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Αργοστόλιον, 09 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωµατεία της ∆ύναµής µας
Στις Έδρες τους

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας – Ιθάκης, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του αθλήµατος,
στην ανάδειξη των ταλέντων και την εισροή νέου αίµατος στις τάξεις των Σωµατείων µας και έχοντας υπ’
όψη τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., και τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5 Χ 5 Κ8 «ΚΕΦΑΛΟΣ 2019» των οµάδων των Σωµατείων της ∆ύναµής µας µε
τους παρακάτω όρους:
1. Στο τουρνουά αυτό οι οµάδες θα συγκροτηθούν από παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2011
µέχρι 31-12-2012.
2. Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών στις οµάδες Κ8 θα γίνει µε πιστοποιητικά ή ληξιαρχική πράξη
γέννησης, στα οποία θα υπάρχει υποχρεωτικά φωτογραφία.
3. Θα δηλώνονται µέχρι 12 ποδοσφαιριστές (µπορούν να αγωνίζονται και αγόρια και κορίτσια
ανάλογης ηλικίας) στο Φ.Α., θα αγωνίζονται 6 στην αρχική οµάδα και οι υπόλοιποι 6 µπορεί να
γίνουν αλλαγή όλοι όσες φορές ο προπονητής το επιθυµεί χωρίς διακοπή του αγώνα. Κάθε οµάδα
οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του
αγώνα.
1. Ηµεροµηνίες διεξαγωγής του Τουρνουά είναι οι 14/6/2019, 15/6/2019, 16/6/2019,
17/6/2019 σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.
2. Οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο 5 Χ 5 του ∆ΑΚ Αργοστολίου, µε µπάλες Νο 4. Η
διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι τριάντα λεπτά (30), θα διαιρείται δηλαδή σε δυο ηµίχρονα
των δεκαπέντε (15) λεπτών το καθένα.
3. Η βαθµολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ : Βαθµοί τρεις (3) – ΙΣΟΠΑΛΙΑ: Βαθµοί ένας
(1) – ΗΤΤΑ: Βαθµοί µηδέν (0), και θα τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικό πίνακα που προβλέπει το
άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
4. Οι αγώνες θα γίνουν υποχρεωτικά µε την παρουσία γιατρού για την διασφάλιση της υγείας
των αθλουµένων και αν το γηπεδούχο σωµατείο δεν φροντίσει για την εκπλήρωση της
υποχρέωσής του αυτής, ή αν για οποιαδήποτε αιτία αποχωρήσει ο γιατρός από το γήπεδο µετά
την έναρξη του αγώνα, ο ∆ιαιτητής θα διακόπτει τον αγώνα, µε υπαιτιότητα του γηπεδούχου
σωµατείου.
5. Τους αγώνες θα διευθύνουν οι νέοι ∆ιαιτητές που αποφοίτησαν από τις πρόσφατες σχολές διαιτησίας
της ΕΠΣΚΙ, για να δοθεί η προσήκουσα σηµασία, αλλά και να βοηθηθεί η προσπάθεια για την άνοδο του
επιπέδου του αθλήµατος στην περιφέρειά µας µε ταυτόχρονη εκπαίδευση και των νέων ∆ιαιτητών.
6. Τα σωµατεία θα υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συµµετοχής ως το συνηµµένο
υπόδειγµα, συνοδευόµενο από παράβολο συµµετοχής είκοσι πέντε (25,00) € έως 23/05/2019
ηµεροµηνία στην οποία δεν θα δοθεί παράταση.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνα του Τουρνουά Pro-Junior’s
παρουσιαστούν φαινόµενα ύβρεων, επεισοδίων, προστριβών µεταξύ παραγόντων κλπ ο διαιτητής θα
διακόπτει τον αγώνα µέχρι συµµόρφωσης των εµπλεκοµένων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό ο
διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα σε βάρος της υπαίτιας οµάδος.
8. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Τουρνουά έχουν µόνον τα επίσηµα και αναγνωρισµένα Σωµατεία
της δύναµης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και ως τόπος διεξαγωγής του ορίζεται το γήπεδο 5 Χ 5 του ∆.Α.Κ.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Η Τεχνική Επιτροπή ΕΠΣΚΙ έχει την όλη επιµέλεια, λόγω αρµοδιότητος για την διοργάνωση
και η Επιτροπή Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου για την διεξαγωγή του τουρνουά.
9. Καλούνται και παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εµπλεκόµενοι µε οποιοδήποτε τρόπο στην

διοργάνωση αυτή να δείξουν ευπρέπεια, ψυχραιµία, δίνοντας παράδειγµα άξιο προς µίµηση και όχι προς
αποφυγή, δεδοµένου ότι πρόκειται περί διοργανώσεως µε αθλητές παιδιά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να
διαφυλαχθεί το κύρος καιι να προαχθεί το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι έχοντες αδυναµία να διακρίνουν την διαφορά
των πρωταθληµάτων και την ιδιαιτερότητα του παρόντος υψίστη υπηρεσία στο άθληµα και στην υποδοµή
προσφέρουν αν σταθούν σε διακριτική απόσταση από αυτό και αφήσουν τους µε σωστό τρόπο
εµπλεκόµενους απερίσπαστους στο έργο τους.
10. Η Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωµα για µερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και µετά την
έναρξη των αγώνων. Κάθε ζήτηµα που θα προκύψε
προκύψειι και δεν θα αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη,
προκήρ
θα
επιλύεται µε απόφαση της Επιτροπής.
11. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ουδεµία ευθύνη φέρει για την υγεία των αθλητών και των άλλων παραγόντων που
συµµετέχουν στο τουρνουά.
12. Πριν την έναρξη του Τουρνουά θα κατατεθεί κατάστα
κατάσταση
ση Υγείας και αντίγραφο της
επισυναπτόµενης στο παρόν Υπεύθυνης ∆ήλωσης Γονέα µε γνήσιο υπογραφής για κάθε
συµµετέχοντα.

Με εκτίµηση

∆ Η Λ Ω Σ Η

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

…………………………………………………………………………

…………………………………………………

(Τίτλος Σωµατείου)

(αριθµός Μητρώου Σωµατείου Ε.Π.Ο.)

Αριθµ.Πρωτ.: …………………………..

…………………………………………………………
(Α.Φ.Μ.)

ΘΕΜΑ: ∆ήλωση συµµετοχής σ
στο Τουρνουά Κ8 «ΚΕΦΑΛΟΣ 2019»
201
Προς : Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του Τουρν
Τουρνουά

…………………..………………….………..2019
…………………..………………….………..20

Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση του εγγράφου σας, µε το οποίο µας κοινοποιήσατε την προκήρυξη του επισήµου
Τουρνουά Κ8 ΚΕΦΑΛΟΣ 2019 των σωµατε
σωµατείων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., γνωρίζουµε ότι κατόπιν σχετικής
απόφασης του ∆.Σ. του Σωµατείο
Σωµατείου
υ µας, ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ συµµετοχή του Σωµατείου µας στο
παραπάνω τουρνουά και ειδικότερα:
1. ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τ
τους
ους όρους της προκήρυξης αυτής και
καταθέτουµε στο Ταµείο σας σαν δικαίωµα συµµετοχής (παράβολο) το ποσό των είκοσι
πέντε ευρώ (25,00).
2. Γήπεδο
ήπεδο που θα χρησιµοποιήσουµε ως έδρα στο Τουρνουά αυτό είναι το γήπεδο 5 Χ 5 του
∆.Α.Κ. Αργοστολίου που θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του.
του
3. Τα χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας θα είναι:
Α) ΦΑΝΕΛΑΣ: ……………………………………. Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ……………………………….
……………
Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : …………………………………….
4. ΤΗΛ.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:……………………………….

ΚΙΝΗΤΟ

……………………………………….

(υποχρεωτικά)
ΤΗΛ.

ΓΕΝ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:…………………………..ΚΙΝΗΤΟ

..………………………………..

(υποχρεωτικά)
5. Ότι υπεύθυνος για την οµάδα µας είναι ο κ. ……………………………………………………
κάτοικος

……………………,

οδός…………………………αριθµός

……………….τηλέφωνο………………………………..

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.

….……………….

……………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί ν
να
α ελεγχθεί µε βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ (1) :
Ο/Η Όνοµα :

Επώνυµο

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :
Ηµεροµηνία Γέννησης (2) :
Τόπος Γέννησης :
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :
Τόπος κατοικίας

Οδός

Τ.Κ

∆/νση
Ηλεκτρ.Ταχυδροµείου
(E-mail):

Αρ.Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
Με ατοµική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

Αριθ.

(3)

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6

του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

Πρόσφατα έχει επιβεβαιωθεί
πιβεβαιωθεί από ιατρό, βεβαίωση του οποίου επισυνάπτω µε την παρούσα Υπεύθυνη
∆ήλωση, το άριστο της υγείας του υιού µου …………………………………. και η δυνατότητά του να µετέχει σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες. Συναινώ να λάβει µέρος στο Τουρνουά K8
8 ΚΕΦΑΛΟΣ 2019, που διοργανώνει
διοργ
η
ΕΠΣΚΙ µε την οµάδα ……………………………… µε δική µου ευθύνη σε ό,τι αφορά τυχόν τραυµατισµό του και
κατά συνέπεια παραιτούµεθα κάθε σχετικής αποζηµίωσης. Εξουσιοδοτώ δε τους υπευθύνους της οµάδος
όπως πράξουν κατά την κρίση τους το καλύτερο δυνατόν σε περ
περίπτωση
ίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αργοστόλι, ………………………….2019
………………………….20
Ο ∆ηλών

(1)
(2)
(3)
(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα , που απ
απευθύνεται
ευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να π
προσπορίσει
ροσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

