Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Αφού έλαβε υπόψη της:
α) Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα.
β) Το Καταστατικό της.
γ) Τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων,
όπως ισχύουν σήµερα.
δ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα που ισχύει σήµερα.
ε) Τις διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Π.Ο. που ισχύουν σήµερα.
ζ) Την από 23-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Λασιθίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, περιόδου
2017-2018 µεταξύ των Σωµατείων της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΟΥ.
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, συµµετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και της Α΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ δε τα Σωµατεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Ακόµη ύστερα από το µε αριθµό πρωτοκόλλου 22128/11-08-2017 έγγραφο της Ε.Π.Ο. πού στάλθηκε σε όλες τις
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων της Ελλάδος για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συµµετοχή και των Οµάδων πού έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2017-2018,από την 1η Φάση µέσω των οικείων
Ενώσεων τους.
1. Τα παραπάνω σωµατεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου 2017 στη Γραµµατεία
της Ένωσης δήλωση συµµετοχής, που πρέπει να συνοδεύεται από χρηµατικό παράβολο 80 (ογδόντα) ευρώ.
Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων του Κανονισµού Αγώνων
Ποδοσφαίρου και των όρων αυτής της Προκήρυξης.
2. Δηλώσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα µπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, εφόσον µέχρι την υποβολή τους δεν έγινε κλήρωση των αγώνων.
3. α) Η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής ή υποβολή δήλωσης µε όρους συνεπάγεται αποκλεισµό της οµάδας
από το Κύπελλο αυτό.
β) Επιπλέον για τις οµάδες που η συµµετοχή τους είναι υποχρεωτική στο Κύπελλο αυτό, µε απόφαση της
διοργανώτριας του Πρωταθλήµατος, στο οποίο δικαιούται να µετάσχει η οµάδα αυτή, αφαιρούνται τρεις (-3) βαθµοί
από τον πίνακα βαθµολογίας του Πρωταθλήµατος αυτού.
4. Στην ίδια δήλωση πρέπει επίσης να αναγράφονται και τα χρώµατα της οµάδας, καθώς επίσης και το γήπεδο
που θα χρησιµοποιούν κατά τη διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου.
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2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
α) Οι αγώνες της πρώτης (1ης) φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών διοργανώνονται από τις οικείες
τοπικές ΕΠΣ από 01-09-2017 µέχρι 18-03-2018.
β) Οι αγώνες της δεύτερης (2ης) φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. από 1-4-2018 µέχρι πέρατος της
ποδοσφαιρικής περιόδου σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης της Ε.Π.Ο. και πάντως σύµφωνα µε όσα ορίζει ο
Κ.Α.Π. (άρθρο 38). Ανακοίνωση Κυπελλούχου στην Ε.Π.Ο για αγώνες (2ης) φάσης µέχρι Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Λασιθίου διεξάγονται µε το σύστηµα των
διπλών συναντήσεων, που θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση που θα διενεργήσει η Επιτροπή Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ στις 18 Σεπτεµβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Sunshine Crete Beach & Village (περιοχή Κουτσουνάρι)
στην Ιεράπετρα Κρήτης και ώρα 18:00 µ.µ. (τηλέφωνο 28420-61713 και fax 28410-61318).
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου ορίζονται µετά από δηµόσια κλήρωση. Οµάδα που κληρώνεται πρώτη είναι
γηπεδούχος. Κάθε αλλαγή γηπέδου έστω και αν συµφωνήσουν οι αντίπαλες οµάδες, απαγορεύεται.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε διάφορες φάσεις µέχρι την ανάδειξη της Κυπελλούχου οµάδας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου
και σε κάθε φάση θα γίνεται σχετική δηµόσια κλήρωση.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Η επιτροπή κυπέλου θα αποφασίσει για τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αγώνων που θα προκύψουν ύστερα
από τη δηµόσια κλήρωση στις 18 Σεπτεµβρίου 2017.
β) Η κοινοποίηση του προγράµµατος των αγώνων θα γίνεται πριν από πέντε (5) ηµέρες, εκτός αν συντρέχει
ιδιαίτερος λόγος (ανώτερη βία, γρηγορότερη διεξαγωγή κάποιου αγώνα), οπότε µπορεί να γίνει η κοινοποίηση τρεις
(3) ηµέρες πριν από τον αγώνα.
γ) Με την από 23-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, ηµέρα έναρξης των
αγώνων (Α΄ ΦΑΣΗ) ορίστηκε (Α΄ ΓΥΡΟΣ στις 30/9/2017 και 1/10/2017) και (Β΄ ΓΥΡΟΣ στις 7 και 8/10/2017).
5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
οριστεί µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την αναβολή ή διακοπή, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής
Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση µια οµάδα δεν µπορεί να υποχρεωθεί να αγωνιστεί σε δυο αγώνες Κυπέλλου πριν
περάσουν 48 ώρες.
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Για την Α΄ και Β΄ Κατηγορία τοπικού την περίοδο 2017-2018 συµµετέχουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα τρείς
(3) ποδοσφαιριστές κάτω των είκοσι ετών γεννηθέντες από 1-1-1997 και εντεύθεν από τους οποίους ο (1) ένας θα
αγωνίζεται υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα οι οποίοι και έχουν δικαίωµα συµµετοχής έως το τέλος του
Πρωταθλήµατος και του Κυπέλλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ. 8, 9γ και 9δ του Κ.Α.Π.
Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους
γεννήσεώς τους.
Εάν όµως ένα ή και τα δύο Διαγωνιζόµενα Σωµατεία αδυνατούν να παρουσιάσουν έναν (1) ποδοσφαιριστή στον
αγωνιστικό χώρο µπορούν να ξεκινήσουν τον αγώνα µε δέκα (10) ποδοσφαιριστές αντίστοιχα.
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Επίσης όµως εάν ένα η και τα δύο Διαγωνιζόµενα Σωµατεία αδυνατούν να παρουσιάσουν στο Φύλλο Αγώνα τρείς
(3) ποδοσφαιριστές κάτω των είκοσι ετών γεννηθέντες από 1-1-1997 και εντεύθεν και έχουν λιγότερους τότε ο αγώνας
ξεκινά µε δεκαεπτά (17) ή δεκαέξι (16) ή δεκαπέντε (15) ποδοσφαιριστές αντίστοιχα.
Σε περίπτωση πού κληρωθεί σε Αγώνες Κυπέλλου Σωµατείο Α΄ Κατηγορίας ή Β΄ Κατηγορίας µε το Σωµατείο µας
πού θα αγωνισθεί στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία την περίοδο 2017-2018 όσον αφορά την ηλικία συµµετοχής
ποδοσφαιριστών θα εναρµονίζεται ότι ισχύει στην προκήρυξη αυτή το Σωµατείο της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Επίσης ισχύουν τα ίδια και για τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής, υποχρεούνται
να µην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων Οµάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 21 του Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Εφ’ όσον η ίδια παράβαση πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως αντικανονική
συµµετοχή, στην υπαίτια δε Οµάδα επιβάλλεται µετά από ένσταση, η προβλεπόµενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του
Κ.Α.Π. κύρωση.
Εκτός από τις ποινές του άρθρου 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π., επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ που εξοφλείται άµεσα άλλως το σωµατείο δεν αγωνίζεται και σε περίπτωση υποτροπής του, αποβάλλεται από
το πρωτάθληµα και υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση, ο Διαιτητής, που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συµµετοχή ενός (1)
ποδοσφαιριστή για την Α΄ Κατηγορία και ένα (1) ποδοσφαιριστή για τη Β΄ Κατηγορία, ηλικίας κάτω των είκοσι (20)
ετών, τιµωρείται από την Π.Ε.Δ. µε ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Ο αγώνας θεωρείται ότι δεν
τελέστηκε και η υπαίτια ή υπαίτιες οµάδες υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.
7. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. Λασιθίου στη συνεδρίασή του στις 25 Σεπτεµβρίου 2013, οµόφωνα
αποφάσισε όπως για την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-2015, όλοι οι αγώνες Α΄ και Β΄ Κατηγορίας καθώς και
Κυπέλλου, θα διεξάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε γήπεδα µε φυσικό ή τεχνικό χλοοτάπητα.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 8 του Κ.Α.Π.
8. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ
Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΕΝΑΛΤΥ)
Η διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου ορίζεται σε 90΄ λεπτά από δύο ηµίχρονα των 45΄ λεπτών το καθένα, µε
ενδιάµεση ανάπαυλα.
Σε περίπτωση που στη λήξη των 90΄ λεπτών το αποτέλεσµα είναι ισόπαλο, δίνεται παράταση 30΄ λεπτών, η
οποία κατανέµεται σε δύο ηµίχρονα των 15΄ λεπτών το καθένα.
Στην αρχή της παράτασης θα γίνεται επιλογή τερµάτων ή εναρκτήριου λακτίσµατος, αµέσως δε µετά τη λήξη του
1ου ηµιχρόνου της παράτασης γίνεται αλλαγή τερµάτων.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του αγώνα µε τα και την παράταση που έχει δοθεί, είναι και πάλι ισόπαλο, ο
νικητής θα αναδεικνύεται µε την εκτέλεση επανορθωτικών λακτισµάτων (πέναλτυ).
Το κτύπηµα των πέναλτυς είναι διαδικαστικός τρόπος ανάδειξης του νικητή και δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα.
10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ι. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
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α) Οµάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου – πριν από την λήξη του κανονικού χρόνου
(συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτυ) – εκτός από τις άλλες
κυρώσεις που υφίσταται, δεν έχει δικαίωµα να πάρει το µερίδιο της από τις εισπράξεις του αγώνα.
β) Τα ποσά αυτά περιέρχονται στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, παράλληλα δε η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε αφαίρεση
πέντε (-5) βαθµών από τον πίνακα βαθµολογίας του Πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
II. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Οµάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύµφωνα µε το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που
έχει, τιµωρείται µε αφαίρεση τριών (-3) βαθµών από τον πίνακα βαθµολογίας του Πρωταθλήµατος που συµµετέχει,
ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
III. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
α) Οµάδα που δηλώνει συµµετοχή στο Κύπελλο απαγορεύεται να παραιτηθεί.
β) Παράβαση της παραπάνω διάταξης έχει σαν συνέπεια την αφαίρεση τριών (-3) βαθµών από τον πίνακα της
βαθµολογίας του Πρωταθλήµατος που µετέχει η οµάδα.
IV. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ
Οµάδα που δεν εµφανίζεται να αγωνιστεί, εκτός από τις άλλες συνέπειες, χάνει τον αγώνα και της αφαιρούνται
τρεις (-3) βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας του Πρωταθλήµατος που συµµετέχει.
Για την οµάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνετε υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρµόζονται αναλογικά οι
διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π και του Πειθαρχικού Κώδικα.
Οµάδα που παραιτείται από τον τελικό κυπέλλου, τιµωρείται µε ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθµών από το
επόµενο πρωτάθληµα και οµάδα που αποχωρεί από τον τελικό µετά την έναρξή του, τιµωρείται µε ποινή αφαίρεσης
δέκα (10) βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα.
Εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 41 του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
11. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Υπόχρεη οµάδα για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα είναι η γηπεδούχος (άρθρο 7 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 21 παρ. 2α εδάφ. δδ του Κ.Α.Π.).
Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 (όπως µέχρι σήµερα) οι άδειες για την τέλεση των ποδοσφαιρικών
αγώνων του Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ θα εκδίδονται µε φροντίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Λασιθίου (Ε.Π.Σ.Λ.).
12. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
α. Κάθε µία από τις οµάδες που διαγωνίζεται πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό
που θα χρησιµοποιούν οι ποδοσφαιριστές της.
β. Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, έχοντας την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε
οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).
γ. Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι εκείνα που αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση
των διαγωνιζοµένων µέσα πρώτων βοηθειών και να µεριµνούν εγγράφως απευθυνόµενοι σε αρµόδιο φορέα,
για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας. Εάν διεξαχθεί,
ο µεν Διαιτητής παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος οµάδα χάνει τον αγώνα και της
επιβάλλεται χρηµατική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
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δ. Το χρηµατικό πρόστιµο για την µη παρουσία γιατρού αγώνα, θα περιέρχεται στο Λογαριασµό 302/620059-18
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ή στο Λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς 5756-021620-012.
13. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα συντάσσεται µε στυλό µελάνης ή διαρκείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π. σχετικό Φύλλο
Αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα τα οποία θα είναι έντυπα της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

14. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
α. Για κάθε αγώνα Κυπέλλου θα ορίζεται από τη διοργανώτρια του αγώνα (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ), εφόσον υπάρχει
δυνατότητα εκπρόσωπος της (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) που θα έχει τις καθοριζόµενες υποχρεώσεις του σχετικού άρθρου 13
του Κ.Α.Π.
β. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο Παρατηρητής που ορίσθηκε από τη διοργανώτρια, τότε οι
διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να υποδείξουν από ένα πρόσωπο σύµφωνα µε όσα προβλέπεται από το αντίστοιχο
άρθρο 13 του Κ.Α.Π.
γ. Οι διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να συµµορφώνονται στις υποδείξεις και τις εντολές του Παρατηρητή.
δ. Ο Παρατηρητής υποχρεούται να συντάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση αµέσως µετά την λήξη του αγώνα
έκθεση που θα περιέλθει στη διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) όπως ορίζεται από το Κ.Α.Π.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 13 του Κ.Α.Π.).
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα έξοδα για µετακίνηση καθ’ ολοκληρία βαρύνουν την οµάδα που µετακινείται, χωρίς αυτή να δικαιούται να
τα πάρει από τις εισπράξεις του αγώνα. Η τιµή των εισιτηρίων των αγώνων Κυπέλλου καθορίστηκε µε απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στις 23-8-2017 σε 5 ευρώ, τα δε Αθλητικά και Στρατιωτικά σε 2,5 ευρώ (γενική είσοδος).
Η Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΟΥ έχει το δικαίωµα να αναθέτει την οικονοµική επιστασία των αγώνων στα Σωµατεία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ότι το Σωµατείο διέθεσε σε φιλάθλους πλαστά ή µε
µεγαλύτερη από την καθορισµένη τιµή, επιβάλλεται σε αυτό το Σωµατείο πρόστιµο από 30 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά
την κρίση της Ένωσης.
Σαν πλαστά εισιτήρια θεωρούνται εκείνα που µπαίνουν σε κυκλοφορία χωρίς να σφραγιστούν από τις αρµόδιες
αρχές, καθώς και εκείνα που παραγγέλθηκαν µε πρωτοβουλία του Σωµατείου, χωρίς την έγκριση της Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

16. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο ορισµός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους αγώνες Κυπέλλου θα γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
17. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σωµατείο πού επιθυµεί την παρουσία Παρατηρητή Διαιτησίας σε αγώνα του πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα µε
αίτησή του, (48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα) στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ πού είναι η µόνη
αρµόδια για τον ορισµό του. Τα έξοδα αποζηµίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το Σωµατείο πού υποβάλει
την αίτηση και τα οποία είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20€).
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18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α) Ενστάσεις επιτρέπονται από µέρους των οµάδων που αγωνίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κ.Α.Π.:
1. Ένσταση που γράφεται στο Φ.Α., σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο.
2. Ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ µε ιδιαίτερο έγγραφο του σωµατείου που κάνει την
ένσταση, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το ίδιο άρθρο.
β) Οι ενστάσεις των σωµατείων που υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ πρέπει να συνοδεύονται και από το
νόµιµο χρηµατικό παράβολο το οποίο καθορίζεται για όλα τα είδη ενστάσεων που αναφέρονται σε αγώνες
Κυπέλλου σε εκατό πενήντα (150) ευρώ.
γ) Κάθε είδος ένστασης πρέπει να υποβάλλεται µε ξεχωριστό υπόµνηµα, διαφορετικά απορρίπτεται σαν τυπικά
απαράδεκτη.
δ) Το παράβολο που συνοδεύει την ένσταση του σωµατείου σε περίπτωση που απορρίπτεται η ένσταση,
καταπίπτει υπέρ του Ταµείου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, και ειδικά στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής
Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή
στο λογαριασµό 5756-021620-012 της Τράπεζας Πειραιώς, σε περίπτωση δε που γίνεται δεκτή η ένσταση
επιστρέφεται στο Σωµατείο.
19. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
1.

Στη νικήτρια οµάδα του Τελικού αγώνα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος απονέµεται από την Ε.Π.Σ.
Λασιθίου κύπελλο, 30 µετάλλια µετά διπλωµάτων, µετά τη λήξη του αγώνα.

2.

Στη φιναλίστρια οµάδα του Τελικού αγώνα Κυπέλλου επίσης κύπελλο και 30 µετάλλια µετά διπλωµάτων,
µετά τη λήξη του αγώνα.

3.

Στον διαιτητή, στους βοηθούς διαιτητών απονέµεται από µία πλακέτα, µετά τη λήξη του αγώνα.

4.

Στους προπονητές των δύο οµάδων απονέµεται µετάλλιο µετά διπλώµατος, µετά τη λήξη του αγώνα.

5.

α) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν µέρος στον τελικό αγώνα Κυπέλλου, καθώς και οι
αναπληρωµατικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και µετάλλια, µε πρώτη τη
νικήτρια οµάδα και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε.
β) Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την υποχρέωση, τιµωρούνται µε ποινή
αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών Πρωταθλήµατος και χρηµατική ποινή διακοσίων (200) ευρώ
και εφ’ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωµατείου και της διοίκησής του κατά την κρίση της
διοργανώτριας τιµωρείται µε απώλεια του πρώτου επίσηµου αγώνα του πρωταθλήµατος στο οποίο
δικαιούται να µετέχει της εποµένης περιόδου και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1.

Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δηµιουργούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των
Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις Οµάδες που µετέχουν στα Πρωταθλήµατα της
Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, επιλύονται αποκλειστικά και µόνο από τα Αρµόδια θεσµοθετηµένα Αθλητικά Όργανα,
απαγορευµένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια (άρθρο 35 παρ. 1 του Κ.Α.Π.).

2.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Οµάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το
Πρωτάθληµα που µετέχει από την ηµέρα άσκησης της προσφυγής.

3.

Ειδικά προκειµένου για οικονοµικές διαφορές µεταξύ των Σωµατείων της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και των
Προπονητών τους, ισχύουν όσα προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τις ειδικές διατάξεις
του Κανονισµού Προπονητών.
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Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.
21. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Οµάδα που δεν θα κατέβει να αγωνιστεί σε αγώνα Κυπέλλου εκτός τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Α.Π.
η οµάδα επιβαρύνεται µε χρηµατικό πρόστιµο διακόσια (200) ευρώ, από τα οποία θα πληρώνεται η Διαιτησία, ο
γιατρός και τα υπόλοιπα θα περιέρχονται στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα
Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή στο λογαριασµό 5756-021620-012 της
Τράπεζας Πειραιώς.
Οι παραπάνω κυρώσεις εφαρµόζονται κατά γράµµα ανεξαρτήτως αν το Σωµατείο ειδοποιήσει µε επίσηµο
έγγραφό του την Διοργανώτρια Αρχή Ε.Π.Σ. Λασιθίου. Σωµατείο Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας που θα δηλώσει συµµετοχή την
ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 και αποχωρήσει από το Κύπελλο για οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη των
αγώνων του Κυπέλλου της ποδοσφαιρικής περιόδου την επόµενη ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 θα πρέπει
προκειµένου να δηλώσει συµµετοχή να καταβάλλει µαζί µε τα χρηµατικά παράβολα της δήλωσης Συµµετοχής
(Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου) στην Ε.Π.Σ. Λασιθίου το τριπλάσιο παράβολο δηλώσεων συµµετοχών ανά
κατηγορία.
Σε διαφορετική περίπτωση το Σωµατείο δεν θα µπορεί να συµµετέχει στο Κύπελλο της Ε.Π.Σ. Λασιθίου της
ερχόµενης ποδοσφαιρικής περιόδου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη των άρθρων 17 και 21 του Κ.Α.Π.
22. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:
α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή.
β) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή.
2. α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή θα αναγράφει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του
ποδοσφαιριστή και του σωµατείου στο οποίο ανήκει και θα φέρει βεβαίωση του «Κέντρου Προληπτικού
Ελέγχου Αγωνιστικής Ικανότητας Ποδοσφαιριστών Ε.Π.Ο.», ότι ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σ’ όλες τις
προβλεπόµενες από την παρ. 2 εδ. β του παρόντος άρθρου υποχρεωτικές υγειονοµικές εξετάσεις.
β) Οι πρωτοεγγραφόµενοι και όλοι ανεξαιρέτως οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, που επιθυµούν να
αποκτήσουν ή διατηρήσουν την δυνατότητα συµµετοχής των σε αγώνες τοπικών και εθνικών ερασιτεχνικών
πρωταθληµάτων, υποχρεούνται κατά την πρώτη εγγραφή των και εν συνεχεία διαδοχικά εντός κάθε έτους
από της ηµεροµηνίας της πρώτης εγγραφής των, να υποβάλλονται µέσω των οικείων Ε.Π.Σ. στις ακόλουθες
εξετάσεις: 1) Γενική αίµατος, 2) Τ.Κ.Ε., 3) Σάκχαρο αίµατος, 4) Ουρία αίµατος, 5) Ουρικό οξύ αίµατος, 6)
Χοληστερίνη – τριγλυκερίδια, 7) Αµυλάση, 8) Κάλιο, 9) γ-GT, 10) Αλκαλική φωσφατάση, 11) Κρεατινίνη, 12)
CK, 13) SGOT, 14) SGPT, 15) Χολερυθρίνη, 16) Γενική ούρων, 17) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 18)
Υπερηχοκαρδιογράφηµα.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω υποχρεωτική εξετάσεων διαβιβάζονται στο «Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου
Αγωνιστικής Ικανότητας Ποδοσφαιριστών Ε.Π.Ο.», το οποίο καταχωρεί στο δελτίο ατοµικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή, τη βεβαίωση της παρ. 2 εδ. α του παρόντος άρθρου. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για ένα µόνο
έτος, καταχωρείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο στην οικεία στήλη του δελτίου ατοµικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή και πρέπει να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές που επιθυµούν, εκτός των σταθµών προληπτικού ελέγχου που λειτουργούν στις Ε.Π.Σ.,
µπορούν να πραγµατοποιούν τις προαναφερόµενες υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις σε δηµόσια ή
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ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και να προσκοµίζουν τις εξετάσεις και τα αποτελέσµατα αυτών στην οικεία Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων.
Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, θα ανακαλείται προσωρινά για όσο χρόνο ο ποδοσφαιριστής
αρνείται ή παραλείπει να υποβληθεί στια ανωτέρω εξετάσεις.
γ) Στις Ενώσεις Ποδοσφαιριστών Σωµατείων που δεν έχει ολοκληρωθεί το νέο αυτό σύστηµα, εξακολουθεί
για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 να ισχύει η κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών. Στην κατάσταση
υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και του
σωµατείου που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαµβανόµενοι
στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας τους. Η
ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγµατοποιείται µόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο
ή πνευµονολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος
για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Η µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο του
πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά και εντός 24ώρου από της ιατρικής θεωρήσεώς του, στη
διοργανώτρια µε ευθύνη του σωµατείου, αποτελεί δε το αδιαµφισβήτητα επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση
ενστάσεων και προσφυγών. Η κατάθεση, στη διοργανώτρια, της κατάστασης υγείας των ποδοσφαιριστών,
εφ’ όσον έχει συντελεσθεί πέραν της 24ώρου προθεσµίας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή κύρωση, µε τη βασική
πάντοτε προϋπόθεση, ότι η κατάθεση αυτή έχει πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε πριν από τη τέλεση του
αγώνα.
3. Η ταυτότητα προπονητή εκδίδεται κατ’ έτος για τα εθνικά πρωταθλήµατα από την Ε.Π.Ο. για δε τα τοπικά
ερασιτεχνικά από τις οικείες Ε.Π.Σ.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωµατικών, του προπονητή που
δεν παρέδωσε την ταυτότητά του.
5. Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιµωρείται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο µε ποινή απαγόρευσης
διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 18 του Κ.Α.Π.).
23. ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
O Tελικός Αγώνας του Κυπέλλου για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ένωσής µας (1η Φάση) θα
διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο πού ορίζει κατά την κρίση της η Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ (άρθρο 42 -4Κ.Α.Π)
την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 σύµφωνα µε το αριθµό πρωτοκόλλου 22128/11-08-2017 έγγραφο της
Ε.Π.Ο. και στην περίπτωση πού δοθεί παράταση για νέα ηµεροµηνία ο Τελικός Αγώνας θα διεξαχθεί
την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018.
24. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η επίσηµη αλληλογραφία της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ διακινείται,νοµίµως,µέσω ταχυδροµείου ή ιδιωτικού ταχυδροµείου
(courier) ή τηλεοµοιοτυπίας (FAX) ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
25. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Απαγορεύεται η έναρξη αγώνα Κυπέλλου εάν έστω και µια από τις διαγωνιζόµενες οµάδες κατέβει στον
αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές.
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β) Δεν είναι δυνατή η συνέχιση αγώνα Κυπέλλου εφόσον µία ή και οι δύο διαγωνιζόµενες οµάδες παρέµειναν
στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές. Οι διαιτητές στην περίπτωση αυτή έχει την
υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα (άρθρο 21 Κ.Α.Π.).
γ) Τα γήπεδα που γίνονται οι αγώνες Κυπέλλου είναι στην απόλυτη διάθεση της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
δ) Η Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ θα χρησιµοποιεί τα γήπεδα κατά την κρίση της, η δε ανάµειξη στο έργο της αυτό
οποιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται.
26. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η διεξαγωγή του Κυπέλλου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως ισχύουν κατά την ηµέρα έναρξης
των αγώνων του παραπάνω Κυπέλλου.
β) Η ερµηνεία των διατάξεων του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης Κυπέλλου ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
γ) Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση προσχώρησης µεταξύ της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σαν διοργανώτρια του
Κυπέλλου και των Σωµατείων που θα δηλώσουν συµµετοχή.
δ) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη Κυπέλλου, από τον Κ.Α.Π., καθώς και από τις διατάξεις της
αθλητικής νοµοθεσίας, θα επιλύεται µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Με εξαίρετη τιµή
Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
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