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Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012  

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 

2. Το Τουρνουά διοργανϊνεται από τθ Διεφκυνςθ Νεολαίασ και Άκλθςθσ τθσ Κοινωφελοφσ 

Επιχείρθςθσ Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ, Νεολαίασ και Άκλθςθσ Διμου Ιωαννιτϊν. 

ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ του τουρνουά είναι:  

 Η άκλθςθ των εργαηομζνων που λόγω θλικίασ ι ελλείψει χρόνου δε ςυμμετζχουν ςτα εραςιτεχνικά 

πρωτακλιματα.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΉ  

1. Δικαίωµα ςυµµετοχισ ζχουν φορείσ, υπθρεςίεσ και διάφορεσ επαγγελµατικζσ οµάδεσ 

εργαηοµζνων του νζου διευρυμζνου Διμου Ιωαννιτϊν, µε ποδοςφαιριςτζσ που ζχουν 

ςυµπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Στο ρόςτερ κάκε οµάδασ δθλϊνονται 

µζχρι 30 ποδοςφαιριςτζσ και ςτο φφλλο αγϊνα 18.  

2. Κάκε οµάδα ΔΕΝ µπορεί να χρθςιµοποιιςει: ποδοςφαιριςτζσ εν ενεργεία εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν (Α', Β', Γ') κάτω των 30 ετϊν. Κακϊσ και ποδοςφαιριςτζσ των µεγαλφτερων 

κατθγοριϊν ανεξαρτιτου θλικίασ (Δ' Γ' Β' κατθγορίασ και επαγγελµατίεσ). 

Μπορεί όµωσ να ςυµπεριλαµβάνει ςτο µεν ρόςτερ µζχρι 4 εν ενεργεία ποδοςφαιριςτζσ, ςτθ δε 

18άδα µζχρι 2 εν ενεργεία ακλθτζσ από 30 ζωσ και 35 ετϊν (Α', Β' εραςιτεχνικό).  

i. Από 30 ζωσ και 35 ετϊν κακορίηονται αυςτθρά οι γεννθκζντεσ από 1/1/1977 ζωσ 

31/12/1982  

ii. Ακλθτζσ Γ' εραςιτεχνικισ από 30 ετϊν και άνω ελεφκερα  

iii. Ακλθτζσ άνω των 35 ετϊν ελεφκερα  
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3. Οι οµάδεσ µποροφν να παίξουν και µε 9 παίκτεσ  

4. Οι οµάδεσ ζχουν δικαίωµα να δθλϊνουν ςτο φφλλο αγϊνοσ και να χρθςιµοποιοφν ςε κάκε 

αγϊνα µζχρι 18 παίχτεσ.  

5. Οι αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα γίνονται από τθ 18άδα τθσ κάκε οµάδασ και είναι 

απεριόριςτεσ, µζχρι το τζλοσ αρχικισ φάςθσ των οµίλων, µπορεί να βγει και να ξαναµπεί ο 

ίδιοσ ποδοςφαιριςτισ. Από τα προθµιτελικά και µζχρι και τον τελικό επιτρζπονται 7 αλλαγζσ 

και δεν ξαναµπαίνει ο ίδιοσ παίχτθσ. 

ΔΕΛΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Κάκε οµάδα υποχρεοφται να ζχει δελτία όλων των ποδοςφαιριςτϊν κεωρθµζνα από τθν 

οργανωτικι επιτροπι. Τα δελτία κα είναι ζγκυρα εφόςον ςυνοδεφονται από φωτοτυπία τθσ 

αςτυνοµικισ ταυτότθτασ του ποδοςφαιριςτι και ιατρικό πιςτοποιθτικό.  

2. Πριν τθν ζναρξθ του τουρνουά πρζπει να κατατεκεί ςτθν οργανωτικι επιτροπι :  

I. Οµαδικι κατάςταςθ ςυµµετεχόντων και υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει τουσ 

ακλθτζσ που ζχουν δελτίο και παίηουν ςτα εραςιτεχνικά πρωτακλιµατα Α' Β' και Γ' 

κατθγορίασ, κακϊσ και τθν επαγγελµατικι ιδιότθτα αυτϊν των ακλθτϊν.  

II. Δελτία των ποδοςφαιριςτϊν (για κεϊρθςθ)  

III. Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνοµικισ ταυτότθτασ και τισ (2 όψεισ)  

IV. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου αςφάλιςθσ ι άλλου επίςθµου εγγράφου που να 

αποδεικνφει τθν ιδιότθτα ι τθν εργαςιακι ςχζςθ του αγωνιηοµζνου µε το 

ςυγκεκριµζνο χϊρο, ιδιότθτα ι εργαςιακι ςχζςθ που πρζπει να ζχει ο ακλθτισ 

τουλάχιςτον δφο (2) µινεσ - πριν τθν αίτθςθ για ζκδοςθ δελτίου.  

V. Ατοµικι ιατρικι βεβαίωςθ του ζτουσ 2012, από γιατρό πακολόγο ι καρδιολόγο, µε 

ευκφνθ του αγωνιηόµενου ακλθτι. 

Σθµείωςθ: Ακλθτισ που δε κα κατακζςει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογθτικά , δε κα 

ςυµµετάςχει ςτο τουρνουά.  

3. Συµπλιρωςθ ι αντικατάςταςθ δελτίων µπορεί να γίνει µζχρι το τζλοσ του πρϊτου γφρου ι τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ και κατά ανϊτατο όριο µζχρι πζντε (5) δελτία. Επίςθσ µπορεί οµάδα να 
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αντικαταςτιςει ονόµατα παικτϊν αν για οποιοδιποτε λόγο µετατεκοφν ι απολυκοφν. Μπορεί 

όµωσ, αν το επικυµεί, να χρθςιµοποιιςει τον ποδοςφαιριςτι µζχρι το τζλοσ του τουρνουά.  

4. Η ςυµµετοχι επιςθµοποιείται µε τθν κατάκεςθ χρθµατικοφ ποςοφ που κα αποφαςίηεται από 

το Δ.Σ. τθσ Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. Μετά τθν κλιρωςθ και τθν ζναρξθ του τουρνουά, ςτθν οµάδα που 

αποχωρεί - αποβάλλεται κ.τ.λ. δεν επιςτρζφονται τα χριµατα.  

5. Τα δικαιολογθτικά κα εξεταςτοφν από τθν οργανωτικι επιτροπι και κα ενθµερωκεί για τθν 

ζγκριςι τουσ ο υπεφκυνοσ εκπρόςωποσ κάκε οµάδασ.  

6. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςυνοδεφουν το δελτίο του κάκε ακλθτι ςε κάκε αγϊνα. 

ΔΙΑΙΣΗΣΕ - ΓΙΑΣΡΟ  

1. 'Ολοι οι αγϊνεσ διεξάγονται απαραίτθτα µε διαιτθτι και γιατρό.  

2. Ο διαιτθτισ ςυντάςςει φφλλο αγϊνα το οποίο παραδίδει ο ίδιοσ ςτθν οργανωτικι επιτροπι. 

Μπορεί να προςκοµίςει και ςυµπλθρωµατικι ζκκεςθ για τυχόν επειςόδια και περιςτατικά που 

ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ι µετά τθ λιξθ του,  που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν 

ανζφερε ςτο φφλλο αγϊνα.  

3. Χωρίσ γιατρό και τουλάχιςτον ζναν διαιτθτι ΔΕΝ αρχίηει ο αγϊνασ. 

ΣΙΜΩΡΙΕ - ΕΝΣΑΕΙ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ  

1. 0ι αποφάςεισ του διαιτθτι είναι ςεβαςτζσ και εκτελεςτζεσ.  

 Ο διαιτθτισ ζχει δικαίωµα αποβολισ παίκτθ. Σ' αυτι τθν περίπτωςθ κα κρατεί το δελτίο του 

 αποβαλλόµενου και κα το κατακζτει ςτθν οργανωτικι επιτροπι µαηί µε το Φ.Α.  

2. Ο αποβαλλόµενοσ τιµωρείται:  

I. Με 1 αγωνιςτικι για αποβολι µε δφο κίτρινεσ.  

II. Με 2 αγωνιςτικζσ για απλι παράβαςθ π.χ, ςκλθρό παίξιµο  

III. Με οριςτικι αποβολι, για εµπλοκι ι εξφβριςθ λόγο και ζργο αντιπάλου, διαιτθτι, 

παράγοντα κ.τ.λ. κακϊσ και για οποιαδιποτε ςυµπεριφορά που κρίνεται ωσ 

αντιακλθτικι και απαράδεκτθ.  
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3. 0µάδα που χρθςιµοποιεί παίκτθ που δεν πλθροί τουσ όρουσ που προβλζπονται από τον 

κανονιςµό του τουρνουά  π.χ (περιςςότερουσ ποδοςφαιριςτζσ που παίηουν ςε εραςιτεχνικά 

ςωµατεία, ιδιότθτα, θλικία κλπ.), τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά. Οι αγϊνεσ που 

ςτο µεταξφ ςυμμετείχε κα κεωροφνται ωσ µθ γενόµενοι.  

4. Όταν υποβάλλεται ζνςταςθ για πλαςτοπροςωπία κα πρζπει να προςκοµίηεται ςτο διαιτθτι ςε 

διάςτθµα 10 λεπτϊν µετά τθ λιξθ του αγϊνα, δελτίο αςτυνοµικισ ταυτότθτασ ι άλλο επίςθµο 

αποδεικτικό ςτοιχείο, το οποίο κα παραδίδεται από τον διαιτθτι ςτθν οργανωτικι επιτροπι. 

Αν τα παραπάνω ςτοιχεία δεν προςκοµιςτοφν ςτο διάςτθµα που προβλζπεται, θ οµάδα 

τιµωρείται ςφµφωνα µε τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου.  

5. Οµάδα υπαίτια διακοπισ αγϊνα, λόγω επειςοδίων ι άλλθσ αιτίασ, µθδενίηεται και κατά 

περίπτωςθ αποβάλλεται από το τουρνουά.  

6. Αν διαιτθτισ διακόψει τον αγϊνα γιατί παράγοντασ ομάδασ ςυµπεριφζρκθκε µε απρζπεια, 

τότε θ οµάδα του µθδενίηεται .  

7. Οµάδα που δεν εµφανίηεται εντόσ 20' από τθν ζναρξθ του αγϊνα µθδενίηεται για τον 

ςυγκεκριµζνο αγϊνα και ο αντίπαλοσ παίρνει τουσ 3 βακµοφσ και µε ςκορ 2-0.  

8. Οµάδα ι οµάδεσ που δεν κατεβαίνουν να αγωνιςτοφν απροειδοποίθτα υποχρεοφνται να 

πλθρϊνουν τα ζξοδα του αγϊνα.  

9. Ομάδα που δεν κατεβαίνει να αγωνιςκεί ςε τρεισ αγϊνεσ αποβάλλεται του τουρνουά.  

10. Παράγοντεσ ι παίκτεσ οµάδων που καταφζρονται κατά του κεςµοφ ι των µελϊν τθσ 

οργανωτικισ επιτροπισ εξυβρίςει λόγω ι ζργω, κα τιµωροφνται, οι µεν παίκτεσ και παράγοντεσ 

µε ποινι µζχρι ιςόβιο αποκλειςµό , οι δε οµάδεσ µε αφαίρεςθ βακµϊν µζχρι και αποβολι από 

το τουρνουά και δε κα ζχουν δικαίωµα ςυµµετοχισ ςτθ διοργάνωςθ  για δφο ζτθ.  

11. Ενςτάςεισ επιτρζπεται να υποβάλλονται µόνο από τισ διαγωνιηόµενεσ οµάδεσ ςτουσ µεταξφ 

τουσ αγϊνεσ, για τουσ παρακάτω αποκλειςτικά λόγουσ:  

I. Για αντικανονικι διακοπι του αγϊνα, που οφείλεται ςε αναιτιολόγθτθ και αντίκετθ µε 

τον Κανονιςµό απόφαςθ του διαιτθτι.  

II. Για εςφαλµζνθ ερµθνεία και εφαρµογι διατάξεων του Κανονιςµοφ από το διαιτθτι 

που ςχετίηονται µε τθ ςυµπλιρωςθ των οµάδων, µετά τθν ζναρξθ του αγϊνα.  
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III. Για αντικανονικι ςυµµετοχι ποδοςφαιριςτι που, υποχρεωτικά, πρζπει να 

κατονοµάηεται. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναφζρονται οι ςυγκεκριµζνοι λόγοι 

ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ ζνςταςθ.  

IV. Η ζνςταςθ αυτι µπορεί να ςτρζφεται κατά οποιουδιποτε ποδοςφαιριςτι -τακτικοφ ι 

αναπλθρωµατικοφ- ο οποίοσ αγωνίςτθκε, από τουσ αναγραφόµενουσ ςτο Φ.Α  

V. Για πλαςτοπροςωπία ποδοςφαιριςτι, που πρζπει υποχρεωτικά να κατονοµάηεται. Η 

ζνςταςθ αυτι µπορεί να ςτρζφεται κατά ενόσ, περιςςοτζρων ι και όλων των 

ποδοςφαιριςτϊν που αγωνίςτθκαν, που κα πρζπει να κατονοµάηονται.  

VI. Κατά του κφρουσ του αγϊνα ο οποίοσ ετελζςκθ µθ νοµίµωσ και κατά παράβαςιν τθσ 

εγκρικείςθσ προκιρυξθσ. 

VII. Η άρνθςθ του ποδοςφαιριςτι να ςυµµορφωκεί ςτθν εντολι του διαιτθτι -τθν οποία ο 

τελευταίοσ υποχρεοφται να ςθµειϊςει ςτισ παρατθριςεισ του ςτο Φ.Α- κεωρείται ωσ 

οµολογία του ιδίου και τθσ οµάδασ του για τθν διάπραξθ του παραπτϊµατοσ.  

VIII. Στισ περιπτϊςεισ που οι ενςτάςεισ καταχωροφνται ςτο Φ.Α., ο διαιτθτισ ζχει τθν 

υποχρζωςθ να γράψει τισ ςχετικζσ µε το αντικείµενο τθσ ζνςταςθσ παρατθριςεισ του 

ςτο Φ.Α., αµζςωσ µετά τθν λιξθ του αγϊνα και πριν τθν υπογραφι του Φ.Α.  

IX. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι, µε ςυςτθµζνθ επιςτολι ι µε 

επίδοςθσ ιδιοχείροσ, µζςα ςε 1 εργάςιµθ θµζρα από τθν θµζρα που ζγινε ο αγϊνασ, θ 

οποία δεν υπολογίηεται και ζχει υποχρζωςθ µζςα ςε 2 εργάςιµεσ θµζρεσ από τθν 

θµζρα κατάκεςθσ τθσ ζνςταςθσ να προςκόµιςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ζνςταςθσ. 

Σε περίπτωςθ µθ κατάκεςθσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων θ ζνςταςθ δεν ςυηθτείται.  

X. Κακεµία από τισ παραπάνω ενςτάςεισ πρζπει να υποβάλλεται µε χωριςτό υπόµνθµα 

ςτο οποίο να αναφζρονται ςυγκεκριµζνα οι λόγοι υποβολισ τθσ- και µζςα ςτισ 

προκεςµίεσ που προβλζπεται- διαφορετικά απορρίπτεται θ ζνςταςθ, κρινόµενθ 

απαράδεκτθ. 

XI. Η ςυηιτθςθ των ενςτάςεων του παρόντοσ άρκρου είναι υποχρεωτικι, τυχόν δε 

παραίτθςθ τθσ ενιςτάµενθσ οµάδασ είναι ανίςχυρθ και δε λαµβάνεται υπόψθ.  

XII. Καταγγελία (ζγγραφθ) επιτρζπεται να διατυπωκεί αποκλειςτικά για αντικανονικι 

ςυµµετοχι ποδοςφαιριςτι ςε αγϊνα µζςα ςε αποκλειςτικι προκεςµία δφο (2) θµερϊν 
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από τθν τζλεςι του χωρίσ θ θµζρα διεξαγωγισ του αγϊνα να υπολογίηεται, από τρίτο 

ςωµατείο µε τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι τοφτο ζχει ζννοµο ςυµφζρον κατά το 

χρόνο άςκθςθσ τθσ καταγγελίασ, το οποίο περιοριςτικά προςδιορίηεται ςτθ 

διαµόρφωςθ του βακµολογικοφ πίνακα του τουρνουά που µετζχει και ζχει ςχζςθ µε το 

ςυγκεκριµζνο ςωµατείο κατά του οποίου ςτρζφεται θ καταγγελία. Μετά τθν κατάκεςθ 

τθσ καταγγελίασ ςτθ διοργανϊτρια πρζπει ο καταγγζλλων να κατακζςει εντόσ 5 

εργάςιµων θµερϊν και τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν αντικανονικι ςυµµετοχι 

ποδοςφαιριςτι αλλιϊσ δεν κα λαµβάνεται υπόψθ θ καταγγελία.  

XIII. Οι διαγωνιηόµενεσ οµάδεσ ςε µεταξφ τουσ αγϊνα δφνανται να υποβάλλουν 

αποκλειςτικά και µόνο ζνςταςθ µζςα ςτισ προβλεπόµενεσ προκεςµίεσ.  

XIV. Η οργανωτικι επιτροπι ζχει το δικαίωµα να επιλθφκεί και αυτεπάγγελτα καταγγελίασ 

οµάδασ για το κφροσ αγϊνα άλλων οµάδων του αυτοφ τουρνουά.  

XV. Σε περίπτωςθ που γίνεται δεκτι ζνςταςθ ι καταγγελία για οποιοδιποτε λόγο 

αντικανονικισ ςυµµετοχισ ποδοςφαιριςτι για παράβαςθ του παρόντοσ Κανονιςµοφ, θ 

υπαίτια οµάδα που µετζχει ο ποδοςφαιριςτισ αυτόσ, χάνει το ςυγκεκριµζνο αγϊνα για 

τον οποίο ζγινε θ ζνςταςθ ι θ καταγγελία, µε τζρµατα 2-0 και τρεισ (3) βακµοφσ υπζρ 

τθσ αντίπαλθσ οµάδασ.  

XVI. Εφ' όςον γίνεται δεκτι ζνςταςθ πλαςτοπροςωπίασ πζρα από τθν απϊλεια του αγϊνα, 

ο οποίοσ κατακυρϊνεται υπζρ τθσ αντίπαλθσ οµάδασ µε τζρµατα 2-0 και τρεισ (3) 

βακµοφσ, γίνεται και αφαίρεςθ τριϊν (3) βακµϊν από τθν βακµολογία.  

12. Οι αποφάςεισ για τισ παραπάνω ενςτάςεισ, και καταγγελίεσ εκδίδονται µζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςµία πζντε (5) θµερϊν από τθν υποβολι τουσ και δεν είναι εφζςιµεσ.  
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ΠΟΙΝΕ  

1. Ποινζσ ςε οµάδεσ ι ςε ποδοςφαιριςτζσ κακορίηονται µε βάςθ τα όςα ορίηει θ προκιρυξθ του 

τουρνουά.  

2. Τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά µε απόφαςθ τθσ Ο.Ε. αν:  

I. Συµµετζχει ςε οµαδικι βιαιοπραγία κατά διαιτθτϊν ι αντιπάλων. Οµαδικι 

βιαιοπραγία κεωρείται ταυτόχρονθ επίκεςθ, ζντονα προςβλθτικι είτε φραςτικι είτε 

δια ςωµατικισ επαφισ, από δφο ι περιςςότερουσ παίκτεσ µιασ οµάδασ, ι του 

προπονθτι, ι του εκπροςϊπου τθσ ςτθν Ο.Ε. 

II. Παραποιιςει ι πλαςτογραφιςει διαπιςτωμζνα, ςτοιχεία ςτα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά και δελτία. 

III. Τιµωρθκεί ζςτω µια φορά για πλαςτοπροςωπία. 

IV. Τιµωρθκεί ζςτω µία φορά για απόπειρα επθρεαςµοφ διαιτθτι. Αν θ περίπτωςθ κρικεί 

από τθν Ο.Ε. επουςιϊδθσ, επιβάλλεται ποινι από ζγγραφθ επίπλθξθ µζχρι αφαίρεςθ 

πζντε βακµϊν. 

V. Με ενζργειεσ παικτϊν ι προπονθτι ι εκπροςϊπου ι παράγοντα προςβάλλει βάναυςα 

το τουρνουά και τον ακλθτικό χϊρο. 

VI. Μθδενιςτεί για οποιοδιποτε λόγο τρεισ φορζσ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου, 

ςυµπεριλαµβανοµζνων και των θµιτελικϊν. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, τα µζχρι τθσ 

αποβολισ αποτελζςµατα των αγϊνων τθσ οµάδασ παραµζνουν ωσ είχαν, ενϊ τα 

επόµενα παιχνίδια κατακυρϊνονται υπζρ του εκάςτοτε αντιπάλου µε 3 βακµοφσ και 2-

0 τζρµατα για κάκε παιχνίδι. 

3. Τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά ποδοςφαιριςτισ, προπονθτισ, εκπρόςωποσ ι 

παράγοντασ οµάδασ αν: 

I. Αναγραφεί ςτο φφλλο αγϊνα για βιαιοπραγία κατά διαιτθτι, βοθκϊν διαιτθτϊν, 

ιατροφ, παρατθρθτϊν. 

II. Αναγραφεί ςτο φφλλο αγϊνα για βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (παίκτθ, παράγοντα, 

προπονθτι, εκπροςϊπου), µε τρόπο που δεν ςτοιχειοκετεί ςτιγµιαία και µθ 

επικίνδυνθ αντίδραςθ για τθ ςωµατικι ακεραιότθτα του δεχκζντοσ τθν επίκεςθ. 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΤΗΛ. 26510 83940. 83942. FAX 26510 75784 

www.pkdi.gr E-mail: pkdi1@otenet.gr 

Δ/ΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ 
Τηλ 26510 83965 E-mail: kpnioa@otenet.gr 

 

 

 

III. Κρικεί ζνοχοσ πλαςτοπροςωπίασ. Αν δεν ζχει καν δελτίο, δεν δικαιοφται να εκδϊςει 

εφεξισ. 

IV. Προςβάλλει βάναυςα µε ενζργειεσ ι δθµόςιεσ δθλϊςεισ του το τουρνουά  και 

γενικότερα τον ακλθτικό µασ χϊρο. 

4. Σε περιπτϊςεισ εξφβριςθσ- λόγω ι ζργω- διαιτθτι ι βοθκϊν διαιτθτϊν, γιατρϊν, παραγόντων, 

ςυνακλθτϊν κ.τ.λ.. 0ι ζνοχοι τιµωροφνται µε ποινζσ από 2 ζωσ 1Ο αγωνιςτικζσ, ι οριςτικι 

αποβολι, κατά τθν κρίςθ τθσ Ο.Ε. 

5. Σε περιπτϊςεισ βιαιοπραγίασ οι εµπλεκόµενοι τιµωροφνται µε ποινι από ζξι (6) αγωνιςτικζσ 

µζχρι και οριςτικό αποκλειςµό από το εν λόγω τουρνουά για δφο (2) ζτθ. 

6. Οµάδα που κα ςυµπλθρϊςει τρεισ κόκκινεσ κάρτεσ ςτθν ίδια περίοδο για τουσ 

προαναφερκζντεσ λόγουσ, (εξφβριςθ, βιαιοπραγία κλπ) κα τιµωρείται µε αυςτθρι ζγγραφθ 

επίπλθξθ. Μετά τθν τρίτθ κόκκινθ, θ οµάδα κα τιµωρείται για κακεµιά από τθν,  για τουσ 

ίδιουσ λόγουσ επόµενθ κόκκινθ, µε αφαίρεςθ  τριϊν (3) βακµϊν. 

7. Αν θ ποινι µθδενιςµοφ επιβλθκεί ςτθ φάςθ των προθµιτελικϊν και θµιτελικϊν θ τιµωροφµενθ 

οµάδα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια. 

ΓΗΠΕΔΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Η διάρκεια των αγϊνων ορίηεται ςε 80 λεπτά, δφο θµίχρονα των 40 λεπτϊν το κακζνα µε 

15λεπτο θµίχρονο. Στον τελικό του τουρνουά, θ διάρκεια του αγϊνα είναι 90λεπτθ, (δφο 

θµίχρονα των 45 λεπτϊν το κακζνα). 

2. Σε περίπτωςθ ιςόπαλου αποτελζςµατοσ ςτον  τελικό, ςτουσ προθµιτελικοφσ και θµιτελικοφσ 

του τουρνουά, κα ακολουκιςει 20λεπτθ παράταςθ, (δφο θµίχρονα των 10 λεπτϊν το κακζνα), 

και αν και πάλι δεν προκφψει νικθτισ, κα ακολουκιςει θ διαδικαςία των πζναλτι. 

3. Σε περίπτωςθ ιςοβακµίασ δφο οµάδων, προθγείται θ οµάδα που κζρδιςε ςτο µεταξφ τουσ 

παιχνίδι. Σε περίπτωςθ και πάλι ιςοβακµίασ προθγείται θ οµάδα που ζχει καλφτερθ επίκεςθ, 

αν και πάλι υπάρχει ιςοβακµία θ οµάδα που ζχει καλφτερθ άµυνα και αν και πάλι υπάρχει 

ιςοβακµία γίνεται κλιρωςθ. Αν οι οµάδεσ που ιςοβακµοφν είναι τρεισ, µε τθν ωσ άνω 

αναφερκείςα διαδικαςία αποµζνουν δφο και µετά ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία. 
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ΑΝΑΒΟΛΕ - ΑΛΛΑΓΕ 

1. Αν δεν υπάρχει ςοβαρι αιτία, οι αγϊνεσ δεν αναβάλλονται. Ωσ ςοβαρι αιτία µποροφν να 

κεωρθκοφν, οι κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (απόφαςθ διαιτθτι).  

2. Περίπτωςθ αναβολισ αγϊνα κα εξετάηεται από τθν οργανωτικι επιτροπι διεξαγωγισ του 

τουρνουά  µε τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει ειδοποιθκεί τουλάχιςτον µία εργάςιµθ µζρα πριν.  

3. Εάν ο αγϊνασ αναβλθκεί χωρίσ τθν ζγκριςθ του διαιτθτι ι τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, κα 

µθδενίηονται και οι δφο οµάδεσ χωρίσ άλλθ διαδικαςία και κα ζχουν τισ επιπτϊςεισ του 

κανονιςµοφ.  

4. Αλλαγζσ (θµζρασ, ϊρασ, γθπζδου κ.τ.λ.) διεξαγωγισ του αγϊνα γίνονται µε απευκείασ 

ςυνεννόθςθ των οµάδων οι οποίεσ πρζπει να ορίςουν και να ςυµφωνιςουν για το χρόνο 

τζλεςθσ του αγϊνα και να ενθµερϊςουν τθν οργανωτικι επιτροπι για να εγκρίνει τθν αλλαγι. 

Αν δεν επζλκει ςυµφωνία των οµάδων το πρόγραµµα παραµζνει ωσ ζχει. 

Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και αν κρίνει θ Οργανωτικι Επιτροπι ότι υπάρχει ςοβαρόσ 

λόγοσ,  µπορεί να παρζµβει και να αποφαςίςει τθν αλλαγι του προγράµµατοσ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ  

1. Το τουρνουά διεξάγεται ςε δφο φάςεισ. 

 Στθν πρϊτθ φάςθ ςυγκροτοφνται τρεισ όμιλοι των τριϊν ομάδων ζκαςτοσ. 

 Οι τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ των ομίλων, κακϊσ και θ καλφτερθ δεφτερθ, προκρίνονται ςτθ 

δεφτερθ φάςθ.  

 Ωσ καλφτερθ δεφτερθ ομάδα τθσ φάςθσ των ομίλων ορίηεται αυτι που κα 

ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ μεταξφ όλων των ομάδων που κα 

τερματίςουν ςτθ δεφτερθ κζςθ. 

 ε περίπτωςη  που προκφψει ιςοβαθμία δφο ή περιςςοτζρων ομάδων προκρίνεται η 

ομάδα που ζχει την καλφτερη διαφορά τερμάτων (Επίθεςη - Άμυνα). 

Αν εξακολουθήςει να προκφπτει ιςοβαθμία προκρίνεται η ομάδα που ζχει την 

καλφτερη επίθεςη. 
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Αν εξακολουθήςει να προκφπτει ιςοβαθμία τότε διεξάγεται κλήρωςη. 

 Στθ δεφτερθ φάςθ διεξάγονται δφο θμιτελικοί και ζνασ τελικόσ. Οι ομάδεσ που ζχουν 

προκρικεί από τθ φάςθ των ομίλων αγωνίηονται ςτουσ  θμιτελικοφσ ωσ εξισ : 

Στον Αϋ θμιτελικό αγωνίηονται ο πρϊτοσ του Α’ομίλου με τον πρϊτο του Β’ ομίλου.  

Στον Β’ θμιτελικό αγωνίηονται ο πρϊτοσ του Γ’ ομίλου με τθν καλφτερθ δεφτερθ ομάδα 

τθσ πρϊτθσ φάςθσ. 

 Οι νικιτριεσ ομάδεσ των δφο θμιτελικϊν προκρίνονται ςτον τελικό. 

 Οι θττθμζνεσ ομάδεσ των δφο θμιτελικϊν αποκλείονται από το τουρνουά. 

2. 0ι οµάδεσ είναι υποχρεωµζνεσ να ζχουν από µία (1) µπάλα  

3. Στθν πρωτακλιτρια οµάδα κα απονζµεται κφπελλο. Στουσ ςυµµετζχοντεσ επίςθσ, κα 

απονζµονται µετάλλια ι αναµνθςτικά διπλϊµατα.  

4. Η ολοµζλεια των οµάδων ςυγκαλείται τακτικά και ζκτακτα όταν κρίνει απαραίτθτο θ 

οργανωτικι επιτροπι.  

5. Για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του τουρνουά ορίηεται από τθν Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. θ 3 µελισ 

Οργανωτικι Επιτροπι θ οποία φροντίηει για τθν εφαρµογι και τθν νοµιµότθτα του παρόντοσ 

καταςτατικοφ.  

6. Η οργανωτικι επιτροπι αν, κατόπιν ι, άνευ εγγράφου καταγγελίασ, διαπιςτϊςει ότι ςε αγϊνα 

ζγινε παράβαςθ του καταςτατικοφ που δυςφθµεί το άκλθµα, άνευ ενςτάςεωσ υποχρεοφται να 

επζµβει και να επιβάλει τισ προβλεπόµενεσ από το καταςτατικό ποινζσ.  

7. Αγϊνασ µπορεί να διεξαχκεί και µε µόνο ζναν διαιτθτι. 

8. Κάκε αςάφεια, παράλειψθ ι ερµθνεία του καταςτατικοφ  ςυµπλθρϊνεται από τθν οργανωτικι 

επιτροπι ι - κατά περίπτωςθ - από τθν ολοµζλεια των οµάδων.  

9. Οι ςυµµετζχουςεσ ςτο εργαςιακό τουρνουά οµάδεσ, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνεσ για τθν 

προςκόµιςθ των οριηοµζνων µε τισ παροφςεσ καταςτατικζσ διατάξεισ πιςτοποιθτικϊν και 

εγγράφων, όπωσ και για τουσ ίδιουσ µετζχοντεσ ποδοςφαιριςτζσ κάκε οµάδοσ από άποψθ 

ςωµατικισ δυνατότθτασ ςυµµετοχισ ελλείψει προβλθµάτων υγείασ κλπ..  
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10. 0ι ελεφκεροι επαγγελµατίεσ κα χρθςιµοποιοφν παίκτεσ που είναι αςφαλιςµζνοι ςτον ΟΑΕΕ 

(πρϊθν ΤΕΒΕ Ταµείο Εµπόρων και ΤΣΑ). 

11. Κάκε ομάδα υποχρεοφται να ορίςει επιςιμωσ ζναν εκπρόςωπό τθσ και ζναν αναπλθρωτι 

αυτοφ, ο οποίοσ κα είναι και ο µοναδικόσ αρµόδιοσ προσ τθν οργανωτικι επιτροπι για τθν 

οµάδα του, προκειµζνου να προβαίνει ςε κάκε απαραίτθτθ νόµιµθ και ςχετικι µε το τουρνοά 

ενζργεια εκ µζρουσ τθσ, από τθν προκιρυξθ του τουρνουά µζχρι και τθν επίςθµθ λιξθ αυτοφ.  

12. Η διλωςθ ςυµµετοχισ τθσ κάκε οµάδοσ ςτο τουρνουά  δια του εκπροςϊπου τθσ, ιςοδυναµεί 

µε ανεπιφφλακτθ  αποδοχι των όρων του παρόντοσ καταςτατικοφ. 


