ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Α΄, Α1’ & Β΄ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΣΗ
Ε. Π. . ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2016 – 2017
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό υμβούλιο (IFAB) και τη FIFA
5.

Σην ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

6.

Σην υπ΄ αριθ. 14/29-11-2016 απόφασή του Διοικητικού υμβουλίου συμπληρώνεται η προκήρυξη

των πρωταθλημάτων Α, Α1 & Β Κατηγοριών με το άρθρο 19.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
(Άρθρο 19 του Κ.Α.Π.)

-

Για τα πρωταθλήματα ενός Α΄, Α1΄ & Β΄ Κατηγορίας, είναι ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ η δήλωση
στο φύλλο αγώνος ΔΤΟ (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών και η
συμμετοχή του ενός (1) ποδοσφαιριστή καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα,
εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01-01-1996 και εντεύθεν, οι
οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.
Η ως άνω παράγραφος συμπληρώνεται ως κάτωθι

-

Ο νεαρός αυτός ποδοσφαιριστής, θα συμμετέχει καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα και σε
περίπτωση αντικατάστασής του, για οποιαδήποτε αιτία το σωματείο υποχρεούται να τον
αντικαθιστά με ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί από την 1-1-1996 και μεταγενέστερα.

-

ε περίπτωση αποβολής του ποδοσφαιριστή αυτού, ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς
αυτόν. Σο σωματείο ΔΕΝ υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να συμπληρώσει τον
αριθμό των ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής.

-

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.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρράς

πάρτη 29 Νοεμβρίου 2016
Για το Δ..
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεμιστοκλής Δογαντζής

