Αριθμ. Πρωτ 956

Χίος 25/10/2017
ΟΡΘΗ ΕΠAΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Η Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη:
- Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει
- Το καταστατικό της
- Τον Κ.Α.Π. άρθρο 19 παρ.4
- Την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου

Θέλοντας να συμβάλει στην εν γένει προαγωγή του αθλήματος και στη
διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα
συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή
συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους
αθλητικούς στίβους
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
τους αγώνες του πρωταθλήματος κατηγορίας Νέων μεταξύ των
ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της για την περίοδο 2017 – 2018.
Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήματα γίνεται σύμφωνα
με τους όρους που ακολουθούν, που παίρνουν υπόψη τους κανονισμούς
πρωταθλημάτων και παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων
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και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν τις
ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της
δύναμης της Ε.Π.Σ. Χίου. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει
να συνοδεύονται τα παράβολα των 30,00 € , καθώς και η εγγύηση
των 150,00 € στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού
κατάθεσης : 5702-021659-501 για να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους
καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος της κατηγορίας που θα
συμμετέχουν. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται υποχρεωτικά
είτε το σωματείο λάβει μέρος στο πρωτάθλημα μίας (1) κατηγορίας
είτε λάβει μέρος σε όλες τις κατηγορίες των Παιδικών
πρωταθλημάτων. Δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής, σε
καμία κατηγορία αν δεν καταβάλλεται πρώτα η εγγύηση των 150,00 €.

2.

Σύμπραξη Σωματείων.

Δικαίωμα συγχώνευσης θα έχουν σωματεία με αποκλειστικό κριτήριο
την Δημοτική ενότητα στην οποία υπάγονται και συγκεκριμένα :
α ) Δημοτικές Ενότητες Καμποχώρων – Ιωνίας – Μαστιχοχωρίων.
Δεν
υπάρχει
συγχωνεύονται.

αριθμητικός

περιορισμός

σωματείων

που

β ) Δημοτικές Ενότητες Αγίου Μηνά – Χίου. (Μέχρι δύο σωματεία)

γ) Τοπική Κοινότητα Βροντάδου – Δημοτική Ενότητα Χίου
(Μέχρι δύο σωματεία)
δ ) Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης – Καρδαμύλων –Αμανής και
Δήμος Οινουσσών.
Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός σωματείων που συγχωνεύονται.

ε) Οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα με τη Δημοτική Ενότητα Χίου μέχρι δύο
σωματεία.

Οι συγχωνεύσεις θα είναι ίδιες για όλα τα πρωταθλήματα υποδομών .
(Διευκρινήσεις θα δίνονται από την Τεχνική Επιτροπή)
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3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν αθλητές που γεννήθηκαν
αποκλειστικά τα έτη 2002, 2003 και 2004.
Στην κατηγορία των Νέων οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: αα) μόνο με το
δελτίο αθλητικής ιδιότητας ( Ε.Π.Ο.) και ββ) με την κατάσταση υγείας
ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό
( παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο και γιατρό γενικής
ιατρικής, ορθοπεδικό) και από την Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ.
Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί με κανονικό
δελτίο Ε.Π.Ο ή με προσωρινό δελτίο που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ Χίου .
ΠΡΟΣΩΡΙΝA ΔΕΛΤΙA
Διαδικασία Έκδοσης: Το Σωματείο προσκομίζει στη Γραμματεία της
Ε.Π.Σ. Χίου
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας του αθλητή με φωτογραφία του.
το σχετικό έντυπο Προσωρινού Δελτίου με συμπληρωμένα τα απαραίτητα
στοιχεία .
1 φωτογραφία του αθλητή.
Ειδικοί Όροι Προσωρινών Δελτίων:
1. Προσωρινό δελτίο μπορεί να εκδοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόμενης
παραγράφου) και έχει ισχύει για 2 χρόνια .
2. Στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για ποδοσφαιριστή ο
οποίος έχει ήδη προσωρινό δελτίο σε Σωματείο, επιτρέπεται η έκδοση
προσωρινού δελτίου σε άλλο Σωματείο αφού προσκομίσει το
υπάρχον στην Ε.Π.Σ Χίου για ακύρωση (διαδικασία η οποία πρακτικά
ισοδυναμεί με μετεγγραφή), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Δε θα εκδοθούν (συνολικά στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής
περιόδου) περισσότερα από δύο Προσωρινά Δελτία για τον ίδιο
ποδοσφαιριστή και
β. το δεύτερο προσωρινό δελτίο θα μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις 31-12018.
3. Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δελτίο αθλητικής
ιδιότητας Ε.Π.Ο., ΔΕΝ θα εκδίδεται προσωρινό δελτίο σε άλλο
Σωματείο.
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4. Με την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ακυρώνεται και δεν
ισχύει οποιοδήποτε προσωρινό δελτίο έχει εκδοθεί για το
συγκεκριμένο αθλητή ειδικά σε άλλο Σωματείο.
Η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή που δεν συμμορφώνεται με τους
παραπάνω όρους θεωρείται αντικανονική ,την ευθύνη έχει το σωματείο
και επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π ποινές.

Ποδοσφαιριστής με ελληνική υπηκοότητα που δεν έχει δελτίο αθλητικής
ιδιότητας Ε.Π.Ο.
δεν μπορεί να αγωνιστεί στην κατηγορία του
πρωταθλήματος Νέων. Επίσης, η θεωρημένη, από το γιατρό, κατάσταση
υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Χίου
υποχρεωτικά, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, προκειμένου να έχουν
δικαίωμα συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές σε αγώνες και θα ισχύει για όλη την
περίοδο.
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν ως συγχώνευση σωματείων, βάση της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να προσκομίσουν κοινή
δήλωση συμμετοχής ,ξεχωριστές καταστάσεις υγείας για κάθε σωματείο και τα
αντίστοιχα δελτία.
Παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή
και επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. αρ.23 ποινές.
Σε περίπτωση που το σωματείο προσέλθει να αγωνιστεί κανονικά και
ανελλιπώς σε όλες τις προγραμματισμένες αγωνιστικές της κατηγορίας ή των
κατηγοριών που συμμετέχει, στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα του
επιστρέφεται το ποσό των 150,00 €.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 28
Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00.
Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώσουν ως προπονητή, που θα δηλώνεται και στους
αγώνες, κάτοχο διπλώματος ή πιστοποίησης UEFA ή απόφοιτους ΤΕΦΑΑ µε
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ειδικότητα ποδόσφαιρο µε την υποχρέωση (των τελευταίων) κατοχής
ταυτότητας τριετούς διάρκειας της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Για τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 8 του
Κ.Α.Π. Ειδικότερα:
α) Τα Σωµατεία έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν δύο γήπεδα στα οποία
θα αγωνίζονται, και να προσκοµίσουν βεβαίωση του φυσικού ή νοµικού
προσώπου που είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου ή έχει το δικαίωµα χρήσης του
ότι του επιτρέπει να αγωνίζεται σε αυτό. Αν δεν υπάρχει βεβαίωση η Ε.Π.Σ. θα
ορίζει όπου υπάρχει ευχέρεια τους αγώνες του.
Οι αγώνες της κατηγορίας Νέων θα γίνονται κυρίως τις ημέρες Τετάρτη και
Πέμπτη , ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγωνιστικής και σύμφωνα με το
πρόγραμμα των άλλων κατηγοριών.
Τα σωματεία που διαθέτουν γήπεδο ιδιόκτητο είναι υποχρεωμένα να το
παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή
αγώνων Νέων που θα ορίζει η επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα
υπάρξουν κυρώσεις για το σωματείο που δεν παραχωρεί το γήπεδό του.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 45΄ για την Νέων
κατηγορία , με ενδιάμεση ανάπαυλα 15΄.
2.
Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και
δεκαοκτώ (18) το πολύ ποδοσφαιριστές. Μπορούν να γίνουν οι επτά (7)
αλλαγές.
3.
Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστο μισή ώρα
πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα
και να
παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του
αγώνα.
4.
Εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το γήπεδο, ο αγώνας
δεν τελείται. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους
για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των μικρών ποδοσφαιριστών με
αποκλειστική απόφαση του διαιτητή δεν θα διεξάγεται ο αγώνας.
Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, επαναλαμβάνεται με
ορισμό επιτροπής από το λεπτό που διακόπηκε.
Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα και οι λόγοι που
οδήγησαν σ΄ αυτήν θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο φύλλο αγώνα και θα
υπογράφεται από τους υπεύθυνους και τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
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5. Οι προβλεπόμενες πιθανές ημέρες διεξαγωγής των αγώνων Τετάρτη και
Πέμπτη.
6. Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, για οποιονδήποτε
λόγο, θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από
τους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.
7.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω καιρού ή ανώτερης βίας), ο
αγώνας θα ορίζεται εκ νέου. Η Επιτροπή θα φροντίζει, σ' αυτήν την
περίπτωση, για να ορισθεί διαιτητής.

8.
Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ. Χίου. Σ΄
αυτό οι υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της
ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έχουν λάβει γνώση για τυχόν
παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση θέλουν να
υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε
ομάδας.
9. Οι ομάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα
που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη στολή για κάθε ποδοσφαιριστή
αποτελείται από μία φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες και παπούτσια
ποδοσφαιρικά. Υποχρεωτική είναι η χρήση επικαλαμίδων.
10. Τα Σωματεία έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν, να σχηματίσουν μια
ομάδα και να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Κατηγορίας Νέων με το
όνομα και τα στοιχεία του ενός σωματείου, το οποίο θα είναι και υπόλογο για
τη τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισμών. Στη περίπτωση αυτή οι
ποδοσφαιριστές θα συμμετάσχουν με τα δελτία όλων των ομάδων, και με
ξεχωριστές καταστάσεις υγείας . Για να είναι έγκυρη η σύμπραξη πρέπει να
σφραγιστεί η δήλωση συμμετοχής από όλες τις ομάδες.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αντικανονικής δήλωσης προπονητή ή
εκπρόσωπου σωματείου επιβάλλεται ποινή 10 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο: FAIR PLAY
Οι αντιπρόσωποι - υπεύθυνοι των σωματείων που δηλώνονται στη δήλωση
συμμετοχής των σωματείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της
τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει, βέβαια, η δική
τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους
αθλητές των ομάδων. Θα έχουν δε (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των
αγώνων. Στο φύλλο αγώνα αναγράφεται από ένας τέτοιος υπεύθυνος για κάθε
σωματείο.
Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κλπ.
διαγωνιζόμενων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το
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άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες διατάξεις
του Κ.Α.Π (μέχρι και ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τους υπόλοιπους
αγώνες του πρωταθλήματος Νέων), κατά την απόλυτη (αλλά και
αιτιολογημένη) κρίση της επιτροπής παιδικών πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Τα σχετικά µε την αδυναµία συµµετοχής ομάδας σε αγώνα, ρυθµίζονται από
το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.
Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωµατείο για να ζητήσει
αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει µη κάθοδό του σ’ αυτόν, πρέπει να
συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.).
Επίκληση συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί ,μουσικές εκδηλώσεις
κλπ.) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία.
Σε κάθε περίπτωση, το βάσιµο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και µόνο η
αρµόδια τεχνική επιτροπή και τα Σωµατεία οφείλουν να συµµορφώνονται στην
απόφασή της.
α).Αίτημα αναβολής αγώνα κρίνεται από την αρμόδια Τεχνική
Επιτροπή, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της ομάδας.
Απαγορεύεται βάση Κ.Α.Π. αρ.22 παρ.1, αναβολή αγώνα με κοινό
αίτημα των δύο ομάδων
β) Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή
προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό, για λόγους
ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά
φαινόµενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα Σωματεία (άρθρο
22 παρ. 1 του Κ.Α.Π.).
γ) Τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από τη
γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χίου το πρόγραµµα αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής) ή την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Χίου στο διαδίκτυο
(www.epsxiou.gr), µε ευθύνη των αντιπροσώπων τους.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως, να ειδοποιήσει όλους τους
ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.
ε). Ειδικά όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές τα σωματεία οφείλουν να
προσκομίσουν τα ανάλογα αποδεικτικά από τα σχολειά υπογεγραμμένα από
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τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου που θα αποδεικνύουν τη συμμετοχή
τουλάχιστον 3 αθλητών τους σε σχολικές εκδρομές εκτός Χίου .
στ) Αιτήµατα ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή
γηπέδου, πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοργανώτρια τουλάχιστον εφτά (7)
ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η Επιτροπή να
κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η
παραπάνω προθεσμία δε θα γίνονται δεκτά.

Εάν μία ομάδα δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα για τον
οποίο η Επιτροπή δεν έχει κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αναβολής, ο αγώνας
κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 3-0, αφαιρούνται από
την ομάδα 2 βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και η ομάδα θα
ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου με -2 βαθμούς
και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. αρ.21 παρ 2α.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σωματείο που θα αποχωρήσει οικιοθελώς ή αποβληθεί από το πρωτάθλημα
θα τιμωρείται ως εξής:
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε η ομάδα μέχρι τον
αποκλεισμό της θεωρούνται ισχυρά.
Οι υπόλοιποι αγώνες κατακυρώνονται με τέρματα 3-0 υπέρ των αντιπάλων
ομάδων και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων
ομάδων.
Κατάπτωση του χρηματικού ποσού της εγγύησης συμμετοχής (150
ευρώ).
Θα ξεκινάει στο επόμενο πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας με -6
βαθμούς.
Χρηματικό πρόστιμο 300 Ευρώ.

Λόγοι αποβολής από το πρωτάθλημα:
1. Ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε
τρεις συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι
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αποχώρησε με τη
θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο
πρωτάθλημα αυτό. Ως μη κάθοδος σε αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση
που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μίας ομάδας.
2. Όταν γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας κατά του σωματείου

3. Σε περίπτωση που ποδ/στές, παράγοντες, οπαδοί κλπ., διαγωνιζομένων
ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα (βιαιοπραγίες
κατά διαιτητών, ποδοσφαιριστων ,αξιωματούχων ) οι ομάδες τους θα
τιμωρούνται, με αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες του
πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α) Τα Σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν
ενστάσεις. Οι ενστάσεις των Σωµατείων υποβάλλονται, περιοριστικά και µόνο,
για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις
προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24
του Κ.Α.Π.
β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12
του ΚΑΠ (περί ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση
πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους
αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, οι µεν δύο πρώτες πριν την έναρξη του
αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) µέχρι την υπογραφή του Φ.Α.
γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µε συστηµένη
επιστολή ή µε αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από
την ηµέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται.
δ) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της
ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
ε) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται
από χρηµατικό παράβολο εκατό (100) € µε κατάθεση του ποσού αυτού στην
Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης: 5702-021659-501.
Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή στο σύνολό της, το παράβολο
επιστρέφεται στο σωµατείο. Σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη ένστασης
µερικά ή συνολικά), το παράβολο καταπίπτει υπέρ του ταµείου της Ε.Π.Σ.
Χίου.

9

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΙΑΤΡΟΙ
Με μέριμνα της Ε.Π.Σ. Χίου θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές του
Συνδέσμου Διαιτητών Χίου. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των
διαθέσιμων διαιτητών, η επιτροπή υποδομών έχει το δικαίωμα να ορίζει
φιλάθλους (βετεράνους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ.) ως διαιτητές των
αγώνων.
Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής, οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει
οπωσδήποτε να συμφωνήσουν στην υπόδειξη προσώπου από τους
παρευρισκόμενους (επίσημου διαιτητή, φιλάθλου κλπ.) που θα διαιτητεύσει τον
αγώνα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν στο έργο του.

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την παρουσία ιατρού στον
αγώνα η αμοιβή του οποίου θα επιβαρύνει και τα δυο σωματεία. Σε
περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ιατρός δε θα διεξάγεται ο αγώνας και
θα κατακυρώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Εάν διεξαχθεί
αγώνας χωρίς παρουσία ιατρού, ο διαιτητής παραπέμπεται για
πειθαρχικό έλεγχο.

Η αρμόδια επιτροπή θα ορίζει κατά την κρίση της την επανάληψη αγώνα στην
περίπτωση μη προσέλευσης διαιτητή και μη ορισμού κοινά αποδεκτού διαιτητή
από τους παρευρισκόμενους (φιλάθλους – παράγοντες – διαιτητές). Η
συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική. Την
ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι και οι προπονητές των ομάδων που
πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά των μικρών ποδοσφαιριστών προς τους
διαιτητές δίνοντας οι ίδιοι πρώτοι το καλό παράδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΝΕΩΝ
Οι ομάδες θα δημιουργήσουν έναν όμιλο και το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε
δύο γύρους, βάση προγράμματος που θα προκύψει από δημόσια κλήρωση.
Στη λήξη του Πρωταθλήματος θα γίνουν PLAY – OFF με την συμμετοχή των 4
πρώτων ομάδων για την ανάδειξη του πρωταθλητή με τον εξής τρόπο :
Δημιουργούνται τα ζευγάρια των ημιτελικών 1ος – 4ος και 2ος – 3ος. Οι ομάδες
μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα (νίκες) της κανονικής περιόδου και
για να περάσει μια ομάδα στον τελικό θα πρέπει να φτάσει στις τρεις νίκες.
Γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα θα είναι ο 1ος και ο 2ος της κανονικής
περιόδου. Σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω αγώνες οι γηπεδούχοι
θα εναλλάσσονται.
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Στον τελικό προκρίνονται οι ομάδες που θα φτάσουν στις τρεις νίκες και θα
ισχύει το ίδιο σύστημα με τους ημιτελικούς, δηλαδή στις τρεις νίκες με
συνυπολογισμένα τα αποτελέσματα (νίκες) τις κανονικής περιόδου.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει με γηπεδούχο την ομάδα που τερμάτισε στην
καλύτερη βαθμολογική θέση από τις δύο φιναλίστ. Σε περίπτωση που
χρειαστούν παραπάνω αγώνες οι γηπεδούχοι θα εναλλάσσονται.
Στους αγώνες των PLAY – OFF και στον τελικό σε περίπτωση ισοπαλίας στην
κανονική διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν αμέσως πέναλτι.
Ο μικρός τελικός θα είναι ένας αγώνας νοκ άουτ με γηπεδούχο την ομάδα που
κατέλαβε την υψηλότερη βαθμολογική θέση στην κανονική διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα γίνεται εφαρμογή
του Κ.Α.Π.
β) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις κανονισµών και την ισχύουσα
αθλητική νοµοθεσία, επιλύεται µε απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής
Υποδομών της Ε.Π.Σ. Χίου που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή
του πρωταθλήματος.
γ) Η ερμηνεία του Κ.Α.Π., των Κανόνων του Παιχνιδιού και των όρων της
Προκήρυξης, γίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για
μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής, εφόσον κρίνει αυτό
απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ε.Π.Ο.
- Γ.Γ.Α.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :………………………….
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:………………….….…

ΧΙΟΣ …………………

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018
Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την …..……………..απόφαση του Διοικητικού
μας Συμβουλίου, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ,
αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και καταθέτουμε στο
ταμείο σας το ποσό των ………………… σαν δικαίωμα συμμετοχής.
Ακόμα δηλώνουμε ότι :
1. Η αγωνιστική μας έδρα ( γήπεδο ) για τους αγώνες του Πρωταθλήματος είναι τα
γήπεδα:
1)……...……………………………2)…………………………………...
2. Χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι :
Α) Φανέλα
..…..……………………………………..
Β) Παντελονάκι ……….….………………………………
Γ) Κάλτσες
…………….……………………………
3. Αντιπρόσωπο μας ορίζουμε τον κ……………………………………..
διεύθυνση…………………………………..τηλέφωνο………...……,
κινητό………………………,φαξ……………………..
e-mail (υποχρεωτικά)……………………………………
στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο.
4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ.Γραμματέα του Σωματείου
Πρόεδρος……………………….
Δ/νση………………….. Τηλ……………
Γ.Γραμματέας……..…………….
Δ/νση……………..…….. Τηλ……………
Συγχώνευση των παρακάτω σωματείων :

Για το Δ.Σ του Σωματείου………………………….

Σφραγίδα(-ες)
Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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