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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., τα καταστατικά της Ε.Π.Ο. και το δικό της αλλά και τις
σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Το πρωτάθληµα Προπαίδων των οµάδων των Σωµατείων της ∆ύναµής µας, περιόδου 2017-2018 µε
τους παρακάτω όρους:
1. Στο πρωτάθληµα αυτό οι οµάδες θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
1-1-2006 µέχρι 31-12-2008 καθώς και µέχρι δύο (2) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2009.
Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών θα γίνει σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
δηλαδή µε δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών και κατάσταση υγείας ενώ για τους γεννηθέντες το
έτη 2008-2009 θα χρησιµοποιηθούν Πιστοποιητικά Γέννησης µε φωτογραφία του ποδοσφαιριστή
σφραγισµένη.
2. Οι οµάδες θα αγωνίζονται µε 9 παίκτες (8+1 τερµατοφύλακας). Θα δηλώνονται 18
ποδοσφαιριστές στο Φ.Α. και θα επιτρέπεται η εναλλαγή µέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών, οι
οποίες θα πραγµατοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα.
3. Η διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι εβδοµήντα λεπτά (70) , θα διαιρείται δηλαδή σε δυο ηµίχρονα
των 35 λεπτών το καθένα.
4. Οι διαστάσεις του γηπέδου θα είναι 50Χ70, οι διαστάσεις της εστίας 5Χ2 και η µπάλα των
αγώνων θα είναι Νο 4. Το πλάγιο άουτ θα πραγµατοποιείται µε τα χέρια και τα πέναλτυ θα είναι
9 µ.
5. Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήµατος θα καθορισθεί από τον αριθµό των σωµατείων που
θα µετάσχουν. Εάν ο αριθµός των σωµατείων είναι µεγάλος η Επιτροπή Πρωταθλήµατος
δύναται να διεξάγει το Πρωτάθληµα αυτό σε οµίλους.
6. Για την επιβολή ποινών ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Π.Κ.
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.
7. 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, ο αγώνας δε θα διεξάγεται από τον ∆ιαιτητή, µε υπαιτιότητα του γηπεδούχου
Σωµατείου. Εάν 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 και
θα ισχύσουν σε βάρος του όσα προβλέπει το άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
8. Τους αγώνες θα διευθύνουν επίσηµοι διαιτητές 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 του Συνδέσµου. Βοηθοί ∆ιαιτητές θα προτείνονται από τα διαγωνιζόµενα σωµατεία
εφόσον δεν έχουν ορισθεί από την αρµόδια Επιτροπή και µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 12 του
ΚΑΠ.
9. Τα σωµατεία θα υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συµµετοχής ως το συνηµµένο υπόδειγµα,
συνοδευόµενο από παράβολο συµµετοχής 50,00 € έως 22/09/2017 ηµεροµηνία στην οποία
δεν θα δοθεί παράταση. Σωµατείο που για οποιοδήποτε λόγο καταθέτει εκπρόθεσµα ∆ήλωση
Συµµετοχής, η δήλωση θα γίνεται δεκτή εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί η κλήρωση των

αγώνων. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο συµµετοχής θα είναι 100,00 ευρώ. Στη ∆ήλωση
συµµετοχής θα προσδιορίζονται τα χρώµατα της στολής και τα σύµβολα της οµάδας. Ο διαιτητής αποκλείει
µε ευθύνη του κάθε ποδοσφαιριστή που φέρει στη στολή του Σύµβολα άλλα εκτός των επισήµων της
οµάδος, µέχρι τη συµµόρφωσή του. Σε περίπτωση που ολόκληρη η οµάδα φέρει στολή όχι σύµφωνη µε τα
προβλεπόµενα ο αγώνας µαταιώνεται µε υπαιτιότητα της παρανοµούσης οµάδος.
Μετά την υποβολή των ∆ηλώσεων συµµετοχής και την απόφαση αν θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι Όµιλοι,
θα ακολουθήσει δηµόσια κλήρωση, ώστε να οριστούν οι αγώνες.
10. Σε περίπτωση που σχηµατιστούν όµιλοι, οι οµάδες που θα τερµατίσουν πρώτες θα συναντηθούν σε έναν
αγώνα που θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα καθορίσει η Ε.Ε.Π. & Κ.Ε. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ο νικητής του οποίου θα
είναι ο Πρωταθλητής. Η παρουσία των οµάδων που θα τερµατίσουν πρώτες στους οµίλους τους είναι
υποχρεωτική στον τελικό αγώνα, σε περίπτωση που µια εκ των δύο οµάδων ή και οι δύο οµάδες δεν
προσέλθουν να αγωνισθούν, θα αντικαθίστανται από τις δεύτερες στην βαθµολογία του αντίστοιχου οµίλου
οµάδες. Σε περίπτωση που ο αγώνας αυτός λήξει ισόπαλος θα ακολουθήσει αµέσως η διαδικασία αναδείξεως
του νικητή µε πέναλτυ. Σε περίπτωση όµως που υπάρξει ένας µόνο όµιλος, Πρωταθλητής αναδεικνύεται
αυτός που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Στον Πρωταθλητή θα απονεµηθεί Κύπελλο και
µετάλλια στους ποδοσφαιριστές του.
11. Προπονητές των οµάδων θα είναι αυτοί που προβλέπονται από τις εγκυκλίους και τον Κανονισµό
προπονητών της ΕΠΟ και αναλυτικά περιγράφονται στις Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων της ΕΠΣΚΙ. Η
παρουσία στον πάγκο ως εκπροσώπου του σωµατείου απαιτεί την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. του
Σωµατείου αυτού. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει διπλωµατούχο προπονητή και για την
ασφαλέστερη επίβλεψη των ανήλικων ποδοσφαιριστών, το σωµατείο δύναται να ορίσει µε
απόφαση του ∆Σ του έναν υπεύθυνο για την παιδική οµάδα, ο οποίος θα µπορεί να βρίσκεται
στον πάγκο µαζί µε τον εκπρόσωπο του σωµατείου κατά τη διάρκεια του αγώνος. Στον
υπεύθυνο αυτό θα εκδοθεί κάρτα εισόδου από την ΕΠΣΚΙ.
12. Για όλους όσους δικαιούνται να παραβρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο εκδίδονται κάρτες ιδιότητος από
την ΕΠΣΚΙ. Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει
καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόµενα σωµατεία, να εισέρχονται και να παραµένουν εφόσον
επιδείξουν την κάρτα ιδιότητάς τους, µόνο τα εξής πρόσωπα: α) ο γιατρός του αγώνα και ένας γιατρός κάθε
οµάδος β) ένας εκπρόσωπος της κάθε οµάδος γ) ο φυσιοθεραπευτής της κάθε οµάδος δ) ο προπονητής
κάθε οµάδος και ο τυχόν βοηθός του ή ο υπεύθυνος οµάδος όταν δεν υπάρχει προπονητής.
Στην 1η σελίδα του κάθε Φ.Α. και στη θέση της υπογραφής από τους αρχηγούς των αγωνιζοµένων οµάδων,
για την ακρίβεια των στοιχείων των αναγεγραµµένων ποδοσφαιριστών, θα υπογράφει υποχρεωτικά και ο
εκπρόσωπος – υπεύθυνος της οµάδας που είναι συνυπεύθυνος σε κάθε περίπτωση αµφισβήτησης και
αποδεδειγµένα επιβεβαίωσης της ταυτότητος του αγωνιζοµένου ποδοσφαιριστή (πλαστοπροσωπίας κ.λ.π)
και θα επισύρει σε βάρος του, αν επιβεβαιωθεί η καταγγελία, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο
23 του Κ.Α.Π. Ο ίδιος, δε, εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος και για την τήρηση της τάξης και οµαλής
διεξαγωγής του αγώνα.
13. Τα έξοδα ∆ιαιτησίας θα βαρύνουν τα γηπεδούχα σωµατεία, εκτός αν άλλως ορισθεί από τη διοργανώτρια.
14. Για να γίνει αναβολή ή αλλαγή ώρας διεξαγωγής του αγώνα απαιτείται γραπτό κοινό αίτηµα των δυο
σωµατείων που κατατίθεται 5 τουλάχιστον µέρες πριν την τέλεση του αγώνα στην αρµόδια Επιτροπή. ∆εν
είναι λόγος αναβολής αγώνα ή αλλαγής ώρας σχολικές δραστηριότητες ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή
εκδροµές σχολείων, συλλόγων κλπ.
15. Σε περίπτωση κατά την οποία στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνα του Πρωταθλήµατος Προπαίδων
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.
16. 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 και 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.
17. Η συµµετοχή στο Πρωτάθληµα αυτό είναι υποχρεωτική για τα Σωµατεία της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Κατηγορίας
Στην περίπτωση που τα σωµατεία της κατηγορίας δηλώσουν συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Παίδων, τότε
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
αυτή,, εκτός αν επιθυµούν τη συµµετοχή τους και στα δύο
Πρωταθλήµατος Υποδοµών που προκηρύσσει η Ε.Π.Σ.Κ.Ι
για την περίοδο 2017-2018
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(Παίδων Προπαίδων).. Στο πρωτάθληµα αυτό θα µετάσχουν και οι αντίστοιχες οµάδες υποδοµής σωµατείων της Β’
και της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας εφόσον το επιθυµούν.
18. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. διατηρεί το δικα
δικαίωµα
ίωµα για µερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και
µετά την έναρξη των αγώνων. Κάθε ζήτηµα που θα προκύψει και δεν θα αναφέρεται στην παρούσα
προκήρυξη, θα επιλύεται µε απόφαση του ∆.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
19. Η διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος αυτού γίνεται σύ
σύµφωνα
µφωνα µε τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής και του
Κ.Α.Π.. Την όλη επιµέλεια και την ευθύνη για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος αυτού
έχει η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

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.)

…………………………………………………………
(Α.Φ.Μ.)

Αριθµ.Πρωτ.: …………………………..

ΘΕΜΑ: «∆ήλωση συµµετοχής στο Πρωτάθληµα ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ 2017-2018»
Προς : Την Ε.Π.Σ. Κεφ/νιας – Ιθάκης

…………………..………………….………..2017

Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση του εγγράφου σας µε αριθµ.

µε το οποίο µας κοινοποιήσατε την προκήρυξη του

Πρωταθλήµατος Προπαίδων των σωµατείων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., περιόδου 2017–2018, σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν
σχετικής απόφασης του ∆.Σ. του Σωµατείου µας, ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ συµµετοχή του Σωµατείου µας στο παραπάνω
πρωτάθληµα και ειδικότερα:
1. ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της προκήρυξης αυτής, της οικονοµικής
εγκυκλίου, το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., και τις διατάξεις των Κανονισµών και του Π.Κ.
της Ε.Π.Ο. και καταθέτουµε στο Ταµείο σας σαν δικαίωµα συµµετοχής (παράβολο) το ποσό των
πενήντα ευρώ (50,00).
2. Γήπεδο

που

θα

χρησιµοποιήσουµε

ως

έδρα

στο

Πρωτάθληµα

αυτό

είναι

το

γήπεδο

……………………………………..που µας έχει παραχωρηθεί µε απόφαση της ∆/σας Επιτροπής του και η
οποία ισχύει µέχρι την ……………………….., την οποία σας έχουµε καταθέσει µαζί µε την άδεια
λειτουργίας – καταλληλότητας του γηπέδου.
3. Τα χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας θα είναι:
Α) ΦΑΝΕΛΑΣ: ……………………………………. Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ……………………………….
Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : …………………………………….
4. Εδρεύουµε

στην

πόλη

………………………..και

τα

γραφεία

µας

βρίσκονται

στην

οδό

………………………………αριθµός……………….τηλέφ………………….FAX………………… (υποχρεωτικά)
ΤΗΛ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:………………………………. ΚΙΝΗΤΟ ………………………………………. (υποχρεωτικά)
ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:…………………………..ΚΙΝΗΤΟ ..……………………………….. (υποχρεωτικά)
Email: ……………………………………………………………………..
5. Ότι υπεύθυνος για την οµάδα µας είναι ο κ. …………………………………………………… κάτοικος
……………………, οδός…………………………αριθµός ……………….τηλέφωνο………………………………..
6. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα παραχωρούνται χωρίς άλλη διαδικασία µε την παρούσα, στη
διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.

….……………….

……………………………..

