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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
Για αθλητές γεννημένους από 01/01/2007 και νεότερους

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ16 της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής, διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα
με:
α) Τις διατάξεις του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως
αυτές ισχύουν κατά την έναρξη του πρωταθλήματος.
β) Τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αγώνων Αναπτυξιακών Ηλικιών της ΕΠΟ
γ) Των αποφάσεων των ΔΣ της ΕΠΟ και Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά
θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διοργάνωση των αγώνων του Πρωταθλημάτος Κ16 περιόδου 2022-2023 μεταξύ των σωματείων που
ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής.
1. ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Δυτικής
Αττικής ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 της Ε.Π.Σ. Δυτικής
Αττικής.
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 του άρθρου 7 παρ. 3 του ΚΑΠ.
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΟ ΚΑΙ ΕΠΣΔΑ
Όλα τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής
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. Δυτικής Αττικής σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στο πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη των
μελών της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής.
Για να μπορέσει ένα Σωματείο-Μέλος της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής να συμμετέχει σε ιδιωτικό τουρνουά θα
πρέπει να πάρει ΑΔΕΙΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ από την Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής πληρώνοντας το παράβολο των 50€.
Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται ΑΚΥΡΗ και εφρμόζονται οι ποινές που ορίζει ο Κ.Α.Π.

4. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα, που έχουν την προβλεπόμενη
άδεια λειτουργίας.
Οι Διαστάσεις του γηπέδου για το Πρωτάθλημα Κ16 θα πρέπει να είναι το μήκος 100-105m X 6068m το πλάτος και διαστάσεις εστίας ύψος 2,44m X 7,32m πλάτος (σύμφωνα με τις Προδιαγραφές
Γηπέδων και Εστιών Αναπτυξιακών Ηλικιών της ΕΠΟ)
5. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα
πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να λάβουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα από την
αρμόδια αρχή.
Η διοργανώτρια αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, είναι υπεύθυνη
για την έκδοση της σχετικής άδειας για την τέλεση των αγώνων.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους), θα πρέπει να φροντίζουν για την γνωστοποίηση του
προγράμματος στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
Α) Για την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες αύτους είναι απαραίτητο να φορούν σε όλη τη
διάρκεια τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: φανέλα – σορτς – κάλτσες – ποδοσφαιρικά
υποδήματα και επικαλαμίδες (άρθρο 14 παρ.1 του ΚΑΠ). Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα
πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
Β) Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούνται να ενημερώσει στην Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής
όλα τα χρώματα με τα οποία θα αγωνίζονται (άρθρο 14 του ΚΑΠ) καθώς και το γήπεδο που θα
χρησιμοποιηθεί για τους αγώνες του (άρθρο 8 του ΚΑΠ)
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Η έναρξη των αγώνων του πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Υποδομών της Ε.Π.Σ.
Δυτικής Αττικής.
β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων στη επίσημη σελίδα της
Ένωσης www.epsda.gr.
γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων στη επίσημη σελίδα της Ένωσης
www.epsda.gr.
δ) Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων στη επίσημη
σελίδα της Ένωσης www.epsda.gr.
8. ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ16 θα διεξάγονται ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ πρωινές ώρες.
Η Επιτροπή Υποδομών ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να ορίζει και άλλη ημέρα και
ώρα τη διεξαγωγή αγώνων του Πρωταθλήματος Κ16. 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.

9. 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.
10. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Oι αγώνες θα είναι διπλοί (άρθρο 37 παρ. 2 του ΚΑΠ)
β) Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 80 λεπτά, σε δύο ημίχρονα των 40 λεπτών το καθένα και
ημίχρονο 15 min.
Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε
ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
11. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ- ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη
 να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη έναρξη
του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.
 να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την χρησιμοποίηση του από τους
ποδοσφαιριστές.
 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 5 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 (αν υπάρχει).
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 τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα
διεξαγωγής του 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 της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής 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)
4. 4η και μετά μη τέλεση αγώνα τιμωρείται με διακόσια ευρώ (200 ευρώ)
13. ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας ή τμήματος υποδομής, μέλους της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής 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.
14. 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.
15. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α) Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην δύναμή του. Δικαίωμα συμμετοχής
στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 έχουν μόνο οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από την 01/01/2007 και
νεότερους.
Β) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του
αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
16. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Από την κάθε ομάδα θα μπορούν να δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα έως δεκαοχτώ (18) ποδοσφαιριστές
και να χρησιμοποιούνται έντεκα (11) στην αρχική της σύνθεση. Οι δέκα (10) παίκτες εντός αγωνιστικού
χώρου και έναν (1) τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα
(χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Οι υπόλοιποι επτά (7) θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί.
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα.
Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά πέντε (5). Οι αλλαγές
επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει
σταματήσει), σε τρεις (3) όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα.
Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
17. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή
πριν την έναρξη του αγώνα, διαφορετικά απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς: (άρθρο 18
του Κ.Α.Π. )
Α) τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.
Β) την Κάρτα Υγείας Αθλητή, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών, θα
φέρει δε ιατρική θεώρηση σε ισχύ η κάρτα υγείας με διάρκεια ενός (1) έτους από την θεώρησή της από
τον ιατρό.
 Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα
δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου και ο δε διαιτητής υποχρεούται να
απαγορεύσει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή για την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
 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.
Επιπρόσθετα λόγω της πανδημίας COVID-19 όλα τα σωματεία, οφείλουν να τηρούν στο ακέραιο το
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ που έχει γνωστοποιήσει η Γ.Γ.Α. για την ασφαλή άθληση και
αφορά τα σωματεία τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και στελέχη που θα εισέρχονται στους
αγωνιστικούς χώρους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα διεξάγονται οι αγώνες τους με υπαιτιότητα
τους.
18. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους τον προπονητή τους και να
παραδίδουν στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, διαφορετικά απαγορεύεται η είσοδο τους χωρίς:
Την Ταυτότητα του προπονητή ή των προπονητών της ομάδας περιόδου 2022-2023 από την Ε.Π.Σ.
Δυτικής Αττικής για να μπορεί να παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.
19. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της
παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και 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.
 Αθλητής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
***Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
***Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
***Το σημείο πέναλτι είναι 11 μ. από το κέντρο της γραμμής τέρματος.
Οι διαιτητές των αγώνων που θα ορίζονται στα τμήματα υποδομών, οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τις
διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ της ΕΠΟ. Ο
διαιτητής των αγώνων θα ορίζεται από το αρμόδιο Όργανο Επτροπής Διαιτησίας της Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο ο ορισθείς διαιτητής και μετά την προβλεπόμενη
από το άρθρο 12 ΚΑΠ διαδικασία, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί εφόσον οι ομάδες υποδείξουν ένα
πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή.
Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στο Φ.Α τους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδος, τον
προπονητή και τους εκπροσώπους των σωματείων που θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να σημειώνει τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών, τις αποβολές
και να φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση του Φ.Α. στην Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής. Παράλειψη των
υποχρεώσεων αυτών θα συνεπάγεται παραπομπή του διαιτητή στην Επιτροπή Διαιτησίας .
Οι εκπρόσωποι αλλά και οι αρχηγοί των ομάδων θα πρέπει να φροντίζουν για την αναγραφή στο Φ.Α των
παραπάνω αναγραφομένων εκπροσώπων και ποδοσφαιριστών.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
20. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας το σχετικό Φύλλο Αγώνα
(Φ.Α) σε τρία (3) αντίγραφα, το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα και αναγράφονται
υποχρεωτικά όσα προβλέπονται, αναφέρονται και γράφονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του

Κ.Α.Π. και υπογραφέται υποχρεωτικά από τους αρχηγούς των ομάδων ή τυχόν αντικαταστάσεις αυτών, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα να τηρήσουν επιφυλάξεις κατά την υπογραφή του Φ.Α., όσον αφορά στις
παρατηρήσεις του διαιτητή.
Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από τον διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων
ομάδων.
21. ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Σε όλους τους αγώνες ο ορισμός του ιατρού αγώνα θα γίνεται από την Ένωση. 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 Παρ. 2β του ΚΑΠ.
*** Τα έγγραφα θα προσκομίζονται στην Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής 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).
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
22. 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.
Οι 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 στο άρθρο 29, παρ.1 και στο άρθρου 30, παρ.1 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.
 Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας ή διαπιστωθεί η παράβαση αυτή από
έλεγχο της Επιτροπής ή βεβαιωθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλήρως τεκμηριωμένο το
σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και θα τιμωρείται επίσης
με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ τουλάχιστον.
 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.
 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.

Η αρμόδια επιτροπή της διοργανώτριας έχει το δικαίωμα να ελέγχει δειγματοληπτικά τα Φ.Α. και να
επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα για τις παραπάνω περιπτώσεις.
23. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάθε ομάδα που διαγωνίζεται είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό για τις
ανάγκες των ποδοσφαιριστών της. Τα γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο και οφείλουν να έχουν στη
διάθεση του ιατρού το απαραίτητο, για την παροχή πρώτων βοηθειών, φαρμακευτικό υλικό, μάσκα
οξυγόνου καθώς επίσης και φορείο. (άρθρου 16 του ΚΑΠ)
24. 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 20 του Π.Κ.)
25. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1
του ΚΑΠ.
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση της από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Δυτικής
Αττικής, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.
26. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής
Στην ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ θα απονεμηθεί Κύπελλο και Μετάλλια στους Ποδοσφαιριστές, τον
Προπονητή και τον Υπεύθυνο της Ακαδημίας και στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ θα απονεμηθούν Μετάλλια
στους Ποδοσφαιριστές, τον Προπονητή και τον Υπεύθυνο της Ακαδημίας
27. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Η άδεια διεξαγωγής όλων των αγώνων παρέχεται από την Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής. 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 Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής, οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους
Κανονισμούς ή αποφάσεις του ΔΣ της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής.
28. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Οποιοσδήποτε μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε, με τρόπο δυσφημιστικό εξαιτίας της φυλής,
του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας ή της εθνοτικής προελεύσεώς του ή διαπράξει οποιαδήποτε
άλλη ρατσιστική ή περιφρονητική πράξη, θα τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 18 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο..
29. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το Πρωτάθλημα 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 Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα
πλαίσια του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής και του φίλαθλου πνεύματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γήπεδο για παιχνίδι αριθμητικής σχέσης 11 V 11
Διαστάσεις γηπέδου: Ελάχιστο: 100m Χ 60m – Μέγιστο: 105m Χ 68m
Διαστάσεις εστίας: 2,44m X 7,32m

