ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2018-2019
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
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
Πρόεδρος: Χριστινάκης Εμμανουήλ
Μέλοι: Τουρλούκης Δημήτριος , Καμινογιανάκης Νικόλαος ,Φαλκωνάκης Μιχαήλ,
Μπαριτάκη Χαρά , Γκούντρας Θεοφάνης.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι:
1. Η εφαρμογή της παρούσης και η έγκριση συμμετοχής των ομάδων
2. Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση των αγώνων.
3. Η εξεύρεση γηπέδων και ο ορισμός των αγώνων,
4.. Η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έχουν οι αθλητικοί Σύλλογοι τις 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..2005-2006 (Κ 14)
2..2007-2008 (Κ 12)
3..2009-2010 (Κ 10)
Μετά την έγκριση των δηλώσεων και καταστάσεων συμμετοχής, μπορούν να υποβληθούν στην οργανωτική επιτροπή
συμπληρωματικές και μέχρι την λήξη της 3η" 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 .
ΑΡΘΡΟ 4-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α. Στους αγώνες ηλικίας Κ 14 ( 2005-2006) 11X11, ο αγώνας διεξάγεται σε δύο ημίχρονα των 40
λεπτών έκαστο.
β. Οι όμιλοι ηλικίας Κ 12(2007 – 2008) θα αγωνίζονται σε γήπεδα 9x9 , η συνολική διάρκεια των
αγώνων σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών
γ. Όλοι οι όμιλοι ηλικίας Κ 10 (2009 – 2010) θα αγωνίζονται σε γήπεδα 7x7 η συνολική διάρκεια
των αγώνων σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών.
* Ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο τέλος της προκήρυξης

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 και χρηματικό
πρόστιμο 50 ευρώ .
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 μετά από συνεννόηση των ομάδων αθλητές ομάδων που δεν
αγωνίζονται για εμπειρία , προπονητές άλλων ομάδων του τουρνουά ή πολίτες με αναγνωρισμένη σχετική εμπειρία.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΙΑ ΤΡΙΚΗ 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 των ομάδων που θα είναι τυπικά
γηπεδούχοι ( ούτως ώστε να καταμερίζεται το ποσό) θα παρίσταται ιατρός ή προσωπικό του ΕΚΑΒ.
Αγώνας δεν ξεκινά ή διακόπτεται εφόσον δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ιατρού ή προσωπικού του ΕΚΑΒ .
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας αθλητή κατά την διάρκεια αγώνα προκύπτουν οποιεσδήποτε
ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, η διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 8 -ΓΗΠΕΔΑ
Θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα των ομάδων όλου του νόμου , και για τις μικρές κατηγορίες τα 5X5 που
μπορεί να έχουν δηλώσει και συμμετοχή. Οι αγώνες θα γίνονται ανά κατηγορία την ίδια μέρα και στο ίδιο
γήπεδο
ΑΡΘΡΟ 9-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 50 ευρώ ανά ομάδα .

ΑΡΘΡΟ ΙΟ -ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Με ευθύνη του διαιτητή ή συνοδών ομάδων η μέλους της Επιτροπής της ΕΠΣΛ συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο
αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών, η υπογραφή των συνοδών των ομάδων, η υπογραφή των διαιτητών
και ιατρού.

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 λεπτό/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 ζ?/ς 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 συνοδός- παράγοντας 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 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 21.00.
Έναρξη αγώνων το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
Βάση κανονισμών της ΕΠΟ
Κατηγορία Κ-10
Παιχνίδι 7 vs 7
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2009 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός
περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο.
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει έξι παίκτες
εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό)
από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δέκα
ποδοσφαιριστές, από τους οποίους τρεις ή περισσότεροι θα είναι αλλαγές. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη τη διάρκεια του
αγώνα εκτός από αυτή του τερματοφύλακα η οποία θα γίνεται όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει).
Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγών)
Επιπλέον παίκτης: σε περίπτωση που η διαφορά τερμάτων φτάνει στα 4 παραπάνω για μία ομάδα θα μπορεί η ομάδα που
υπολείπεται στα τέρματα να χρησιμοποιεί έναν επιπλέον παίκτη. Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο
επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 7 vs Ο επιπλέον παίκτης κατά τη διάρκεια του
αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται
επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα
παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο
τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η
διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα
δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού
επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης
των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: Ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την
επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως
ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη.

Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη.
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή πέναλτι.
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
Δεν υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα.
Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το
σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα
με τα χέρια εντός και εκτός μεγάλης περιοχής. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι, εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό
δεν επιτρέπεται και το παιχνίδι ξεκινά από τον τερματοφύλακα με την μπάλα στα χέρια. Αν αυτό επαναληφθεί τότε δίνεται
ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της. Το σημείο που επαναρχίζει το παιχνίδι ορίζεται
στο κέντρο του γηπέδου.
Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος
τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Αν το ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει από την ομάδα που έχει την μπάλα προς την δική της
εστία και η μπάλα περάσει τη γραμμή τέρματος τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα και ο αγώνας επαναρχίζει από το
σημείο του κόρνερ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m
από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
Το σημείο πέναλτι είναι 6 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος (η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται αξιολογείται από
τον διαιτητή).
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το
κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει τη μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η
επαναφορά της μπάλας γίνεται λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στον παίκτη τον σωστό τρόπο
εκτέλεσης και δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο παίκτη να επαναφέρει την μπάλα με το σωστό τρόπο. Σε περίπτωση που αυτή η
διαδικασία επαναλαμβάνεται ο διαιτητής δίνει αλλαγή χτυπήματος και η μπάλα επαναφέρεται από την αντίπαλη ομάδα.
Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το
παιχνίδι και εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι επαναρχίζει από τον τερματοφύλακα με ρίψη της
μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ξανά τότε δίνεται πλάγια επαναφορά στο ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης ομάδας που
δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο
χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 1 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. Η αντίπαλη ομάδα
τοποθετείται εκτός της γραμμής πίεσης (πίσω από τη μεσαία γραμμή). Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της
γραμμής πίεσης μόνο όταν ένας παίκτης (της ομάδας που επιτίθεται) υποδεχτεί την μπάλα από τον τερματοφύλακα.
Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι με επανάληψη του ελεύθερου
χτυπήματος. Επιτρέπεται στον τερματοφύλακα αν αυτός το κρίνει να παίξει την μπάλα πιο γρήγορα παρόλο που η αντίπαλη
ομάδα δεν είναι εκτός γραμμής πίεσης.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας
μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ12
Παιχνίδι 9 vs 9
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός
περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και δύο
(2) έτη (μεγαλύτερα).

Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει οκτώ
παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα
(χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι
18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι
αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι
αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται
επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα
παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος
κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η
διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα
δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού
επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
Μπάλα εκτός παιχνιδιού: η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των
διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
Επίτευξη τέρματος: ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την
επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως
ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη.
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη.
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή πέναλτι.
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου)
από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ). Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η
μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο
χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα
με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την
μπάλα στην κατοχή της.
Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος
τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε
απόσταση 5 m από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
Το σημείο πέναλτι είναι 8 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος (η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται αξιολογείται από
τον διαιτητή).
Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το
κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει την μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η
επαναφορά της μπάλας γίνει λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγή χτυπήματος. Η μπάλα
επαναφέρεται από το ίδιο σημείο αλλά από την αντίπαλη ομάδα.

Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το
παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο
χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 3 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.
Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας
μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ14
Παιχνίδι 11 vs 11
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Ισχύουν οι διεθνής κανονισμοί , επιπλέον:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2005 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019).
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει δέκα
παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα
(χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι
18 παίκτες και να χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι επτά θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι
αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά επτά. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την
διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές
για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε
δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται
επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ40 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο
τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Iσχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.
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