ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2016-2017
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Σ.Λ.
ΓΕΝΙΚΑ: Η Ε.Π.Σ.Λ. διοργανώνει το συγκεκριµένο πρωτάθληµα µε σκοπό την άθληση
των νέων και ενίσχυση της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των διαγωνιζοµένων τµηµάτων
υποδοµής των αθλητικών συλλόγων.
-Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισµού ή πρωταθλητισµού µεταξύ των
συµµετεχόντων φορέων και αθλητών, αλλά µόνο συµµετοχή στην ψυχαγωγία που
προσφέρει η άθληση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Χριστινάκης Εµµανουήλ (Πρόεδρος)
Πατεράκης Γεώργιος ( Μέλος)
Μπαριτάκη Χαρά ( Μέλος)
Έργο της επιτροπής αυτής είναι :
α. Η εφαρµογή της παρούσης και η έγκριση συµµετοχής των οµάδων
β. Η επιλογή του συστήµατος αγώνων και η κλήρωση των αγώνων.
γ. Η εξεύρεση γηπέδων και ο ορισµός των αγώνων.
δ. Η επιλογή και ο ορισµός ιατρών στους αγώνες
ε. Η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων

ΑΡΘΡΟ 1 . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έχουν οι αθλητικοί Σύλλογοι των ΕΠΣΛ και τα αθλητικά κέντρα που αναγνωρισµένα
διατηρούν
τµήµατα υποδοµής , αρκεί να υποβάλλουν όπως προβλέπεται σχετική
δήλωση συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 2 . ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το αθλητικό σωµατείο ή το αθλητικό κέντρο που επιθυµεί να συµµετέχει , πρέπει να
υποβάλλει µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία δήλωση συµµετοχής και κατάσταση των
αθλητών ανά κατηγορία(ηλικία).Στην δήλωση αυτή του σωµατείου πέραν των στοιχείων
των αθλητών µε την ηµεροµηνία γέννησης τους , πρέπει να φαίνονται τα στοιχεία του
προπονητή και του υπευθύνου του σωµατείου .
Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται από τους νόµιµους
εκπροσώπους του σωµατείου ή του κέντρου , οι οποίοι µεταξύ των άλλων θα
διαβεβαιώνουν σε αυτήν ότι αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(ΗΛΙΚΙΕΣ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1.
2002-2003 (ΠΑΙΔΕΣ)
2.
2004-2005 (ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ)
3.
2006-2007 (JUNIOR)
4.
2008-2009 (PROJUNIOR)
Σε κάθε κατηγορία όµιλο οµάδων , σωµατείο ή αθλητικό Κέντρο δεν µπορεί να
συµµετέχει µε περισσότερες της µία οµάδας.
Μετά την έγκριση των δηλώσεων και καταστάσεων συµµετοχής , µπορούν να υποβληθούν
στην οργανωτική επιτροπή συµπληρωµατικές και µέχρι την λήξη της 3ης αγωνιστικής

ηµέρας των αγώνων , µε την προϋπόθεση ότι οι αθλητές που συµπεριλαµβάνονται δεν
έχουν αγωνισθεί µε άλλη οµάδα στην ίδια διοργάνωση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Οµάδα που χρησιµοποιήσει αποδεδειγµένα ποδοσφαιριστές
µεγαλύτερης ηλικίας από αυτούς που προβλέπει η Προκήρυξη την πρώτη φορά θα
χάνει τον αγώνα και τη δεύτερη θα ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ από το Πρωτάθληµα και θα
αφαιρούνται 3 Βαθµοί από τον Βαθµολογικό Πίνακα.
Οµάδα που δεν παρουσιαστεί στο γήπεδο χωρίς να ενηµερώσει για δεύτερη
(2η) φορά ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ από το συγκεκριµένο πρωτάθληµα αλλά και από το
επόµενο.ΑΡΘΡΟ 4-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς κανονισµοί αγώνων ποδοσφαίρου 11Χ11 και 8Χ8 µε τις παρακάτω
εξαιρέσεις:
α. Στους αγώνες ηλικίας 2002-2003,2004-2005 11Χ11, ο αγώνας διεξάγεται σε
δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών έκαστο.
Η κάθε οµάδα κατά την διάρκεια του αγώνα(11Χ11) έχει το δικαίωµα
να
πραγµατοποιήσει τόσες αλλαγές , όσος και ο αριθµός των δηλωθέντων
αναπληρωµατικών.
β. Παίκτες οι οποίοι εξέρχονται του αγωνιστικού χώρου επιτρέπεται να αγωνισθούν
ξανά.
γ. Οι όµιλοι ηλικίας 2006 – 2007 θα αγωνίζονται σε γήπεδα 9x9 , η συνολική
διάρκεια των αγώνων σε δύο ηµίχρονα των 25΄.
δ. Όλοι οι όµιλοι ηλικίας 2008 – 2009 θα αγωνίζονται σε γήπεδα 8x8 η συνολική
διάρκεια των αγώνων σε δύο ηµίχρονα των 25΄.
ΑΡΘΡΟ 5- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η νικήτρια οµάδα λαµβάνει 3 βαθµούς , και η ηττηθείσα 0 βαθµούς .Σε περίπτωση
ισοπαλίας κάθε οµάδα παίρνει από 1 βαθµό.
- Μηδενίζεται η οµάδα που δεν θα παρουσιασθεί αδικαιολόγητα στον
αγωνιστικό χώρο.
- Μηδενίζεται η οµάδα που θα καταστεί οριστικά υπαίτια διακοπής ενός
αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.
- Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα λόγω επεισοδίων, η υπαίτια
οµάδα πέραν του µηδενισµού, αφαίρεση 3 βαθµών από τον βαθµολογικό
πίνακα.
- Οµάδα που συγκεντρώνει δύο µηδενισµούς , αποκλείεται από την συνέχεια
του τουρνουά.
ΑΡΘΡΟ 6- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσηµοι διαιτητές ή πολίτες , µε αναγνωρισµένη σχετική
εµπειρία.

ΑΡΘΡΟ 7-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η Ε.Π.Σ.Λ. ουδεµία ευθύνη φέρει για την υγεία των αθλητών , και των άλλων
παραγόντων που συµµετέχουν στο τουρνουά.
Σε όλους τους αγώνες και καθ όλη την διάρκεια τους , µε ευθύνη της οργανωτικής
επιτροπής θα παρίσταται ιατρός.

Αγώνας δεν ξεκινά ή διακόπτεται εφόσον δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ιατρού .
Ο ιατρός ορίζεται µε ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής .
Εάν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας αθλητή κατά την διάρκεια αγώνα προκύπτουν
οποιεσδήποτε ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις , η διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Λ. δεν έχει
καµία υποχρέωση ή ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 8-ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Θα χρησιµοποιηθούν τα γήπεδα των οµάδων όλου του νόµου , και για τις µικρές
κατηγορίες τα 5Χ5 που µπορεί να έχουν δηλώσει και συµµετοχή.
ΑΡΘΡΟ 9-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Ε.Π.Σ.Λ. θα καλύψει τα έξοδα αποζηµίωση Ιατρών και Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 10 -ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Με ευθύνη του διαιτητή συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται
ονοµατεπώνυµα των αθλητών , η υπογραφή των αρχηγών των οµάδων ,
η υπογραφή των διαιτητών ,ιατρού,..

τα

ΑΡΘΡΟ 11- ΠΟΙΝΕΣ
Οι ποινές που επιβάλλονται είναι αυτές που προβλέπονται από την παρούσα και από τον
επίσηµο κανονισµό αγώνων ποδοσφαίρου(Κ.Α.Π.)
ΑΡΘΡΟ 12-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Οι οµάδες οφείλουν να προσέρχονται στο γήπεδο µισή ώρα πριν την προγραµµατισµένη
ώρα έναρξης του παιγνιδιού.
Δεκαπέντε λεπτά(15΄) πριν την έναρξη οφείλουν να προσκοµίζουν στον διαιτητή.
Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας ή δελτία για όλες τις Κατηγορίες (πρωτότυπα ή
ακριβή αντίγραφα) µε φωτογραφία. Σε περίπτωση αλλοδαπού αθλητή το πιστοποιητικό
γέννησης πρέπει να είναι µεταφρασµένο και θεωρηµένο όπως προβλέπεται από το νόµο ,
ή επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας . Σε περίπτωση που
θα ζητηθεί από οµάδα να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας ή τα
δελτία και δεν το πράξει ο αγώνας θα διεξαχθεί αλλά θα κατοχυρωθεί στην αντίπαλη
οµάδα.
Κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα και το έτος γέννησης των αθλητών συµπληρωµένη
και υπογεγραµµένη ως το άρθρο 4 της παρούσης και θεωρηµένη από την οργανωτική
επιτροπή ΕΠΣΛ.
Είναι υποχρεωτική η
υποβολή της κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών,
υπογεγραµµένη από ιατρό ή η προσκόµιση των πιστοποιητικών υγείας των
ποδοσφαιριστών κάθε οµάδας που θα συµµετέχει στους αγώνες.
Η κατάσταση αυτή θα προσκοµίζεται σε κάθε αγώνα της οµάδας.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αθλητής ο οποίος δεν έχει
πιστοποιητικό γεννήσεως (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) µε φωτογραφία.
Σε καµιά περίπτωση αθλητής, ο οποίος είναι ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ σε συγκεκριµένο όµιλο
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλο όµιλο της ίδιας κατηγορίας.
Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση συµβεί κάτι τέτοιο και γίνει ένσταση από την
αντίπαλη οµάδα, ο αγώνας θα κατακυρωθεί υπέρ της αντίπαλης οµάδας

(την πρώτη φορά ) και σε περίπτωση που συµβεί και δεύτερη φορά η ΥΠΟΤΡΟΠΗ
οµάδα ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ από το πρωτάθληµα.
Σε περίπτωση που οµάδα χρησιµοποιήσει αθλητή µε πιστοποιητικό γέννησης, που
δεν ανήκει στον αγωνιζόµενο αθλητή (πλαστοπροσωπία) ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ από το
πρωτάθληµα ενώ ο προπονητής και ο υπεύθυνος της Οµάδος ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ στις
κυρώσεις που αναφέρονται στον Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 13- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π. και για τις περιπτώσεις που
προβλέπει.
Καταγράφονται στο Φ.Α. και υποστηρίζονται εγγράφως εντός 48 ωρών στην Οργανωτική
Επιτροπή η οποία οφείλει να εκδικάσει την ένσταση πριν τους επόµενους αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 14.ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πέραν του προπονητή και των αναπληρωµατικών παικτών , στον πάγκο κάθε οµάδας
κατά την διάρκεια εκάστου αγώνα , µπορεί να παρευρίσκεται ΜΟΝΟ ένας συνοδόςπαράγοντας αυτής , υποκείµενος και αυτός στους κανόνες που διέπουν την συµπεριφορά
των συµµετασχόντων.
Στις οµάδες και στους αθλητές θα απονεµηθούν αναµνηστικά διπλώµατα και µετάλλια .
-Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα µπορεί να ρυθµισθεί µε απόφαση της
Οργανωτικής Επιτροπής .
Δηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 21.00.
Έναρξη αγώνων το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Σ.Λ.
ΑΓΗΣΗΛΑΟΣ ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

