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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 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.,
Δ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων,
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα
Δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,
Ε) τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες πρωταθλήματος Junior ποδοσφαίρου περιόδου 2017-2018 με τους
κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2017 ημέρα
Κυριακή ( ώρα 12.00 πμ).

ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
JUNIOR
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Junior έχουν οι ποδοσφαιριστές γεννηθέντες
από 1/1/2007 και μεταγενέστερα (προτεραιότητα έχουν οι γεννηθέντες τα έτη 20072008).
Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα junior θα αγωνίζονται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με προσωρινά δελτία που θα εκδίδονται από την Ένωση με
κόστος 5€ το οποίο θα ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
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- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Στους αγώνες θα ορίζεται διαιτητής από την Επιτροπή Διαιτησίας 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.
Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια
ταυτοπροσωπίας.
Η αποζημίωση για τον διαιτητή ορίζεται στα 20 ευρώ.
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- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Στο πρωτάθλημα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που ανήκουν στην
δύναμη μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Κάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 13/09/2017 στην
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, καθώς επίσης και κατάσταση στην
οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία 18 τουλάχιστον
ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, κλπ.). Η δήλωση συμμετοχής
χορηγείται από την διοργανώτρια και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το
σχετικό παράβολο, που ορίζεται σε 30 ευρώ. Τα σωματεία με την κατάθεση της
δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική
εκκρεμότητα από τυχόν οφειλές τους προς την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.10
του ΚΑ.Π.

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

ΑΡΘΡΟ 5- ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
(Άρθρο 18 ΚΑΠ)
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) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά
τα πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και το σωματείο το οποίο ανήκουν, θα φέρει δε
ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα
ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας
τους.
Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ή παθολόγο, ή
καρδιολόγο, ή αγροτικό ιατρό, ή γενικής ιατρικής, ή ορθοπεδικό, ή πνευμονολόγο ή
παιδίατρο, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ετησίως για κάθε ποδοσφαιριστή και
να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών δεν είναι
αποδεκτή.

Η κατάθεση στην διοργανώτρια (Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α) της κατάστασης υγείας των
ποδοσφαιριστών θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή των
αγώνων. Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστού της.
Την αμοιβή του ιατρού θα αναλάβει η εκάστοτε γηπεδούχος ομάδα (25 ευρώ).
2.Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν
ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
3.Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων
υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ.Α., ή όταν ποδοσφαιριστής εισέρχεται στον αγώνα μετά την
έναρξη του, κατά την στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
4.Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να
ζητήσουν σε αυτό το διάστημα να τα ελέγξουν μόνο στην περίπτωση διατύπωσης
ένστασης πλαστοπροσωπίας.
5.Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε όλες τις φάσεις
του πρωταθλήματος Junior χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1
του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούται 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 Επιτροπή
(Διαιτησίας) με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον
μήνες.
6.Με απόφαση της ΕΠΟ για την περίοδο 2017-2018 δύναται η προαιρετική συμμετοχή
στις ομάδες, ενός (1) έως και τριών (3) κοριτσιών αντίστοιχης ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 6– ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες των ομάδων θα γίνονται στο κανονικό γήπεδο, σε οριοθετημένο (με κώνους,
ή οτιδήποτε παρόμοιο) χώρο από μεγάλη περιοχή σε μεγάλη. Οι εστίες, διαστάσεων
5Χ2, θα τοποθετούνται μεταξύ των μεγάλων περιοχών του γηπέδου. Η γραμμή
περιοχής θα έχει ακτίνα 12 μέτρων από το κέντρο της εστίας. Το πλάτος του γηπέδου
θα περιορίζεται μεταξύ των γραμμών του πλάγιου άουτ.
Τέλος, οι μπάλες θα είναι Νο 4.
1.α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ό,τι προβλέπεται από τις
διατάξεις του Κ.Α.Π.
β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο
αγώνες του σωματείου που ανήκει. Παράβαση τηs διάταξηs αυτήs συνεπάγεται
απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής.
2.Οι αγώνες του πρωταθλήματος Junior διεξάγονται ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα,
12:00. Δυνατότητα τροποποίησης αυτής, είτε για ολόκληρη την αγωνιστική, είτε μέρος
αυτής δεν προβλέπεται. Για την μερική τροποποίηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
εμπλεκόμενων ομάδων και φυσικά της Ένωσης.
3.Όταν κρίνεται αναγκαίο από την Ένωση, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να
τροποποιεί το πρόγραμμα και να το γνωστοποιεί στα σωματεία τουλάχιστον 48
ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, με την
υποχρέωση να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 24 ώρες πριν την έναρξη του
αγώνα. Τηλεφωνικά και προφορικά αιτήματα αλλαγών δεν γίνονται δεκτά. Τα
σωματεία δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα, έστω και εάν
υπάρχει εγγράφως η σύμφωνη γνώμη και των δύο.

4.Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο και ένα εφεδρικό, στα οποία
αποκλειστικά και μόνο θα γίνονται οι αγώνες. Δικαίωμα για αίτηση αλλαγής τέλεσης
αγώνα (ημέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά προτεραιότητα, μόνον το γηπεδούχο
(κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα) σωματείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού
αιτήματος και από το φιλοξενούμενο σωματείο πάντα με την έγγραφη συγκατάθεση
του γηπεδούχου σωματείου.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο, που θα κατατίθεται στην Ένωση
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του
αγώνα και θα αιτιολογείται σ΄ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα
εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας,
ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που
επικαλούνται και εφόσον, βέβαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το
αίτημα.
5.Αγώνας που δεν διεξήχθη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων και θα
κριθεί επαναληπτέος από την αρμόδια Επιτροπή, διεξάγεται σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Υποδομών.
6.Σε περίπτωση σχολικών εκδρομών ή άλλης σχολικής δραστηριότητας η
Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α θα συναινεί και θα στηρίζει το υποβαλλόμενο αίτημα. Προϋπόθεση η
ενδιαφερόμενη ομάδα να υποβάλλει εγγράφως το αίτημά της τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες νωρίτερα, προσκομίζοντας την απαραίτητη βεβαίωση του οικείου
σχολείου. Στην εν λόγω βεβαίωση – κατάσταση θα αναφέρονται ονομαστικά οι
ποδοσφαιριστές. Αίτημα αναβολής λόγω σχολικής εκδρομής μπορεί ν γίνει δεκτό
ΜΟΝΟΝ μια φορά. Λόγοι ασθενείας που αιτιολογούν την αναβολή του αγώνα
μειώνουν το ως άνω διάστημα σε τρεις ημέρες, κρίνονται όμως από την Επιτροπή
Υποδομών με αυστηρότητα και αφού ελεγχθούν πλήρη ιατρικά δικαιολογητικά από
ιατρό του δημοσίου.
7.Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών (της παραγράφου 6) και στην
περίπτωση που σωματείο επικαλούμενο σχολικές δραστηριότητες δηλώσει αδυναμία
να κατέλθει να αγωνιστεί, θα του επιβάλλονται : 1) Κατακύρωση του αγώνα στην
αντίπαλο ομάδα με τέρματα 3–0. 2) Αφαίρεση τριών βαθμών (3) από τον οικείο
βαθμολογικό πίνακα. 3) Χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ.
8.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 Δ.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 στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π.
Στην παραπάνω περίπτωση όταν το σωματείο δεν αγωνίζεται σε αντρικά
πρωταθλήματα (Α-Β και Γ κατηγορίας)και αγωνίζεται μόνο σε πρωταθλήματα
υποδομών, τότε τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ
9.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 κλπ.) τιμωρείται, για κάθε αγώνα,

με αφαίρεση τριών βαθμών (-3) από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και χρηματικό
πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε αγώνα, με αφαίρεση τριών βαθμών (-3) από τον οικείο
βαθμολογικό πίνακα και χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ για τρεις (3) αγώνες, στην
συνέχεια θα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ΚΑΠ
10.Η Ένωση έχει την υποχρέωση να ορίζει και να εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού
στον αγώνα, αλλιώς ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινάει τον αγώνα.
11. α)Σωματείο που μετέχει στο Πρωτάθλημα Junior και δεν κατέρχεται να αγωνισθεί
σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς να υπάρχει
σοβαρόs λόγοs ανωτέραs βίαs, θεωρείται ότι απεχώρησε με τη θέλησή του και δεν
μπορεί να επανέλθει στουs αγώνες (βάσει του ΚΑΠ).
β) Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής σωματείου από τα πρωταθλήματα υποδομών
στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 & 36
του ΚΑΠ.
12.Τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή, με την προϋπόθεση
ότι συνοδεύονται από παράβολο 100 ευρώ καθεμία.
13. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, εννέα (9)
τακτικοί (1 τερματοφύλακας και 8 ποδοσφαιριστές) και εννέα (9) αναπληρωματικοί, εκ
των οποίων και οι εννέα (9) έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Ποδοσφαιριστής που έχει γίνει αλλαγή έχει δικαίωμα να συμμετέχει ξανά στον
αγώνα (μπασκετικές αλλαγές).
Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ως προς την συμμετοχή των αλλοδαπών,
ομογενών, κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Απαγορεύεται η αντικατάσταση
ποδοσφαιριστή, που αποβλήθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα.
14.Τα σωματεία που συμμετέχουν στo Πρωτάθλημα των juniors, υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν προπονητές κατέχοντες δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου UEFA
C ή με την προυπόθεση ότι θα δηλώσουν συμμετοχή στη σχολή UEFA C που θα
διοργανώσει η ΕΠΣΑΝΑ , την περίοδο 2017-2018, καταθέτοντας προκαταβολή
συμμετοχής ή να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο άθλημα του
ποδοσφαίρου εκδίδοντας από την Ένωση την κατάλληλη ταυτότητα.
15. Ένας αγώνας μπορεί να ξεκινήσει, σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν έχει στη
διάθεση της εννέα
(9) ποδοσφαιριστές κατά την έναρξη, και με επτά (7)
ποδοσφαιριστές.
16. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα Junior, εκτίονται μόνο σ’ αυτό.
Μέχρι την έκτιση της ποινής ο ποδοσφαιριστής απαγορεύεται να συμμετάσχει σε
οποιαδήποτε διοργάνωση της Ένωσής μας.
17.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 ή από το site
(www.epsana.gr).
18.Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος
να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
19. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί φανέλες με αρίθμηση από το ένα (1) έως το
ενενήντα εννέα (99). Επίσης, δύναται οι ομάδες (εάν το επιθυμούν ) να αναγράφουν στις
φανέλες των αθλητών τα ονόματα αυτών .

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το Πρωτάθλημα Junior θα διεξαχθεί με τις ομάδες χωρισμένες σε ομίλους. Οι όμιλοι
των ομάδων που θα συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό, θα είναι χωρισμένοι με γεωγραφικά
κριτήρια.
Η Ένωση στην προσπάθεια της για την ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου και την
διάδοση της «ευγενούς άμιλλας» αποφάσισε να μην τηρηθεί βαθμολογικός πίνακας στο
παρόν πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΠΑΘΛΑ
Η Ένωση σε εορταστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει (ανά όμιλο) μετά το
πέρας του πρωταθλήματος θα απονείμει στις συμμετέχουσες ομάδες Κύπελλα και
επαίνους.
ΑΡΘΡΟ 9-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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, η οποία θα επιλαμβάνεται και
όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό την κρίση του ΔΣ της
Ένωσης.

