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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
K14 - Κ16 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη :
α. Το καταστατικό της
β. Τους Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον ΚΑΠ
Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα
γ. Την από 22.06.2020 απόφαση του Δ.Σ Νο 21

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το πρωτάθλημα K14 και Κ16 ποδοσφαίρου περιόδου 2020-2021 με τους κατωτέρω
όρους και προϋποθέσεις.
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2020
ημέρα Σάββατο και η 27η Σεπτεμβρίου ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Κ14 - Κ16
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ14 έχουν ποδοσφαιριστές που
γεννήθηκαν από 1/1/2007 και νεότεροι.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ16 έχουν ποδοσφαιριστές που
γεννήθηκαν από 1/1/2005 και νεότεροι.
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.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, φίλαθλος
ως διαιτητής για την διεξαγωγή του αγώνα με την προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη
και των δυο ομάδων όπως προβλέπει ο ΚΑΠ. Η Συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα
πρέπει να είναι υποδειγματική.
Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια
ταυτοπροσωπίας.
ΑΡΘΡΟ 3- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΛΗΡΩΣΗ
Κάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 21/08/2020 στην
Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται.
Το πρόγραμμα αγώνων των παραπάνω πρωταθλημάτων θα βγει μετά από τις
δηλώσεις συμμετοχής και θα σας κοινοποιηθεί.
Το πρωτάθλημα Κ14 και Κ16 θα αρχίσει το Σάββατο και Κυριακή 26 και 27
Σεπτεμβρίου 2020.
ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Κ14 θα είναι 70΄ λεπτά (δυο
ημίχρονα των 35΄ λεπτών έκαστο)
Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Κ16 θα είναι 80΄ λεπτά (δυο
ημίχρονα των 40΄ λεπτών έκαστο)

ΑΡΘΡΟ 5- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Όλα τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ14 και Κ16 υποχρεούνται
να έχουν:
1ον) Διπλωματούχο Προπονητή, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που
εκδίδει η Ε.Π.Ο. τριετούς ισχύος .
Δύναται το Σωματείο να έχει τον ίδιο προπονητή της μεγάλης ομάδος.
2ον) Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι
και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 του Κανονισμού
Προπονητών της ΕΠΟ.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 200 έως 400
ευρώ (άρθρα 3 παρ. 1-β, 11 παρ. α του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου).

ΑΡΘΡΟ 6- ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ-ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
(Άρθρο 18 ΚΑΠ)
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να
παραδίδουν στον διαιτητή:
Α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και
Β) Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν την ατομική κάρτα υγείας
ποδοσφαιριστή υπογεγραμμένη από Καρδιολόγο τις οποίες θα επιδεικνύουν στον Διαιτητή.

2. Σε 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 τη ζωή περιστατικά που μπορεί να
προκύψουν σε ένα 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 (άρθρο 16 παρ. 2 α,β του
ΚΑΠ)
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 λαμβάνει μέρος 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 τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση
διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε όλες τις
Φάσεις του πρωταθλήματος Κ16 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.
6. Να αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φ/Α το ονοματεπώνυμο του διπλωματούχου
προπονητή.

1.

2.
3.

4.

5.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ότι 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
αντικανονικήςs συμμετοχής.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο και Κυριακή
με δυνατότητα τροποποίησης αυτής είτε γενικώς είτε μερικώς
Κάθε ομάδα ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να δηλώσει ένα γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό
χλοοτάπητα στο οποίο αποκλειστικά και μόνο θα γίνονται οι αγώνες, και σε
περίπτωση αλλαγής το αίτημα θα υποβάλλεται στην Επιτροπή τουλάχιστον 10
ημερών νωρίτερα.
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
Πρωταθλήματος.
Αγώνας δεν θα αναβάλλεται για κανένα λόγο (π.χ. σχολικές εκδρομές,
τουρνουά, ασθένεια) και εάν σωματείο δηλώσει αδυναμία να κατέλθει να

αγωνιστεί θα του επιβάλλονται : 1) κατακύρωση του αγώνα στην
αντίπαλο ομάδα με τέρματα 3 – 0 . 2) Μείον τρεις βαθμούς (3) από τον
οικείο βαθμολογικό πίνακα . 3) Χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.
6. Σωματείο το οποίο αδικαιολογήτως αποχωρήσει από το τρέχον πρωτάθλημα
θα τιμωρείται 1) δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα
της αυτής κατηγορίας παρά μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2) χρηματικό πρόστιμο 800 ευρώ.
7. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας ή τμήματος υποδομής, μέλους
της Ε.Π.Σ. Κορινθίας σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν
αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο
φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης.
Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του
σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από
την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα και ετήσιος
αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν
μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 6 του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνικών Ομάδων
8. Ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Ενώσεως δεν
δικαιούνται να συμμετέχουν στις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
9. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή
αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας,
εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης (μετακίνηση αντίπαλης
ομάδας, διαιτητών, παρατηρητών, χάραξη γηπέδου, προετοιμασία αγώνα
κ.λ.π.) τιμωρείται (για κάθε αγώνα) με μείον τρεις βαθμούς (3) από τον
οικείο βαθμολογικό πίνακα και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.
10. Σωματείο που μετέχει στο Πρωτάθλημα Κ14 ή Κ16 και δεν κατέρχεται να
αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, χωρίs
να υπάρχει σοβαρόs λόγοs ανωτέραs βίαs, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη
θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στουs αγώνεs (άρθρο 17 παρ. 3 του
ΚΑΠ).
11. Θα γίνεται δεκτό αίτημα ομάδων για αναβολή αγώνα ,λόγω “κλήσεως” τριών
(3) παικτών τουλάχιστον, σε αγώνα Προεθνικών - Εθνικών Ομάδων, και
εφόσον το αίτημα υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
12. Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή με την
προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από παράβολο 200,00€
13. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα
(11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί. Δίδεται η δυνατότητα επτά (7)
αλλαγών στους αγώνες πρωταθλήματος Κ14 και πέντε (5) αλλαγών στους
αγώνες πρωταθλήματος Κ16. Στους αγώνες του πρωταθλήματος Κ14 και
Κ16 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’όλη
τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν το δικαίωμα να
αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α
και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που
δεν έχουν δικαίωμα ν΄ αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες.
14.Η αρίθμηση στις φανέλες και παντελονάκια δεν είναι υποχρεωτικά από το 1
έως το 18.
15. Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής των σωματείων
εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα
ανδρών
δεν
εκτίονται σε πρωταθλήματα υποδομής.[ Άρθρο 37
παράγραφος 3 Κ Α Π ]. Μέχρι την έκτιση της ποινής ο ποδοσφαιριστής
απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Ένωσής
μας

16. Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με
δική τουs ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
και το site της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Το πρωτάθλημα Κ14 και Κ16 2020-2021 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο σε αγώνες δύο γύρων.
Μετά το πέρας των αγώνων αυτών οι τέσσερεις πρώτες ομάδες θα αγωνισθούν σε διπλούς
αγώνες μεταξύ τους (ο 1ος αγώνας στην έδρα του ασθενέστερου) ως εξής:
Ο πρώτος του πίνακα βαθμολογίας με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο:
Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους πάλι σε διπλούς αγώνες για την κατάκτηση της
πρώτης και δεύτερης θέσης της βαθμολογίας και οι δύο υπόλοιπες ομάδες πάλι σε διπλούς
αγώνες για την τρίτη και τέταρτη θέση.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΠΑΘΛΑ
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και Μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 10-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 Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ένωσης, η οποία
θα επιλαμβάνεται και όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό
την κρίση των αρμοδίων και του Δ.Σ. της Ένωσης.
Για το Δ/Σ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Τσιχριτζής

Παν/της Βράκας

