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ΠΡΟ 
 

Όια ηα ζωκαηεία – κέιε ηεο Έλωζεο  

Έδξεο ηνπο 
 

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα : 

α)  Πξνθήξπμε Πξωηαζιήκαηνο γηα Α΄ θαη Β΄   Εξαζηηερληθή θαηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021. 

β) Πξνθήξπμε Κππέιινπ Εξαζηηερλώλ πεξηόδνπ 2020-2021.  

ΠΡΟΟΧΗ : 1) Οη πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ , ηωλ κειώλ ηνπ Δ.. θαη ηνπ πξνπνλεηή (ΠΟΤ ΔΕΝ ΣΙ 

ΕΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ) πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Έλωζε πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ 

αγωληζηηθώλ ππνρξεώζεωλ . 2)  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 ηωλ Πξνθεξύμεωλ :  

 

1. ηα Πξωηαζιήκαηα 

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

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

πνδνζθαηξηζηέο θάηω ηωλ 20 θαη 21  εηώλ  αληίζηνηρα. Αλ πνδνζθαηξηζηήο ή πνδνζθαηξηζηέο θάηω 

ηωλ 20 θαη  21 εηώλ ηξαπκαηηζζεί θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηωλ 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 2000 ζεωξείηαη γηα ηελ 

πεξίνδν 2020-2021 θάηω ηωλ είθνζη (20) εηώλ  γηα ηελ Α΄ Καηεγνξία θαη πνδνζθαηξηζηήο πνπ 

γελλήζεθε ην 1999 ζεωξείηαη γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021 θάηω ηωλ είθνζη ελόο (21) εηώλ γηα ηε Β΄ 

Καηεγνξία. ηελ Α΄ θαηεγνξία απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή γελλεζέληα ην 1978 θαη 

πξηλ.  

ην πξωηάζιεκα ηεο Β΄ θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. (2) πνδνζθαηξηζηώλ 

γελλεζέληωλ ην 1978  θαη πξηλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα ηνπ (1) ελόο εμ απηώλ.  

Η έλαξμε ηωλ αγώλωλ γηα ηελ Α΄  θαηεγνξία 19 & 20 /09 θαη  γηα ηε Β΄ θαηεγνξία 03 & 04 /10 . 

Η απνδεκίωζε ηωλ δηαηηεηώλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ζα πξνθαηαβάιιεηαη. 

Απαγνξεύεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο λα αγωληζζεί ζε δεύηεξν αγώλα πξηλ παξέιζεη 24ωξν από ηε ιήμε 

ηνπ πξνεγνύκελνπ αγώλα , ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ πξωηαζιεκάηωλ ππνδνκήο . 
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2. Κύπειιν Εξαζηηερλώλ   

   Οη αγώλεο Κππέιινπ ζα αξρίζνπλ ζηηο 12 θαη 13 επηεκβξίνπ  2020. 

ην Κύπειιν δελ ηζρύνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειηθία ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη είλαη ππνρξεωηηθή ε 

ζπκκεηνρή γηα ηα ζωκαηεία  Α΄ Καηεγνξίαο θαζώο θαη ηεο Γ΄ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο . 

Η ζπκκεηνρή  είλαη πξναηξεηηθή γηα ηα ζωκαηεία ηεο Β΄ Καηεγνξίαο όπωο θαη γηα ηηο εξαζηηερληθέο 

νκάδεο ζωκαηείωλ πνπ ίδξπζαλ ΠΑΕ (νη ηειεπηαίεο κόλνλ εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα 

πξωηαζιήκαηα ηεο Ε.Π..). 

Να θξνληίζεηε γηα ηπρόλ επηζθεπέο ηωλ απνδπηεξίωλ , ηωλ πάγθωλ αλαπιεξωκαηηθώλ θαη ηνπ 

γηαηξνύ αγώλα θαη ηωλ πεξηθξάμεωλ ηωλ γεπέδωλ, ώζηε λα πιεξνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ.  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηήξεζε ηωλ άξζξωλ ηωλ Πξνθεξύμεωλ  .  

Γηα ηελ Ε.Π.. Κνδάλεο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       
 

 


