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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ-11 Α & Β ΟΜΙΛΟΣ 2020-2021
Για αθλητές γεννημένους από 01/01/2010 και νεότερους
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-11 της ΕΠΣΔΑ , διέπονται και διεξάγονται
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
β) Των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου ( ΚΑΠ ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 2020 της ΕΠΟ.
δ) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ και
ε) Των αποφάσεων των ΔΣ της ΕΠΟ και ΕΠΣΔΑ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά
θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 1

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣΔΑ ως
διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-11 της ΕΠΣΔΑ. Με την
αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ ). Η
αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου
7 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στο πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη
δύναμη των μελών της Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα ,πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της την
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης (δήλωση συμμετοχής) μέχρι την
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2020.
ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων και
βάση των δηλώσεων συμμετοχής .
β) Διεξαγωγή σε δύο φάσεις ανά όμιλο (1η ΦΑΣΗ και 2η ΦΑΣΗ). Στην 1η Φάση θα διεξαχθούν
διπλοί αγώνες (Εντός – Εκτός) όπου θα διαμορφωθεί και η αρχική βαθμολογία. Στην 2η ΦΑΣΗ
θα προγραμματιστούν εκ νέου ο όμιλοι βάση της αρχικής κατάταξης – δυναμικής των ομάδων
όπου θα διασταυρωθούν (1ος έως τον 8ο και ο 8ος έως τον 16ο ) όπου θα αγωνιστούν σε
διπλούς αγώνες όπου και θα καταρτιστεί η τελική βαθμολογία (1ος έως 16ος ).
γ) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων .
δ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων .
ε) Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων .
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κάθε Σωματείο χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην δύναμή του. Δικαίωμα
συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-11 έχουν μόνο, οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
την 01/01/2010 και νεότερους .
- Σε κάθε αγώνα δηλώνονται έως 18 αθλητές, αγωνίζονται 9 (8+1) στην αρχική ομάδα.
α) Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα εκτός από αυτή του
τερματοφύλακα η οποία θα 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)
β) 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.
γ) Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα τέσσερα ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός
αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι συνεχίζεται 9 vs 9.
*** Ο επιπλέον παίκτης κατά την διάρκεια του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η
διαφορά τερμάτων μπορεί να μεγαλύτερη από τέσσερα.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ .
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Φ.Α. ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (4) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στην
αποστολή αγώνα (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της
τοποθέτηση στο γήπεδο.
ΑΡΘΡΟ 5

ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν

στο διαιτητή: ( άρθρο 18 του Κ.Α.Π. )
α) Την πιστοποίηση ατομικών στοιχείων η οποία θα εκδίδετε από την Ε.Π.Σ.Δ.Α. όπου για
να εκδοθεί απαιτούνται τα κάτωθι:
αα) Πιστοποιητικό Γέννησης με Ταυτοπροσωπία (επικόλληση φωτογραφίας στο έγγραφο και
θεώρησή του από ΚΕΠ),
αβ) Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρημένη από Ιατρό (κατά προτίμηση Καρδιολόγου)
αγ) Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (για την συναίνεση συμμετοχής στο άθλημα)
*** Τα έγγραφα (αβ) & (αγ) υπάρχουν ως υποδείγματα στο site της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στο πεδίο
ΕΝΤΥΠΑ.
β) Κάρτα Υγείας Αθλητών (ποδοσφαιριστών), στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα
πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, η
ισχύ της κάρτας υγείας είναι ενός (1) έτους από την θεώρησή της από τον ιατρό.
γ) Ταυτότητα του προπονητή ή των προπονητών της ομάδας από την ΕΠΣΔΑ.
2. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα
ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης
ένστασης πλαστοπροσωπίας.
3. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς
τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούται
να απαγορεύσει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή για την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
αυτές.
ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ .

Η Έναρξη των αγώνων του πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Υποδομών

της ΕΠΣΔΑ την ημέρα της κλήρωσης του Πρωταθλήματος Κ-11.
Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 60 λεπτά ,σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών το καθένα.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος Κ-11 θα διεξάγονται ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ πρωινές ώρες.
Η επιτροπή Υποδομών ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να ορίζει και άλλη
ημέρα και ώρα τη διεξαγωγή αγώνων του πρωταθλήματος Κ-11. Η ώρα έναρξης των αγώνων
είναι εκείνη που έχει ορίσει από πριν η διοργανώτρια με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της , για
την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής .Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί ν' αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα και το γήπεδο,
υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ,τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την
έναρξη του.
ΑΡΘΡΟ 7

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη
α) να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη
έναρξη του ,ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν .
β) να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την χρησιμοποίηση του από
τους ποδοσφαιριστές .
γ) να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη του αγώνα μέχρι την λήξη του , η μεν
γηπεδούχος τέσσερις (4),η δε φιλοξενούμενη δύο (2) μπάλες κανονικές Νο 4 και σε καλή
κατάσταση
Σε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα ελλείψει μπαλών ,η τυχόν υπαιτιότητα μιας ή
και των δύο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κρίνεται από την διοργανώτρια ,σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο Φ.Α. και την έκθεση του παρατηρητή
ΑΡΘΡΟ 8

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Για την διεξαγωγή του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα, που έχουν την
προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.
Οι Διαστάσεις του γηπέδου για το Πρωτάθλημα Κ-11 θα πρέπει να είναι 45mx60m, και
διαστάσεις εστίας 2mx5m οι οποίες θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη –κάθετη- στήριξη
για αποφυγή ατυχήματος (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών
Ηλικιών 2019 της ΕΠΟ)
Σε όλους τους αγώνες ο ορισμός του ιατρού αγώνα θα γίνετε από την ΕΠΣΔΑ. Με την
δυνατότητα έκαστου Σωματείου να διαθέτει σε αυτόν δικό του ιατρό, για τους εντός έδρας
αγώνες με την προϋπόθεση να πληροί τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Άρθρ. 16
Παραγρ. 2β του ΚΑΠ.
*** Τα έγγραφα θα προσκομίζονται στην Ε.Π.Σ.Δ.Α η οποία θα εκδίδει ειδική διαπίστευση με
φωτογραφία, την οποία θα φέρουν μαζί τους κατά την έναρξη έκαστου αγώνα.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρίσταται γιατρός ,ο αγώνας αναβάλλεται.
Σε περίπτωση που στο γήπεδο δεν υπάρχουν μέσα πρώτων βοηθειών θα ελέγχονται
πειθαρχικά. (άρθρο 8 παρ. 2α ΚΑΠ).
ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Διαιτητής: Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων. Ο σημαντικότερος σκοπός της
παρουσίας τους είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το «ευ αγωνίζεσθαι».
Πριν από την έναρξη του αγώνα γίνεται ενημέρωση για τα ακόλουθα σημεία:
- Εξοπλισμό των παικτών
- Αλλαγές παικτών
- Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας

- O διαιτητής πρέπει να έχει εκπαιδευτική προσέγγιση προς τους παίκτες πριν, κατά και μετά
τη διάρκεια του παιχνιδιού.
- Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 25 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα
του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου.
- Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση των προπονητών 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 παιγνιδιού: 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,
- Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες
*** Δεν ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
*** Δεν υπάρχουν χτυπήματα πέναλτι.
- Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δυο γραμμές (ανάπτυξης παιχνιδιού) για να
υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά την
επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες της αντιπάλου ομάδας πρέπει να στέκονται πίσω
από την γραμμή, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη
γραμμή.
- Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.
- Ορίζονται περιοχές μπροστά από τις εστίες, ώστε να καθορίζεται η περιοχή του
τερματοφύλακα. Αν δεν είναι εφικτό να σχηματιστούν οι γραμμές, τότε προτείνεται η χρήση
κώνων οριοθέτησης (κατά προτίμηση πιατάκια εδάφους)
- Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή
κέντρου) έπετα από ελεύθερο χτύπημα. Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην
αντίπαλη ομάδα και το παιχνίδι αρχίζει ξανά από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του
κέντρου.
- Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα, απαγορεύεται
στον τελευταίο να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί, ο διαιτητής σταματά το
παιχνίδι, εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται και το παιχνίδι ξεκινά από τον
τερματοφύλακα με την μπάλα στα χέρια. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένα (μετά την 3η φορά)
τότε δίνεται ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της. Το
παιχνίδι αρχίζει ξανά από το 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 αρχίζει
ξανά από το σημείο του κόρνερ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος
παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα.
- 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 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 τον 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 πλάγιο άουτ συμπαίκτη τότε ο
διαιτητής σταματά το παιχνίδι και εξηγεί στους παίκτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το παιχνίδι
αρχίζει ξανά από τον τερματοφύλακα με ρίψη της μπάλας από τα χέρια. Αν αυτό συμβεί
επανειλημμένα (μετά την 3η φορά) τότε δίνεται πλάγιο άουτ στο ίδιο σημείο υπέρ της αντίπαλης
ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
- Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από την 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 πίσω από τη
γραμμή ανάπτυξης μέχρι η μπάλα να εισέλθει μέσα στη γραμμή αυτή.
- Παραβίαση του κανονισμού δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή να σταματήσει το παιγνίδι 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.
- Δεν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αγώνων.
- Οι προπονητές που εκτελούν χρέη διαιτητή των αγώνων, οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για
τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 2019
της ΕΠΟ.
ΑΡΘΡΟ 10

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ.Δ.Α. το χρώμα της
στολής των ποδοσφαιριστών της καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες
της ( σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα άρθρα 8 και 14 του Κ.Α.Π.).
Ο Προπονητής της ομάδας θα πρέπει απαραίτητα να έχει την ειδική ταυτότητα από την
Ε.Π.Σ.Δ.Α. για να μπορεί να παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Υποδομών με μέλη της ή παρατηρητές θα πραγματοποιούν ελέγχους ,στη
διάρκεια των αγώνων για τη διαπίστωση τυχόν πράξεων βίας και ενεργειών παραγόντων,
προπονητών, φιλάθλων, που δρουν δυσφημιστικά στο πρωτάθλημα και έρχονται σε αντίθεση
με το πνεύμα του πρωταθλήματος αυτού.
Η έκθεση τους θα λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη για την επιβολή των σχετικών ποινών.
Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από το άρθρο 13 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει να
ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφο του τη διοργανώτρια πριν από ΠΕΝΤΕ (5) πλήρεις
ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα διεξαγωγής αγώνα.
Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας, δήλωση της ομάδας κατά τα ανωτέρω
συνεπάγεται εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 και 21 του Κ.Α.Π, κυρώσεις
στις ομάδες της Γ΄ Εθνικής και Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣΔΑ και την καταβολή κάθε σχετικής
δαπάνης (τυχόν μετακίνηση αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, παρατηρητή, χάραξη γηπέδου
προετοιμασίας, αγώνα .
1. 1η μη τέλεση αγώνα τιμωρείται με πενήντα ευρώ (50 ευρώ)
2. 2η μη τέλεση αγώνα τιμωρείται με εκατό ευρώ (100 ευρώ)
3. 3η μη τέλεση αγώνα τιμωρείται με εκατό πενήντα ευρώ (150 ευρώ) και θα επιφέρει
ανάλογες κυρώσεις – σύμφωνα με τα οριζόμενα - στις ομάδες αυτών, που αγωνίζονται
στην Α και Β Κατηγορία στην Ε.Π.Σ.Δ.Α.
ΑΡΘΡΟ 13

ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

Η άδεια διεξαγωγής όλων των αγώνων παρέχεται από την ΕΠΣΔΑ. Τα γηπεδούχα σωματεία
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που
δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική
ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια επιβάλλονται με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΕΠΣΔΑ, οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους Κανονισμούς ή
αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΣΔΑ, κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 14

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας ή τμήματος υποδομής, μέλους της Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε
τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης.
Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο 500
ευρώ από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα και ετήσιος αποκλεισμός
στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 15

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κανένα αίτημα σωματείου για αλλαγή ημέρας ,ώρας ή γηπέδου που έχει οριστεί με το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα δεν θα γίνεται δεκτό .
Θα εξετάζονται μόνο, ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις που θα υποβάλλονται εγγράφως
προς την Επιτροπή Υποδομών μέχρι και την Δευτέρα της εβδομάδας που πρόκειται να
διεξαχθεί ο αγώνας.
ΑΡΘΡΟ 16

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Αγώνας ο οποίος δεν τελέστηκε ή δεν έληξε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες
ομάδες και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ,επαναλαμβάνεται.
Το Φ.Α. που συντάχθηκε σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν
δηλωθεί σ' αυτό δεν θεωρείται ότι αγωνίστηκαν (η ημέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράει για
την έκτιση των ποινών), αντίθετα το παραπάνω Φ.Α είναι ισχυρό για πραγματικά περιστατικά
και για όσους γράφτηκαν σ αυτό από το διαιτητή ,για παραπτώματα που τιμωρούνται με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Η διοργανώτρια λόγω καιρικών συνθηκών, έχει το δικαίωμα να αναβάλλει έναν αγώνα, χωρίς
τήρηση προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΟΙΝΕΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του
πειθαρχικού κώδικα. Η έκτιση των ποινών υπολογίζεται ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα υποδομών.
Ενστάσεις ή καταγγελίες υποβάλλονται για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23
του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24
του ΚΑΠ. Στην περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων ,που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το
φίλαθλο κοινό , από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 29 και στην
παρ.1 του άρθρου 30 του ΚΑΠ, επιβάλλονται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας ,οι ποινές του
άρθρου 30 του ΚΑΠ
Οι προαναφερόμενες κατά περίπτωση ποινές επιβάλλονται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας,
ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται στην έδρα της αντίπαλης ομάδας ή σε ουδέτερο γήπεδο .
α) Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας ή διαπιστωθεί η παράβαση αυτή
το σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και θα τιμωρείται
επίσης με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ τουλάχιστον .
β) Εάν διακοπεί αγώνας λόγω επεισοδίων ή αναγραφούν στο Φ.Α ή σε σχετική έκθεση
αρμόδιου οργάνου ,επεισόδια σε βάρος διαιτητών ή ομάδων από ποδοσφαιριστές ,προπονητές,
παράγοντες ή φιλάθλους το υπαίτιο σωματείο θα τιμωρείται με άμεσο αποκλεισμό από το
πρωτάθλημα ,καθώς επίσης και από τους αγώνες της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου .
Θα τιμωρείται με πρόστιμο εκατό (100) ευρώ τουλάχιστον.
γ) Σε περίπτωση που σωματείο υποπέσει σε δύο όμοια ή διαφορετικά παραπτώματα όπως
αντικανονική συμμετοχή λόγω ηλικίας , αγωνισθεί τιμωρημένος ποδοσφαιριστής ή
ποδοσφαιριστής που ανήκει σε άλλο σωματείο ,τότε το υπαίτιο σωματείο θα αποκλείεται από τη
συνέχεια του πρωταθλήματος.
δ) Η αρμόδια επιτροπή της διοργανώτριας έχει το δικαίωμα να ελέγχει δειγματοληπτικά τα Φ.Α
και να επιλαμβάνεται
αυτεπάγγελτα για τις παραπάνω περιπτώσεις
ΑΡΘΡΟ 18

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του ΚΑΠ για την ύπαρξη
εξοπλισμένου Φαρμακείου, φορείου και υποχρεωτικά όλα τα σωματεία θα πρέπει να διαθέτουν
και μια μάσκα οξυγόνου.
ΑΡΘΡΟ 19

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ως δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο
δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των αγώνων , των θεσμοθετημένων
δικαιοδοτικών οργάνων , των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών , καθώς επίσης και
οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής (άρθρο 25 του Π.Κ.)
ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ11 της ΕΠΣΔΑ

Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ11 δεν θα αναρτηθεί πίνακας αποτελεσμάτων των αγώνων και
βαθμολογικός πίνακας. Αυτός θα τηρείται από την Επιτροπή Υποδομών για λόγους
διαχείρισης και ορθής διεκπεραίωσης.
- Σε όλες τις ΟΜΑΔΕΣ θα απονεμηθούν Κύπελλα, και Μετάλλια σε όλους στους συμμετέχοντες
Ποδοσφαιριστές, Προπονητές και Υπεύθυνους Ακαδημίας, σε Εκδήλωση που θα διενεργήσει η
Ε.Π.Σ.Δ.Α. μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.
ΑΡΘΡΟ 21

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το πρωτάθλημα Κ11 θα διεξάγεται με τους προβλεπόμενους από την παρούσα προκήρυξη
όρους και συμπληρωματικά από τον ΚΑΠ και την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία .Κάθε διαφορά
και ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ,θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ μέσα στα
πλαίσια του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Δ.Α και του φίλαθλου πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΟ ΚΑΙ ΕΠΣΔΑ
Όλα τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και της Ε.Π.Σ.Δ.Α. και
τους εκδιδόμενους κανονισμούς και αποφάσεις. Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη
ισχύει ο Κ.Α.Π. και θα αποφαίνεται το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε 1ο και τελευταίο βαθμό.
*** Ακολουθεί Σχεδιάγραμμα Γηπέδου ***
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