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«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 

 
 

 Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ έχοντας υπ όψιν: 

1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, 
2) Το καταστατικό, τους κανονισμούς της ΕΠΟ και τους Κανονισμούς αγώνων, 
 

              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Το πρωτάθλημα «Κ 16» ποδ/κής περιόδου 2020 – 2021 με συμμετοχή των παρακάτω 
σωματείων: 

ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Κ 16   (γεννηθέντες από 1-1-2005 και νεότεροι) 
1) ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ     4) ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ   
2) ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ            5) ΟΦ. ΑΡΜΕΝΩΝ  
3) ΑΟ ΑΡΗΣ     6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ρ.   

 

                  ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ 
Τα σωματεία που παίρνουν μέρος έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν έγγραφη συμμετοχή 
μέχρι την 25-09-2020.  
Στη δήλωση συμμετοχή θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αντίκλητου ως ορίζει ο ΚΑΠ. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 3-10-2020.  
Οι συναντήσεις θα γίνουν με το σύστημα 11Χ11 σε ΔΥΟ (2) ΓΥΡΟΥΣ. 
  

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
Τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα με χλοοτάπητα ή φυσικό τάπητα υποχρεωτικά. 
Οι προτεινόμενες διαστάσεις του γηπέδου (μήκος γραμμής τέρματος/ μήκος πλάγιας γραμμής)    
100 – 105μ. Χ 60 – 68μ.   
Για την καταλληλότητα ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής ως ορίζει ο ΚΑΠ (άρθρο 
10). 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
1) Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που έγινε παρουσία των 

ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ρ. και ΜΟΝΟ (λόγω covid-19) την 28-9-2020.  
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2) Η διάρκεια των αγώνων του πρωτ/τος Κ 16  καθορίζεται σε 80΄. Η ανάπαυλα μεταξύ των 

ημιχρόνων των παραπάνω αγώνων θα είναι διάρκειας 15΄ και ο χρόνος κάθε ημίχρονου 
ορίζεται σε 40΄. 
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν σε ΔΥΟ (2) γύρους σε γήπεδα που θα βγάλει η κλήρωση.  
Τα σωματεία έχουν υποχρέωση για την έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο ως ορίζει ο ΚΑΠ 
(άρθρο 16). 
Στο τέλος του πρωταθλήματος και των (2) γύρων θα αναδειχθεί απευθείας ο Πρωταθλητής.                   

3) Ο διαιτητής είναι αρμόδιος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης των αγώνων, η οποία 
καθορίζεται από την ΕΠΣΡ και οι ποδ/στές των σωματείων να βρίσκονται στον αγωνιστικό 
χώρος 5΄ πριν την έναρξη του αγώνα (Άρθρο 12 του ΚΑΠ). 

4) Στο Φ.Α. θα αναγράφονται μέχρι (18) ποδ/στές και επιτρέπονται Εφτά (7) αλλαγές.  
Δεν επιτρέπεται να αγωνιστούν ξανά αυτοί που αντικαθίστανται.  

5) Οι ομάδες θα μπορούν να δηλώνουν στη 18αδα (6) ΕΞΙ ποδοσφαιριστές 
αλλοδαπούς.  

6) Στην αρχική 11αδα θα μπορούν ν’ αγωνίζονται (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ αλλοδαποί 
με δικαίωμα αλλαγής με ΑΛΛΟΔΑΠΟ ή και με ΕΛΛΗΝΑ.  

7) Οι ομάδες υποχρεούται να έχουν μαζί τους 4 μπάλες ποδοσφαίρου (Ν0 5) καθώς και τα 
νερά τους.   

8) Η αρίθμηση στις φανέλες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
  

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
1) Σωματείο που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί, θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ 

(άρθρο 17) συνέπειες, εκτός αν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία. 
2) Σωματείο που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί χωρίς να ενημερώσει θα επωμίζεται 

εξ’ολοκλήρου το κόστος της διαιτησίας, την αμοιβή ιατρού και 100 ευρώ πρόστιμο.   
3) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή στο ανωτέρω πρωτ/μα και δεν κατέλθει να αγωνιστεί 

σε ΤΡΕΙΣ συνολικά αγώνες, αποβάλλεται του πρωτ/τος (σύμφωνα με τον ΚΑΠ) και 
επιβάλλεται σ αυτό πρόστιμο ποσού «300,00» ΕΥΡΩ διότι δημιουργεί πρόβλημα στην 
ομαλή διεξαγωγή του πρωτ/τος και ταλαιπωρεί τα συνεπέστατα σωματεία. (Μετά από κλήση 
σε απολογία βάσει του άρθρου 17). 

4) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή στο ανωτέρω πρωτ/μα και δεν κατέλθει να αγωνιστεί 
σε ΕΝΑ (1) αγώνα για οποιοδήποτε λόγω χάνει τον αγώνα με τέρματα (3-0) και 
κατακυρώνεται ο αγώνας στο αντίπαλο σωματείο. 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών θα γίνεται σε 
ημερομηνία που καθορίζεται από την ΕΠΣΡ μέσα σε (15) Δεκαπέντε ημέρες υποχρεωτικά όπως 
προβλέπεται από τον ΚΑΠ άρθρο 21. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ- 

ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ-  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 
Στο πρωτ/μα Κ 16 τα σωματεία που θα συμμετέχουν πρέπει να καταρτίζουν τις ομάδες τους από 
ποδ/στές γεννηθέντες από 1-1-2005 και νεότερους οι οποίοι πρέπει να φέρουν Δελτία Αθλητικής 
Ιδιότητας (Ε.Π.Ο.) και ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ σύμφωνα με τον ΚΑΠ. 
Επιτρέπεται να αναγράφονται στο Φ.Α. (4) αλλοδαποί ή κοινοτικοί ποδ/στές της παραπάνω 
ηλικίας με δικαίωμα αλλαγών. 
Οι ποδ/στές θα αγωνίζονται με αριθμό φανέλας ώστε να είναι δυνατή η ταυτοπροσωπία.  
Απαγορεύεται στα σωματεία να χρησιμοποιούν ποδ/στές που ανήκουν σε άλλο σωματείο στο 
οποίο έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. 
 

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται με Τριάδα διαιτητών οι οποίοι θα ορίζονται με γνώμονα την 
ικανότητά του ως παιδαγωγός. Από το αρμόδιο όργανο διαιτησίας (επιτροπή Διαιτησίας). 
Οι διαιτητές όλων των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού θα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΚΑΠ άρθρο 28. Ενώ θα εφαρμοστεί και η ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ (FAIR – PLAY).  



Υποχρεωτικά οι διαιτητές θα αναφέρουν θα πρέπει να αναφέρουν στο Φ.Α. τις ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΕΣ 
που θα λαμβάνουν οι ποδ/στές και στο τέλος της ποδ/κής περιόδου θα επιβραβεύεται από την 
Ε.Π.Σ.Ρ. η πρωταθλήτρια ομάδα με τις περισσότερες ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΕΣ. 
Η διαιτησία και η αμοιβή του ιατρού θα πληρώνεται από τη γηπεδούχο ομάδα 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΟΣ 
Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να είναι εφοδιασμένη με απαραίτητο 
φαρμακευτικό υλικό σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΣΡ. 
Σωματεία τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν προμηθευτεί και προσκομίσει φαρμακευτικό υλικό 
κατά τη διάρκεια των αγώνων θα αποβάλλονται από το πρωτ/μα τη δεύτερη φορά που θα 
σημειωθεί από τον ιατρό του αγώνος. Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. 
Οι γιατροί αγώνων υποχρεούται να βρίσκονται στο γήπεδο 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.  
* Το Αθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ακόμα: 
Ιατρείο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την παροχή πρώτων βοηθειών με 
εξοπλισμένο με: κουτί πρώτων βοηθειών, Εξεταστικό κρεβάτι, Συσκευή οξυγόνου, πτυσσόμενο 
φορείο, ερμάριο φαρμακευτικού υλικού γλωσσοπίεστρο, πιεσόμετρο, ράμματα, οινόπνευμα, γάζες, 
επιδέσμους, λευκοπλάστ, νάρθηκες, σύριγγες, λαβίδες, περιλαίμια, γάντια κ.λ.π.).  
* Λόγω της πανδημίας του Κορωνοιού (COVID-19) θα τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο το οποίο έχει σταλεί σε όλα τα σωματεία με το υπ΄αρίθμ.677/14-9-
2020 έγγραφό μας στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία τήρησή του 
(θερμομέτρηση, κατάσταση θερμομετρήσεων, χρήση μάσκας σε όλους τους καθήμενους 
στον πάγκο (αναπληρωματικούς-αξιωματούχους κάθε ομάδας (πλην προπονητή).  Σε 
περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων ως άνω υγειονομικών όρων δεν θα ξεκινά ο 
αγώνας. 
 

Φ.Α. – ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ 
Σε κάθε αγώνα του πρωτ/τος θα συντάσσεται Φύλλο Αγώνος (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ), 
το οποίο και θα υπογράφεται από τους αρχηγούς των ομάδων και το διαιτητή. 
Οι ομάδες υποχρεούται να κατεβαίνουν με τα χρώματα που έχουν δηλώσει σύμφωνα με την 
δήλωση συμμετοχής και σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο χρώμα, τότε η 
γηπεδούχος ομάδα αλλάζει φανέλα. 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις επιτρέπονται για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο ΚΑΠ (άρθρο 23). 
Παράβολο ενστάσεως ορίζεται το ποσό των «100» ΕΥΡΩ. 
 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ 
Σε ότι αφορά τις ποινές που επιβάλλονται σε βάρος των ποδ/στών για παραβάσεις Γ.Κ. και των 
κανονισμών Παιδείας, θα εφαρμόζεται ανάλογα με κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον 
ΚΑΠ και τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Ισχύει η βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί 
Κύπελλο και αναμνηστικά Διπλώματα.    
Σε όλα τα σωματεία θα δοθούν αναμνηστικά Διπλώματα.    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
Η οικονομική οργάνωση των αγώνων εποπτεύεται από την Επιτροπή Υποδομών της ΕΠΣΡ και 
από ένα (1) γονέα κάθε ομάδος.  Η τιμή των εισιτηρίων ορίζεται σε Ένα «1» ΕΥΡΩ. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1) Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές (2) ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή:        

α) λόγω ηλικίας            
β) λόγω αντικανονικής συμμετοχής (ο ποδ/στής ανήκει σε άλλο σωματείο)   
γ) λόγω πλαστοπροσωπίας ποδ/στών εις βάρος σωματείου. 
το  σωματείο αυτό αποκλείεται από τους περαιτέρω αγώνες του πρωτ/τος και επιβάλλεται 
πρόστιμο «300» ΕΥΡΩ. σε αυτό. 

2) Σε κάθε αγώνα επιτρέπεται η παραμονή εντός του αγωνιστικού χώρους       



α)  προπονητής κάθε ομάδος.              
β) εκπρόσωπος κάθε σωματείου.  
γ) μασέρ ή φυσιοθεραπευτής κάθε σωματείου (εφ όσον προσκομίσει στο διαιτητή το 
δίπλωμά του). 
δ)  Απαγορεύεται να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο μέλη – γονείς κλπ. 

     3)  Το σωματείο που δεν θα προσέλθει να παραλάβει Κύπελλο και μετάλλια την ημέρα που     
θα ορίσει η διοργανώτρια θα έχει τις παρακάτω επιπτώσεις: 
Α) Χρηματικό πρόστιμο «300,00» ΕΥΡΩ. 
Β) Δεν θα πληρώσει η Ε.Π.Σ.Ρ. τον γιατρό των αγώνων που συμμετείχαν. 
Γ) Θα τιμωρηθεί για δυσφήμηση του αθλήματος σύμφωνα με τον ΚΑΠ. 

Οι Διοικήσεις των σωματείων θα ενημερώνονται με την αποστολής FAX ή της EMAIL ή παραλαβής 
των εγγράφων από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.Ρ.  
Σωματείο το οποίο θα παραβεί τα παραπάνω θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από 
προηγούμενη κλήση σε απολογία. 
 

Σωματεία που απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν με οποιονδήποτε τρόπο τη συμμετοχή ποδ/στη 
τους σε προπόνηση ή αγώνα ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ θα τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΑΠ. 
 
 

                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ρ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΑΝΟΣ   
    

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
     
        

        
 

 

 


