ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Α΄, Α1’ & Β΄ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΣΗ
Ε. Π. . ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017 – 2018
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. 12/17-07-2017 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Σους αγώνες των Πρωταθλημάτων 2017 - 2018 μεταξύ των ομάδων Ερασιτεχνικών
ωματείων:
Α’ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Α1΄ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Β’ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΟΜΑΔΩΝ
τα 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. ε
περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται κυρώσεις που ορίζουν οι Κανονισμοί,
κατά περίπτωση.
Σο 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.. και να συμμετέχει μέχρι και το πρωτάθλημα της ανώτερης
κατηγορίας της Ε.Π.. χωρίς να έχει δικαίωμα να προβιβαστεί σε πανελλήνιο ερασιτεχνικό
πρωτάθλημα.
ε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλητών Α΄ & Α1΄ για την
περίοδο 2017 – 2018 δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους
θα συμπληρώνεται από αμάδες της αμέσως επόμενης κατηγορίας και μέχρι την 6η θέση.

Α’

ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1.

Α. Π. Ο. ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΓΤΘΕΙΟΤ

7.

Μ. . ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΤ»

2.

Ο. Υ. ΜΟΛΑΩΝ «Ο ΜΟΛΑΪΚΟ»

8.

Α. Ο. ΒΡΟΝΣΑΜΑ «Ο ΗΥΑΙΣΟ»

3.

Α. Ε. ΠΕΛΛΑΝΑ - ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ «Η ΕΝΩΗ»

9.

Α. Π. Ο. ΓΛΤΚΟΒΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑ

4.

Α. . ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑ

10.

Α. Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑ

5.

Α. Ο. ΤΚΕΑ «Ο ΑΣΡΟΜΗΣΟ»

11.

ΠΑΝΓΤΘΕΙΑΣΙΚΟ Γ..

6.

Α. Π. Ο. ΕΛΟΤ «Ο ΕΤΡΩΣΑ»

12.

ΚΑΣΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΤ

Α’ 1 ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1.

Α. Ε. ΔΗΜΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΣΟ ΚΑΣΡΟ

7.

Α. Π. Ο. ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΥΙΛΙΙΟΤ Η ΕΝΩΗ

2.

Α. Ε. ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΤ

8.

Α. Ο. ΜΤΡΣΕΑ

3.

Α. Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ

9.

Α. . ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΕΘΝΙΚΟ

4.

Α. . ΒΟΙΑ

10.

Π. . ΑΜΤΚΛΙΑΚΟ

5.

Α. Ο. ΔΑΥΝΙΟΤ

11.

Α. Ε. ΔΗΜΟΤ ΑΩΠΟΤ

6.

Α. Ο. ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΤΘΕΙΟΤ

12.

Α. . ΝΙΑΣΩΝ «ΟΙ ΣΑΞΙΑΡΦΕ»

Β’

ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1.

Α. Ο. ΒΑΥΕΙΟΤ ΡΙΖΑ «Ο ΤΑΚΙΝΘΟ»

2.

Α. Ο. ΦΡΤΑΥΩΝ

3.

Α. Ο. ΛΟΓΓΑΣΡΑ

4.

. Υ. Ν. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ «Ο ΣΑΤΓΕΣΟ»

5.

Α. Π. . ΚΛΑΔΑ «Ο ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΣΙΚΟ»

6.

Π. Α. Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΦΗ

7.

Α. Π. Ο. ΕΛΛΑΙΑ «Ο ΕΛΛΑΙΑΚΟ»

8.

ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΤΡΩΣΑ «Ο ΑΙΑΝΣΑ»

9.

Α. Π. . ΣΕΥΑΝΙΑ «Ο ΣΡΙΝΑΙΑΚΟ»

10.

Α. Ο. ΕΛΙΚΑ

11.

Α. Ο. ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

12.

Α. Π. Ο. ΕΛΑΥΟΝΗΟΤ «Ο ΠΟΕΙΔΩΝΑ»

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 ΟΜΙΛΟΤ.
Ο Καθορισμός των Ομίλων θα γίνει με σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΗ, πριν από
την κλήρωση των αγώνων, με γεωγραφικά κριτήρια.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων Α΄ Α΄1 & Β΄ Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της Ε. Π.
. Λακωνίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) Σων Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές υμβούλιο της
ΥΙΥΑ
β) Σων Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Σων Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα
δ) Σων αποφάσεων των Γενικών υνελεύσεων της ΕΠΟ
ε) Σων αποφάσεων της Ε. Ε. της Ε.Π.. Λακωνίας που ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν
προβλέπονται από την παρούσα
στ) Σην ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε. Π. .
Λακωνίας ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα των Α,΄ Α΄1 & Β΄
Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της Ε.Π.. Λακωνίας. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η
παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ. 2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν
γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες του πρωταθλήματος Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αρχίσουν το άββατο 07
Οκτωβρίου 2017 & Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017.
β) Οι αγώνες του πρωταθλήματος Α1΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα αρχίσουν το άββατο 07
Οκτωβρίου 2017 & Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017.
γ) Η έναρξη του πρωταθλήματος Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα καθοριστεί με νεότερη
απόφαση της Ε.Ε.
Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων 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 4 - ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Για να συμμετάσχει μια ομάδα στα πρωταθλήματα των Α΄, Α΄1 & Β΄ Ερασιτεχνικών
Κατηγοριών της Ε. Π. . Λακωνίας, έχει την υποχρέωση να υποβάλει ΜΕΦΡΙ Δευτέρα 7
Αυγούστου 2017 δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα
της ΕΝΩΗ 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) €.
Σα ωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ θα καταβάλουν και την
ετήσια συνδρομή τους ποσού εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ. (άρθρο 45 § α Καταστατικού)
Σα σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ, θα καταθέτουν στην
διοργανώτρια το υνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση ωματείου, με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο
της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.
ε διαφορετική περίπτωση η Δήλωση υμμετοχής του ωματείου 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 Α, Α΄1 & Β κατηγορίας στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά
να αναφέρουν τον αριθμό ΥΑΞ του ωματείου ή του εκπροσώπου του ωματείου και σε
περίπτωση αλλαγής αριθμού ΥΑΞ ή τηλεφώνου να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.. Λακωνίας
εγγράφως, προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στα γραφεία της Ε.Π.. Λακωνίας κατά της
εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς πλήρως συμπληρωμένη. Σο
παράβολο συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στο ταμείο της Ε.Π.. Λακωνίας κατά της εργάσιμες
ώρες και ημέρες ή μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.. Λακωνίας της
Εθνικής Σράπεζας Ελλάδος με αριθμό (468/48039494) 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.

Σα 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).
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

6 - 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

7 - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ

Σα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α, Α1 & Β ερασιτεχνικών κατηγοριών
της Ε.Π.. Λακωνίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΟ να έχουν προπονητή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό Προπονητών.
Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄, Α1΄ & Β΄

της Ε.Π..

ΛΑΚΩΝΙΑ ΤΠΟΦΡΕΟΤΝΣΑΙ να έχουν είτε ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 5 & 6 παρ.
2 του Κανονισμού Προπονητών και να έχει εκδοθεί ΔΕΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ από
την Ε.Π.. Λακωνίας είτε ΤΠΕΤΘΤΝΟ αγωνιστικής λειτουργίας που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΣΙΟ
ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ».
ε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα σωματεία που δεν θα έχουν είτε προπονητή είτε
υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€)
ευρώ.
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.
Ποδοσφαιριστής στον οποίο θα εκδοθεί προ της ενάρξεως των αγώνων της αγωνιστικής
περιόδου «ΔΕΛΣΙΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ», 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 «ΔΕΛΣΙΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 8 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
(άρθρο 20 Κ.Α.Π.)

τους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση
νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με
μηδέν (0) 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 - ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Α) Σο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν (1) ΟΜΙΛΟ με 12 σωματεία.
Β) Σο πρωτάθλημα της Α΄1 κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν (1) ΟΜΙΛΟ με 12 σωματεία.
Γ) Σο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΟΜΙΛΟ ή ΟΜΙΛΟΤ ανάλογα με τα
σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10 - 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 11 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ ΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
(Άρθρα 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 (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά.
Οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται άββατο 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 15 Ιουνίου (άρθρο 11 ΚΑΠ)
απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα μετά τις 10.00 π.μ. ή πριν από τις 17.00 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 12 -

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 13

-

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.
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.. Λακωνίας, δύναται σε αγώνες όλων των
Πρωταθλημάτων, της αρμοδιότητας της, να ορίσει και 4ο Διαιτητή κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ

14 - 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 15 -

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

16 - 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 17

-

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

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

ΑΡΘΡΟ

18 - ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7)
ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
(Άρθρο 19 του Κ.Α.Π.)
Οι Ε.Π.. μπορούν με απόφαση του Δ. . 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.
ε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης των σωματείων ο διαιτητής είναι
υποχρεωμένος να μην τελέσει τον αγώνα και για την υπαίτια ή τις υπαίτιες ομάδες θα
εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
ε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, η υπαίτια η υπαίτιες ομάδες
υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 2 α του ΚΑΠ.
τα ωματεία 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 01-01-1978.
τα ωματεία 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 01-01-1978.
τα ωματεία 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 01-01-1978.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν η 1 η
Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.
Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, λογίζεται ως
αντικανονική
συμμετοχή, στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο
23 παρ. 12 του Κ.Α.Π. κύρωση.
Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να
αγωνίζονται

σε

αντρικές

ομάδες

(συμπλήρωση

της

ηλικίας

των

14

ετών)

και

των

ποδοσφαιριστριών σε γυναικείες ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών) ως ημερομηνία
γέννησης όλων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

ΑΡΘΡΟ 20 -

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(Άρθρο 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 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 22 -

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ

Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, μη
προσέλευσης, διαιτητών, κ.λ.π. ο αγώνας αυτός ΔΙΕΞΑΓΕΣΑΙ την αμέσως επόμενη ΣΕΣΑΡΣΗ.
Αγώνας που δεν έληξε λόγω καιρικών συνθηκών συνεχίζεται για το υπόλοιπο της διακοπή
χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π. χ. αριθμός τερμάτων,
αριθμός ποδοσφαιριστών), την αμέσως επόμενη ΣΕΣΑΡΣΗ με ώρα έναρξης την ίδια.
Εάν για ειδικές περιπτώσεις αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα
Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται, διεξάγονται την αμέσως
επόμενη ΣΕΣΑΡΣΗ, στο αυτό γήπεδο αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την ώρα που
διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστικής ημέρας.

Εάν εξακολουθούν οι καιρικές συνθήκες να μην επιτρέπουν την διεξαγωγή του αγώνα, ο
αγώνας αναβάλλεται οριστικά και επαναλαμβάνεται με απόφαση της διοργανώτριας.
Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη
απόφαση στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί.
ε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ειδοποιούνται οι ομάδες τρεις (3) πλήρεις ημέρες –
τουλάχιστον πριν από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα..
ε οποιαδήποτε περίπτωση μια ομάδα δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αγωνιστεί σε δεύτερο
αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, πριν παρέλθουν 48 ώρες από τη λήξη του πρώτου αγώνα.
Η αναβολή χορηγείται υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια, ύστερα από αίτηση της
ενδιαφερόμενης ομάδας που πρέπει να υποβάλλεται μέχρι
τις 12.00 μεσημβρινής της
προηγούμενης ημέρας του αγώνα, διαφορετικά ο αγώνας διεξάγεται και είναι έγκυρος.

ΑΡΘΡΟ

23 - 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.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ.
ε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ της γηπεδούχου
ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος
ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσιων (800,00€) ευρώ.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων
ομάδων Ιατρό του αγώνα και μέσα πρώτων βοηθειών και φάρμακα.
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.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΕΠΙΛΤΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΥΟΡΩΝ
(Άρθρο 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.

ε 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 ΘΕΜΑΣΑ

Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων πρωταθλημάτων ύστερα από σχετική
απόφαση της ΕΝΩΗ ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.
Σα εισιτήρια των αγώνων θα εκτυπώνονται με τη φροντίδα των γηπεδούχων σωματείων.
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων των πρωταθλημάτων θα καθοριστεί με την
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟ περιόδου 2017 – 2018 της ΕΠΟ.
Σα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας καθώς και παρατηρητή αγώνα πρέπει να
καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο.
ωματεία που τυχόν δεν καταβάλλουν τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας &
παρατηρητή αγώνα, θα αποκλείονται, με απόφαση της ΕΝΩΗ, από τους περαιτέρω αγώνες
πρωταθλήματος και μέχρι πλήρους συμμορφώσεώς τους.
Η ΕΝΩΗ παραιτείται του ποσοστού που δικαιούται υπέρ του γηπεδούχου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 27 – 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..
Η αλληλογραφία της Ε.Π.. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(E-Mail) σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.ΑΠ. Ερασιτεχνικών ομάδων.
Η Ε.Π.. 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 ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΤ
τις 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.
τους πρώτους σκόρερ ανά κατηγορία, θα απονεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα.
Μετά από απόφαση του Ε.Ε. Ε.Π.. Λακωνίας θα γίνεται πριν από την έναρξη της περιόδου
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 (30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές τους και τον
προπονητή τους.

ΑΡΘΡΟ

29 -

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.
ΚΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 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 - ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΦΟΤΝ ΣΑ
ΩΜΑΣΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΙΒΑΘΗΚΑΝ - ΤΠΟΒΙΒΑΘΗΚΑΝ

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 οποιουδήποτε
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 - ΑΡΙΘΜΟ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Α’ Α΄1 & Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα κατά την περίοδο 2018-2019 ύστερα
από σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΗ, 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 -

ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΙ -

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΙ

Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΙ
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.

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΙ
Από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζεται ΔΤΟ (2) ομάδες στην Α1 κατηγορία.
Οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α κατηγορία στη Α1’ κατηγορία καθορίζονται
ως εξής :
Σα σωματεία που θα καταλάβουν στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας
αυτής τις θέσεις 11η και 12η υποβιβάζονται στην Α1 Κατηγορία.
Τποβιβαζόμενες ομάδες ΔΤΟ (2)

Α1’

Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΙ

Από την Α1 κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄ κατηγορία δυο (2) ομάδες, αυτές που θα
καταλάβουν την 1η & 2η θέση αντίστοιχα 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.
ΗΜ: ε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί η ομάδα που αγωνίζεται στην Γ΄ Εθνική
κατηγορία, τότε θα ανέλθει και τρίτη ομάδα στην Α΄ Κατηγορία, η ομάδα που θα καταλάβει την 3 η
θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΙ

Από την Α1 κατηγορία θα υποβιβαστούν δυο (2) ομάδες στην Β΄ Κατηγορία.
Οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α1’ κατηγορία στη Β’ κατηγορία καθορίζονται
ως εξής :
Σα σωματεία που θα καταλάβουν στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας
αυτής τις θέσεις 11η και 12η υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία.

Β΄ -

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :
ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΙ

Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α1΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία δύο
(2) ομάδες.
α) Αν το πρωτάθλημα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο όμιλο τότε οι ομάδες που θα καταλάβουν την
1η και 2η θέση αντίστοιχα ανέρχονται στην Α1 Κατηγορία
β) Αν το πρωτάθλημα διεξαχθεί σε δυο ομίλους τότε οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1 η
θέση κάθε ομίλου ανέρχονται στην Α1΄ Κατηγορία.
ΗΜ: ε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί η ομάδα που αγωνίζεται στην Γ΄ Εθνική
κατηγορία, τότε θα ανέλθει και τρίτη ομάδα στην Α1΄ Κατηγορία, η ομάδα που θα καταλάβει την 3 η
θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Οι ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.. Λακωνίας χρήματα από την προηγούμενη
ποδοσφαιρική περίοδο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα εφόσον δεν εξοφλήσουν
τις οφειλές τους.

ΑΡΘΡΟ 34 – ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΑ – Μ.Μ.Ε
(άρθρο 29 ΚΑΠ)

1) Η Ε.Π..

Λακωνίας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωμα και τα δικαιώματα

διαδικτυακής (μέσω ιντερνέτ) μετάδοσης των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της.
2) Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός
σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την διοργανώτρια (Ε.Π..
ΛΑΚΩΝΙΑ). Η Ε.Π.. για τα πρωταθλήματα Α, Α1, & Β κατηγοριών θα εγκρίνει συμβάσεις με
αντίτιμο άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. Σο ποσοστό της Ε.Π.. καθορίζεται στο 20%.
Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των
δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.
3) Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του
αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως δυο χιλιάδες (2.000) 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 - ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
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 ΕΝΩΗ μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και του ορθού
δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 36 - ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Από την περίοδο 2018 – 2019 οι ομάδες που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Β
Κατηγορίας θα πρέπει να έχουν ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ, γήπεδο με χόρτο.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρράς

πάρτη 17 Ιουλίου 2017
Για το Ε.Ε.
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεμιστοκλής Δογαντζής

