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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 

 
Η Ε.Π.Σ Κέρκυρας στην προσπάθειά της να συμβάλλει στη διαμόρφωση και την ανάδειξη των 
μελλοντικών ποδοσφαιριστών της, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα με τη σωστή 
συμπεριφορά και την ευγενική άμιλλα στους αθλητικούς χώρους, 

Προκηρύσσει 
τους αγώνες κατηγοριών Τζούνιορs και Προτζούνιορς  μεταξύ των αναγνωρισμένων 
ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της, για την περίοδο 2017 – 2018.  
 Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, που παίρνουν 
υπόψη τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων 
και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κλπ.), που συγκροτούν τις ομάδες. 

Στην κατηγορίες αυτές συμμετέχουν οι αθλητές: 
ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ: που γεννήθηκαν  από 1.1.2006 και μετά. 
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡΣ: που γεννήθηκαν από 1.1.2008 και μετά. 
Σε όλες τις κατηγορίες τα σωματεία μπορούν να συμμετάσχουν με όσες ομάδες 

επιθυμούν, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 
      Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα ορισθεί με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων.  
Το σωματείο που έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις διοργανώσεις πρέπει να υποβάλει την 
αντίστοιχη γραπτή δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 
καταβάλλοντας ως παράβολο συμμετοχής το ποσό των 30 ευρώ για κάθε κατηγορία. Σε 
περίπτωση δήλωσης συμμετοχής σωματείου και στις 4 κατηγορίες των διοργανώσεων θα 
καταβάλλει συνολικά παράβολο 120 ευρώ. 

 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Οι αγώνες θα διεξάγονται: 
 Στην κατηγορία των τζούνιορς οι αγώνες που θα είναι 9Χ9 ποδοσφαιριστών θα 

γίνονται στο μισό ενός κανονικού γηπέδου (κατά πλάτος). 
 Στην κατηγορία των προτζούνιορς οι αγώνες που θα είναι 6Χ6 ποδοσφαιριστών 

θα γίνονται σε γήπεδα μικρών διαστάσεων (5Χ5). 
2. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 25΄, ανάμεσα στα οποία θα 

μεσολαβεί δεκάλεπτη ανάπαυλα. 
3. Τα φάουλ, κόρνερς, ελεύθερα χτυπήματα γενικά είναι όλα έμμεσα (διπλά) με εξαίρεση τα πέναλτυς. 
4. Οι εστίες των τερμάτων θα είναι ανάλογες των γηπέδων που διεξάγονται οι αγώνες. 
5. Οι ομάδες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση. 
6. Δεν θα υπάρχουν οφσάιντ, ενώ τα πλάγια άουτ σε όλες τις διοργανώσεις θα εκτελούνται 

με τα χέρια. 
7. Οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν απεριόριστες αντικαταστάσεις (αλλαγές), χωρίς διακοπή του 

αγώνα, με τρόπο, όμως, που να μην παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή του. 
8. Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι 18 ποδοσφαιριστές συνολικά σε κάθε αγώνα. 
9. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα  και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, 
έτοιμη για την έναρξη του αγώνα. 

10. Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από το διαιτητή, για οποιονδήποτε λόγο, θα αναγράφεται στο 
φύλλο αγώνα και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματός του, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ..  
Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε αγώνα με δύο (2) κίτρινες κάρτες, θα αντικαθίσταται από 
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άλλο ποδοσφαιριστή της ομάδας του, δεν θα μπορεί να ξανααγωνιστεί, αλλά θα έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στον επόμενο αγώνα της ομάδας του. 

11. Δεν επιτρέπεται αναβολή αγώνα, λόγω συμμετοχής μιας ομάδας σε ιδιωτικά τουρνουά ή λόγω 
σχολικών εκδρομών. Τα σωματεία οφείλουν να φροντίσουν, ώστε να προσέρχονται κανονικά στους 
προγραμματισμένους αγώνες τους.  

12. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί την ίδια ημέρα σε δύο αγώνες της ομάδας που 
ανήκει. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί 
ένσταση αντικανονικής συμμετοχής. 

13. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ.Κ. Σ΄ αυτό οι υπεύθυνοι θα 
βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι 
έχουν λάβει γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 
θέλουν να υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε ομάδας. 

14. Με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Κ αν υπάρχει δυνατότητα θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές ή καθηγητές 
φυσικής αγωγής για να διευθύνουν τους αγώνες αυτούς. Σημαντική θα είναι η συμβολή των 
προπονητών των ομάδων στο ενδεχόμενο αδυναμίας κάλυψης με διαιτητές. Τα 
σωματεία δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα διαιτησίας. 

15. Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για 
τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. Σε κάθε αγώνα και πριν από την έναρξή του θα παρίσταται 
γιατρός με ευθύνη της διοργανώτριας. Τα έξοδα αποζημίωσής του βαρύνουν το 
γηπεδούχο σωματείο που οργανώνει την αγωνιστική. 

16. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου σε 
διαθέσιμα γήπεδα, με την ευθύνη και το συντονισμό των γηπεδούχων ομάδων. Τα 
γήπεδα θα επιλεγούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, αν η συμμετοχή 
είναι μεγάλη και καταρτισθούν όμιλοι ή στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ.Κ, αν στη διοργάνωση 
συμμετάσχουν λίγες ομάδες. Ημέρες διεξαγωγής ορίζονται το Σάββατο (πρωί) και η Κυριακή. 

17. Ο τρόπος διεξαγωγής των διοργανώσεων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των 
σωματείων και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, ενώ σε καμία διοργάνωση δεν θα τηρηθεί 
βαθμολογία. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων επιδιώκει να διεξαχθούν αποκεντρωμένα οι 
διοργανώσεις, με διεξαγωγή αγώνων σε Βορρά, Νότο και Κέντρο και ενδεχομένως ένα 
τουρνουά στο γήπεδο της ΕΠΣΚ με τη συμμετοχή όλων των ομάδων.  

18. Σωματείο που δεν θα αγωνιστεί  σε 2 αγώνες χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας, 
θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες. 

19. Οι πάσης φύσεως διαφορές, καθώς και η υποβολή τυχόν ενστάσεων επιλύονται αποκλειστικά και 
μόνο από την αρμόδια επιτροπή και σε δεύτερο βαθμό από το Δ.Σ της ένωσης. 

20. Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή αθλητή ή πλαστοπροσωπία. 
Για να γίνει τυπικά δεκτή ένσταση, πρέπει να υποστηριχθεί με έγγραφο υπόμνημα που θα 
υποβληθεί μέσα σε 24 ώρες από την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 
αναφέρει στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α τυχόν ελλείψεις των δελτίων καθώς και τη γνώμη του σε 
περίπτωση ενδεχόμενης πλαστοπροσωπίας. Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών έχει σαν 
αποτέλεσμα την απόρριψη της ένστασης σαν τυπικά απαράδεκτης. 

21. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλια παράβαση από σωματείο ή παραποίηση 
πιστοποιητικών ή δελτίων αθλητών, με οποιοδήποτε τρόπο, τότε το σωματείο 
μηδενίζεται στον αγώνα, αποβάλλεται από τη διοργάνωση, του επιβάλλεται χρηματική 
ποινή ύψους 300 ευρώ  και του αφαιρείται το δικαίωμα να αγωνιστεί στις παιδικές 
διοργανώσεις την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. 

22. Σε όλα τα σωματεία θα χορηγηθούν αναμνηστικοί τίτλοι συμμετοχής στις διοργανώσεις. 
23. Στους αγώνες θα παραβρίσκεται και θα συντονίζει τη διεξαγωγή τους  μέλος ή 

εκπρόσωπος της διοργανώτριας.  
 
2. ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Σημαντικός σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι να αναδειχτεί η αξία του δίκαιου παιχνιδιού ("Fair 
Play"). Η ευγενής άμιλλα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτών των διοργανώσεων 
και η αθλητική συμπεριφορά θα καταλήξει στο "ευ αγωνίζεσθαι". Στόχος μας είναι η υποταγή της 
σκοπιμότητας και της με κάθε τρόπο κατάκτηση της νίκης στην ιδέα του ίδιου του αγώνα, που διεξάγεται 
μεταξύ αντιπάλων με σεβασμό και αναγνώριση της αξίας του άλλου. 
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Δικαίωμα που είναι ανάγκη να κατοχυρωθεί με μια σειρά κανόνες συμπεριφοράς των βασικών 
πρωταγωνιστών του μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό. 
Ο διαιτητής είναι, σύμφωνα με τη φύση του παιχνιδιού και το ρόλο του, ο κορυφαίος παράγοντας του 
αγώνα που μπορεί, με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά του, να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
εφαρμογή των κανόνων του "Fair Play". Μοναδικό του μέλημα θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν 
ακριβής εφαρμογή των κανόνων παιδιάς με πνεύμα ισοτιμίας για τις διαγωνιζόμενες ομάδες.  
 
3. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση των κανόνων του "Fair Play", εξαιτίας του 
ιδιαίτερου παιδαγωγικού ρόλου, που διαδραματίζει στην αθλητική εκπαίδευση μικρών ποδοσφαιριστών. 
Για το λόγο αυτό η παρουσία του πριν, στη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα είναι καθοριστική.  
 
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
α. ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί από 1.1.2006 και 
μετά. 
 Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται:  

1. Με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, που εκδίδει η Ε.Π.Ο ή πιστοποιητικό γέννησης από το 
Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένος, με πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη 
για την ταυτοπροσωπία, όπου θα αναφέρεται η ακριβής ημεροχρονολογία γέννησης. 

2. Με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από  
γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, 
ή και από παιδίατρο), που θα έχει κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Κ. υποχρεωτικά, πριν από την 
διεξαγωγή των αγώνων, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 

3. Οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το 2007 και μετά και δεν μπορούν να εκδώσουν 
δελτίο Ε.Π.Ο θα αγωνίζονται με ειδικό δελτίο που εκδίδονται από την διοργανώτρια. 

 
β. ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί από 1.1.2008 και 
μετά. 
 Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται:  

1. Με πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένοι, με 
πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία, όπου θα αναφέρεται η 
ακριβής ημεροχρονολογία γέννησης. 

2. Με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από  
γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, 
ή και από παιδίατρο), που θα έχει κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Κ. υποχρεωτικά, πριν από την 
διεξαγωγή των αγώνων, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 

Σε όλες τις κατηγορίες είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και κοριτσιών της αντίστοιχης 
ηλικίας, που θα συμμετάσχουν προσκομίζοντας τα ίδια δικαιολογητικά. 

Σε όλες τις κατηγορίες, όταν τα σωματεία θα συμμετάσχουν με περισσότερες από μία 
ομάδες δεν θα είναι δυνατή η μετακίνηση ποδοσφαιριστή από τη μία σε άλλη ομάδα. Τα 
σωματεία θα υποβάλλουν κατάσταση των ποδοσφαιριστών τους που δεν θα μπορεί να 
περιλαμβάνει ποδοσφαιριστή που συμμετέχει και σε άλλη ομάδα του ίδιου σωματείου. 

 
5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα θα ρυθμίζεται με απόφαση της αρμόδιας 
επιτροπής πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Κ. που είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 
διοργανώσεων αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή 
ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων. 

Για το Δ.Σ 
Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Παναγιώτης Ποζίδης                                           Γεώργιος Κουλόπουλος  


