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ΠΡΟ
Όια ηα Αζιεηηθά ωκαηεία ηεο δύλακήο καο
Έδξεο ηνπο.
αο ζηέιλνπκε πξνθήξπμε πξωηαζιεκάηωλ θαη έληππα δειώζεωλ ζπκκεηνρήο ζηα
πξωηαζιήκαηα ππνδνκήο πνδ/θήο πεξηόδνπ 2021-2022 ηεο Έλωζήο καο θαη παξαθαινύκε
όπωο καο επηζηξαθνύλ έωο ηελ Δεύηεξα 20/09/2021.
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2.
3.
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Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο γηα όζα ζωκαηεία δελ δήιωζαλ ζπκκέηνρε ζην αληίζηνηρν
ηκήκα ηελ πεξίνδν 2020-2021 θαηά θαηεγνξία ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο
Ε.Π.. έρνπλ ωο εμήο :
Κ16 :70 επξώ γηα θάζε ηκήκα
Κ14 :70 επξώ γηα θάζε ηκήκα
Κ12 :50 επξώ γηα θάζε ηκήκα
Κ10 :20 επξώ γηα θάζε ηκήκα
Σα ζωκαηεία πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηα αλδξηθά πξωηαζιήκαηα νθείινπλ λα θαηαβάινπλ
θαη ηε ζπλδξνκή κέινπο ηωλ 50 επξώ.
Πνδνζθαηξηζηέο πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρή είλαη :
Κ16: Γελλεκέλνη από 01/01/2006 θαη κεηά οι ποδοςφαιριςτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο
πρωτάκλθμα Κ-16 τθσ ΕΠΣ Κοηάνθσ κα μποροφν να αγωνίηονται με δελτίο ακλθτικι
ιδιότθτασ Ε.Π.Ο. ενώ είναι υποχρεωτικι θ κάρτα υγείασ ακλθτι.
Κ14:Γελλεκέλνη από 01/01/2008 θαη κεηά οι ποδοςφαιριςτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο
,πρωτάκλθμα Κ-14 τθσ ΕΠΣ Κοηάνθσ κα μποροφν να αγωνίηονται με δελτίο ακλθτικι
ιδιότθτασ Ε.Π.Ο. ενώ είναι υποχρεωτικι θ κάρτα υγείασ ακλθτι.
Κ12:Γελλεκέλνη από 01/01/2010 θαη κεηά Κ10:Γελλεκέλνη από 01/01/2012 θαη κεηά οι
ποδοςφαιριςτζσ που ςυμμετζχουν ςτα πρωτακλιματα
Κ- 12 & Κ-10 κα πρζπει να
προςκομίςουν ςτθν γραμματεία τθσ ΕΠΣ Κοηάνθσ αίτθςθ μεταβολών ποδοςφαιριςτι
2021-2022 με φωτογραφία ςφραγιςμζνθ από το ςωματείο -ςυμπλθρωμζνου κανονικά
μετά ςτοιχειά του ποδοςφαιριςτι και υπογεγραμμζνθ από τον πρόεδρο και γενικό
γραμματζα του ςωματείου και ςφραγιςμζνθ από αυτό.
θ αίτθςθ αφτθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με παράβολο (5) ευρώ πιςτοποιθτικό
γζννθςθσ με φωτογραφία ςφραγιςμζνθ από τον διμο για τθν ταυτοπροςωπία
κακώσ και υπεφκυνθ διλωςθ του κθδεμόνα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
που είναι ςτο δελτίο μεταβολών θ αίτθςθ αφτθ κα πρωτοκολλείται από τθν γραμματεία
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τθσ ΕΠΣ Κοηάνθσ και αντίγραφο αυτισ κα δίνεται ςτο ςωματείο να μπορεί
να αγωνιςτεί

ο ποδοςφαιριςτισ ,επίςθσ ςε κάκε αίτθςθ κα πρζπει να προςκομίηεται θ πράξθ
ςυναίνεςθσ για επεξεργαςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του
ποδοςφαιριςτι κεωρθμζνθ για το γνιςιο υπογραφισ από τον νόμιμο κθδεμόνα του.
ΠΡΟΟΥΗ:
Τ.Γ. : Επεηδή είλαη αδύλαηνλ ε Επηηξνπή Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο λα
ηθαλνπνηήζεη ην πιήζνο ηωλ πνιιέο θνξέο αληηθξνπόκελωλ αηηεκάηωλ ηωλ
ζωκαηείωλ (π.ρ. επηινγή εκέξαο θαη ώξαο αγώλα , ίδηνο πξνπνλεηήο ζε πνιιά
ηκήκαηα θ.ι.π.) , παξαθαινύληαη ηα ζωκαηεία θαη νη πξνπνλεηέο λα
πξνζαξκόδνληαη κε ην πξόγξακκα ηωλ αγώλωλ.

Γηα ηελ Ε.Π.. Κνδάλεο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
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