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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ12 ΚΑΙ Κ10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019
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 Κ12 και Κ10 μεταξύ των αναγνωρισμένων ποδοσφαιρικών
σωματείων της δύναμής της, για την περίοδο 2018 – 2019.
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:
Κ12: που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και μετά.
Κ10: που γεννήθηκαν από 1.1.2009 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 12 Οκτωβρίου 2018
καταβάλλοντας ως παράβολο συμμετοχής το ποσό των 30 ευρώ για κάθε ομάδα που θα
δηλώσει πάνω από τη μία. Σωματείο που θα δηλώσει μία ομάδα δεν θα καταβάλλει
παράβολο συμμετοχής.
1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Με βάση τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο με αντικείμενο τον υποχρεωτικό καθορισμό ενιαίων
ηλικιακών κατηγοριών και ονομασιών στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα υποδομής που
διοργανώνονται από τις Ε.Π.Σ, οι γενικοί κανόνες διεξαγωγής των αγώνων είναι:
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-10 (Παιχνίδι 7 vs 7)
Η διαδικασία εκπαίδευσης στηρίζεται σε βασικές αρχές που είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία
και στις ικανότητες των νεαρών παικτών. Ειδικότερα οι κανόνες διεξαγωγής των αγώνων είναι:
 Οι αγώνες θα διεξάγονται:
 Στην κατηγορία των Κ12 οι αγώνες που θα είναι 9Χ9 ποδοσφαιριστών θα γίνονται στο
μισό ενός κανονικού γηπέδου (διαστάσεων 40 Χ 65).
 Στην κατηγορία των Κ10 οι αγώνες που θα είναι 7Χ7 ποδοσφαιριστών θα γίνονται σε
γήπεδα μικρών διαστάσεων (30Χ50).
 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
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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 7. 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.
Διαιτητής : Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της
παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το πνεύμα του «ευ
αγωνίζεσθαι». Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα
ακόλουθα σημεία:
- Εξοπλισμό των παικτών
- Αλλαγές παικτών
- Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
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
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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 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.

Ηλικιακή Κατηγορία K-12 (Παιχνίδι 9 vs 9)
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και έπειτα.
 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 –
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ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς
παπούτσια.
Διαιτητής: όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της
παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες και τους
κανονισμούς του δίκαιου παιχνιδιού. Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους
προπονητές στα ακόλουθα σημεία :
- Εξοπλισμό των παικτών
- Αλλαγές παικτών (τρόπο – διαδικασία)
- Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
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.
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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.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 υποδομών της Ε.Π.Σ.Κ 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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
5

των υποχρεώσεων αυτών έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της ένστασης σαν
τυπικά απαράδεκτης.
12. 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.
13. Σε όλα τα σωματεία θα χορηγηθούν αναμνηστικοί τίτλοι συμμετοχής στις
διοργανώσεις.
14. Στους αγώνες θα παραβρίσκεται και θα συντονίζει τη διεξαγωγή τους μέλος ή
εκπρόσωπος της διοργανώτριας.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Κ10
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.
Κ12
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 2008 και μετά και δεν μπορούν να εκδώσουν
δελτίο Ε.Π.Ο θα αγωνίζονται με ειδικό δελτίο που εκδίδονται από τη διοργανώτρια.
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.
4. 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.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ποζίδης

Για το Δ.Σ

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Κουλόπουλος
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