ΠΡΟ
ΑΠΑΝΣΑ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΜΗ ΜΑ
ΔΓΡΔ ΣΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η Έλσζε πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Γπηηθήο Αηηηθήο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
Σελ αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα .
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ όπσο απηέο ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παξόληνο θππέιινπ .
Σν έγγξαθν ΔΠΟ πξνθήξπμε αγώλσλ Κππέιινπ Δξαζηηερλώλ Διιάδνο
Σελ 410/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ .
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
----------------------------------------------------Σε δηνξγάλσζε ησλ αγώλωλ Κππέιινπ Ειιάδνο Εξαζηηερλώλ – πεξηόδνπ 2020-2021 .
1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΩΝ
Α) ζηνπο αγώλεο θππέιινπ Διιάδαο Δξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ ε ζπκκεηνρή είλαη :
- ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α’ ηνπηθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο
- ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ γηα ηα ζσκαηεία Β’ ηνπηθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο.
παξάβνιν ζπκκεηνρήο 100επξώ .
Η ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΙ ΣΗΝ ΔΝΩΗ ΔΩ ΣΙ 8/9/2020
2. ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ
Θα γίλεη θιήξσζε κε όιεο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό , ζε αγώλεο δηπινύο
ν ηειηθόο θππέιινπ ζα δηεμαρζεί ζε γήπεδν όπνπ ζα νξίζεη ε έλσζε .
ν ηειηθόο θππέιινπ ζα δηεμαρζεί ην επόκελν έηνο 2021 .
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ –ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α) εκεξνκελία ηέιεζεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ε 12,13/9/2020 ΚΑΙ 23/9/2020)
Β) ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηεζεί ζην site www.epsda.gr ηεο Έλσζεο , κεηά ηελ θιήξσζε ε νπνία ζα δηεμαρζεί ηελ
9/9/2020
4. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή , δηαθνξεηηθά
απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδ/ησλ :
Α) ην δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ πνδ/ηε
Β) θάξηα πγείαο
Γ) ηαπηόηεηα ηνπ πξνπνλεηή ηνπ ζσκαηείνπ (Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ή βνεζνύ πξνπνλεηή από ηελ ΔΠΟ ή ηελ
Δ.Π..Γ.Α. )
5. 5 ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ :
Δπηηξέπνληαη έσο 5 αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε 3 δηαθνπέο .
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ :
Α) Με ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηωλ αγώλωλ όιωλ ηωλ ηνπηθώλ πξωηαζιεκάηωλ , ε επηηξνπή
πξωηαζιήκαηνο , ζα νξίδεη θαη παξαηεξεηέο αγώλωλ . Σε πεξίπηωζε αδπλακίαο , ζα εηδνπνηεί ηνλ πξόεδξν
ηεο Επηηξνπήο παξαηεξεηώλ
Σε πεξίπηωζε κε παξνπζίαο ηνπ νξηζκέλνπ παξαηεξεηή αγώλα , ν δηαηηεηήο εθαξκόδεη ην άξζξν 13 παξαγ.4 ηνπ
ΚΑΠ .
Β) ν παξαηεξεηήο αγώλα καδί κε ηνλ δηαηηεηή ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ην θιείδωκα ηεο πόξηαο εηζόδνπ ηνπ
γεπέδνπ .
Ο παξαηεξεηήο ηνπ αγώλα κεξηκλά γηα ηελ δηαζθάιηζε ηωλ πξνϋπνζέζεωλ νκαιήο δηεμαγωγήο ηνλ αγώλα , κέζα
ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν πνπ πεξηβάιιεηαη από ηελ εζωηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ κε εμαίξεζε ηνλ εζωηεξηθό ρώξν
εληόο ηωλ απνδπηεξίωλ νκάδωλ θαη δηαηηεηώλ θαη ηνλ θπξίωο αγωληζηηθό ρώξν όπωο θαζνξίδεη ην άξζξν 13 ηνπ ΚΑΠ
.
Γ) Μέζα ζην γήπεδν , ν παξαηεξεηήο επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ , εθόζνλ ηνπ επηδείμνπλ
ηελ ηαπηόηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή ή επαγγεικαηηθή ) , κόλν ηα εμήο πξόζωπα :
ηνλ αγωληζηηθό ρώξν ν δηαηηεηήο επηηξέπεη, βάζεη ηωλ θαηαζηάζεωλ πνπ ηνπ παξαδίδνπλ νη δηαγωληδόκελεο
νκάδεο, λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ, εθ’ όζνλ ηνπ επηδείμνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή ή
επαγγεικαηηθή) ή πηζηνπνηεηηθό κόλν ηα εμήο πξόζωπα:
α) Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα θη έλαο γηαηξόο θάζε νκάδαο
β) Έλαο εθπξόζωπνο ηεο θάζε νκάδαο θαη έλαο εηδηθόο εθπξόζωπνο πηζηνπνηεκέλνο από ηελ Έλωζε.
γ) Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο
δ) Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρόλ βνεζόο ηνπ.
ε) Ο γπκλαζηήο ηεο νκάδαο
6.

ζη) Ο πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθωλ ηεο νκάδαο
δ) Ο δηεξκελέαο ηεο νκάδαο
ε) Δύν ηξαπκαηηνθνξείο.

7.

ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΟΔ/ΣΩΝ



ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο , ν δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ ηειέζεη ηνλ αγώλα θαη γηα
ηελ ππαίηηα ή ππαίηηεο νκάδεο , ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ .
Γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ μεπεξλνύλ ηελ ειηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο , δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηνπο αγώνες μέτρι το τέλος τοσ πρωταθλήματος περ.2020-21
ηνπο αγώλεο ησλ ηνπηθώλ θαη παλειιήλησλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ θαη ζηα πξσηαζιήκαηα γπλαηθώλ είλαη
ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
αγώλα κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Η
αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, άιισο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.
Ως ζσμπλήρωζη ηης ηλικίας ηων 14 εηών ηων ποδοζθαιριζηών για να αποκηήζοσν ηο δικαίωμα να
αγωνίζονηαι ζε ανδρικές ομάδες και ως ζσμπλήρωζη ηης ηλικίας ηων 12 εηών ηων ποδοζθαιριζηριών
για να αγωνιζηούν ζε γσναικείες ομάδες νοείηαι η ημερολογιακή ζσμπλήρωζη ηων 14 ή 12 εηών
ανηίζηοιτα (από ηην ημέρα ηων γενεθλίων ηων 14 ή 12 εηών ανηίζηοιτα και μεηά).








Α) Σο ανωηέρω όριο ηλικίας θα είναι έως και 38 εηών (1/1/1982 ). Δύο και μόνο ποδοζθαιριζηές γεννηθείς πριν ηην
1/1/1982 θα μπορούν να αναγράθονηαι ζηο Φ.Α. και να αγωνίζονηαι.

Είναι σποτρεωηική η ζσμμεηοτή ενός ποδοζθαιριζηή ηλικίας 20 εηών και κάηω (γεννηθείς 1/1/2000) ενώ πρέπει να
σπάρτει και ένας ίδιας ηλικίας για αλλαγή . ε περίπηωζη ηρασμαηιζμού, αν δεν σπάρτει άλλος ποδοζθαιριζηής
γεννημένος 1/1/2000 και άνω, η ομάδα θα αγωνίζεηαι με παίτηη λιγόηερο.

8. ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΟΜΑΓΑ –ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ –ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΑ –ΠΑΡΑΙΣΗΗ
Γηα ηελ νκάδα ηελ νπνία παξαηηείηαη ή απνρσξεί ή γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο αγώλα ή δειώλεη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγώλα
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 21 παξ.2α ηνπ ΚΑΠ κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν 200 επξώ .
9. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ :
 Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ , πξνπνλεηή ή βνεζνύ
πξνπνλεηή , ησλ ζσκαηείσλ , πνπ δελ θαηέρνπλ δίπισκα πξνπνλεηώλ Δ.Π.Ο. ηξηεηνύο δηαξθείαο ηνπιάxηζηνλ
θαη ζε ηζρύ από ηελ Δ.Π..Γ.Α. Γελ κπνξεί ζην πάγθν λα θάζεηαη σο πξνπνλεηήο θάπνηνο εάλ δελ έρεη
ηνπιάρηζηνλ δίπισκα UEFA-C ή αλ δελ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιέο UEFA-C πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δ.Π..Γ.Α.
10. ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ
Βάζε ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 19 ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ νκάδσλ
Α) Γηπισκαηνύρνη πξνπνλεηέο ΔΠΟ –UEFA δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε επίζεκνπο αγώλεο , εάλ
πξνεγνπκέλσο δελ ερνπλ ιάβεη ζρεηηθή βεβαίσζε . Σπρόλ ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη εθαξκόδεηαη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ.11 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ .
Β) Γηπισκαηνύρνη πξνπνλεηέο ΔΠΟ –UEFA , νη νπνίνη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ,
ππέγξαςαλ ζύκβαζε κε ζσκαηείν θαη έιαβαλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν από ηελ νηθεία ΔΠ ή ηελ ΔΠΟ
δελ έρνπλ ην δηθαίσκα , γηα νιόθιεξε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν , λα κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο σο πνδνζθαηξηζηέο . Γελ κπνξεί λα
αλαθιεζεί ην δίπισκα , ε ηαπηόηεηα θαη ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνπνλεηή , πνπ απηόο έιαβε θαηά ηηο πξνππνζέζεηο ηεο , σο
άλσ , πεξίπησζεο , κεηά από αίηεζε ηνπ ή αίηεζε ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία έρεη ζπκβιεζεί ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν , γηα λα
κεηάζρεη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο σο πνδνζθαηξηζηήο .
11. ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΑ –ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ –ΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Όπσο νξίδεη ην άξζξν 16 ηνπ ΚΑΠ .
12. ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Γηα θάζε αγώλα θππέιινπ Διιάδαο Δξαζηηερλώλ ζα ζπληάζζεηαη κε ζηπιό κειάλεο ή δηαξθείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ
ζρεηηθό ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ζε 4 ηέζζεξα αληίγξαθα .
13. ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
Γηα ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο θππέιινπ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπο βαξύλνπλ ηηο ίδηεο .
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ –ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ –ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν έρεη ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε –δηαρείξηζε ηνπ αγώλα , ηπρόλ έζνδα ππέξ ηνπ γεπεδνύρνπ .
Η νηθνλνκηθή νξγάλσζε –δηαρείξηζε ηνπ ηειηθνύ γίλεηαη από ηελ Δ.Π..Γ.Α.
ΑΜΟΙΒΔ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ
ΑΜΟΙΒΔ ΒΟΗΘΩΝ
ΑΜΟΙΒΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ

ΑΜΟΙΒΔ ΙΑΣΡΩΝ
15. ΔΠΑΘΛΑ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ
 Α)Σν θύπειιν απνλέκεηαη ζηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ ηειηθνύ καδί κε 30 κεηάιιηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ .
 Β)ηελ νκάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεύηεξε απνλέκνληαη 30 κεηάιιηα .
 Γ)όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ ηειηθό αγώλα θαζώο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη
λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη ηα κεηάιιηα κε πξώηε ηελ εηηεκέλε θαη δεύηεξε ηελ ληθήηξηα .
 Γ) νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα πεηζαξρνύλ ζε απηή ηελ ππνρξέσζε ηηκσξνύληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ δύν 2 αγσληζηηθώλ
εκεξώλ πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ θαη εθόζνλ απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ θαηά ηελ
θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο αθαηξνύληαη δύν 2 βαζκνί από ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο πξνζερνύο πεξηόδνπ ζην πξσηάζιεκα
πνπ ζπκκεηέρεη ε νκάδα .
16. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
 Α)Οη δηαθεκίζεηο επηηξέπνληαη ζηηο αζιεηηθέο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν ΚΑΠ άξζξν 14 .
 Β)Γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζηα γήπεδα πνπ δηεμάγνληαη νη αγώλεο ηνπ παξόληνο πξσηαζιήκαηνο ε δηνξγαλώηξηα δηαηεξεί ην
δηθαίσκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε 3 πηλαθίδσλ ζε θάζε γήπεδν .
17. ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία , νηθνλνκηθή εγθύθιην θαη ηελ πξνθήξπμε απηή ζα
απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Π..Γ.Α.

