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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1946
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ΤΗΛ.: 28310 50.865 -  FAX: 28310 26.254 -  EMAIL: epsr@ otenet.qr, www.epsr.gr
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Κ12 (νεννηθέντες 2011 και νεότεροι) (9X9) 

ΠΟΔ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Περιφέρεια Κρήτης

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ έχοντας υττ όψιν:
1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,
2) Το καταστατικό της,
3) Τις διατάξεις του ΚΑΠ 2022 και του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 2022 ποδοσφαιρικής περιόδου 

2022-2023.
4) Τους κανόνες παιδείας ποδοσφαίρου
5) Τους κανόνες αναπτυξιακών ηλικιών της ΕΠΟ 22
6) Τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το πρωτάθλημα Κ12 9X9 (γεννηθέντες 2011 και νεότεροι-κάτω των 12 ετών) ποδ/κής 
περιόδου 2022 -  2023 θα γίνει σε ΔΥΟ (2) ΟΜΙΛΟΥΣ με συμμετοχή των παρακάτω σωματείων:

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ως 
Διοργανώτριας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα α υ π 5 ΰ Τ ^
Το κάθε σωματείο δεσμεύεται από το καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Ο δ η γ ίε ς ^ Τ ό η τ ^ ^ σ ^ \  
της FIFA, της UEFA, της ΕΠΟ και της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και τις τυχόν τροποποιι

Α' ΟΜΙΛΟΣ
1) AON ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1)
2) ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (1)
3) ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ
4) ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (1)
5) ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ
6) ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ
7) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8) ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ
9) ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ
10)ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Β' ΟΜΙΛΟΣ
1) ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2)
2) AON ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2)
3) ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (2)
4) ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
5) AON ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (3)
6) ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ον : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση.

mailto:epsr@otenet.qr
http://www.epsr.gr


ΑΡΘΡΟ 2ον : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΔΕΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1) Τα σωματεία που παίρνουν μέρος έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν έγγραφη συμμετοχή 
μέχρι της 30-09-2022.

2) Στη Δήλωση Συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει ν ' αναφέρονται τα στοιχεία του 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ των ΥΠΟΔΟΜΩΝ του σωματείου σας.

3) Σωματείο που δεν έχει καταβάλλει στη Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣΡ) την ετήσια συνδρομή του 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να την καταβάλλει πριν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής με το χρηματικό 
ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ «50» ευρώ.

1) Παράβολο συμμετοχής στα πρωταθλήματα Υποδομών 2022-2023 είναι «30» ευρώ για κάθε ομάδα. 
Σε περίπτωση που το σωματείο θα συμμετέχει με 2η ή και 3η ομάδα στην ίδια κατηγορία, το 
παράβολο συμμετοχής είναι «10» ευρώ έκαστος.

2) Το παράβολο θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
3) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που μετέχουν στα πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ θα 

αγωνίζονται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. Τα σωματεία θα πρέπει να 
προβούν έγκαιρα στην έκδοσή τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Εάν για οποιοδήποτε λόγω λείπει κάποιο από τα δικαιολογητικά για την έκδοση του 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟ αλλά έχει προβεί στη αγορά παραβόλου από την 
ΕΠΟ, η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ θα εκδίδει Προσωρινό Δελτίο που θα ισχύει μέχρι την 31-12-2022, 
που είναι αρκετός χρόνος για να φέρει όλα τα δικαιολογητικά. Μετά την 01-01-2023 δεν θα 
γίνεται ανανέωση του Προσωρινού Δελτίου και ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ν'ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ στα 
πρωταθλήματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
Για την έκδοση του προσωρινού δελτίου πρέπει να προσκομίζονται στην ΕΠΣΡ τα 
παρακάτω:
Α) Το αποδεικτικό από την ΕΠΟ για την αγορά του παραβόλου
Β) Το πιστοποιητικό γεννήσεως ή την αστυνομική ταυτότητα του ποδοσφαιριστή
Γ) Μία φωτογραφία.

• Η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ή 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , θεωρείται ως 
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και επισύρει την ποινή της απώλειας του αγώνα για 
την υπαίτια ομάδα [ άρθρο 23 παρ.1ε του Κ.Α.Π.].

4) Τα σωματεία υποχρεούται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο Διαιτητή:
Α) Τα δελτία των ποδοσφαιριστών
Β) Την κάρτα Υγείας των ποδοσφαιριστών και 
Γ) Το Δελτίο Πιστοποίησης του Προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 3ον : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 26-11-2022.

ΑΡΘΡΟ 4ον : ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
• Τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 

αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα με φυσικό ή τεχνητό τάπητα.
• Η κάθε αγωνιστική θα διεξάγεται σε ένα γήπεδο πρωινές ή απογευματινές ώρες, ημέρα 

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ, όπου θα ορίζει η Διοργανώτρια από ώρα 09.00 μέχρι 20.00.
1) Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δυο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού (ή 

γραμμές υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον 
τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του 
αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από την γραμμή, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο 
όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή.

2) Ταυτόχρονα, η επιτιθέμενη ομάδα πρέπει να περάσει την μπάλα πέρα από τη γραμμή 
ανάπτυξης σε μέγιστο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων.

3) Σε περίπτωση που η επιτιθέμενη ομάδα υπερβεί το χρόνο των 10 δευτερολέπτων για vcp-^v 
μεταφέρει την μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης (2η ζώνη), τότε ο διαιτητής δίνει 
κόρνερ υπέρ της ομάδας που αμύνεται. Ο διαιτητής ορίζει την πλευρά από την οποία 6 
εκτελεστεί το κόρνερ.
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4) Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.
5) Ορίζονται περιοχές μπροστά από τις εστίες σύμφωνα με το υπόδειγμα γηπέδου 9 ν 9 

(Προδιαγραφές Γηπέδων και Εστιών), ώστε να ορίζεται η περιοχή του τερματοφύλακα. Αν 
δεν είναι εφικτό να οριστούν με γραμμές, τότε προτείνεται με διακριτικά πιατάκια (κατά 
προτίμηση πιατάκια εδάφους).

6) Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει -  περάσει την μπάλα μετά τη 
μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας 
από τέρματος λάκτισμα (άουτ). Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη 
μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι 
με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.

7) Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα 
απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής 
σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα 
στην κατοχή της.

8) Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας 
και περάσει τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα 
είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 μ. από το σημείο 
που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.

9) Το σημείο πέναλτι είναι 8 μ. από το κέντρο της γραμμής τέρματος (ωστόσο, αν δεν υπάρχει 
για οποιοδήποτε λόγο διαγράμμιση του γηπέδου με περιοχές μπροστά από τις δυο εστίες, 
τότε η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται, αξιολογείται από τον διαιτητή, καθώς και το 
σημείο του πέναλτι μπροστά από αυτές στην απόσταση των 8μ.).

10)Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο 
χεριών από πίσω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει την μπάλα θα πρέπει να 
έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η επαναφορά της μπάλας 
γίνει λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγή χτυπήματος και η 
μπάλα επαναφέρεται από το ίδιο σημείο αλλά από την αντίπαλη ομάδα.

11)Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη 
τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας.

12)Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά 
της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 3 μ. από την εστία 
και με χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.

13)Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο 
παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 μ. μακριά από το σημείο χτυπήματος.

14 )0  Αγωνιστικός Χώρος ενός γηπέδου επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ πριν ή 
μετά την έναρξη των αγώνων στις περιπτώσεις που αναφέρονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΑΠ, από τις οποίες είναι δυνατό να δημιουργείται 
κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές ή υπάρχει πραγματική αδυναμία να 
διεξαχθεί ομαλά ο αγώνας.

15)Για την παραπάνω καταλληλότητα ο μόνος αρμόδιος ν ’ αποφασίσει είναι ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ του 
αγώνα.

• Προτεινόυενες Διαστάσεις Γηπέδων (Μήκος - Πλάτος)
60-70μ. X 45-50μ.

• Διαστάσεις Εστιών (Ύψος και Πλάτος)
2μ. X 5μ.



.............. .· f-i • - - - -  „„Λ
■ ^ « S i S s iS l i  ■ g.i5;Si»3.-i Sri . r .. . Z Z  ■ - ,  .S ,· ;..:,.-V  . ■ $■ ··· ·. ... ..,...... ; . · · ' !
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Σχήμα 7: &ανράμμκ»| γηπέδου με γραμμές Ανάπτυξης (9 ν 9}



ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ- 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ -  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ1ΣΤΩΝ- 

ΜΠΑΛΑ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ

1) Το πρωτάθλημα Κ12 9X9 (γεννηθέντες 2011 και νεότεροι-κάτω των 12 ετών) για την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ΟΜΙΛΟΥΣ.
Στον 1° ΟΜΙΛΟ συμμετέχουν ΔΕΚΑ (10) ομάδες και θα γίνει σε ΕΝΑ (1) ΓΥΡΟ, ενώ 
στον 2° ΟΜΙΛΟ συμμετέχουν ΕΞΙ (6) ομάδες και θα γίνει σε ΔΥΟ (2) ΓΥΡΟΥΣ.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2011 και έπειτα (αφορά 
την αγωνιστική περίοδο 2022-2023).

3) Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό 
ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο 
γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και ένα (1) έτος 
(μεγαλύτερο).

4) Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ΟΚΤΩ (8) παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν 
τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα 
(χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα 
μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην 
αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι 
αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν 
είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του 
γηπέδου.

5) Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα 
επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των 
ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί- 
ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς 
παπούτσια.

6) Έναρξη και επανέναρξη του παιγνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν 
από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, 
δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα 
δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, 
τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν 
είναι σε κίνηση.

7) Μπάλα εκτός παιγνιδιού: Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη 
βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο 
διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.

8) Επίτευξη τέρματος: ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή 
τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται 
από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως ένα τέρμα 
δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.

9) Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
10)Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:

>  Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο 
παίκτη

>  Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη
>  Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην 

περιοχή πέναλτι.
>  Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.

11) Ισχύουν κόκκινες κάρτες.
12)Υπάρχει ελεύθερη συμμετοχή αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών.
13)Απαγορεύεται στα σωματεία να χρησιμοποιούν ποδ/στές που 

σωματείο.
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14) Επίσης απαγορεύεται ποδ/στής που θα αγωνιστεί σε ένα σωματείο να αγωνιστεί στη 
συνέχεια σε άλλο.

15)Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της ομάδας που 
ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής 
του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη 
του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου 
αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής (άρθρο 23 παρ. 1 
περ. ε ’ και παρ. 9 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων) .

16) Οι αγώνες θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που έγινε παρουσία 
των μελών της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και των 
υπεύθυνων των υποδομών των σωματείων την 19-10-2022

17)Η χρονική διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων θα είναι ΕΞΗΝΤΑ (60) 
λεπτά της ώρας σε Δύο (2) ημίχρονα χρονικής διάρκειας των ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 
λεπτών το κάθε ένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 
Δέκα (10) λεπτά. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του 
παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος γΓαυτό είναι ο 
διαιτητής.

18)Σε περιπτώσεις αγώνων που διεξάγονται σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας, ο 
διαιτητής (Προπονητής) του αγώνα δύναται να διακόψει τον αγώνα για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έως τριών (3) λεπτών στα μέσα του κάθε ημιχρόνου το καθένα, για λήψη υγρών 
ή και ανάκτηση δυνάμεων. Ο χρόνος αυτός προστίθεται κάθε ημίχρονο στο χρόνο των 
καθυστερήσεων.

19)Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων (ημέρα-γήπεδο-ώρα 
κλπ) από την αρμόδια Επιτροπή Υποδομών.

20)Τα σωματεία έχουν υποχρέωση για την έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο ως ορίζει ο 
ΚΑΠ (άρθρο 16).

21 )0  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 χώρο 5 ' πριν την έναρξη του αγώνα.

22)Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής ημέρας και ώρας τέλεσης αγώνα, η αίτηση πρέπει να 
υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ το αργότερο ΔΕΚΑ (10) ημέρες πριν 
από την προγραμματισμένη τέλεση του αγώνα και θα αιτιολογείται σ ' αυτήν ο λόγος που 
ζητείται η αλλαγή. Τονίζεται ιδιαίτερα η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας για να 
υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που 
επικαλούνται τα σωματεία και εφόσον βέβαια θα υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθεί το 
αίτημα.
Σε περίπτωση που το αίτημα ικανοποιηθεί και ο αγώνας αναβληθεί, ο αγώνας θα 
ορίζεται εντός 48 ωρών. Αν και πάλι δεν μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας με υπαιτιότητα 
μιας ομάδα, τότε ξαναορίζεται στο επόμενο 48ωρο. Σε περίπτωση που και για την Τρίτη 
φορά με υπαιτιότητα ομάδας δεν παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο, ΑΥΤΟΜΑΤΑ το 
σκορ θα κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που προσήλθε στο γήπεδο.
Αναβολή αγώνα επιτρέπεται μόνο λόγω ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ή ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ.ΩΟ\/ΙΩ-19) όπου θα τεκμηριώνονται εγγράφως. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δεν λαμβάνονται 
καθόλου υπ όψιν και δεν θα συζητούνται. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής 
οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω και αν υπάρχει κοινή συμφωνία και των δύο.

23)Όλα τα σωματεία υποχρεούται να αποδεχθούν ως έδρα τους το γήπεδο που θα ορίσει η 
Επιτροπή Υποδομών της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου 
και έχει γενικά όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα 
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ).

24)Οι Δήμοι και τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένοι να θέτουν στη διάθεση της^ 
ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ το γήπεδο.



25)Οι ομάδες υποχρεούται να έχουν μαζί τους 4 μπάλες ποδοσφαίρου (NO 4) καθώς και 
τα νερά τους.

26 )Σε περίπτωση αδικαιολόγητου λόγου μη εμφάνισης ομάδας μετά την ακριβή ώρα 
έναρξης ή την αποχώρησή της μετά το ημίχρονο θα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 
από «100» ευρώ ανά αγώνα και θα επιβαρύνεται τα έξοδα γιατρού και τυχόν 
μετακινήσεως της αντίπαλης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 60ν : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται υε ΕΝΑΝ διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας 
του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα 
του «ευ αγωνίζεσθαι».
Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:

>  Εξοπλισμό των παικτών
> Αλλαγές παικτών (τρόπο -  διαδικασία)
>  Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.

• Ο διαιτητής πρέπει να έχει εκπαιδευτική προσέγγιση προς τους παίκτες πριν, κατά και μετά τη 
διάρκεια του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 70ν : ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜ1ΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1) Σε όλους τους αγώνες όλων πρωταθλημάτων Ακαδημιών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία 
προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα (τον οποίο ορίζει η Διοργανώτρια Αρχή) . 
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης απόφοιτος 
των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή Πρώτων 
Βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια 
και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε ένα ποδοσφαιρικό 
αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα 
ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται (άρθρο 16 παρ.2β του ΚΑΠ 2022). Σε περίπτωση που ο 
οριζόμενος από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιατρός αγώνα δεν προσέλθει την προκαθορισμένη 
ώρα έναρξης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο για να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε ο 
αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ σύμφωνα με τα ισχύοντα 
στον ΚΑΠ 2022.

2) Λόγω της πανδημίας του Κορωνοιού (COVID-19) θα τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο που βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα του αγώνα. Σε περίπτωση μη 
τήρησης των προβλεπομένων ως άνω υγειονομικών όρων δεν θα ξεκινά ο αγώνας.

3) 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.

4) Στο Β ' ΟΜΙΛΟ που θα διεΕαγθεί σε δύο vOpouc. η νηπεδούγος οιιάδα θα επιβαρύνεται 
την αμοιβή του ιατρού.
Στον Α '  ΟΜΙΛΟ που θα διεξαγθεί σε έναν νύοο την αμοιβή του ιατρού θα 
επιβαρύνονται εξ ηυισείαο τα σωματεία.

ΑΡΟΡΟ 8ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις επιτρέπονται για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο ΚΑΠ (άρθρο 23).
Παράβολο ενστάσεως ορίζεται το ποσό των «90» ΕΥΡΩ.
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ΑΡΘΡΟ 9ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΑ0ΑΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
• Για τον Α ' ΟΜΙΛΟ ισχύει η βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ 2022 .
• Για τον Β ' ΟΜΙΛΟ δεν θα ισχύει βαθμολογία αφού σκοπός του Β ' Ομίλου είναι η συμμετοχή 

ομάδων που ΑΚΟΜΑ δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό παιδιών ώστε να παίξουν στον Α ' 
Όμιλο.

• Στην Πρωταθλήτρια ομάδα του Α ' ΟΜΙΛΟΥ, θα απονεμηθεί Κύπελλο και αναμνηστικό 
δίπλωμα σε όλα τα σωματεία.

• Για τον Β ' ΟΜΙΛΟ θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα σε όλα τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 10ον : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Οι προπονητές των τμημάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας -  διπλώματος 
προπονητή τουλάχιστον UEFA C με κάρτα τριετίας σε ισχύ και να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο 
πιστοποίησης προπονητή 2022- 2023 που θα παραλαμβάνεται από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11ον : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές (3) 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

2) Σε κάθε αγώνα επιτρέπεται η παραμονή εντός του αγωνιστικού χώρους 
α) προπονητής κάθε ομάδος
β) εκπρόσωπος κάθε σωματείου
γ) Απαγορεύεται να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο μέλη -  γονείς κλπ.

Οι Διοικήσεις των σωματείων θα ενημερώνονται με την αποστολή 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.

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΙΤΟΣ ΧΝΑΡΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ


