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ΠΡΟ 
 

Σα Αζιεηηθά ωκαηεία 

Α΄ , Β΄ θαη  Γ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο  

Έδξεο ηνπο 
 

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα : 

α)  Πξνθήξπμε Πξσηαζιήκαηνο γηα Α΄ ,Β΄  θαη Γ΄ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία πεξηόδνπ 2019-2020. 

β) Πξνθήξπμε Κππέιινπ Δξαζηηερλώλ γηα  Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία πεξηόδνπ 2019-

2020 καδί κε ηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο ζπκκεηνρήο , ηηο νπνίεο , αθνύ ζπκπιεξώζεηε  ζε όιεο ηηο 

ελδείμεηο , παξαθαινύκε κέρξη 14 Απγνύζηνπ (Σεηάξηε) 2019 , λα καο ηηο επηζηξέςεηε 

ππνγεγξακκέλεο .  

ΠΡΟΟΥΗ : 1)Σν πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο / Γήισζε σκαηείνπ ππνβάιιεηαη θαη γηα ην 

Πξσηάζιεκα θαη γηα ην Κύπειιν ΔΠΙΚΤΡΩΜΔΝΟ γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζώπνπ 

ηνπ ζσκαηείνπ . 2) Οη πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ , ηωλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ πξνπνλεηή (ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΙ 

ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΔΙ) πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Έλωζε πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ 

αγωληζηηθώλ ππνρξεώζεωλ . 3)  Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρύ ηελ 

Κάξηα Τγείαο Αζιεηή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε δε ζα κπνξνύλ λα αγωληζηνύλ . 

 

αο επηζεκαίλνπκε ηα θπξηόηεξα ζεκεία ησλ Πξνθεξύμεσλ :  

 

1. ηα Πξωηαζιήκαηα 

Η Α΄ θαηεγνξία ζα αγσληζηεί κόλν ζε γήπεδα κε ρόξην . 

Η Α΄ θαη ε Β΄ θαηεγνξία ζα αξρίζνπλ ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο κε , ηνπιάρηζηνλ ,  3 

πνδνζθαηξηζηέο θάησ ησλ 21 εηώλ . Αλ πνδνζθαηξηζηήο ή πνδνζθαηξηζηέο θάησ ησλ 21 εηώλ 

ηξαπκαηηζζεί θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ησλ 3 ζηελ ελδεθάδα , ζα αληηθαζίζηαηαη κε 

άιινλ ηεο ίδηαο ειηθίαο , δηαθνξεηηθά ε νκάδα ζα ζπλερίζεη κε ειιηπή ζύλζεζε θαη ν αγώλαο ζα 

είλαη λόκηκνο. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ γελλήζεθε ην έηνο 1998 ζεσξείηαη γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020 

θάησ ησλ είθνζη ελόο (21) εηώλ. ηελ Α΄ θαηεγνξία απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή 

γελλεζέληα ην 1977 θαη πξηλ.  

ηα πξσηαζιήκαηα Β΄ θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. (2) πνδνζθαηξηζηώλ 

γελλεζέλησλ ην 1977  θαη πξηλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα ηνπ (1) ελόο εμ απηώλ.  

Η έλαξμε ησλ αγώλσλ γηα ηελ Α΄  θαηεγνξία 21 & 22 /09 , γηα ηε Β΄ θαηεγνξία 28 & 29 /09  θαη γηα 

ηε Γ΄ θαηεγνξία 12 & 13/10. 

Η απνδεκίσζε ησλ δηαηηεηώλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ζα πξνθαηαβάιιεηαη. 

Απαγνξεύεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο λα αγσληζζεί ζε δεύηεξν αγώλα πξηλ παξέιζεη 24σξν από ηε ιήμε 

ηνπ πξνεγνύκελνπ αγώλα , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο . 
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2. Κύπειιν Δξαζηηερλώλ   

   Οη αγώλεο Κππέιινπ ζα αξρίζνπλ ζηηο 14 θαη 15 επηεκβξίνπ  2019. 

ην Κύπειιν δελ ηζρύνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειηθία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή γηα ηα ζσκαηεία  Α΄ Καηεγνξίαο θαζώο θαη ηεο Γ΄ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο . 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζα θαηαηεζνύλ θαη ηα εμήο ρξεκαηηθά πνζά γηα ζπλδξνκέο θαη 

ζπκκεηνρέο , θαηά θαηεγνξία , ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 

ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΤΠΕΛΛΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 

 επξώ            επξώ επξώ 

Γ΄ Εθνική 

 

250 50 - 

Α΄ Δξαζηηερληθή 50 40 60 

Β΄ Δξαζηηερληθή 50 Γωξεάλ 50 

Γ΄ Δξαζηηερληθή 50 Γωξεάλ Γωξεάλ 

  

Δπίζεο ζα θαηαβιεζνύλ θαη ηπρόλ νθεηιέο ηωλ ζωκαηείωλ  από νπνηαδήπνηε αηηία  

δηαθνξεηηθά ε δήιωζε δε ζα γίλεηαη δεθηή.  

Να θξνληίζεηε γηα ηπρόλ επηζθεπέο ησλ απνδπηεξίσλ , ησλ πάγθσλ αλαπιεξσκαηηθώλ θαη ηνπ 

γηαηξνύ αγώλα θαη ησλ πεξηθξάμεσλ ησλ γεπέδσλ, ώζηε λα πιεξνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ.  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηήξεζε ησλ άξζξσλ ησλ Πξνθεξύμεσλ  .  

Γηα ηελ Δ.Π.. Κνδάλεο 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

       
 

 


