Βέροια, 11 / 2 / 2020
Αριθ. Πρωτ.: 245
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
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 Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 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. τις από 46 / 2019, 48 / 2019 και 49 / 2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας
8. τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχών των Σωματείων στο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12 της
δικαιοδοσίας της για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020
9. την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υποδομών Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020,
εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 245/1-10-2019 και την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 245/22-10-2019.
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
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ
Τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 8 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών για την ποδοσφαιρική περίοδο
2019-2020, στην κατηγορία Κ-12, που είχε εκδοθεί με το υπ’ αριθ. 245/1-10-2019 έγγραφο της, ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. α. Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν
συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους χορηγείται με μέριμνα
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, το αργότερο έως την Παρασκευή 11 / 10 / 2019 και ώρα 2 μ.μ., τόσο για την κατηγορία Κ16, όσο και για την κατηγορία Κ-14.
Για την ηλικιακή κατηγορία Κ-12 ορίζεται ως προθεσμία λήξης της υποβολής των δηλώσεων
συμμετοχής η Παρασκευή 21 / 2 / 2020 και ώρα 1 μ.μ.
β. Τα Σωματεία με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλουν ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής στο
αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα χρηματικό παράβολο των 60,00 € για το πρωτάθλημα κατηγορίας Κ-16 και
50,00 € για το πρωτάθλημα κατηγορίας Κ-14.
Το αντίστοιχο χρηματικό παράβολο για το πρωτάθλημα κατηγορίας Κ-12 ορίζεται ΜΗΔΕΝΙΚΟ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για τα Πρωταθλήματα Υποδομών Κ-16 και Κ-14 ισχύουν ως έχουν, τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές
σχετικά με καθεμία από τις εν λόγω ηλικιακές κατηγορίες διατάξεις του παρόντος άρθρου, της αρχικής
προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 245/1-10-2019.
Οι γενικές διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ως έχουν και για το Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12
ως εξής:
1. 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 την ατομική Κάρτα Υγείας
τους.
Η απόδειξη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της υγείας του αθλητή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
2. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν από κάθε αγώνα να προσκομίζουν στον Διαιτητή, εκτός από τα Δελτία
Αθλητικής Ιδιότητας, και τις ατομικές Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστών, οι οποίες θα αναγράφουν τα πλήρη
στοιχεία των ποδοσφαιριστών και θα φέρουν την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και βεβαίωση ότι ο κάτοχος
αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του.
3. Ποδοσφαιριστής κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα
άλλου Σωματείου με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
4. Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου της αρχικής προκήρυξης εκδοθείσας με αριθ. πρωτ. 245/110-2019 δεν ισχύει για το Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12.
5. α. Οι αγώνες διεξάγονται στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, όπως ακριβώς ορίζεται παρακάτω για
καθεμιά από τις ηλικιακές κατηγορίες.
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, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.
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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 στον
Κανονισμό Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
6. 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.
7. Ειδικότερα για το Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12 της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, ισχύουν τα εξής:
Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12
1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών,
ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2008 έως και 31 / 12 / 2009.
2. Οι αγώνες θα τελούνται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, θα ξεκινούν στις 10:30 π.μ. και θα διεξάγονται
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ο ένας μετά τον άλλο (1ος αγώνας: 10:30 π.μ., 2ος αγώνας 12, 3ος αγώνας: 1:30 μ.μ.), σύμφωνα με το
πρόγραμμα που θα προκύψει από την κλήρωση και θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στα συμμετέχοντα Σωματεία.
3. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 είναι οι ίδιοι που ισχύουν για την
Κατηγορία των Ανδρών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18165/22-6-2018 έγγραφο της Ε.Π.Ο. προς όλες τις Ε.Π.Σ., με
τις παρακάτω επιφυλάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου
Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο. για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020:
α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 9 ποδοσφαιριστές (9x9).
β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο διαστάσεων 45-50m x 60-70m.
γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν διαστάσεις 2m x 5m.
δ. Η διάρκεια των αγώνων είναι 60΄ σε ΔΥΟ (2) ημίχρονα των 30΄ το καθένα.
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 4.
η. Το σημείο πέναλτι είναι 9m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.
θ. Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
ι. Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) Ζώνες με ΔΥΟ (2) Γραμμές Ανάπτυξης Παιχνιδιού, για να
υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον
τερματοφύλακα με από τέρματος λάκτισμα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από την
Γραμμή Ανάπτυξης Παιχνιδιού, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη
γραμμή.
ια. Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.
ιβ. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον Κανονισμό Παιδιάς
Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο.
4. Το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους, ΕΝΑΝ (1) των ΕΠΤΑ (7) και ΕΝΑΝ των
ΕΞΙ (6) ομάδων, με τον παρακάτω τρόπο:
κανονική περίοδος
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Ολοκληρώνονται οι ΜΟΝΟΙ αγώνες (α΄ 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
Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης.
Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την τελευταία (κανονική περίοδος).
Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός
από τους δύο ομίλους της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στη διαδικασία των play-off.
play-off
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους δύο ομίλους της βαθμολογίας στην κανονική
περίοδο συμμετέχουν στη διαδικασία των play-off με το εξής σύστημα διεξαγωγής:
Τελικά
Α1-Β1 (Μεγάλος Τελικός)
Ο αγώνας των play-off (Τελικά) είναι ΜΟΝΟΣ και θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό Γήπεδο των Παλατιτσίων. Οι
υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων καθορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων
Ποδοσφαίρου, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι υπόλοιπες παράγραφοι του παρόντος άρθρου ισχύουν ως είχαν στην αρχική προκήρυξη, εκδοθείσα
με αριθ. πρωτ. 245/1-10-2019.
2. Η κλήρωση των αγώνων των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ16 και Κ-14 θα γίνει στις 14 / 10 / 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
Αντίστοιχα για την ηλικιακή κατηγορία Κ-12, η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 3 / 3 / 2020 ημέρα Τρίτη
και ώρα 6 μ.μ. στον ίδιο χώρο.
Στις κληρώσεις των αγώνων μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Σωματείων, όπως και κάθε
ενδιαφερόμενος.

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.
Ειδικότερα:
1. α. Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, κατά
τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν δηλώσει τα Σωματεία κατά
την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα της παρούσας προκήρυξης. Τα Σωματεία
αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(προετοιμασία γηπέδου κτλ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση
που δεν συμμορφωθούν με αυτές.
β. Ειδικότερα για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12, ορίζεται ως ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ γήπεδο αγώνων
το Ενωσιακό Γήπεδο των Παλατιτσίων, όπου θα διεξαχθούν όλες οι αναμετρήσεις του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων καθορίζονται από τον Κανονισμό
Αγώνων Ποδοσφαίρου και από την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου της παρούσας
προκήρυξης.
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2. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβάθμηση ομάδων, play-off) θα ορίζονται κατά την απόλυτη κρίση
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ΟΥΔΕΤΕΡΑ γήπεδα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή
διεξαγωγή, χιλιομετρική απόσταση, χωρητικότητα κτλ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τα
διαγωνιζόμενα Σωματεία.
Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων καθορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων
Ποδοσφαίρου ως εξής:
Στους απλούς αγώνες κατάταξης, καθώς και στους αγώνες play-off, που διεξάγονται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ γήπεδο:
α. Το γηπεδούχο Σωματείο ορίζεται κατόπιν δημοσίας κληρώσεως που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.
β. η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την πληρωμή της δαπάνης διαιτησίας, την εξασφάλιση της παρουσίας
γιατρού, καθώς και την πληρωμή τυχόν εξόδων συντήρησης γηπέδου.
Οι παραπάνω διατάξεις της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου αφορούν όλες τις
αναμετρήσεις του Πρωταθλήματος Κατηγορίας Κ-12, καθώς όλες διεξάγονται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.
Ειδικότερα:
1. α. Σύμφωνα με τον κανόνα 3 του Κανονισμού Παιδιάς Ποδοσφαίρου, αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό
χώρο με λιγότερους από ΕΝΝΕΑ (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για
τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 21 του Κανονισμού Αγώνων
Ποδοσφαίρου.
Ειδικότερα για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12, ο παραπάνω Κανονισμός προσαρμόζεται αναλόγως
και ισχύει ως εξής: αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από ΕΠΤΑ (7)
ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 21 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.

Για το Δ.Σ.
Της Ε.Π.Σ. Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουρτζίλας Στέργιος

Ποζιάδης Ιωάννης
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γ.Γ.Α.
- Ε.Π.Ο.
- Ε.Δ./Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
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