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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 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ δύο κατηγοριών (Κ12 &Κ14) μεταξύ
των Σωματείων- Μελών της Ένωσης, Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας και Ερασιτέχνες Αστέρα περιόδου 2020-2021 , 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
β) Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή είναι η συμμετοχή για τα Σωματεία της Α΄ τοπικής Κατηγορίας.
γ) Για 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 24.7.2020 σε ειδικό έντυπο ,
που χορηγείται από την Ένωση.
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) Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των 17 ομάδων στην Κ14 και 9 στην Κ12 η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α. αποφάσισε
όπως οι αγώνες να διεξαχθούν σε δύο (2) ομίλους για την Κ 14, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των
Σωματείων σε συνδυασμό και προς τα οικονομικά κριτήρια και σε έναν (1) όμιλο για την Κ12 όπως
παρακάτω :
Κ14 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Κ14 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1
Α.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1
ΑΣΠΤ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
2
Α.Ο.
ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2
ΜΑΝΟ.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
3
Α.Ο.
ΑΡΗΣ
3
ΑΜΣ. ΟΙ ΒΡΑΣΙΕΣ
4
ΑΓΣ.
ΑΣΤΕΡΑΣ
4
ΑΣ.
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
5
Α.Ε.
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
5
ΑΟ.
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ
6
ΑΟΜ.
ΔΟΞΑ
6
ΑΟ.
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ
7
ΑΟ.
ΕΛΠΙΔΑ
8
Α.Ο.
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ
9
ΑΟ.
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
10 ΑΣ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
11 Α.Ο.
ΤΕΓΕΑ
Κ12
1
2
3
4
5

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α.Ο.
ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α.Ο.
ΑΡΗΣ
Α.Γ.Σ.
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΟ.
ΕΛΠΙΔΑ
Α.Ο.
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ

6
7
8
9

Σ.Σ.Α.
ΑΣ.
ΑΣ.
ΑΟ.
1

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
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.
3. Είναι υπεύθυνη να ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ-ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ όλες οι πόρτες του γηπέδου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Στο πρωτάθλημα αυτό θα υπάρχουν δύο κατηγορίες Κ12 με ηλικίες τους γεννηθέντες από 1/1/2009
και νεότερους και Κ14 με ηλικίες τους γεννηθέντες από 1/1/2007 και νεότερους .
( Κατ’ εξαίρεση την περίοδο 2020-2021 δύνανται να αγωνίζονται στην ενδεκάδα στην κατηγορία του
πρωταθλήματος Κ 14 έως και τρεις (3) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2006.)
Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν σε μία από τις δύο κατηγορίες ή αν το επιθυμούν και στις δύο.
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.
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-12
 Παιχνίδι 9 v 9
 Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2009 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021).
 Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν
υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα
κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και ένα (1) έτος (μεγαλύτερο).
 Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να
χρησιμοποιήσει οκτώ παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα
πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων.
Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην
αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αλλαγές επιτρέπονται
καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι
αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
 Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης
αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως
να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
 Διαιτητής: όλοι οι αγώνες 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
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αγωνίζεσθαι ». Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα
σημεία:
- Εξοπλισμό των παικτών
- Αλλαγές παικτών (τρόπο – διαδικασία)
- Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
 O διαιτητής πρέπει να έχει εκπαιδευτική προσέγγιση προς τους παίκτες πριν, κατά και μετά τη διάρκεια
του αγώνα.
 Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού)
προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
 Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές 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 παιχνιδιού: 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.
 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 μέσα στην περιοχή πέναλτι.
- Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
 Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
 Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δυο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού (ή γραμμές
υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα
ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από την
γραμμή, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή.
 Ταυτόχρονα, η επιτιθέμενη ομάδα πρέπει να περάσει την μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης σε
μέγιστο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων.
 Σε περίπτωση που η επιθέμενη ομάδα υπερβεί το χρόνο των 10 δευτερολέπτων για να μεταφέρει την
μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης (2η ζώνη), τότε ο διαιτητής δίνει κόρνερ υπερ της ομάδας που
αμύνεται. Ο διαιτητής ορίζει την πλευρά από την οποία θα εκτελεστεί το κόρνερ.
 Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.
 Ορίζονται περιοχές μπροστά από τις εστίες σύμφωνα με το υπόδειγμα γηπέδου 9 v 9 (Προδιαγραφές
Γηπέδων και Εστιών), ώστε να ορίζεται η περιοχή του τερματοφύλακα. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν
με γραμμές, τότε προτείνεται με διακριτικά πιατάκια (κατά προτίμηση πιατάκια εδάφους)
 Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή
(γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ).
Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην
αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε
τη γραμμή του κέντρου.
 Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν
να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο
χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
 Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει
τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε
αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 μ. από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
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 Το σημείο πέναλτι είναι 8 μ. από το κέντρο της γραμμής τέρματος (ωστόσο, αν δεν υπάρχει για
οποιοδήποτε λόγο διαγράμμιση του γηπέδου με περιοχές μπροστά από τις δυο εστίες, τότε η παράβαση
και ο χώρος που αυτή γίνεται, αξιολογείται από τον διαιτητή, καθώς και το σημείο του πέναλτι μπροστά
από αυτές στην απόσταση των 8μ.).
 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 γίνει λανθασμένα τότε ο διαιτητής
σταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγή χτυπήματος και η μπάλα επαναφέρεται από το ίδιο σημείο αλλά από
την αντίπαλη ομάδα.
 Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο
διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
 Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας
γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 3 μ. από την εστία και με χτύπημα της μπάλας
προς τα εμπρός.
 Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της
αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 μ. μακριά από το σημείο χτυπήματος.
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Στο Φύλλο αγώνα θα δηλώνονται 18 ποδοσφαιριστές , θα αγωνίζονται 11 στην αρχική σύνθεση και
μπορεί να γίνουν επτά (7) αλλαγές καθόλη την διάρκεια του αγώνα αλλά σε τρεις χρονικές στιγμές
για κάθε ομάδα και όταν το παιχνίδι δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει).
ΠΡΟΣΟΧΗ ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον
αγώνα.
( Κατ’ εξαίρεση την περίοδο 2020-2021 δύνανται να αγωνίζονται στην ενδεκάδα στην κατηγορία
του πρωταθλήματος Κ 14 έως και τρεις (3) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2006.)












Παιχνίδι 11 v 11
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και έπειτα (αφορά την
αγωνιστική περίοδο 2020-2021).
Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να
χρησιμοποιήσει δέκα παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο
τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες
και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να
χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι επτά θα δηλώνονται ως
αναπληρωματικοί.
Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά επτά (7). Οι αλλαγές
επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει
σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει
να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες.
Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ.
κοσμήματα, ρολόγια).
Διαιτητής: Όλοι οι αγώνες 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 από την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
 Εξοπλισμό των παικτών
 Αλλαγές παικτών
 Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
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Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 35 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του
παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
Το σημείο πέναλτι είναι 11 μ. από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΝΑΡΞΗ και ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ των ΑΓΩΝΩΝ
1. Η έναρξη του Πρωταθλήματος υπολογίζεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2020.
2. Οι ημέρες και ώρες των αγώνων θα καθορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης και
θα διεξάγονται όταν αυτό είναι εφικτό πριν τον αγώνα των ανδρικών ομάδων.
3. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό αγώνων των πρωταθλημάτων,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του οξύτατου γηπεδικού προβλήματος και τις οδηγίες χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων των υγειονομικών – αθλητικών αρχών.
4. Σε περίπτωση προβλήματος χρήσης του γηπέδου από τη γηπεδούχο ομάδα είναι επιτρεπτή η
αντιστροφή της έδρας του αγώνος στον α΄ γύρο, με αντίστοιχη υποχρέωση στον β΄ γύρο του
πρωταθλήματος, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων .
5. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους. Η
διοργανώτρια ΔΥΝΑΤΑΙ, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα,
χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ή άλλο σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας
σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.
6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Σ.Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
7. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των ομάδων τους που
συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών, ΜΟΝΟΝ από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Α. στο διαδίκτυο
( epsarkadias.gr) ή από την επίσημη αλληλογραφία της Ε.Π.Σ.Α.
8. Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων στα σωματεία γίνεται δύο ( 2 ) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημέρα διεξαγωγής τους, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.
9. ΄Εγγραφα αιτήματα σωματείων για αναβολή π.χ. για σχολική εκδρομή [συνοδεύεται από έγγραφο του
σχολείου φοίτησης έξι (6) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ] ή ασθένεια [ θα βεβαιώνεται με ιατρική
γνωμάτευση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ] ή για συμμετοχή τουλάχιστον δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστών σε αγώνες
των ελληνικών εθνικών ομάδων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο πρόγραμμα αγώνων της UEFA ή
των μικτών ομάδων της ΄Ενωσής μας ή των όμορων Ενώσεων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο
πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΟ ή συμμετοχή ομάδος σε διεθνές τουρνουά του εξωτερικού ή
τροποποίηση του προγράμματός τους, θα εξετάζονται μόνον στην περίπτωση που υποβληθούν επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, εξαιρουμένης της τελευταίας περιπτώσεως του
διεθνούς τουρνουά για την οποία απαιτείται η υποβολή του αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν
την ημερομηνία έναρξης του τουρνουά, με τον περιορισμό, η αναβολή αγώνων να μην υπερβαίνει τις
δύο συνεχόμενες αγωνιστικές. Στην περίπτωση που τα αιτήματα δεν υποβληθούν στις προβλεπόμενες
προθεσμίες αυτά ΔΕΝ εξετάζονται και, κατά συνέπεια, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.
10. Αιτήματα για μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά από τη
διοργανώτρια κατά τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, εφόσον προκύπτει
βαθμολογικό ενδιαφέρον από τις εμπλεκόμενες ομάδες. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της διάρκειας
των πρωταθλημάτων, η διοργανώτρια δύναται να ορίσει συγκεκριμένους αγώνες από τους οποίους
προκύπτει βαθμολογικό ενδιαφέρον να διεξαχθούν σε κοινή ημέρα και ώρα. Οι αναβληθέντες αγώνες
επανορίζονται με απόλυτη κρίση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών σε όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος εντός του χρονοδιαγράμματος
και χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στο σωματείο να αιτείται νέα αναβολή, οι δε ομάδες ενημερώνονται
με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη διοργανώτρια (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΑΠ).
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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 (καρδιολόγο ή γιατρούς άλλων
ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ), πού ισχύει για ένα έτος από την
ημερομηνία θεώρησης του Γιατρού.
γ) Την Αστυνομική Ταυτότητα του Εκπροσώπου της ομάδας.
δ) 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
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ12 (9Χ9)
Στο Φύλλο αγώνα θα δηλώνονται 18 ποδοσφαιριστές , θα αγωνίζονται 9 στην αρχική σύνθεση και
μπορεί να γίνουν όσες αλλαγές θέλουν οι ομάδες καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι δεν
είναι σε ροή (έχει σταματήσει).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ14 (11Χ11)
Στο Φύλλο αγώνα θα δηλώνονται 18 ποδοσφαιριστές , θα αγωνίζονται 11 στην αρχική σύνθεση και
μπορεί να γίνουν επτά (7) αλλαγές καθόλη την διάρκεια του αγώνα αλλά σε τρεις χρονικές στιγμές
για κάθε ομάδα και όταν το παιχνίδι δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει).
ΠΡΟΣΟΧΗ ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον
αγώνα.

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
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
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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 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
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ12
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, σε μορφή τουρνουά με τη συμμετοχή και των εννέα (9)
ομάδων σε χρόνο και γήπεδα που θα ορίσει εν ευθέτω χρόνο η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αρκαδίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 14
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους και σε τρεις (3) φάσεις
Α΄ ΦΑΣΗ
 Οι έντεκα (11) ομάδες του 1ου ομίλου αγωνίζονται σε μονούς αγώνες όπως αυτοί θα προκύψουν μετά
από δημόσια κλήρωση και κατατάσσονται βαθμολογικά βάσει των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτό
προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π
 Οι έξι (6) ομάδες του 2ου ομίλου αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες σε δύο γύρους , όπως αυτοί θα
προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, ο πρώτος αγώνας στο γήπεδο της μιας ομάδας και ο δεύτερος
αγώνας αντίστροφα στο γήπεδο της άλλης ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις τιμωρίας του γηπέδου που
θα ορίζεται ουδέτερο γήπεδο με απόφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α. και κατατάσσονται βαθμολογικά βάσει
των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 20του Κ.Α.Π.
Β΄ ΦΑΣΗ
Στη Β΄ φάση συμμετέχουν οκτώ (8) ομάδες και από τους δύο ομίλους.
 Προκρίνονται απευθείας οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες της Α΄ φάσης του 1ου ομίλου και οι δύο
(2) πρώτες ομάδες της Α΄ φάσης του 2ου ομίλου. Για την συμπλήρωση του αριθμού των
προβλεπόμενων ομάδων (8) της Β΄ φάσης θα διεξαχθούν διπλοί αγώνες κατάταξης μεταξύ του
πέμπτου (5ου) της Α΄ φάσης του 1ου ομίλου με τον τέταρτο (4ο) της Α΄ φάσης του 2ου ομίλου και
μεταξύ του έκτου (6ου) της Α΄ φάσης του 1ου ομίλου με τον τρίτο (3ο) της Α΄ φάσης του 2ου ομίλου.
Οι δύο νικητές των αγώνων αυτών συνεχίζουν στη Β΄ φάση.
 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.
 Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αρκαδίας, κατόπιν συνεννοήσεως με τις συμμετέχουσες ομάδες, διατηρεί το
δικαίωμα, εφ’ όσον λόγοι δημόσιας υγείας ( covid-19) ή άλλοι λόγοι το επιβάλλουν, για την ομαλή
και με ασφάλεια ολοκλήρωση εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων της Β΄ φάσης να ορίσει
μονούς τους αγώνες αυτούς αντί για διπλούς που προβλέπει η αρχική προκήρυξη.
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Γ΄ ΦΑΣΗ
 Κατά την Γ΄ φάση oι τέσσερις πρώτοι της Β΄ φάσης 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) της βαθμολογίας θα αντιμετωπίσει σε μονό (ημιτελικό) αγώνα τον τέταρτο (4ο) της
βαθμολογίας και ο δεύτερος (2ος) της βαθμολογίας θα αντιμετωπίσει κατά τον ίδιο τρόπο τον τρίτο (3ο)
της βαθμολογίας της Β΄ φάσης.
Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού απ΄ όπου θα ανακηρυχθεί
ο Πρωταθλητής για την Περίοδο 2020-2021.
 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για λόγους ευγενούς άμιλλας, σεβασμού προς το άθλημα και τους αντιπάλους,
και για την ορθή διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, , όπως αυτό
εξάλλου προβλέπεται για κάποια Πρωταθλήματα υποδομών από την Ε.Π.Ο. , όταν μια ομάδα κατά τη
διάρκεια του αγώνα αποκτά προβάδισμα πέντε (5) τερμάτων μπορεί η ομάδα που προηγείται στα
τέρματα να αποσύρει έναν παίκτη. Αν η διαφορά στα τέρματα πέσει κάτω από τα πέντε (5) ο παίκτης
που είχε αποσυρθεί επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο
παίκτης που αποσύρεται κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να είναι μόνο ένας παρόλο που η
διαφορά τερμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) τέρματα.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΑΘΛΑ
Στις δύο ομάδες του τελικού αγώνα για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας ομάδας θα απονεμηθούν
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.
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 .
1.

Τα άρθρα που αναφέρονται σε ποινές σε βάρος ομάδων για επεισόδια, για κακή συμπεριφορά,
για Ρατσισμό κ.λπ., ισχύουν και στο Παιδικό Πρωτάθλημα.
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Η παρούσα Προκήρυξη , που αποτελείται από 13 άρθρα σε 9 σελίδες, έχει θέση σύμβασης μεταξύ της
Ε.Π.Σ. Αρκαδίας ως διοργανώτριας αρχής και των Σωματείων που δηλώνουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα
αυτό.
Τρίπολη 16/9/2020

Για την Ε.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤ. ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ

Κ. ΖΙΩΤΗΣ
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