ΤΡΙΤΗ 13/07/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 Το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους

Μετά την λήξη του πρωταθλήματος θα ακολουθήσουν play off και play out.
 Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο των 14 ομάδων
 Το πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, ο αριθμός του οποίου
θα καθοριστεί μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.
 Τα σωματεία Α και Β Κατηγορίας υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε δύο
τουλάχιστον πρωταθλήματα Υποδομών που διοργανώνει η Ένωση . Τα σωματεία Γ΄
Κατηγορίας υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον εκ των
πρωταθλημάτων Υποδομών που διοργανώνει η Ένωση.
 Τα σωματεία Α΄ Κατηγορίας οφείλουν να προσλαμβάνουν προπονητές κατέχοντες
δίπλωμα UEFA B καθώς και ανώτερο αυτού. Τα σωματεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας οφείλουν
να προσλαμβάνουν προπονητές κατέχοντες δίπλωμα UEFA C και ανώτερο αυτού.
 Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή δεύτερων ομάδων με την προϋπόθεση
συμμετοχής στην Γ΄ Κατηγορία χωρίς δικαίωμα ανόδου. Προϋποθέσεις θα αναλυθούν
στην προκήρυξη.


Οι προκηρύξεις θα αναρτηθούν μετά την έκδοση του νέου ΚΑΠ από την ΕΠΟ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
o

Στην Α’-Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3)
τουλάχιστον ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι ενός (21) ετών (γεννηθέντων μετά την
01/01/2000) στην αρχική ενδεκάδα, ένας (1) εκ των οποίων πρέπει να είναι κάτω
των είκοσι (20) ετών (γεννηθέντων 01/01/2001).

o

Στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τεσσάρων (4)
τουλάχιστον ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι ενός (21) ετών
(γεννηθέντων 01/01/2000).

o

Δικαίωμα συμμετοχής στην Α’-Β’-Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για όλη την
αγωνιστική περίοδο ,έχουν δύο (2) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν την 01/01/1985
και έως σαράντα (40) ετών (γεννηθέντων 01/01/1981). Ο ένας (1) εκ των δύο (2)
μπορεί να είναι άνω των σαράντα (40) ετών με την προϋπόθεση να ανήκει στην ίδια
ομάδα την τελευταία αγωνιστική περίοδο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η κλήρωση των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ , Γ΄ Κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου θα
διεξαχθεί την Δευτέρα 06/09/2021.
Η έναρξη των πρωταθλημάτων Α΄ κατηγορίας ορίζεται το Σαββατοκύριακο
18-19/09/2021, της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας ορίζεται το Σαββατοκύριακο 25-26/09/2021.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η Α΄φάση Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/09/2021 με συμμετοχή των
ομάδων μόνο Β΄ και Γ΄κατηγορίας (σε αυτή τη φάση εξαιρούνται οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής
καθώς και της Ά κατηγορίας).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι οι ηλικίες Υποδομών που θα ισχύσουν στην Ένωση μας για
την περίοδο 2021-2022 είναι οι κάτωθι :
o
o
o
o
o

Κ18
Κ16
Κ14
Κ12
Κ10

2003 (έως 4 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα)-2004 -2005 και μεταγενέστερα
2006-2007 και μεταγενέστερα
2008-2009 και μεταγενέστερα
2010-2011 και μεταγενέστερα
2012-2013 και μεταγενέστερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των πρωταθλημάτων ανδρών και του Κυπέλλου μπορούν να
κατατεθούν έως την Τετάρτη 01/09/2021.
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