ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθ.Πρωτ. 818

Βόλος 7/9/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας έχοντας υπόψη :
1. Το ισχύον καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.
3. Τις διατάξεις της Ε.Π.Ο.
4. Τις διατάξεις των κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου
5. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ.
Και θέλοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών
σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη
σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια
της ευγενικής άμιλλας αλλά και της προσήκουσας αρωγής και ευδοκίμησης
των νέων αθλητών στους ποδοσφαιρικούς στίβους
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες των πρωταθλημάτων κατηγοριών:
1. Κ – 16 (2003-2004)
2. Κ – 14 (2005-2006)
3. Κ – 13 (2006 - Ειδική κατηγορία 9 Χ 9)
4. Κ – 12 (2007)
5. Κ – 11 (2008)
6. Κ – 10 (2009)
7. Κ – 9 (2010)
μεταξύ των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της για τη περίοδο 20182019. Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήματα γίνεται
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική
διάπλαση κλπ) που συγκροτούν τις ομάδες.
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμής
της Ε.Π.Σ.Θ.
τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα
πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ (Α’, Β’ & Γ’) την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.
2. Τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής (καταβάλλοντας
ταυτόχρονα χρηματικό παράβολο για κάθε γκρουπ ανά κατηγορία ύψους
τριάντα (30) ευρώ) στα γραφεία της ΕΠΣΘ το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 21/9/2018 και ώρα 21:00. Για κάθε ηλικιακή κατηγορία στην οποία
θα συμμετάσχει το σωματείο με ομάδα του, χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση
συμμετοχής.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ομάδων σωματείων στα
Πρωταθλήματα Υποδομών είναι η μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητάς τους
προς την ΕΠΣΘ. Σε αντίθετη δε περίπτωση, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση
συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1.Στο πρωτάθλημα Κ-16 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2003 και νεότεροι.
2.Στο πρωτάθλημα Κ-14 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2005 και νεότεροι.
3.Στο πρωτάθλημα Κ-13 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2006 και νεότεροι.
4.Στο πρωτάθλημα Κ-12 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2007 και νεότεροι.
5.Στο πρωτάθλημα Κ-11 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2008 και νεότεροι.
6.Στο πρωτάθλημα Κ-10 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2009 και νεότεροι.
7.Στο πρωτάθλημα Κ-9 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη
2010 και νεότεροι.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΣΤΙΕΣ - ΜΠΑΛΑ
Ηλικία

Σχέσεις

Διάρκεια

Κ - 16

11 vs 11

2 Χ 40'

Κ - 14
Κ - 13
Κ - 12
Κ - 11
Κ - 10
Κ-9

11 vs 11
9 vs 9
9 vs 9
9 vs 9
7 vs 7
7 vs 7

2 Χ 35'
2 Χ 35'
2 Χ 30'
2 Χ 30'
2 Χ 30'
2 Χ 25'

Διαστάσεις
60 - 68 m x 100 - 105
m
60 - 68 m x 100 - 105
m
50 m x 70 m
40 m x 65 m
40 m x 65 m
30 m x 50 m
30 m x 50 m

Εστίες
2,44 m x 7,32
m
2,44 m x 7,32
m
2mx5m
2mx5m
2mx5m
2mx3m
2mx3m

Μπάλα
5
5
5
4
4
4
4

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-16, Κ-14
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 δεν
δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα. Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες
κάρτες. Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ. Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το
κέντρο της γραμμής τέρματος.
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-13, Κ-12, Κ-11
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).
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. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί
κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού
επαναλαμβάνεται.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ. Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει - περάσει τη
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 τότε η μπάλα
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δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία αρχίζει 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 μπάλος 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 μ. 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).
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.
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-10, Κ-9
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 7. Ο επιπλέον παίκτης κατά την διάρκεια του αγώνα
μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η διαφορά τερμάτων μπορεί να
μεγαλύτερη από τέσσερα.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο
στο συνολικό ράστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην
αρχική της τοποθέτηση.
Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την
έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται.
Δεν ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ. 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 αρχίζει 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
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τερματοφύλακα με τη μπάλα στα χέρια. Αν αυτό επαναληφθεί τότε δίνεται
ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
Το σημείο που αρχίζει 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 αρχίζει από το σημείο του
κόρνερ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι 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).
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 τη 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 αρχίζει 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 τη
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.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
1.Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και
να παραδίδουν στον διαιτητή :
α) Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ΕΠΟ (υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Κ16, Κ-14 & Κ-13)
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β) Κατάσταση υγείας καθώς και Πράξεων Συναίνεσης των ποδοσφαιριστών
θεωρημένη από γιατρό και ΕΠΣΘ .
γ) Ταυτότητα πιστοποίησης προπονητή.
δ) Ταυτότητα Υπευθύνου Αγωνιστικής λειτουργίας
2. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των
διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνος, οι
δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα, για να
τα ελέγξουν, μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης
πλαστοπροσωπίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν
από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται
στον αγωνιστικό χώρο έτοιμη για την έναρξη του αγώνα.
Λόγοι αναβολής ενός αγώνα που συνιστούν σπουδαίο λόγο αποτελούν
αποκλειστικώς και μόνον οι κάτωθι :




Εξετάσεις ( 4 ποδοσφαιριστές & άνω)
Τουρνουά (μέχρι 3 συμμετοχές ανά τμήμα για όλη την αγων. περίοδο)
Σχολική Εκδρομή (μέχρι 1 ανά τμήμα για όλη την αγων. περίοδο)

Στις περιπτώσεις εξετάσεων & τουρνουά θα πρέπει το Σωματείο να έχει
υποβάλλει εγγράφως το αίτημα στην Επιτροπή Ακαδημιών, να αποδεικνύει
προσηκόντως τον λόγο της αναβολής.
2.Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υποβολή σχετικής
ένστασης, επιβεβαίωση καταγγελίας κλπ) διαπιστωθεί αντικανονική
συμμετοχή ποδοσφαιριστή, μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς να είναι στην
κατάσταση ΕΠΣΘ, χωρίς κατάσταση υγείας, χωρίς ιατρική θεώρηση κλπ) το
τμήμα του Σωματείου που τον χρησιμοποίησε ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τους
παραπέρα αγώνες.
3. Το ίδιο ακριβώς ως άνω ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία θα
υποβληθεί και θα γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας. Ο εκπρόσωπος της
υπαίτιας ομάδας θα τιμωρείται με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους ενός (1) έτος. Ο παραβάτης ποδοσφαιριστής με
αποκλεισμό έως και δύο (2) έτη, στον προπονητή, δε , επιβάλλεται ποινή
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) τουλάχιστον
έτη.
4.Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που δηλώνονται στην
δήλωση συμμετοχής των σωματείων, θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της
τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Σε περίπτωση που
ποδοσφαιριστές, προπονητές, φροντιστές, συνοδοί, παράγοντες, οπαδοί κλπ
διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι
ομάδες τους θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Α.Π. (μέχρι
και με ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τους υπόλοιπους αγώνες του
πρωταθλήματος), κατά την απόλυτη (αλλά και αιτιολογημένη) κρίση του ΔΣ
της ΕΠΣΘ.
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5. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να παίζει σε δύο διαφορετικά ηλικιακά
γκρουπ της ιδιας ομάδας (και ποτέ σε γκρουπ μικρότερης ηλικίας), με
προυπόθεση να μην αγωνιστεί σε παραπάνω από έναν αγώνα εντός
24ώρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το
Σαββατοκύριακο 6-7/10/2018 για την Κατηγορίες Κ-16 & Κ-14, ενώ για τις
κατηγορίες Κ-13, Κ-12, Κ-11, Κ-10 & Κ-9 ορίζεται το Σαββατοκύριακο 1314/10/2018. Η κλήρωση όλων των κατηγοριών θα κοινοποιηθεί με νεότερη
ανακοίνωση.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για όλες τις κατηγορίες με μέριμνα της ‘Ενωσης θα ορίζονται επίσημοι
διαιτητές της Ε.Π.Σ.Θ. με αμοιβή 10 ευρώ για κάθε παιχνίδι ανά διαιτητή ή και
βοηθό, τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα.
Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής ή και οι βοηθοί, οι υπεύθυνοι των ομάδων θα
πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουν στην υπόδειξη προσώπου από τους
παρευρισκόμενους (επίσημου διαιτητή, φιλάθλου κ.λ.π.) που θα διαιτητεύσει
τον αγώνα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν στο έργο
του. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν την παραπάνω υποχρέωση θα
τιμωρείται η ομάδα τους με αποκλεισμό μιας (1) αγωνιστική στη κατηγορία
που συμμετέχουν. Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι
υποδειγματική. Την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι, οι εκπρόσωποι
και οι προπονητές των ομάδων, που πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά
των μικρών ποδοσφαιριστών προς τους διαιτητές, δίνοντας οι ίδιοι πρώτα το
καλό παράδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
1.

Σε

όλους

τους

αγώνες

είναι

υποχρεωτική,

με

ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα
ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να
είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής ή διασώστης ή φυσιοθεραπευτής
που έχει τελειώσει τα ΤΕΙ ή πρόσωπο που ασκεί παραϊατρικό
επάγγελμα, ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών
και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που
μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο Σωµατείο δεν έχει µεριµνήσει για την
παρουσία ενός εκ των ανωτέρω ατόµων, στον υπό διεξαγωγή αγώνα, όντας
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υπόχρεο αποκλειστικά προς τούτο, τότε ο αγώνας δεν θα τελείται και το
γηπεδούχο - υπόχρεο Σωµατείο θα χάνει τον αγώνα µε σκορ 0-3.
2.Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την έκδοση άδειας αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Οι προπονητές των τμημάτων υποδομής για να έχουν δικαίωμα εισόδου και
παραμονής στον πάγκο, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την προβλεπόμενη
ταυτότητα που εκδίδεται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και
αποφάσεις της ΕΠΟ και της ΕΠΣΘ.
Οι προπονητές των τμημάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι
Διπλώματος Προπονητή UEFA C τουλάχιστον, οι οποίοι θα έχουν εκδώσει
και ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ και σε ισχύ
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Οι Υπεύθυνοι Αγωνιστικής Λειτουργίας του κάθε Σωματείου για να έχουν
δικαίωμα εισόδου και παραμονής στον πάγκο, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι
με την προβλεπόμενη ταυτότητα που εκδίδεται, σύμφωνα με τους οικείους
κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΠΟ και της ΕΠΣΘ.
Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο πάγκο
ουδενός ΧΩΡΙΣ την απαραίτητη ταυτότητα, την οποία θα και θα επιδεικνύει
στο διαιτητή του αγώνα, προ της ενάρξεως του.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1.Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους ή ένα όμιλο ανάλογα με τον αριθμό των
ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σε περίπτωση συγκρότησης ομίλων,
αυτοί θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση εκτός αν τα γεωγραφικά κριτήρια
διευκολύνουν την εξέλιξή των πρωταθλημάτων. Η κάθε ομάδα θα παίξει με
όλες τις ομάδες του ομίλου της και θα τηρηθεί βαθμολογία. Ανάλογα με τον
αριθμό των ομάδων σε κάθε κατηγορία, η Επιτροπή Ακαδημιών δύναται να
διοργανώσει τελική φάση.
2.Στο τέλος των πρωταθλημάτων θα υπάρξει ειδική εκδήλωση ανάδειξης και
βράβευσης των τριών πρώτων ομάδων κάθε κατηγορίας. Στις ειδικές
κατηγορίες δεν θα υπάρχει βράβευση.
3.Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής του Σωματείου με δύο γκρουπ στην
ίδια ηλικιακή κατηγορία, τότε αυτά θα χωρίζονται στους δύο ομίλους (εφόσον
συγκροτηθούν). Σε καμία περίπτωση όμως οι ποδοσφαιριστές δεν θα δύναται
να μετακινούνται ανάμεσα στα δύο αυτά γκρουπ.
4.Η Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος μετά την κατάθεση των δηλώσεων
συμμετοχής και ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα ανακοινώσει
λεπτομερώς Ομίλους , Αγωνιστικές και Ημερομηνίες αγώνων. Σε περίπτωση
ικανού αριθμού δηλώσεων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία δύναται η
συγκρότηση Ειδικών κατηγοριών χωρίς την τήρηση βαθμολογίας.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, του Κανονισμού
Αγώνων Ποδοσφαίρου και την Αθλητική Νομοθεσία θα ρυθμίζεται με
απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Παιδικών Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Θ.,
που θα είναι και η μόνη αρμόδια για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων
αυτών.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για
μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των
αγώνων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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