Βέροια, 16 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 407

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας, έχοντας υπόψη:
1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
2. το ισχύον Καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο.
3. τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Ομάδων και του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο., όπως ισχύουν σήμερα.
4. τις διατάξεις Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από τις διεθνείς
συμβάσεις της F.I.F.A.
5. τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6. τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες (ηλικία, σωματική
διάπλαση κτλ)
7. την από 26 / 2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας
8. τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχών των Σωματείων στα Πρωταθλήματα Υποδομών της δικαιοδοσίας
της για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019.
9. την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υποδομών Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019,
εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 256/ 7-9-2018.
και επιθυμώντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών αθλητών που θα συνδυάζουν την
αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά, με στόχο την καλλιέργεια της
ευγενούς άμιλλας στους αθλητικούς στίβους
Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Ε Ι

Τα άρθρα3και 11 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών για την ποδοσφαιρική περίοδο 20182019 μεταξύ Ερασιτεχνικών Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της που είχε εκδοθεί με το υπ’ αριθ.
256/7-9-2018 έγγραφο της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ειδικότερα:
1. α. Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που θα γίνει δημόσια με την παρουσία
εκπροσώπων των Σωματείων. Αυτό θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα Σωματεία πριν την προκαθορισμένη
έναρξη του πρωταθλήματος.
β. Η κλήρωση των αγώνων των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας θα γίνει 24 / 9 / 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
Στις κληρώσεις των αγώνων μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Σωματείων, όπως και κάθε
ενδιαφερόμενος.
2. Σχετικά με τον αριθμό των ομάδων και τους όρους συμμετοχής των ποδοσφαιριστών σε αυτά, για καθένα
από τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ισχύουν τα εξής:

Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16
1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών
που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2003 και εξής.
Ειδικότερα:
α. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 της Ε.Π.Σ. Ημαθίας οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα
αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. μετά από προηγούμενη κατάθεση στο
πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή, καθώς και με βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
Η απόδειξη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της υγείας του αθλητή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
β. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν από κάθε αγώνα να προσκομίζουν στον Διαιτητή, εκτός από τα Δελτία
Αθλητικής Ιδιότητας και την Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από
γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής).
γ. Ποδοσφαιριστής κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου
Σωματείου με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
δ. Αθλητής μικρότερης ηλικίας δύναται να αγωνίζεται σε τμήμα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφόσον
ρητά δηλωθεί από το Σωματείο σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα θα αγωνίζεται (αρκεί να συμπεριλαμβάνεται στην
Κατάσταση Υγείας του Σωματείου του, θεωρημένη από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας, με την επιφύλαξη των
αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων (απαγόρευση σε ποδοσφαιριστή
να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε ΔΥΟ (2) αγώνες του Σωματείου που ανήκει).
2. α. Οι αγώνες θα τελούνται κάθεΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 11 π.μ.
β. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ’ εξαίρεση σε άλλη ημέρα ή ώρα,
εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος αναβολής και εκ νέου ορισμός αυτού.
Κάθε αλλαγή προγράμματος που θα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη θα ανακοινώνεται στα Σωματεία που
παίρνουν μέρος, καθώς και στους λοιπούς ενδιαφερομένους, εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς (άρθρο 11, παρ. 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων).

γ. Αγώνας που διακόπηκε ή αναβλήθηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες ορίζεται από
την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ. Ημαθίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
3. α. Η διάρκεια των αγώνων των Πρωταθλημάτων Κατηγορίας Κ-16 είναι 80΄ σε ΔΥΟ (2) ημιχρονα των 40΄ το
καθένα.
β. Στους αγώνες που από τους κανονισμούς προβλέπεται παράταση (αγώνες κατάταξης, play-off), αυτή ΔΕΝ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ, αλλά η εκτέλεση των πέναλτι αποτελεί τον ΜΟΝΟ διαδικαστικό τρόπο για να αναδειχθεί ο
νικητής.
4. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 είναι οι ίδιοι που ισχύουν για την
Κατηγορία των Ανδρών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18165/22-06-2018 έγγραφο της Ε.Π.Ο. προς όλες τις Ε.Π.Σ.,
με τις παρακάτω επιφυλάξεις:
α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11x11).
β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο κανονικών διαστάσεων, δηλαδή 60-68mx 100-105m.
γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν κανονικές διαστάσεις, δηλαδή 2,44mx 7,32m.
δ. Η διαρκεια των αγωνων ειναι 80΄ σε ΔΥΟ (2) ημιχρονα των 40΄ το καθένα.
ε. Οι αλλαγές είναι ΠΕΝΤΕ (5) σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Ο παίκτης που
αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα.
στ. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αριθμό στη φανέλα τους.
ζ. Στην κατηγορία χρησιμοποιείται μπάλα Νούμερο 5.
η. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και τον Κανονισμό Παιδιάς
Ποδοσφαίρου.
5. Το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο με τον παρακάτω τρόπο:
α.
κανονική περίοδος
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων,
προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα στους αγώνες των επόμενων φάσεων, κατά τα
ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως περιγράφεται και στο άρθρο
13 της παρούσας προκήρυξης.
Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων (κανονική περίοδος).
Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματοςοι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις
από την 1η μέχρι και την 6η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδοΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στη διαδικασία
των play-off.
β.
play-off
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 6η της βαθμολογίας στην κανονική
περίοδο συμμετέχουν στη διαδικασία των play-off με το εξής σύστημα διεξαγωγής:
Α΄ Φάση
1. 3ος-6ος

2. 4ος-5ος
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο
προκρίνονται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ.
Οι αγώνες της Α΄ Φάσης των play-off είναι ΔΙΠΛΟΙ, εντός και εκτός έδρας, με τη δεύτερη αναμέτρηση
να διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατέλαβε την υψηλότερη θέση στην βαθμολογία της
κανονικής περιόδου.Στους αγώνες αυτούς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος.
Β΄ Φάση
Ημιτελικά
1ος-Νικητής Ζευγαριού 2 Α΄ Φάσης (4ος-5ος)
2ος-ΝικητήςΖευγαριού 1 Α΄ Φάσης (3ος-6ος)
Τελικά
Νικητές Ημιτελικών (Μεγάλος Τελικός)
Ηττημένοι Ημιτελικών (Μικρός Τελικός)
Οι αγώνες της Β΄ Φάσης των play-off (Ημιτελικά-Τελικά) θα διεξαχθούν στο Ενωσιακό Γήπεδο των
Παλατιτσίων. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων καθορίζονται από τον
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.

Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14
1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών
που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2005 και εξής.
Ειδικότερα:
α. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14 της Ε.Π.Σ. Ημαθίας οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα
αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. μετά από προηγούμενη κατάθεση στο
πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή, καθώς και με βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
Η απόδειξη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της υγείας του αθλητή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
β. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν από κάθε αγώνα να προσκομίζουν στον Διαιτητή, εκτός από τα Δελτία
Αθλητικής Ιδιότητας και την Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από
γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής).
γ. Ποδοσφαιριστής κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου
Σωματείου με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
δ. Αθλητής μικρότερης ηλικίας δύναται να αγωνίζεται σε τμήμα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφόσον
ρητά δηλωθεί από το Σωματείο σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα θα αγωνίζεται (αρκεί να συμπεριλαμβάνεται σε
Κατάσταση Υγείας του Σωματείου του, θεωρημένη από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας, με την επιφύλαξη των
αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων (απαγόρευση σε ποδοσφαιριστή
να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε ΔΥΟ (2) αγώνες του Σωματείου που ανήκει).
2. α. Οι αγώνες θα τελούνται κάθεΚΥΡΙΑΚΗκαι ώρα11 π.μ.
β. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ’ εξαίρεση και άλλη μέρα ή ώρα,
εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος αναβολής και εκ νέου ορισμός αυτού.

Κάθε αλλαγή προγράμματος που θα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη θα ανακοινώνεται στα Σωματεία που
παίρνουν μέρος, καθώς και στους λοιπούς ενδιαφερομένους, εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς (άρθρο 11, παρ. 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων).
γ. Αγώνας που διακόπηκε ή αναβλήθηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες ορίζεται από
την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ. Ημαθίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
3. α. Η διάρκεια των αγώνων των Πρωταθλημάτων Κατηγορίας Κ-14 είναι 70΄ σε ΔΥΟ (2) ημιχρονα των 35΄ το
καθένα.
β. Στους αγώνες που από τους κανονισμούς προβλέπεται παράταση (αγώνες κατάταξης, play-off), αυτή ΔΕΝ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ, αλλά η εκτέλεση των πέναλτι αποτελεί τον ΜΟΝΟ διαδικαστικό τρόπο για να αναδειχθεί ο
νικητής.
4. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18165/2206-2018 έγγραφο της Ε.Π.Ο. προς όλες τις Ε.Π.Σ., είναι οι εξής:
α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11x11).
β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο κανονικών διαστάσεων, δηλαδή 60-68mx 100-105m.
γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν κανονικές διαστάσεις, δηλαδή 2,44mx 7,32m.
δ. Η διαρκεια των αγωνων ειναι 70΄ σε ΔΥΟ (2) ημιχρονα των 35΄ το καθενα.
ε. Οι αλλαγές είναι ΕΠΤΑ (7) σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Ο παίκτης που
αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα.
στ. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αριθμό στη φανέλα τους.
ζ. Στην κατηγορία χρησιμοποιείται μπάλα Νούμερο 5.
η. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και τον Κανονισμό Παιδιάς
Ποδοσφαίρου.
5. Το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14θα διεξαχθεί με τον παρακάτω τρόπο:
α.
κανονική περίοδος
Στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν όμιλοι με γεωγραφικά κριτήρια
(ανάλογα με τον αριθμό των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή) και οι συναντήσεις θα είναι
σύμφωνες με το άρθρο 37 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, δηλαδή διπλές (σε δύο γύρους, έναν
αγώνα εντός και έναν εκτός έδρας).
Σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα στους αγώνες των
επόμενων φάσεων, κατά τα κατωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως
περιγράφεται και στο άρθρο 13 της παρούσας προκήρυξης.
Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων (κανονική περίοδος).
Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματοςοι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις
από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο καθενός από τους ΔΥΟ (2)
ομίλους ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στη διαδικασία των play-off, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες
θέσεις της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο καθενός από τους ΔΥΟ (2) ομίλους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
στη διαδικασία των Αγώνων Κατάταξης.

β.
play-off
Α΄ Φάση
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική
περίοδο καθενός από τους ΔΥΟ (2) ομίλους συμμετέχουν στη διαδικασία των play-off με το εξής
σύστημα διεξαγωγής:








Όλες οι ανωτέρω ομάδες σχηματίζουν ΕΝΑΝ (1) ενιαίο όμιλο.
Με τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος συντάσσεται ειδικός πίνακας
(εναρκτήριος βαθμολογίας αγώνων play-off) με τη βαθμολογία των ομάδων. Για τη σύνταξη
του εν λόγω πίνακα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν οι ομάδες
κατά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με την εξής συνάρτηση:
Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες ξεκινούν με το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν κατά
την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.
Ειδικότερα, για τα Σωματεία που αγωνίστηκαν σε όμιλο με περισσότερες συμμετέχουσες
ομάδες, για τον υπολογισμό των βαθμών τους θα αφαιρεθούν προηγουμένως τα
αποτελέσματα των συγκεκριμένων Σωματείων με την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας του
ομίλου τους στην κανονική περίοδο.
Το πρόγραμμα αγώνων περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ΕΠΤΑ (7) αγωνιστικών ημερών, ενώ οι
ομάδες θα αγωνιστούν σε μονέςαναμετρήσεις, οι οποίες ορίζονται μετά από κλήρωση που θα
διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, σε χρόνο που θα καθοριστεί εγκαίρως από τη
Διοργανώτρια Αρχή και πάντοτε μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
Με ειδικό κλειδάριθμο, οι ομάδες που τερμάτισαν στην 1η και τη 2η θέση των ομίλων τους
στην κανονική περίοδο θα αγωνιστούν 4 φορές εντός και 3 φορές εκτός έδρας, ενώ οι ομάδες
που τερμάτισαν στην 3η και την 4η θέση των ομίλων τους στην κανονική περίοδο θα
αγωνιστούν αντίστροφα 3 φορές εντός και 4 φορές εκτός έδρας.
Σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 13 της παρούσας προκήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Α΄ Φάσης των play-off οι ομάδες που θα καταλάβουν
τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 6η της βαθμολογίας στη συγκεκριμένη φάση
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στη Β΄ Φάση των play-off.
Β΄ Φάση

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 6η της βαθμολογίας στην Α΄ Φάση
των play-off συμμετέχουν στη Β΄ Φάση των play-off με το εξής σύστημα διεξαγωγής:
1. 3ος-6ος
2. 4ος-5ος
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση της βαθμολογίας στην Α΄ Φάση των playoffπροκρίνονται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ.
Οι αγώνες της Β΄ Φάσης των play-off είναι ΔΙΠΛΟΙ, εντός και εκτός έδρας, με τη δεύτερη αναμέτρηση
να διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατέλαβε την υψηλότερη θέση στην βαθμολογία της Α΄
Φάσης των play-off. Στους αγώνες αυτούς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος.
Γ΄ Φάση
Ημιτελικά
1ος-Νικητής Ζευγαριού 2 Α΄ Φάσης (4ος-5ος)

2ος-ΝικητήςΖευγαριού 1 Α΄ Φάσης (3ος-6ος)
Τελικά
Νικητές Ημιτελικών (Μεγάλος Τελικός)
Ηττημένοι Ημιτελικών (Μικρός Τελικός)
Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης των play-off (Ημιτελικά-Τελικά)θα διεξαχθούν στο Ενωσιακό Γήπεδο των
Παλατιτσίων. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων καθορίζονται από τον
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.
γ.
Αγώνες Κατάταξης
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο καθενός
από τους ΔΥΟ (2) ομίλους, στο πλαίσιο της διεξαγωγής περισσοτέρων αναμετρήσεων, θα κληθούν
από τη Διοργανώτρια Αρχή να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των
Αγώνων Κατάταξης, σε χρόνο που θα καθοριστεί εγκαίρως και πάντοτε μετά το τέλος της κανονικής
περιόδου του πρωταθλήματος.
Όσες ομάδες από αυτές αποδεχθούν ότι επιθυμούν να αγωνιστούν, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία
των Αγώνων Κατάταξηςμε το εξής σύστημα διεξαγωγής:






Όλες οι ανωτέρω ομάδες σχηματίζουν ΕΝΑΝ (1) ενιαίο όμιλο.
Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες ξεκινούν τη διαδικασία των Αγώνων Κατάταξηςχωρίς
βαθμούς.
Το πρόγραμμα αγώνων περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αριθμού αγωνιστικών ημερών που θα
καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των Σωματείων που θα δηλώσουν τελικά συμμετοχή στη
διαδικασία των Αγώνων Κατάταξης.
Οι ομάδες θα αγωνιστούν, με βάση το ίδιο προαναφερθέν κριτήριο, σε μονές ή διπλές
αναμετρήσεις, οι οποίες ορίζονται μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ.
Ημαθίας, σε χρόνο που θα καθοριστεί εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Αρχή και πάντοτε μετά
το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 13 της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 12, 15 και 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ειδικότερα για τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας:
1. Για κάθε αγώνα του πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, σχετικό Φύλλο Αγώνα σε ΤΡΙΑ (3)
αντίγραφα.
2. Ο Διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας,
τις Καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών, τα Δελτία Πιστοποίησης Προπονητή και την Κατάσταση της
Ε.Π.Σ. Ημαθίας με τη Δήλωση Συναίνεσης των ποδοσφαιριστών για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων τους από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας και την Ε.Π.Ο. ως Διοργανώτριες Αρχές και να σημειώσει στην
οικεία στήλη του Φύλλου Αγώνα τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις κτλ.).
Επιπλέον, ο Διαιτητής οφείλει να ελέγχει:

α. αν οι ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ταυτίζονται με τους ποδοσφαιριστές που
πρόκειται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούν.
β. αν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές καλύπτουν τις ηλικιακές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3
της παρούσας προκήρυξης.
Ο εν λόγω έλεγχος θα διεξάγεται με αντιπαραβολή των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας που παραδίδονται στον
Διαιτητή από τα διαγωνιζόμενα Σωματεία με τη φυσική παρουσία των ποδοσφαιριστών στον χώρο των
αποδυτηρίων, ΠΑΝΤΟΤΕ αυτοπροσώπως και υπό την επίβλεψη του Διαιτητή, καθώς και ενός εκπροσώπου από
το καθένα από τα δύο διαγωνιζόμενα Σωματεία.

