
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Αριθ.Πρωτ. 253     Βόλος 29/8/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΠΣΘ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20  2  2  -20  2  3

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  του  πρωταθλήματος  ΝΕΩΝ μεταξύ  των  ποδοσφαιρικών
σωματείων της δύναμής της για τη περίοδο 2022-2023. 

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 2022-2023,
τα  Σωματεία  της  Γ’  Ερασιτεχνικής  κατηγορίας  καθώς  και  οι  Ερασιτεχνικές
ομάδες των ΠΑΕ.

2. Τα σωματεία πρέπει  να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής το
αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 23:59. Το παράβολο
συμμετοχής είναι 50 ευρώ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

3. Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  ομάδων  σωματείων  στο
Πρωτάθλημα Νέων 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 ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ

Στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστές
γεννηθέντες  το  έτος  2007  και  μικρότεροι.  Επίπλέον  στην  ενδεκάδα
δύναται να αγωνιστούν μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστές γεννημένοι το
έτος 2006   εκ των οποίων οι δύο (2) δύναται να είναι γεννημένοι το έτος
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2005. Γενικά   καθ'   ό  λη   την διάρκεια του αγώνα έξι (6) ποδοσφαιριστές θα
πρέπει να είναι γεννημένοι το έτος 2007 και μικρότεροι.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Όπως  αυτοί  περιγράφονται  αναλυτικά    στους  αγωνιστικούς  κανόνες
αναπτυξιακών ηλικιών (2022-2023)

ΑΡΘΡΟ  4ο:  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

β) Κάρτες Υγείας των ποδοσφαιριστών

γ) Ταυτότητα πιστοποίησης προπονητή.

δ) Ταυτότητα Υπευθύνου Αγωνιστικής λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ημερομηνία  έναρξης  των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται  για  15-

16/10/2022 ενώ η κλήρωση για την Δευτέρα 12/9/2022.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Για  όλες  τις  κατηγορίες  με  μέριμνα  της  ‘Ενωσης  θα  ορίζονται  επίσημοι
διαιτητές της Ε.Π.Σ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 7ο: 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 8ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι  προπονητές  των  ομάδων  ΝΕΩΝ  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
ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ και σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

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 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1.Οι  ομάδες  θα συγκροτήσουν ένα  ενιαίο  όμιλο δύο γύρων,  ενώ μετά  την
ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσουν Play off & Play out.

ΑΡΘΡΟ 11ο: 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 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.
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