Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019 – 2020
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Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας έχοντας υπόψη :
Το καταστατικό της.
Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις των Κανονισμών και τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.
Την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ μεταξύ των Σωματείων- Μελών της
Ένωσης, Α΄ , Β΄ Κατηγορίας, Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και Ερασιτέχνες Αστέρα
περιόδου 2019-2020 ,
με τούς κάτωθι όρους :
Η υπογραφή της Προκήρυξης επιβεβαιώνει και την αποδοχή των καταστατικών Ε.Π.Ο. & ΕΠΣΑ
και των κανονισμών που διέπουν το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α) Στους αγώνες του Παιδικού Πρωταθλήματος, είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή η συμμετοχή για τα Σωματεία
του Ερασιτέχνη Αστέρα, της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και για τα Σωματεία της Α΄
τοπικής Κατηγορίας.
β) Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή είναι η συμμετοχή για τα Σωματεία της Β΄ τοπικής Κατηγορίας.
γ) Τα Σωματεία που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους, καθώς και εκείνα, που επιθυμούν να μετάσχουν στο
Πρωτάθλημα, υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τις 26.7.2019 σε ειδικό έντυπο ,
που χορηγείται από την Ένωση και παράβολο συμμετοχής είκοσι(20) ευρώ.
Η Δήλωση αυτή, προϋποθέτει, την χωρίς επιφυλάξεις, παραδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. με τις μετέπειτα
τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, καθώς και των όρων της παρούσης προκήρυξης.
δ) Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, εκτός των άλλων, να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα των στολών των ομάδων
καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κανονισμοί.

ε) Απαγορεύεται να συμμετέχει Σωματείο με ποδοσφαιριστές του πού αγωνίζονται στα
Πρωταθλήματα
υποδομών των Π.Α.Ε. Super League και Football League (Κ 15 και Κ 17). Εξαιρούνται οι
ποδοσφαιριστές που είναι αποδεδειγμένα και νομότυπα από την Αρκαδία οι οποίοι και έχουν το
δικαίωμα –εφόσον το επιθυμούν- να συμμετέχουν στο Παιδικό Πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ.
ζ) Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των 20 ομάδων η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α. αποφάσισε όπως οι αγώνες να
διεξαχθούν σε δύο (2) ομίλους, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των Σωματείων σε συνδυασμό και προς
τα οικονομικά κριτήρια όπως ακολουθούν :
1ος ΟΜΙΛΟΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1
Α.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1
ΑΣΠΤ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
2
Α.Ο.
ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2
ΜΑΝΟ.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
3
ΑΓΣ.
ΑΣΤΕΡΑΣ
3
ΑΜΣ. ΟΙ ΒΡΑΣΙΕΣ
4
Α.Ε.
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
4
ΣΦΕΑ.
ΗΡΑΚΛΗΣ
5
ΑΟΜ.
ΔΟΞΑ
5
ΑΕΕΣ.
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
6
ΑΟ.
ΕΛΠΙΔΑ
6
ΑΣ.
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
7
ΑΟ.
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
7
ΑΟ.
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ
8
ΑΣ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
8
ΑΟ.
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ

2.

Η γηπεδούχος ομάδα έχει τις υποχρεώσεις :

1. Να εξασφαλίσει άδεια τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου και Πρωταθλήματος μέσω του
συνημμένου έντυπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Έχει την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα Πρώτων Βοηθειών
(φορείο, φαρμακευτικό υλικό κ.λ.π.) και να μεριμνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι στον αρμόδιο
φορέα, για την παρουσία Γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
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3. Είναι υπεύθυνη να ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ-ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ όλες οι πόρτες του γηπέδου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Στο πρωτάθλημα αυτό θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2004 και νεότεροι.
Σωματείο το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία μεγαλύτερη από αυτή που
αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων του Κ.Α.Π. για
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και επιπλέον θα χρεώνεται με πρόστιμο πεντακοσίων (500)
ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων σας η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α. θα αποφασίσει για την οριστική
διαμόρφωση των ομίλων και τον τρόπο τέλεσης των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΝΑΡΞΗ και ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ των ΑΓΩΝΩΝ
1. Η έναρξη του Πρωταθλήματος υπολογίζεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2019.
2. Οι ημέρες και ώρες των αγώνων θα καθορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης και
θα διεξάγονται όταν αυτό είναι εφικτό πριν των αγώνα των ανδρικών ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ –
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (άρθρο 18 του Κ.Α.Π.)
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον
διαιτητή:
α) Τα Δελτία ατομικών στοιχείων των ποδοσφαιριστών.
β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών θεωρημένη από Γιατρό, πού ισχύει για ένα έτος από την
ημερομηνία θεώρησης του Γιατρού.
γ) Κατάσταση με τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές που αποδέχτηκαν την χρήση των
προσωπικών
τους δεδομένων από της Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο. (Θα την παραλάβετε από την Ε.Π.Σ. μετά από την
κατάθεση
των υπογεγραμμένων δηλώσεων των ποδ/στών ).
δ) Την Αστυνομική Ταυτότητα του Εκπροσώπου της ομάδας.
ε) Την Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή, εάν έχει η ομάδα.
Απαγορεύεται ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο (2) αγώνες του Σωματείου που ανήκει
(άρθρο 19 ΚΑΠ).Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του
ποδοσφαιριστή
στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη του δεύτερου αγώνα.
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση Αντικανονικής
συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ, ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Στο Φύλλο αγώνα θα δηλώνονται 18 ποδοσφαιριστές , θα αγωνίζονται 11 στην αρχική σύνθεση
και
μπορεί να γίνουν έως πέντε (5) αλλαγές καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι δεν είναι σε
ροή (έχει σταματήσει).

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
1. Ποδοσφαιριστής που θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα, θα εκτίει την ποινή του μόνο σε
αγώνες του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
2. Οι ποινές των ποδοσφαιριστών όταν αποβάλλονται για τις παραβάσεις που διαπράττουν ως τα άρθρα 7,8,9 του
Π.Κ. της Ε.Π.Ο. και επιβάλλονται βάσει του άρθρου 10 του ιδίου κώδικα, εκτός της ποινής αποκλεισμού με
αγωνιστικές ημέρες επιβάλλεται και χρηματική ποινή (10) δέκα ευρώ για ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής
ημέρας. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό των (10) δέκα Ευρώ
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πολλαπλασιάζεται με πολλαπλασιαστή τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού ως παράγραφος 2 –ε του
άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αγώνας που αναβλήθηκε χωρίς ευθύνη των Σωματείων θα ορίζεται μετά από απόφαση της Ένωσης.
2. Για όλες τις ενστάσεις το παράβολο ορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ . Σε περίπτωση που δικαιωθεί
τελεσίδικα το Σωματείο που υπέβαλε την ένσταση, τότε θα του επιστραφούν τα εκατόν πενήντα (150) €
και θα κρατηθούν τα πενήντα (50)€ για τα έξοδα συνεδρίασης της Πειθαρχικής Επιτροπής.
3. Σωματείο που αποχωρεί μετά την κλήρωση των αγώνων, θα του επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ
4. Η Ένωση εάν εξασφαλίσει πόρους από διαφημίσεις και χορηγίες θα το διανείμει εξ ίσου στα Σωματεία
που θα μετάσχουν σε όλους τους αγώνες
5. Σωματείο που δεν θα κατεβαίνει σε αγώνα που έχει ορισθεί θα χάνει τον αγώνα με 3-0 και θα του
επιβάλλεται α) ποινή με χρηματικό πρόστιμο πενήντα (50) €.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν η όπως ορίζει το άρθρο 16 του ΚΑΠ:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από
τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον
λεπτά
πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
β) Είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον Διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα
ΑΡΘΡΟ 11 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους και σε τρεις (3) φάσεις
Κατά την Α΄ φάση οι ομάδες αγωνίζονται σε μονούς αγώνες στους ομίλους που έχουν οριστεί και
κατατάσσονται βαθμολογικά βάσει των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 20
του Κ.Α.Π
Στη Β΄ φάση προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, που σχηματίζουν
πάλι δύο (2) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων και μετά από δημόσια κλήρωση διεξάγουν ένα
καινούργιο πρωτάθλημα με διπλούς αγώνες.
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού, της Β΄ φάσης, ορίζονται διπλοί, σε δύο γύρους, ο πρώτος
Αγώνας στο γήπεδο της μιας ομάδας, όπως θα προκύψει από την δημόσια κλήρωση και ο δεύτερος
αγώνας αντίστροφα στο γήπεδο της άλλης ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις τιμωρίας γηπέδου και του
αγώνα κατάταξης (αν χρειαστεί) που θα ορίζεται ουδέτερο γήπεδο με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α.
Κατά την Γ΄ φάση oι δύο πρώτοι από τους δύο ομίλους θα πάρουν μέρος στο FINAL FOUR
που θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες και σε γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή.
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα έχει ως εξής:
Ο πρώτος (1ος) του 1ου Ομίλου θα αντιμετωπίζει σε μονό (ημιτελικό) αγώνα το δεύτερο (2ο) του 2ου
Ομίλου και ο δεύτερος (2ος) του 1ου Ομίλου θα αντιμετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο τον πρώτο (1ο) του 2ου
Ομίλου.
Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αποτελούν το ζευγάρι του τελικού απ΄ όπου θα ανακηρυχθεί
ο Πρωταθλητής για την Περίοδο 2019-2020.
Σε ισοβαθμία ομάδων μετά τους αγώνες της Α΄ φάσης η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα
Γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π., δηλαδή λαμβάνονται υπ’ όψιν τα αποτελέσματα
μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν. Στην περίπτωση που ισοβαθμούν και στα αποτελέσματα,
λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα σκορ στους μεταξύ τους αγώνες, χωρίς πλεονέκτημα στα εκτός έδρας γκολ.
Αν παρ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει πάλι ισοβαθμία, θα δίνεται αγώνας κατάταξης μεταξύ των
ομάδων που ισοβαθμούν σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθεί ότι
αναφέρει ο Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΑΘΛΑ
Στις δύο ομάδες του τελικού αγώνα για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας ομάδας θα απονεμηθούν
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από τριάντα (30) μετάλλια και Κύπελλο στην νικήτρια ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διεξαγωγή τον τοπικών Πρωταθλημάτων της Ένωσης, διέπεται από τις κείμενες διατάξεις του
Κ.Α.Π.,
των Κανονισμών Παιδιάς, των αποφάσεων της FIFA, όπως ισχύουν σήμερα, και της Προκήρυξης αυτής.
1.

2. Τα μετέχοντα Σωματεία στα τοπικά Πρωταθλήματα της Ένωσης, υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο
31-παραγρ.6 του Κ.Α.Π. να διαθέτουν στην Ένωση όταν ζητηθεί, ποδοσφαιριστές του για την συγκρότηση
των Μικτών Ομάδων της Ένωσης. Τα αρνούμενα Σωματεία να διαθέτουν τους εν λόγω ποδοσφαιριστές θα
τιμωρούνται
με αποκλεισμό τριών (3) αγωνιστικών ημερών, 2-α του Κ.Α.Π. από οποιοδήποτε επίσημο αγώνα, διπλασιαζομένης
της
ποινής αυτής, σε περίπτωση υποτροπής άρθρο 31-2,8 του Κ.Α.Π.

3. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της Προκήρυξης και με τη Δήλωση συμμετοχής των
ομάδων παραχωρούνται στη διοργανώτρια ΕΠΣΑ.
4. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης ή θα έχει
ανάγκη ερμηνείας , θα γίνεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης στην οποία υποχρεούνται να
συμμορφώνονται τα Σωματεία.
5. Η ΕΠΣΑ έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση της Ε.Ε. της, να ορίσει χορηγό ή χορηγούς στα
Πρωταθλήματά της εάν οι όροι της χορηγίας είναι προς το συμφέρον των Σωματείων της .
Τα άρθρα που αναφέρονται σε ποινές σε βάρος ομάδων για επεισόδια, για κακή συμπεριφορά,
για Ρατσισμό κ.λπ., ισχύουν και στο Παιδικό Πρωτάθλημα.
Η παρούσα Προκήρυξη , που αποτελείται από 13 άρθρα σε 4 σελίδες, έχει θέση σύμβασης μεταξύ της
Ε.Π.Σ.
Αρκαδίας ως διοργανώτριας αρχής και των Σωματείων που δηλώνουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα αυτό.

Τρίπολη 10/9/2019

Για την Ε.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤ. ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ

Κ. ΖΙΩΤΗΣ
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