η συμμετοχή του ενός (1)
ποδοσφαιριστή καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, εντάσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01-01-1998 και εντέθεν, οι οποίοι κιαέχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του
Πρωταθλήματος
Στα Σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δύναται να αγωνίζεται ένας (1) ποδοσφαιριστής ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1979.
Στα Σωματεία της Α1΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να αγωνίζονται δυο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1979.
Στα Σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να αγωνίζονται τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές, ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1979.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν η 1 η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.
Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες και ως συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των πο δοσφαιριστριών για να αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση
των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα (IFAB) και τη FIFAαπό την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα και
μετά)
Όπου αναφέρεται “συμμετοχή ποδοσφαιριστή” εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του
στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.
Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (IFAB) και τη FIFA4) αλλαγές σε λκ΄'αθε αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 20

-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 20 του Κ.Α.Π.)
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ.
Α. Π.
ΑΡΘΡΟ 21 -

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
(IFAB) και τη FIFAάρθρο 21 του ΚΑΠ)

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

ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών, διεξάγεται
υποχρεωτικά την αμέσως επόμενη Τετάρτη, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων, οι οποίες υποχρεούνται να εμφανισθούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του
αγώνα, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 10. Κατ’ εξαίρεση, το αρμόδιο καταστατικό όργανο της διοργανώτριας ή άλλο, εξουσιοδοτημένο επισήμως από την ίδια, ή ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής δύναται να αποφασίσει την μη
τέλεση του αγώνα ή την τέλεση με διαφορετική ώρα έναρξης την επομένη ημέρα, εφόσον κρίνει
ότι πιθανολογείται σφόδρα η μη τέλεση του (IFAB) και τη FIFAπρβλ άρθρο 10 παρ. 4).
Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται να διεξαχθεί υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (IFAB) και τη FIFA15) ημερών από την

έκδοση της αποφάσεως του δικαστικού οργάνου. Η πρόβλεψη του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και εδώ. Το Φ.Α. που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο
και τυχόν υπάρχουσες ποινές δεν εκτίονται. Αντίθετα, το ίδιο Φ.Α. είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά και τις λοιπές παραβάσεις που τιμωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του πειθαρχικού κώδικα.
ΑΡΘΡΟ

23 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 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 FIFAέγγραφο) 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 €). Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστόο παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται το οποίο ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00) για
κάθε ποδοσφαιριστή.
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.
ΑΡΘΡΟ 24 - 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.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων
ομάδων Ιατρό του αγώνα και μέσα πρώτων βοηθειών και φάρμακα.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η
οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300)
ευρώ για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό
έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(IFAB) και τη FIFAΆρθρο 35 του Κ.Α.Π.)

Οι διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία του Καταστατικού, του παρόντος Κανονισμού και των εν γένει Κανονισμών, των αποφάσεων οδηγιών, εγκυκλίων κ.λπ. της
Ε.Π.Ο. που ισχύουν και αφορούν τις ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν στους πάσης φύσεως
αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπα που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με
αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται αποκλειστικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.
Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου φυσικό ή νομικό
πρόσωπο προσφύγει σε Πολιτικό ή Διοικητικό Δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες ποινές στο άρθρο 35 παρ. 2 α, β και γ΄ του Κ.Α.Π. κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ

26 -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων πρωταθλημάτων ύστερα από σχετική
απόφαση της ΕΝΩΣΗΣ ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.
Τα εισιτήρια των αγώνων θα εκτυπώνονται με τη φροντίδα των γηπεδούχων σωματείων.
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων των πρωταθλημάτων θα καθοριστεί με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ περιόδου 2018 – 2019 της ΕΠΟ.
Τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας καθώς και παρατηρητή αγώνα πρέπει να
καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο.
Σωματεία που τυχόν δεν καταβάλλουν τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας &
παρατηρητή αγώνα, θα αποκλείονται, με απόφαση της ΕΝΩΣΗΣ, από τους περαιτέρω
αγώνες πρωταθλήματος και μέχρι πλήρους συμμορφώσεώς τους.
Η ΕΝΩΣΗ παραιτείται του ποσοστού που δικαιούται υπέρ του γηπεδούχου σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 27 – 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.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-Mail).).
Η Ε.Π.Σ. θα προχωρήσει στη δημιουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που θα αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα. Θα τις αποστείλει έγκαιρα στις ομάδες και θα ελέγχει την ορθή διαβίβαση
και παραλαβή της αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στις Πρωταθλήτριες ομάδες των πρωταθλημάτων Α’ , Α΄1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
και στις/ην Πρωταθλήτριες/α Ομάδες/α κάθε Ομίλου του πρωταθλήματος της Β’ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας, θα απονεμηθούν Κύπελλο και τριάντα (30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές
τους και τον προπονητή τους.
Στους πρώτους σκόρερ ανά κατηγορία, θα απονεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα.
Μετά από απόφαση του Ε.Ε. Ε.Π.Σ. Λακωνίας θα γίνεται πριν από την έναρξη της πε ριόδου αγώνα μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και της Κυπελλούχου ομάδας της Α φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ένωσης (Super
Cup) στις ομάδες θα απονεμηθούν Κύπελλα και τριάντα (IFAB) και τη FIFA30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές
τους και τον προπονητή τους.

ΑΡΘΡΟ

29 -

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο. η οποία εδρεύει στην Ε.Π.Ο.
ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΩΝ [άρθρο 16 Πειθ. Κωδ.]
Κακή συμπεριφορά ομάδας προκύπτει, όταν κατά την διάρκεια του αγώνος αποβάλλονται
τρεις [3] ποδοσφαιριστές, οπότε και επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματική ποινή πενήντα [50,00]
ευρώ.
ΑΡΘΡΟ

30 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ

Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται ή προβιβάζονται στις διάφορες κατηγορίες, καθορίζονται αποκλειστικά με την Προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος.
Οποιαδήποτε αυξομείωση στον αριθμό των Ομάδων των διαφόρων Κατηγοριών,
πρέπει να προβλέπεται από την Προκήρυξη και να ισχύει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική
περίοδο.
Οι ομάδες που υποβιβάζονται από οποιαδήποτε κατηγορία καταλαμβάνουν αντίστοιχα
κατά σειρά τις πρώτες θέσεις της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
Ομάδα που υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, γιατί κρίθηκε υπαίτια αποδεδειγμένης δωροδοκίας, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην κατηγορία που αποβιβάζεται.
Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης είτε βάσει άλλης απόφασης δεν
έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμία περίπτωση για περίοδο που υποβιβάσθηκαν. Η κατάληψη
της πρώτης θέσεις στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, νοείται πάντα μετά την επέλευση οποιου δήποτε προβιβασμού.
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 31 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ Α΄1 & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα κατά την περίοδο 2019-2020 ύστερα
από σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ, ορίσθηκε να είναι ως εξής
Α’ κατηγορία δώδεκα (12)
Α1΄ κατηγορία δώδεκα (12)
Β’ κατηγορίας τόσα όσα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή.
ΑΡΘΡΟ 32 -

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ -

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Πρωταθλήτρια ομάδα Ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη
βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει
συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός
των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το
πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Ο αριθμός των σωματείων που θα υποβιβαστούν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου
στην Α1 κατηγορία θα αποφασιτεί από την Ε.Π.Σ. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσεις των
δηλώσεων συμμετοχής.
Α1’

Ερασιτεχνική Κατηγορία :

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Από την Α1 κατηγορία προβιβάζεται στην Α΄ κατηγορία μια (1) ομάδα, αυτή που θα
καταλάβεί την 1η θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον
Κ.Α.Π..
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της
κατηγορίας, στην κανονική περίοδο ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια ομάδα της Α1΄ Κατηγορίας.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Ο αριθμός των σωματείων που θα υποβιβαστούν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου
στην Β΄ κατηγορία θα αποφασιτεί από την Ε.Π.Σ. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσεις των
δηλώσεων συμμετοχής.

Β΄ -

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζεται στην Α1΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία μια
(1) ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 33 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας χρήματα από την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα εφόσον δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
ΑΡΘΡΟ 34 – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε
(IFAB) και τη FIFAάρθρο 29 ΚΑΠ)

 Η Ε.Π.Σ. Λακωνίας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωμα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ιντερνέτ) μετάδοσης των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της.
 Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός
σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την διοργανώτρια (IFAB) και τη FIFAΕ.Π.Σ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Η Ε.Π.Σ. για τα πρωταθλήματα Α, Α1, & Β κατηγοριών θα εγκρίνει συμβάσεις
με αντίτιμο άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το ποσοστό της Ε.Π.Σ. καθορίζεται στο 20%.
Απαγορεύεται η απευθείας (IFAB) και τη FIFAζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης
των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.
 Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του
αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως δυο χιλιάδες (IFAB) και τη FIFA2.000) ευρώ. Η είσοδος των
ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της
διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 35 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή από τις διατάξεις των Κανονισμών της
Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει το Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και του ορθού δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την περίοδο 2019 – 2020 οι ομάδες που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας θα πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, γήπεδο με χόρτο.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρράς

Σπάρτη 30 Ιουλίου 2018
Για το Ε.Ε.
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεμιστοκλής Δογαντζής

