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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΜΖ (Κ16 – Κ14 – Κ12 – Κ10 – Κ8)
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2018-2019
Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζπκβάιιεη
ζηελ αλάδεημε ηωλ απξηαλώλ πνδνζθαηξηθώλ ηαιέληωλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα επαλδξώζνπλ κε ηελ
παξνπζία ηνπο ηα Δζληθά καο ζπγθξνηήκαηα πνδνζθαίξνπ,
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Αγώλεο πξωηαζιήκαηνο ππνδνκήο (Κ16 , Κ14 , Κ12 , Κ10) θαη Κ8 (αλ ηειηθά δηεμαρζεί)
πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2018-2019 κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ηωλ πνδνζθαηξηθώλ ζωκαηείωλ ηεο δύλακήο
ηεο . Ζ δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ ηνπ πξωηαζιήκαηνο απηνύ ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω όξνπο.

1. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην πξωηάζιεκα απηό έρνπλ όια ηα αλαγλωξηζκέλα ζωκαηεία πνπ
είλαη κέιε ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο .
Κάζε ζωκαηείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ από 01/01/2003
θαη εληεύζελ γηα ην Κ16 πξωηάζιεκα , από 01/01/2005 θαη εληεύζελ γηα ην Κ14 , από
01/01/2007 θαη εληεύζελ γηα ην Κ12 θαη από 01/01/2009 θαη εληεύζελ γηα ην Κ10 θαζώο θαη
από 01/01/2011 θαη εληεύζελ γηα ην Κ8 .Οη εκεξνκελίεο γέλλεζεο ζα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο
κέρξη ηελ Σεηάξηε 19/09/2018.
Ζ ηειηθή κνξθή ηωλ πξωηαζιεκάηωλ θαη ε ζπγθξόηεζε ηωλ νκίιωλ ζα γίλεη κεηά ην ηέινο
ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ ζπκκεηνρήο .
Κάζε ζωκαηείν πνπ ζα πάξεη κέξνο ζηα πξωηαζιήκαηα απηά έρεη ππνρξέωζε λα ππνβάιιεη
ζηελ Έλωζε θαη θαηάζηαζε πγείαο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε
ηκήκα μερσξηζηά θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε Γειηίωλ Αζιεηηθήο ηδηόηεηαο γηα όζνπο
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 10ν έηνο , όπνπ κε ηα λέα ηζρύνληα δεδνκέλα εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο
ζεωξείηαη ε 31/12 ηνπ έηνπο γέλλεζεο ηνπο . Δπίζεο όια ηα ζωκαηεία ζα θαηαζέζνπλ
απαξαίηεηα κε ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη ηηο Πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ Δπεμεξγαζία ηωλ
Πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ αζιεηώλ , πξνπνλεηώλ θαη παξαγόληωλ.
ην Κ16 θαη ζην Κ14 πξωηάζιεκα δε ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ρωξίο
δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο . ηα Κ12 ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κε πηζηνπνηεηηθά
γέλλεζεο κε θωηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από ην Γήκν κέρξη θαη ην Γεθέκβξην 2018 . ηα Κ10
ζα ζπκκεηάζρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κε πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο κε θωηνγξαθία ζθξαγηζκέλε
από ην Γήκν , θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξωηαζιήκαηνο , όπωο θαη ζηα Κ8 αλ ηειηθά
δηεμαρζεί.
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ηελ ίδηα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζε
δηαθνξεηηθά πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο εθηόο αλ πξόθεηηαη λα αγσληζζεί ζε ηκήκα
κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο βαζκίδαο , νπόηε δε κπνξεί λα επηζηξέςεη θαη λα αγσληζζεί μαλά
ζην ηκήκα ηεο δηθήο ηνπ κηθξόηεξεο ειηθηαθήο βαζκίδαο.
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε δειηίν άιιεο νκάδαο .
Γηα θάζε αγώλα ζα ζπληάζζεηαη από ην δηαηηεηή Φύιιν Αγώλα ζε εηδηθό έληππν ηεο Έλωζεο
εηο ηξηπινύλ .
ην Φύιιν Αγώλα νη ππεύζπλνη ηωλ νκάδωλ ζα βεβαηώλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηε
ζύλζεζε ηωλ νκάδωλ ηνπο , ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα θαη όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε γηα ηπρόλ

παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή . Σν Φύιιν Αγώλα ζα ππνγξάθεηαη ππνρξεωηηθά θαη από ηνπο
αξρεγνύο ηωλ δύν νκάδωλ .
Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγώλα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο θάζε νκάδα ζα θαηαβάιεη ζην
δηαηηεηή ην πνζό ησλ 10 επξώ. ε πεξίπησζε πνπ ε νκάδα δελ θαηαβάιεη ην πνζό , δε ζα
νξίδεηαη ν επόκελνο αγώλαο ηεο .
Οη νκάδεο πνπ αγωλίδνληαη ζα θαηεβαίλνπλ ζηνπο αγώλεο κε ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ δειώζεη.
Ζ ζπλεζηζκέλε ζηνιή ελόο πνδνζθαηξηζηή απνηειείηαη από κηα( 1 ) θαλέια , έλα ( 1 )
παληεινλάθη , έλα ( 1 ) δεπγάξη θάιηζεο , έλα ( 1 ) δεπγάξη παπνύηζηα θαη έλα (1) δεπγάξη
επηθαιακίδεο .
ε πεξίπησζε πνπ παξάγνληεο , πνδνζθαηξηζηέο , νπαδνί θ.ι.π. ησλ δηαγσληδόκελσλ
νκάδσλ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ή δηεγείξνπλ
ην θίιαζιν πλεύκα , ζα ηηκσξνύληαη κε πεηζαξρηθέο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο , ζύκθσλα κε
ηνλ Κ.Α.Π..
Ο δηαηηεηήο ηνπ αγώλα όηαλ αληηιεθζεί ελέξγεηεο δπζθεκηζηηθέο (ύβξεηο θ.ι.π.) από
θηιάζινπο ή γνλείο πξνο ηνλ ίδην θαη ηνπο βνεζνύο ηνπ ή πξνο παίθηεο , παξάγνληεο θαη
πξνπνλεηέο κηαο νκάδαο , ζα θάλεη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ πάγθν ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ νη
θίιαζινη θαη αλ επαλαιεθζνύλ , ζα δηαθόπηεη νξηζηηθά ηνλ αγώλα εηο βάξνο ηεο.
Σα ωκαηεία είλαη ππνρξεωκέλα λα παξνπζηάδνπλ γηα έιεγρν ηαπηνπξνζωπίαο , ηα δειηία
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο ζε νπνηνδήπνηε ιεπηό ηνπ αγώλα κέρξη θαη
ην θιείζηκν ηνπ Φ.Α. , αξθεί λα εηδνπνηεζεί ν δηαηηεηήο έγθαηξα , ν νπνίνο έρεη ππνρξέωζε λα
εηδνπνηεί ηνλ αξρεγό θαη ηνλ ππεύζπλν ηεο νκάδαο, γηα λα κελ απνρωξήζνπλ νη
πνδνζθαηξηζηέο.
ε πεξίπηωζε άξλεζεο ηωλ παξαγόληωλ λα παξνπζηάζνπλ ηα δειηία θαη ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο, απηνδίθαηα αλαγλωξίδνπλ ηελ ΠΑΡΑΒΑΖ θαη πθίζηαληαη ηηο , από ηνλ
Κ.Α.Π. , πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο .
ωκαηείν πνπ ζα θξηζεί έλνρν γηα έλζηαζε πιαζηνπξνζωπίαο , ζα απνβάιιεηαη από ην
πξωηάζιεκα , πέξαλ ηωλ άιιωλ ζπλεπεηώλ πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π..
Ζ Δ.Π.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο ζε νπνηνδήπνηε
αγώλα ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο , ρσξίο ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ από ζσκαηεία .

2. ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ έλαξμε ηωλ αγώλωλ γηα ηα πξωηαζιήκαηα απηά νξίζηεθε ωο εμήο :
Κ12 θαη Κ10 13 θαη 14/10/2018
Κ.16 θαη Κ14 6 θαη 7/10/2018
Κ8 Αλ ηειηθά δηεμαρζεί , κε λεώηεξε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Έλωζεο.

3. ΓΖΠΔΓΑ – ΖΜΔΡΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οη αγώλεο ζα γίλνληαη ζε γήπεδα κε ρόξην θαη ζα νξίδνληαη από ηελ Έλωζε . Οη αγώλεο ζα
γίλνληαη άββαην πξωί , Κπξηαθή πξωί θαη απόγεπκα Σεηάξηεο , ελδερνκέλωο θαη άιιε κέξα .
Σα γήπεδα ηωλ ζωκαηείωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα ππνδνκήο ζα είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Δ.Π.. γηα ηνλ νξηζκό αγώλωλ ηωλ πξωηαζιεκάηωλ απηώλ.
σκαηεία πνπ δηνξγαλώλνπλ , θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο , δηάθνξα ηνπξλνπά
πνδνζθαίξνπ ζα πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ηελ αίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ηνπξλνπά ζηελ
Έλσζε , γηα λα πάξνπλ ηελ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΔΓΚΡΗΖ από ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο
Δ.Π.. θαζώο θαη απηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα ηνπξλνπά .

4. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ ηωλ πξωηαζιεκάηωλ απηώλ νξίδεηαη ζε δύν ( 2 ) εκίρξνλα ηωλ 40΄
γηα ην Κ16 , 35΄ γηα ην Κ14 , 30΄ γηα ην Κ12 θαη 30΄ γηα ην Κ10 θαη 25΄ γηα ην Κ8 (αλ ηειηθά
δηεμαρζεί).
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε δεύηεξν αγώλα νπνηνπδήπνηε
πξωηαζιήκαηνο ή θππέιινπ πξηλ παξέιζεη 24ώξν από ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ αγώλα εθηόο ηεο
θαηεγνξίαο Κ12 , Κ10 θαη Κ8. ε αληίζεηε πεξίπηωζε ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ζην
2ν αγώλα.
Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίωκα λα δειώζεη ζην Φύιιν Αγώλα κέρξη δεθανθηώ ( 18 ) ην πνιύ
πνδνζθαηξηζηέο .
Μπνξεί ζωκαηείν λα δειώζεη ζπκκεηνρή θαη κε ΓΤΟ νκάδεο ζε θάζε θαηεγνξία . ηελ
πεξίπηωζε απηή ζα ππνβιεζνύλ μερωξηζηέο θαηαζηάζεηο πγείαο , κε δπλάκελωλ ηωλ
πνδνζθαηξηζηώλ λα κεηαθηλνύληαη από ηε κία νκάδα ζηελ άιιε ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ
πξωηαζιήκαηνο κέρξη θαη ηνλ ηειηθό .
Κάζε νκάδα νθείιεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ αγώλα θαη λα πξνζθνκίδεη
ηα δειηία ζην δηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ.
Αγώλαο πνπ ζα αλαβιεζεί ή ζα δηαθνπεί εμ αηηίαο δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ , ζα γίλεη ζε
εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεη ε αξκόδηα επηηξνπή ηεο Έλωζεο.
Οη απνλνκέο ζα γίλνπλ ζε εηδηθή ηειεηή πνπ ζα πάξεη παλεγπξηθό ραξαθηήξα , γηα λα
επηβεβαηωζεί έηζη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ νη αζιεηέο θαη νη ππεύζπλνη ηωλ νκάδωλ γηα
ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ πξωηαζιήκαηνο .
Οκάδα πνπ δε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ απνλνκή ή ζα απνρωξήζεη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο , ζα
απνθιεηζζεί από ην αληίζηνηρν πξωηάζιεκα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή 2 ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ζπιιόγνπ ζηνλ
Σειηθό ηεο θάζε θαηεγνξίαο.

5. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ – ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
Κάζε νκάδα , κε δηθή ηεο επζύλε , πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην απαξαίηεην
θαξκαθεπηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό πνδνζθαηξηζηώλ ηεο .
Ζ Δ.Π.. αλαιακβάλεη ηνλ νξηζκό θαη ηελ απνδεκίωζε ηωλ Γηαηξώλ , θαηόπηλ ζπλελλόεζεο
κε ηα ωκαηεία θαη ηνπο Γηαηξνύο .

6. ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Με κέξηκλα ηεο Έλωζεο ζα νξίδνληαη ζηνπο αγώλεο επίζεκνη δηαηηεηέο ή παιηνί
πνδνζθαηξηζηέο θαη γπκλαζηέο , νη νπνίνη ζα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλνληζκνύο δηαηηεζίαο πνπ ζα
ηζρύνπλ .
Ζ παξαθνινύζεζε ηωλ αγώλωλ από ηνπο θηιάζινπο ζα είλαη δωξεάλ.

7. ΔΠΑΘΛΑ
ε όιεο ηηο πξωηαζιήηξηεο θαη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί έλα
Κύπειιν θαη είθνζη πέληε ( 25 ) κεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο .

8. ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ – ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ
Οη αληηπξόζωπνη ηωλ ζωκαηείωλ πνπ ζα δειώλνληαη , πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ζην Φύιιν
Αγώλα , ζα είλαη θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηωλ
νκάδωλ ηνπο . Θα πξέπεη βέβαηα ε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά λα απνηειεί παξάδεηγκα θίιαζινπ
πλεύκαηνο γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο θηιάζινπο ηωλ νκάδωλ , ζα έρνπλ δε αλαινγηθά

ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί γηα ηνπο παξαηεξεηέο
αγώλωλ . ε αληίζεηε πεξίπηωζε ην Γ.. ζα εθαξκόδεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
(πεηζαξρηθέο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο) .
ην Φύιιν Αγώλα ζα γξάθεηαη από έλαο ππεύζπλνο γηα θάζε ωκαηείν θαη ν πξνπνλεηήο ,
θάηνρνο ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Π. . Αλ δελ ππάξρεη πξνπνλεηήο κε δειηίν
πηζηνπνίεζεο , ζα γξάθεηαη έλαο κόλν ππεύζπλνο .
Κάζε ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζιάβεη έλαλ πξνπνλεηή θάηνρν δηπιώκαηνο
UEFA C ηνπιάρηζηνλ , γηα ηα ηκήκαηα ππνδνκήο (άξζξν 6 παξ. 2β Καλνληζκνύ
Πξνπνλεηώλ).

9. ΔΝΣΑΔΗ
Όζνλ αθνξά ηηο ελζηάζεηο ηωλ ζωκαηείωλ , ηζρύεη ό,ηη πξνβιέπεη ν Κ.Α.Π. , γηα θάζε
πεξίπηωζε θαη γηα ην εξαζηηερληθό πξωηάζιεκα θαζώο θαη παξάβνιν ηωλ 100 επξώ , ην νπνίν
ζα επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ή κε ηνπ γεπέδνπ , κόλνο αξκόδηνο λα θξίλεη είλαη ν δηαηηεηήο , ηα δε
ωκαηεία έρνπλ ππνρξέωζε λα δερηνύλ ηελ απόθαζή ηνπ , ρωξίο λα έρνπλ ην δηθαίωκα
άζθεζεο έλδηθωλ κέζωλ .

10. ΚΑΝΟΝΔ

ΓΗΑΞΔΓΩΓΖ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΩΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΖΛΗΚΗΩΝ.

ΑΓΩΝΩΝ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Οη γεληθνί Καλόλεο δηεμαγωγήο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ ππνδνκήο πνπ ηζρύνπλ από ηε θεηηλή
πεξίνδν έρνπλ ωο εμήο :
Γεληθόο πίλαθαο
Ηιηθηαθή
θαηεγνξί
α
(Κ=Κάη
σ)

Σρέζεηο
παηθηώλ

Δηάξθεηα
αγώλα

Προτεινόμενες
δηαζηάζεηο γεπέδνπ
(κήθνο γξακκήο ηέξκαηνο /
κήθνο πιάγηαο γξακκήο)

Εζηίεο ηνπνζεηεκέλεο κε αζθάιεηα
ζην έδαθνο
(απόζηαζε νξηδόληηνπ δνθαξηνύ κε
έδαθνο /
απόζηαζε κεηαμύ θάζεησλ δνθαξηώλ)

Μέγεζνο
κπάιαο

Κ-6

3 vs 3

2 x 15 ιεπηά

10 x 15 m

0,75 - 1 m x 1,2 - 1,5 m

No 3

K-7

5 vs 5

2 x 20 ιεπηά

20 x 30 m

2mx3m

No 3

Κ-8

5 vs 5

2 x 25 ιεπηά

20 x 30 m

2mx3m

No 3

Κ-9

7 vs 7

2 x 25 ιεπηά

30 x 50 m

2mx3m

Νν 4

Κ - 10

7 vs 7

2 x 30 ιεπηά

30 x 50 m

2mx3m

Νν 4

Κ - 11
Κ - 12

9 vs 9

2 x 30 ιεπηά

40 x 65 m

2mx5m

Νν 4

9 vs 9

2 x 35 ιεπηά

50 x 70 m

2mx5m

Νν 5

11 vs 11

2 x 35 ιεπηά

60 - 68 m x 100 – 105 m

2,44 m x 7,32 m

Νν 5

Κ - 14

11 vs 11

2 x 35 ιεπηά

60 - 68 m x 100 – 105 m

2,44 m x 7,32 m

No 5

Κ - 15
Κ - 16

11 vs 11

2 x 40 ιεπηά

60 - 68 m x 100 – 105 m

2,44 m x 7,32 m

No 5

Κ - 13

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-6
Παηρλίδη 3 vs 3
Γηα απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα εθηηκάηαη όηη ην παηρλίδη 3 vs 3 βνεζά ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ
παηδηνύ. Με απηή ηελ κηθξή αξηζκεηηθή ζρέζε θάζε παίθηεο είλαη ζηαζεξά θνληά ζηελ κπάια, ε ζπκκεηνρή θαη ε
επίδξαζε ζηε ξνή ηνπ παηρληδηνύ είλαη δηαξθήο. Μέζσ ηεο ζπρλόηεξεο επαθήο κε ηε κπάια ην παηδί δηαζθεδάδεη
πεξηζζόηεξν θαη θπζηθά ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθή.

Τν παηρλίδη 3 vs 3 δηεμάγεηαη κε ηξεηο παίθηεο γηα θάζε νκάδα θαη ε επίζεζε γίλεηαη ζε κηθξέο εζηίεο. Τα
παηρλίδηα-αγώλεο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη θάησ ησλ 6 εηώλ απνηεινύλ κέξνο ηεο πξνπνλεηηθήο-εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, καθξηά από ζηνηρεία αληαγσληζκνύ.
Πξνηξέπνληαη, ζπλεπώο, νη ηνπηθέο πνδνζθαηξηθέο ελώζεηο (Ε.Π.Σ.) λα δηνξγαλώλνπλ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ,
πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά δπλαηόηεηα λα απνιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ.
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:


























Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από
1.1.2013 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ
(δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν.
Δελ ππάξρνπλ ηεξκαηνθύιαθεο.
Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη.
Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηξεηο παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ. Κάζε απνζηνιή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη
ηνπιάρηζηνλ από πέληε πνδνζθαηξηζηέο, από ηνπο νπνίνπο δύν ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο.
Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ)
Επηπιένλ παίθηεο: Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα ηέζζεξα γηα κία νκάδα,
δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ νκάδα πνπ ππνιείπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε
δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ
ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 3 vs 3.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί- πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά
παπνύηζηα, απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα.
Δηαηηεηήο: Φξέε δηαηηεηή εθηεινύλ νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ην «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηα αθόινπζα ζεκεία:
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 15 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα δηαθνπή ηνπ
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ.
Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο πξηλ από ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν.
Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα
θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε.
Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ από
ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην
παηρλίδη.
Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ
γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ.
Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ:
- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλα αληίπαιν παίθηε
- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε
- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα
- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο
Δελ ηζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.








Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη έκκεζα θαη όρη άκεζα. Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη. Η
απόζηαζε ηνπ ακπλόκελνπ παίθηε από ην ζεκείν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε κπάια ζα πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 m.
Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ηα πόδηα θαη όρη κε ηα
ρέξηα.
Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα θόξλεξ. Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή
ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ηελ νκάδα πνπ
ακύλεηαη. Η κπάια ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη γίλεηαη ην ρηύπεκα πξνο ηα εκπξόο.
Δελ αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-8
Παηρλίδη 5 vs 5
Η κνξθή απηνύ ηνπ παηρληδηνύ (4 πνδνζθαηξηζηέο θαη έλαο ηεξκαηνθύιαθαο) δίλεη γηα πξώηε θνξά ηε
δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα ελεξγνύλ σο ακπληηθνί ή επηζεηηθνί. Όινη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα δνθηκάζνπλ λα
αγώληδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ξόινπο.
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:

















Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2011 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ
(δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν.
Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηέζζεξηο παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο
ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε απνζηνιή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από επηά
πνδνζθαηξηζηέο από ηνπο νπνίνπο δύν ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη
θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηόο από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ην
παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από
ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.
Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ).
Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 παξαπάλσ γηα κία νκάδα
ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε
δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ
ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 5 vs 5.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά
παπνύηζηα, απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα.
Δηαηηεηήο: Φξέε δηαηηεηή εθηεινύλ νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ην «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηα αθόινπζα ζεκεία:
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 25 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα ζηακαηήκαηα ηνπ
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ.
Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο πξηλ από ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν.
Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα
θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε.
Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ από
ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην
παηρλίδη.























Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ
γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ.
Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ:
- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ αληίπαιν παίθηε
- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε
- Πηάλεη ηε κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα,
- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο
Δελ ηζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη.
Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή
θέληξνπ) έπεηα από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε
νκάδα θαη ην παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, απαγνξεύεηαη
ζηνλ ηειεπηαίν λα πηάζεη ηε κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί, ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη,
εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη μεθηλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ
κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί επαλεηιεκκέλα (κεηά ηελ 3ε θνξά) ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν
ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Τν παηρλίδη αξρίδεη μαλά από
ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ.
Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο θαη
πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο
γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή
ηέξκαηνο, ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο αξρίδεη μαλά από ην ζεκείν ηνπ
θόξλεξ. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε
απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ην ειεύζεξν ρηύπεκα.
Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν ρεξηώλ
από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ
πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη ιαλζαζκέλα
ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. Σε πεξίπησζε πνπ
απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο θαη ε κπάια
επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα.
Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγην άνπη ζπκπαίθηε ηόηε ν
δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη. Τν παηρλίδη αξρίδεη
μαλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί επαλεηιεκκέλα
(κεηά ηελ 3ε θνξά) ηόηε δίλεηαη πιάγην άνπη ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ
είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηελ γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο
κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη κε ην
ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο γξακκήο πίεζεο
(κεζαία γξακκή). Η αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο ηεο γξακκήο πίεζεο κόλν όηαλ έλαο
παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε
ηνπ θαλνληζκνύ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ δηαηηεηή λα ζηακαηήζεη ην παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ
ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Επηηξέπεηαη ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια
πην γξήγνξα παξόιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο πίεζεο.
Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο.
Δελ αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-10
Παηρλίδη 7 vs 7
Η δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζπλερίδεηαη θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ απνθηήζεθαλ από 5 vs 5 είλαη πιενλ
πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία θαη ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ λεαξώλ παηθηώλ.
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:






















Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2009 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ
(δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν.
Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη έμη παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο
ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν
νκάδσλ. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από δέθα πνδνζθαηξηζηέο, από ηνπο
νπνίνπο ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα εθηόο από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη
ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.
Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ)
Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 παξαπάλσ γηα κία νκάδα
ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε
δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ
ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 7 vs 7. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κπνξεί
λα είλαη κόλν έλαο παξόιν πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηέζζεξα.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά
παπνύηζηα, απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα.
Δηαηηεηήο : Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηνπ «επ
αγσλίδεζζαη». Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα
ζεκεία:
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 30 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα ζηακαηήκαηα ηνπ
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.
Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο πξηλ από ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν.
Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα
θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε.
Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ από
ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην
παηρλίδη.
Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ
γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ.
Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ:
- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.
- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.
- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κέζα ζηελ πεξηνρή
πέλαιηη.

















- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο.
Δελ ππάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή
θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα
ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε
γξακκή ηνπ θέληξνπ.
Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα απαγνξεύεηαη ζε
απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα εληόο θαη εθηόο κεγάιεο πεξηνρήο. Αλ απηό ζπκβεί ν
δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη, εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη μεθηλά
από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό επαλαιεθζεί ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν
ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Τν ζεκείν πνπ επαλαξρίδεη ην
παηρλίδη νξίδεηαη ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ.
Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο θαη
πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο
γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή
ηέξκαηνο ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο επαλαξρίδεη από ην ζεκείν ηνπ
θόξλεξ. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα
είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα.
Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 6 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (ε παξάβαζε θαη ν ρώξνο πνπ
απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή).
Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν ρεξηώλ
από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηε κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ
πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη ιαλζαζκέλα
ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ην ζσζηό ηξόπν. Σε πεξίπησζε πνπ
απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο θαη ε κπάια
επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα.
Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα επαλαθνξά ζπκπαίθηε ηόηε
ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη. Τν παηρλίδη
επαλαξρίδεη από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί μαλά ηόηε
δίλεηαη πιάγηα επαλαθνξά ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια
ζηελ θαηνρή ηεο.
Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο
κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη κε ην
ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο γξακκήο πίεζεο
(πίζσ από ηε κεζαία γξακκή). Η αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο ηεο γξακκήο πίεζεο
κόλν όηαλ έλαο παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια από ηνλ
ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ δίλεη ην δηθαίσκα ζην δηαηηεηή λα ζηακαηήζεη ην
παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Επηηξέπεηαη ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην
θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα παξόιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο
πίεζεο.
Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο.

Ηλικιακή Κατηγορία K-12
Παηρλίδη 9 vs 9
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:




Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2007 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ
(δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν αθόκε
θαη όηαλ ηα θνξίηζηα έρνπλ ειηθηαθή δηαθνξά σο θαη δύν (2) έηε (κεγαιύηεξα).
























Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη νθηώ παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο
ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18
παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ελλέα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη ελλέα ζα δειώλνληαη
σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη
(αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε
ηνπ γεπέδνπ.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά
παπνύηζηα, απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα.
Δηαηηεηήο: όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ δίθαηνπ παηρληδηνύ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο
πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα ζεκεία :
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ (ηξόπν – δηαδηθαζία)
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 30 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα δηαθνπή ηνπ
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.
Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο πξηλ από ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν.
Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα
θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε.
Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: ε κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ από
ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην
παηρλίδη.
Επίηεπμε ηέξκαηνο: έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ
γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ.
Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ:
- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.
- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.
- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κέζα ζηελ πεξηνρή
πέλαιηη.
- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο.
Υπάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
Ο ηεξκαηνθύιαθαο ή έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξίμεη – πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία
γξακκή (γξακκή θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηέξκαηνο
ιάθηηζκα (άνπη). Αλ παξόιν απηά θάηη ηέηνην ζπκβεί (ε κπάια πεξάζεη ηε κεζαία γξακκή) ηόηε ε
κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην
ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα απαγνξεύεηαη ζε
απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη
ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο θαη
πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη










άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη
ην ειεύζεξν ρηύπεκα.
Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 8 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (ε παξάβαζε θαη ν ρώξνο πνπ
απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή).
Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν ρεξηώλ
από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ
πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεη ιαλζαζκέλα
ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο. Η κπάια επαλαθέξεηαη από ην
ίδην ζεκείν αιιά από ηελ αληίπαιε νκάδα.
Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα επαλαθνξά ζπκπαίθηε ηόηε
ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ
είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο
κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 3 m από ηελ εζηία θαη κε ην
ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο.
Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Παηρλίδη 11 vs 11
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:













Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2005 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη δέθα παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο
ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18
παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έληεθα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη
σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη
ζπλνιηθά επηά. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο)
δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο
νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη
δε δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα).
Δηαηηεηήο: Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο παηρληδηνύ θαη ην
πλεύκα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο
πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα ζεκεία:
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 35 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα ζηακαηήκαηα ηνπ
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.
Iζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Ιζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο.

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-16
Παηρλίδη 11 vs 11
Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ:














Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2003 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).
Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη δέθα παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο
ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18
παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έληεθα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη
σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη
ζπλνιηθά πέληε. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη
(αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε
νκάδα. Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ
αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ.
θνζκήκαηα, ξνιόγηα).
Δηαηηεηήο: Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο παηρληδηνύ θαη ην
πλεύκα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο
πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα ζεκεία:
- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ
- Αιιαγέο παηθηώλ
- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 40 min. Ηκίρξνλν: 15 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα
δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν
δηαηηεηήο.
Ιζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
Iζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο.

Σεκείσζε 1: Σηνπο αγώλεο ησλ αλαπηπμηαθώλ πξσηαζιεκάησλ δελ παίδεηαη παξάηαζε. Μεηά ην ηέινο ηεο
θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγώλα εθηεινύληαη -όπνπ πξνβιέπεηαη- πέλαιηη (π.ρ. γηα αγώλεο
πξόθξηζεο/θαηάηαμεο).
Σεκείσζε 2: Σε πεξίπησζε πνπ ζε έλα πξσηάζιεκα ππνδνκήο ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο δύν ελδηάκεζσλ
ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ κε δηαθνξεηηθέο νδεγίεο δηεμαγσγήο αγώλσλ (βιέπε πίλαθα, π.ρ. Κ-10 θαη Κ-9), νη αγώλεο
δηεμάγνληαη κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλώηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία (π.ρ. Κ-10).
Παξαθαινύκε ζεξκά όπσο ελεκεξώζεηε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζαο θαη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο,
πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζνύλ από ηε λέα αγσληζηηθή πεξίνδν νη εληαίνη θαλόλεο δηεμαγσγήο ησλ
πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο από όιεο ηηο Ε.Π.Σ..

11. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηα παξαπάλω άξζξα ηεο πξνθήξπμεο απηήο , ζα ιύλεηαη κε
απόθαζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηεο Έλωζεο , πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγωγή ηνπ
πξωηαζιήκαηνο απηνύ , ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π..
Ζ Έλωζε δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίωκα γηα κεξηθή ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο
απηήο θαη κεηά ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ , εθ’ όζνλ ε ηξνπνπνίεζε ζεωξεζεί αλαγθαία θαη
επηβεβιεκέλε γηα ην ζπκθέξνλ θαη ηελ πιήξε επηηπρία ηνπ πξωηαζιήκαηνο.

Γηα ηελ Δ.Π.. Κνδάλεο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.-Δ.Π.Ο.
2.-Γ.Γ.Α.
3.- Όια ηα ωκαηεία ηεο Έλωζεο – Έδξεο ηνπο
4.-Δ.Γ. / Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

