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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ– 10
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού έλαβε
υπόψη :
Α) την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία,
Β) το Καταστατικό της,
Γ) τους Κανόνες του παιχνιδιού Ποδοσφαίρου που ισχύουν και ορίζονται από διεθνές
συµβούλιο της FIFΑ.,
∆) τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Οµάδων, όπως αυτοί
ισχύουν σήµερα
∆) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,
Ε) τους κανονισµούς και τις αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το τοπικό πρωτάθληµα Κ-10, ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020 µε τους κατωτέρω όρους και
προϋποθέσεις.
Η ηµεροµηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 07 και 8/03/2020.

ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ10
Στο πρωτάθληµα Κ-10 συµµετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 2010 και µεταγενέστερα.

Οι ποδοσφαιριστές που θα συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα Κ-10 θα αγωνίζονται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑµε προσωρινά δελτία που θα εκδίδονται από την Ένωση µε κόστος 5€ το
οποίο θα ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
Η οµάδα η οποία αποδεδειγµένα θα χρησιµοποιήσει ποδοσφαιριστή µε ηλικία ανώτερη από αυτή που
περιλαµβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα και θα υποστεί τις
συνέπειες των διατάξεων του ΚΑΠ για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή.

ΑΡΘΡΟ 2- ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Με µέριµνα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. θα ορίζονται επίσηµοι διαιτητές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της
Ένωσης.
Στους αγώνες θα ορίζεται διαιτητής από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Εάν δεν προσέλθει
ο διαιτητής που έχει οριστεί, ούτε οι βοηθοί ,τότε ο αγώνας µαταιώνεται χωρίς ευθύνη των οµάδων και
επαναπροσδιορίζεται από την διοργανώτρια (άρθρο 12 παρ. 8 ΚΑΠ).
Η συµπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγµατική.

Τα έξοδα διαιτησίας θα αναλάβει η εκάστοτε γηπεδούχος οµάδα. Σε 20 ευρώ ορίζεται η αποζηµίωση
του διαιτητή.
Το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να εξοφλήσει την συνολική δαπάνη διαιτησίας πριν την έναρξη του
αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής δεν ξεκινάει τον αγώνα και εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στον ΚΑΠ.
Οι διαιτητές είναι υποχρεωµένοι να αναγράφουν στο φύλλο αγώνα τους εκπροσώπους των σωµατείων
που θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, αφού έχουν προσκοµίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
(ταυτότητα προπονητή – ταυτότητα εκπροσώπου κλπ) που εκδίδει η Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 3- ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Κάθε οµάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει µέχρι και την 19/02/2020 στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. δήλωση
συµµετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την διοργανώτρια. .
Σε περίπτωση που σωµατείο συµµετάσχει µε 2η οµάδα στην ίδια κατηγορία, οι οµάδες θα ανήκουν
σε διαφορετικό όµιλο της κατηγορίας αυτής και καταθέτει υποχρεωτικά κατάσταση δύναµης και
κατάσταση υγείας για το καθένα τµήµα χωριστά, θεωρηµένη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από την
Ε.Π.Σ.Α.ΝΑ.
Επιτρέπεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε ένα και µόνο από τα δύο τµήµατα.

ΑΡΘΡΟ 4- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η ∆ιάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 60λεπτά (δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών έκαστο).

ΑΡΘΡΟ 5- ∆ΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ-ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στον
διαιτητή:
Α) Τα δελτία που θα εκδίδονται από την Ένωση.
Β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών (ατοµική).
Η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών δεν είναι αποδεκτή.
Η κάθε οµάδα µε δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασµένη µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για
τυχόν τραυµατισµό ποδοσφαιριστού της. Την αµοιβή του ιατρού (20€) θα αναλάβει η εκάστοτε
γηπεδούχος οµάδα.
Γ) Τα σωµατεία υποχρεούνται να προσκοµίζουν µαζί µε τις κάρτες υγείας και καταστάσεις µε τους
εγγεγραµµένους ποδοσφαιριστές του κάθε σωµατείου , που αποδέχτηκαν την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδοµένων , για την αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδοµένων
στον διαιτητή πριν από κάθε αγώνα. Ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν αναγράφεται στην παραπάνω
λίστα , δεν έχει δικαίωµα να αγωνιστεί.

2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σηµειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις
των πιο πάνω δικαιολογητικών.

3. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών
µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. ή δε εκπρόσωποι των οµάδων µπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το
διάστηµα για να τα ελέγξουν µόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.

4. Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε όλες τις Φάσεις του
πρωταθλήµατος Κ-10 χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος,
ο δε διαιτητής του αγώναυποχρεούται να απαγορεύσει τη συµµετοχή ποδοσφαιριστή για τον
οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής µετάσχει στον
αγώνα η συµµετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε οµάδα, σε περίπτωση ενστάσεως
υφίσταται, τις προβλεπόµενες για την περίπτωση, κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιµωρείται από την
αρµόδια πειθαρχική Επιτροπή µε ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3)
τουλάχιστον µήνες.

5. Μια οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυµεί τόσο στο συνολικό
ρόστερ όσο και στην αρχική τοποθέτηση στο γήπεδο (δεν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός).

6. Σε περίπτωση που η διαφορά τερµάτων ενός αγώνα φτάνει παραπάνω από τέσσερα , τότε η
οµάδα που υπολείπεται στα τέρµατα , χρησιµοποιεί παραπάνω παίκτη. Όταν η διαφορά αυτή
πέσει κάτω από τα τέσσερα τέρµατα, τότε ο επιπλέον παίκτης βγαίνει και το παιχνίδι συνεχίζεται
µε 7 χ 7.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες των οµάδων θα γίνονται µεταξύ των γραµµών των δύο µεγάλων περιοχών. Οι διαστάσεις του
αγωνιστικού χώρου θα είναι κατά πλάτος µέχρις εκεί που εκτείνονται οι πλάγιες γραµµές των περιοχών
(οριοθέτηση του αγωνιστικού χώρου µε κώνους , 30 µέτρα πλάτος χ 50µέτρα µήκος).
Οι εστίες θα είναι διαστάσεων 3µέτρων Χ2µέτρα.
Οι µπάλες θα είναι Νο 4.
∆εν υπάρχει ο κανόνας του οφσάιντ
∆εν υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες
Το σηµείο του πέναλντυ είναι 6 µέτρα από το κέντρο της γραµµής του τέρµατος

1. Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται ηµέρα Κυριακή. Λόγω εκτάκτων συνθηκών η
επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής ώρας αγώνα ή αγώνων.
2. Κάθε οµάδα υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο και ένα εφεδρικό, στα οποία αποκλειστικά και
µόνο θα γίνονται οι αγώνες, και σε περίπτωση αλλαγής της ώρας διεξαγωγής εντός του
Σαββατοκύριακου, το αίτηµα θα υποβάλλεται, εφόσον έχει υπάρξει συµφωνία των
εµπλεκοµένων οµάδων, εγγράφως στην ΕΠΣΑΝΑ µέχρι την τελευταία πριν την αναµέτρηση
∆ευτέρα, στις 12 το µεσηµέρι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αλλαγή της ώρας
διεξαγωγής του αγώνα, η προτεινόµενη από τα δύο αντίπαλα σωµατεία να είναι µια ώρα µετά το
τέλος προηγούµενου παιχνιδιού στο ίδιο γήπεδο.

3. Αγώνας που δεν διεξήχθη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζοµένων οµάδων και θα κριθεί
επαναληπτέος από την αρµόδια Επιτροπή θα διεξάγεται σε 15 ηµέρες, ή σε ηµεροµηνία η οποία
θα ορίζεται από την Επιτροπή Υποδοµών.
4. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά από σωµατεία, ή ιδιώτες, ή από άλλες Ενώσεις κατά την
διάρκεια διεξαγωγής των πρωταθληµάτων της ΕΠΣΑΝΑ είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ κατόπιν
εγκρίσεως του ∆.Σ. της Ένωσής µας και αφού υποβληθεί αίτηµα των διοργανωτών.
Απαγορεύεται ρητώς η συµµετοχή οµάδας – µέλους ΕΠΣΑΝΑ σε τουρνουά ή αγώνες (όλων των
ηλικιακών κατηγοριών) όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό, ή νοµικό πρόσωπο, ή
δηµόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη έγγραφη άδεια της ΕΠΣΑΝΑ, στην οποία ανήκουν. Εάν
δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συµµετοχής του σωµατείου θα επιβάλλεται η ποινή
της αφαίρεσης τριών βαθµών (-3) από την οµάδα του σωµατείου που µετέχει στο πρωτάθληµα
της τοπικής κατηγορίας, ή στην Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισµός στους ποδοσφαιριστές και
στους προπονητές που έλαβαν µέρος, όπως προβλέπεται στον Κ.Α.Π.
5. Οµάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από
το πρωτάθληµα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε
σχετικής δαπάνης (µετακίνηση αντίπαλης οµάδας, διαιτητών, παρατηρητών, χάραξη γηπέδου,
προετοιµασία αγώνα κ.λ.π.) τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο 50€.
6. Σ’ όλους τους αγώνες , όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων, ανδρών και
ακαδηµιών είναι υποχρεωτική µε ευθύνη της γηπεδούχου οµάδας η παρουσία προσώπου
που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε
νοσηλευτής είτε διασώστης , απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευµένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά
πιστοποιηµένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να
είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που
µπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται µε
υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας, η οποία χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 0-3 και της
επιβάλλεται χρηµατική ποινή τριακόσια (300) ευρώ. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας πέραν των
ανωτέρων ποινών για την γηπεδούχο οµάδα που ισχύουν ο διαιτητής παραπέµπεται για
πειθαρχικό έλεγχο (άρθρο 16 του ΚΑΠ).
7. Σωµατείο που µετέχει στο Πρωτάθληµα Κ-10 και δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3)
συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς να υπάρχει σοβαρόsλόγοsανωτέραs
βίας, θεωρείται ότι απεχώρησε µε τη θέλησή του και δεν µπορεί να επανέλθει στους αγώνες
8. Σε περίπτωση αποχώρησης από τα πρωταθλήµατα υποδοµών στα οποία έχουν δηλώσει
συµµετοχή, εκτός από τις ποινές που θα επιβάλλονται στις οµάδες προβλεπόµενες από το
Κ.Α.Π., θα επιβάλλεται και πρόστιµο 50€ για έως τρεις (3) αγωνιστικές.
9. Θα γίνεται δεκτό αίτηµα οµάδων για αναβολή αγώνα, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, .Το αίτηµα
θα πρέπει να υποβληθεί προ δέκα (10) ηµερών . Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από την
Επιτροπή Κανονισµών και Ενστάσεων µε την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από παράβολο
200,00€
10. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, και αγωνίζονται 7
ποδοσφαιριστές από κάθε οµάδα (1 τερµατοφύλακας και 6 ποδοσφαιριστές) και οι υπόλοιποι 10
µπορεί να γίνουν αλλαγή όλοι και όσες φορές ο προπονητής το επιθυµεί χωρίς διακοπή του
αγώνα. .
11. Επιτρέπεται, χωρίς αριθµητικούς περιορισµούς, η συµµετοχή των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών
και των οµογενών .
12. Κάθε σωµατείο µπορεί να χρησιµοποιεί φανέλες µε αρίθµηση από το ένα (1) έως το ενενήντα
εννέα (99). Επίσης δύνανται οι οµάδες (εάν το επιθυµούν ) να αναγράφουν στις φανέλες των
αθλητών τα ονόµατα αυτών .
13. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και ανάλογα µε την πορεία του πρωταθλήµατος να ορίσει
εµβόλιµες αγωνιστικές στα µέσα της εβδοµάδος.
14. Για το αγωνιστικό πρόγραµµα θα ενηµερώνονται οι υπεύθυνοι των οµάδων µε δική τουs ευθύνη
και φροντίδα από την Γραµµατεία τηs Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
15. Τα σωµατεία που συµµετέχουν στα Πρωταθλήµατα Υποδοµών (και των Κ-10 εποµένως)
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν προπονητές κατέχοντες δίπλωµα προπονητή ποδοσφαίρου

της ΟΥΕΦΑ, ή τίτλο εξοµοιωµένο µε αυτόν, ή να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα
στο άθληµα του ποδοσφαίρου.

ΑΡΘΡΟ 7- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Το Πρωτάθληµα Κ10 θα διεξαχθεί σε γεωγραφικά καταρτισµένους οµίλους. ∆εν θα υπάρχει
βαθµολογία γιατί σύµφωνα µε τις απόψεις εξειδικευµένων επιστηµόνων (παιδοψυχολόγων,
προπονητών) τα παιδιά που συµµετέχουν δεν θα πρέπει να µπαίνουν και να εθίζονται από τόσο νωρίς σε
συνθήκες ανταγωνισµού. Στο τέλος δε του πρωταθλήµατος θα βραβευτούν άπαντες οι αθλητές για το ευ
αγωνίζεσθαι.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει β' φάση αγώνων και συνεπώς δεν θα υπάρξει αγωνιστική συνάντηση
µεταξύ των οµίλων.

ΑΡΘΡΟ 8-ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για όλα τα ζητήµατα των αγώνων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ΚΑΠ εκτός των ειδικών
ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται µέσα στην προκήρυξη.
2. Για οργανωτικά και άλλα ζητήµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα, οι οµάδες θα
απευθύνονται στην Επιτροπή Υποδοµών της Ένωσης η οποία θα επιλαµβάνεται και όπου κρίνει
αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέµατα υπό την κρίση των αρµοδίων και του ∆.Σ. της Ένωσης.

