
 

         

Αριθµ. Πρωτ : 512                          
 

                                                

 

Η Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη

- Την αθλητική νοµοθεσία που ισχύει

- Το καταστατικό της 

- Τον Κ.Α.Π. άρθρο 19 παρ.3 

- Την σχετική απόφαση του ∆.Σ της

 

   Θέλοντας να συµβάλει στην εν
ανάδειξη των αυριανών σωστών
τη σωµατική ανάπτυξη µε τη σωστή
ευγενικής άµιλλας στους αθλητικούς

 

τους αγώνες του κυπέλλου  
σωµατείων της δύναµής της γι

Η διεξαγωγή των αγώνων για
όρους που ακολουθούν, που παίρνουν
παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν
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                                                          Χίος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                                                ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 

έλαβε υπόψη: 

νοµοθεσία που ισχύει 

 

απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου 

στην εν γένει προαγωγή του αθλήµατος και 
αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική
ανάπτυξη µε τη σωστή συµπεριφορά και µε στόχο την

στους αθλητικούς στίβους 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι 

 Μεικτής κατηγορίας Κ16-Κ14  µεταξύ των
δύναµής της για την περίοδο 2019-2020.  

αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήµατα γίνεται σύµφωνα
ακολουθούν που παίρνουν υπόψη τους κανονισµούς πρωταθληµάτων

ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών
συγκροτούν τις οµάδες. 

 

 

 

 

Χίος : 08/08/2019 

 στη διαµόρφωση και 
συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και 

µε στόχο την καλλιέργεια της 

µεταξύ των ποδοσφαιρικών 

πρωταθλήµατα γίνεται σύµφωνα µε τους 
ανονισµούς πρωταθληµάτων και 
των αθλητών (ηλικία, σωµατική 
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ΑΡΘΡΟ  1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισµένα σωµατεία της δύναµης της Ε.Π.Σ. 
Χίου. Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής  θα πρέπει  να συνοδεύονται  τα παράβολα των 
30,00 € , στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης : 5702-021659-
501  .  

 

2. Σύµπραξη Σωµατείων. 

   ∆ικαίωµα συγχώνευσης θα έχουν σωµατεία  µέχρι 3 (τρία ) µεταξύ τους εκτός των 
µεγάλων ακαδηµιών της ∆.Ε   Χίου όπου η συγχώνευση θα επιτρέπεται να γίνει µεταξύ 
µόνο   2 (δύο) σωµατείων  .    

 

       (∆ιευκρινήσεις θα δίνονται από την Τεχνική Επιτροπή) 

 3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα έχουν αθλητές που γεννήθηκαν αποκλειστικά τα 
έτη  2005 , 2006 και  2007.  

Στο κύπελλο  οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: 

I. µε το κανονικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας ( Ε.Π.Ο.) ή µε προσωρινό δελτίο που 
εκδίδεται από την  Ε.Π.Σ Χίου     και ββ) Κάρτα υγείας αθλητή  

II. Θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής µέχρι τέσσερις  (4) αλλοδαποί µε κανονικό δελτίο 
Ε.Π.Ο ή µε προσωρινό δελτίο που εκδίδεται από την  Ε.Π.Σ Χίου . 

ΠΡΟΣΩΡΙΝA ∆ΕΛΤΙA  
∆ιαδικασία Έκδοσης: Το Σωµατείο προσκοµίζει στη Γραµµατεία της Ε.Π.Σ. Χίου 

 Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας του αθλητή µε φωτογραφία του.   
 το σχετικό έντυπο Προσωρινού ∆ελτίου µε  συµπληρωµένα τα απαραίτητα στοιχεία .  
   1 φωτογραφία του αθλητή.  
 «πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 

   Χρηµατικό παράβολο προσωρινού δελτίου 3,00 ευρώ κατάθεση στην 
Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού: 5702-021659-501 

 
Ειδικοί Όροι Προσωρινών ∆ελτίων: 
1. Προσωρινό δελτίο µπορεί να εκδοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της επόµενης παραγράφου) και έχει ισχύει 
για 2 χρόνια .  

2. Στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει 
ήδη προσωρινό δελτίο σε Σωµατείο, επιτρέπεται η έκδοση  προσωρινού δελτίου 
σε άλλο Σωµατείο αφού προσκοµίσει το υπάρχον στην Ε.Π.Σ Χίου για ακύρωση 
(διαδικασία η οποία πρακτικά ισοδυναµεί µε µετεγγραφή), υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:  

α. ∆ε θα εκδοθούν (συνολικά στη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου) 
περισσότερα από δύο Προσωρινά ∆ελτία για τον ίδιο ποδοσφαιριστή και  
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β. το δεύτερο προσωρινό δελτίο θα µπορεί να εκδοθεί µέχρι τις 31-1-2020.   
3. Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο., 

∆ΕΝ θα εκδίδεται προσωρινό δελτίο σε άλλο Σωµατείο.  
 
4. Με την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ακυρώνεται και δεν ισχύει 

οποιοδήποτε προσωρινό δελτίο έχει εκδοθεί για το συγκεκριµένο αθλητή ειδικά σε 
άλλο Σωµατείο.  

 
Η χρησιµοποίηση του ποδοσφαιριστή  που δεν συµµορφώνεται µε τους παραπάνω 
όρους  θεωρείται αντικανονική ,την ευθύνη έχει το σωµατείο και επιφέρει τις 
προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π  ποινές.  

Επίσης, η θεωρηµένη, από το γιατρό, κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να 
κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Χίου υποχρεωτικά, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, 
προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι ποδοσφαιριστές σε αγώνες και θα ισχύει για 
όλη την περίοδο.  

Οι οµάδες που θα συµµετέχουν ως συγχώνευση σωµατείων, βάση της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να προσκοµίσουν κοινή δήλωση συµµετοχής. 

Παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά αντικανονική συµµετοχή και επιφέρει 
τις προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. αρ.23  ποινές.  

 

     ΑΡΘΡΟ  2ο: ∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΕΝΑΡΞΗ   

 Τα σωµατεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συµµετοχής το αργότερο µέχρι την 
Παρασκευή 06/09/2019 .  Η κλήρωση θα γίνει την ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2019   και ώρα 
19:00 στα γραφεία της ΕΠΣ ΧΙΟΥ. 

                          ΑΡΘΡΟ  3ο:  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Τα σωµατεία  που θα συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα υποδοµών  πρέπει υποχρεωτικά να 
δηλώσουν ως προπονητή, που θα δηλώνεται και στους αγώνες, κάτοχο διπλώµατος ή 
πιστοποίησης UEFA  ή απόφοιτους ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο µε την υποχρέωση 
(των τελευταίων) κατοχής ταυτότητας τριετούς διάρκειας της Ε.Π.Ο.  

Ο προπονητής παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση των κανόνων του “Fair Play” εξαιτίας του ιδιαίτερου 
παιδαγωγικού ρόλου που διαδραµατίζει στην αθλητική εκπαίδευση µικρών ποδοσφαιριστών. Για το λόγο αυτό 
η παρουσία του πριν, στη διάρκεια και µετά το τέλος του αγώνα είναι καθοριστική. Η συµβολή του 
περιγράφεται από τους παρακάτω κανόνες: 

* Να  ετοιµάζει την οµάδα του µε στόχο πάντα τη νίκη και το θεαµατικό παιχνίδι αποφεύγοντας τη λογική της 
σκοπιµότητας  

* Να δέχεται αδιαµαρτύρητα τις αποφάσεις των διαιτητών, ακόµη κι  αν διαφωνεί µε αυτές. 

* Να µην υπερβαίνει τα όρια του χώρου στον οποίο µπορεί , σύµφωνα µε τους κανονισµούς να κινείται και να 
δίνει οδηγίες. 

* Να είναι ήπιος στις οδηγίες του προς τους ποδοσφαιριστές, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες για το σκοπό 
αυτό λέξεις και χειρονοµίες. 
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* Να σέβεται την επιθυµία του αντιπάλου να κατακτήσει τη νίκη µε νόµιµα µέσα και να επικροτεί δηµόσια τις 
ενέργειες που οµορφαίνουν τον αγώνα ακόµη κι αν προέρχονται από τον αντίπαλο. 

* Να αντιµετωπίζει µε φιλική διάθεση τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τον παρατηρητή αγώνα και να 
διευκολύνει την εργασία τους. 

* Να παρεµβαίνει πάντα πυροσβεστικά όταν σηµειώνεται ένταση στη διάρκεια του αγώνα και να ελέγχει 
αποφασιστικά τη συµπεριφορά των ποδοσφαιριστών του. 

* Να αποφεύγει τον πειρασµό να  κατακτήσει τη νίκη µε παράνοµα µέσα, καταγγέλλοντας κάθε ενέργεια που 
υποπίπτει στην αντίληψή του. 

* Οι επίσηµοι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις συνεργασίας από το ∆Σ 
της ΕΠΣ Χίου και την αρµόδια επιτροπή για θέµατα µικτών οµάδων. Σε περίπτωση συνεχούς και 
αδικαιολόγητης άρνησης να  ανταποκριθούν σε προσκλήσεις θα  στερούνται του δικαιώµατος να εισέρχονται 
σε αγωνιστικούς χώρους µε αυτήν την ιδιότητα κατά την εκτίµηση του ∆.Σ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο: ΓΗΠΕ∆Α  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 

  Για τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π. 
Ειδικότερα:  

α) Τα Σωµατεία έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν δύο γήπεδα στα οποία θα 
αγωνίζονται, και να προσκοµίσουν βεβαίωση του φυσικού ή νοµικού προσώπου που είναι 
ιδιοκτήτης του γηπέδου ή έχει το δικαίωµα χρήσης του ότι του επιτρέπει να αγωνίζεται σε 
αυτό. Αν δεν υπάρχει βεβαίωση η Ε.Π.Σ. θα ορίζει όπου υπάρχει ευχέρεια τους αγώνες του. 

Οι αγώνες κυπέλλου υποδοµών   θα γίνονται κυρίως τις ηµέρες Τετάρτη και Πέµπτη  
, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε αγωνιστικής και σύµφωνα µε το πρόγραµµα των 
άλλων κατηγοριών.  

Τα σωµατεία που διαθέτουν γήπεδο ιδιόκτητο είναι υποχρεωµένα να το παραχωρούν (µαζί 
µε τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων Νέων  που θα ορίζει η 
επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν κυρώσεις για το σωµατείο που δεν 
παραχωρεί το γήπεδό του.   

 

ΑΡΘΡΟ  5ο: ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 35΄   κατηγορία , µε ενδιάµεση 
ανάπαυλα 15΄. 

2. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και δεκαοκτώ (18) 
το πολύ ποδοσφαιριστές. Μπορούν να γίνουν  οι Πέντε  (5) αλλαγές.(σε τρεις διακοπές του 
αγώνα) 
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3. Κάθε οµάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστο µισή ώρα πριν από την 
προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα  και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό 
χώρο, έτοιµη για την έναρξη του αγώνα. 

4. Εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το γήπεδο, ο αγώνας δεν τελείται. 
Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωµατική 
ακεραιότητα των µικρών ποδοσφαιριστών µε αποκλειστική απόφαση του διαιτητή δεν θα 
διεξάγεται ο αγώνας.  

  Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, επαναλαµβάνεται µε ορισµό 
επιτροπής από το λεπτό που διακόπηκε. 

Η απόφαση µη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα και οι λόγοι που οδήγησαν σ΄ αυτήν 
θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται  από τους 
υπεύθυνους και τους αρχηγούς των δύο οµάδων. 

5. Οι προβλεπόµενες πιθανές ηµέρες διεξαγωγής των αγώνων Τετάρτη και Πέµπτη. 

6.  Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, για οποιονδήποτε λόγο, θα 
αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα τιµωρείται µε αποκλεισµό από τους επόµενους 
αγώνες του κυπέλλου  σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π.  

7. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω καιρού ή ανώτερης βίας),  ο αγώνας θα 
ορίζεται εκ νέου. Η Επιτροπή θα φροντίζει, σ' αυτήν την περίπτωση, για να ορισθεί 
διαιτητής. 

8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ. Χίου.   Σ΄ αυτό οι 
υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν µε την υπογραφή τους τη σύνθεση της οµάδας τους, το 
αποτέλεσµα του αγώνα, ότι έχουν λάβει γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς 
και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση θέλουν να υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει 
υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε οµάδας. 

9. Οι οµάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες µε τα χρώµατα που έχουν 
δηλώσει. Η συνηθισµένη στολή για κάθε ποδοσφαιριστή αποτελείται από µία φανέλα, 
παντελονάκι, κάλτσες και παπούτσια ποδοσφαιρικά. Υποχρεωτική είναι η χρήση 
επικαλαµίδων. 

10. Τα Σωµατεία  έχουν τη δυνατότητα να συµπράξουν, να σχηµατίσουν µια οµάδα και να 
συµµετάσχουν στο Κύπελλο κ16-κ14 ,µε το όνοµα και τα στοιχεία του ενός σωµατείου, 
το οποίο θα είναι και υπόλογο για τη τήρηση της Προκήρυξης και των κανονισµών.. 
Στη περίπτωση αυτή οι ποδοσφαιριστές θα συµµετάσχουν µε τα δελτία όλων των  οµάδων 
και την κάρτα υγείας αθλητή 

Για να είναι έγκυρη η σύµπραξη  πρέπει να σφραγιστεί η δήλωση συµµετοχής  από όλες τις  
οµάδες. 

 

. 

                                        ΑΡΘΡΟ 6ο : ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 

α).Αίτηµα αναβολής αγώνα κρίνεται από την αρµόδια Τεχνική  Επιτροπή, µετά από 
τεκµηριωµένο αίτηµα της οµάδας.  
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Απαγορεύεται βάση Κ.Α.Π. αρ.22 παρ.1, αναβολή αγώνα µε  κοινό αίτηµα των δύο 
οµάδων  
β) Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή 
προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό, για λόγους ανωτέρας βίας 
(π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κτλ.) ενηµερώνοντας 
σχετικά τα ενδιαφερόµενα Σωµατεία (άρθρο 22 παρ. 7 του Κ.Α.Π.).  
γ) Τα Σωµατεία έχουν την υποχρέωση να παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία της 
Ε.Π.Σ. Χίου το πρόγραµµα αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) ή την 
ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Χίου στο διαδίκτυο (www.epsxiou.gr), µε ευθύνη των αντιπροσώπων 
τους. 
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο 
τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως, να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.  
ε). Ειδικά όσον αφορά τις σχολικές εκδροµές τα σωµατεία οφείλουν να προσκοµίσουν τα 
ανάλογα αποδεικτικά από τα σχολειά υπογεγραµµένα από τον διευθυντή του εκάστοτε 
σχολείου που θα αποδεικνύουν  τη συµµετοχή τουλάχιστον 3 αθλητών τους σε 
σχολικές εκδροµές εκτός Χίου  . 
στ) Αιτήµατα ενδιαφεροµένων σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή γηπέδου, πρέπει 
να γνωστοποιούνται στη διοργανώτρια τουλάχιστον ∆ΈΚΑ (10) ηµέρες πριν τον αγώνα, 
πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η Επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα για 
τα οποία δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσµία δε θα γίνονται  δεκτά.  

 

   ΑΡΘΡΟ  7ο:  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Σωµατείο που θα αποχωρήσει οικιοθελώς ή αποβληθεί από το πρωτάθληµα θα τιµωρείται 
ως εξής:  

 Τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε η οµάδα µέχρι τον αποκλεισµό της 
θεωρούνται ισχυρά.  

Οι υπόλοιποι αγώνες κατακυρώνονται µε τέρµατα  3-0 υπέρ των αντιπάλων οµάδων και 
υπολογίζονται για την έκτιση ποινών µόνο των αντιπάλων οµάδων. 

 

 Χρηµατικό πρόστιµο 150 Ευρώ. 

Λόγοι αποβολής από το πρωτάθληµα: 

1. Οµάδα που µετέχει στο πρωτάθληµα και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε τρεις 
συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε µε τη  
θέλησή της, δεν µπορεί να επανέλθει στο πρωτάθληµα αυτό. Ως µη κάθοδος σε 
αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα 
µίας οµάδας. 

2. Όταν γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας κατά του σωµατείου 
3. Σε περίπτωση που ποδ/στές, παράγοντες, οπαδοί κλπ., διαγωνιζοµένων οµάδων 

προβούν σε ενέργειες που δυσφηµούν το άθληµα (βιαιοπραγίες κατά διαιτητών, 
ποδοσφαιριστων ,αξιωµατούχων ) οι οµάδες τους θα τιµωρούνται, µε αποκλεισµό 
από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Τα Σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι 
ενστάσεις των Σωµατείων υποβάλλονται, περιοριστικά και µόνο, για τις περιπτώσεις που 
προβλέπει το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που 
προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. 

β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ (περί 
ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή 
καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, οι µεν δύο 
πρώτες πριν την έναρξη του αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) µέχρι την υπογραφή 
του Φ.Α. 

γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µε συστηµένη επιστολή ή µε 
αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που έγινε ο 
αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. 

δ) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης 
οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ε) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται από 
χρηµατικό παράβολο εκατό (100) € µε κατάθεση του ποσού αυτού στην Τράπεζα Πειραιώς 
στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης: 5702-021659-501. Σε περίπτωση που η ένσταση 
γίνει δεκτή στο σύνολό της, το παράβολο επιστρέφεται στο σωµατείο. Σε αντίθετη 
περίπτωση (απόρριψη ένστασης µερικά ή συνολικά), το παράβολο καταπίπτει υπέρ του 
ταµείου της Ε.Π.Σ. Χίο 

ΑΡΘΡΟ  9ο: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ 

Με µέριµνα της Ε.Π.Σ. Χίου θα ορίζονται επίσηµοι διαιτητές του Συνδέσµου ∆ιαιτητών Χίου. 
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθµός των διαθέσιµων διαιτητών, η επιτροπή 
υποδοµών έχει το δικαίωµα να ορίζει φιλάθλους (βετεράνους ποδοσφαιριστές, προπονητές 
κλπ.) ως διαιτητές των αγώνων. 

Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής, οι υπεύθυνοι των οµάδων θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συµφωνήσουν στην υπόδειξη προσώπου από τους παρευρισκόµενους (επίσηµου διαιτητή, 
φιλάθλου κλπ.) που θα διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να  
συµπαρασταθούν στο έργο του.  

� Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υπεύθυνα για την παρουσία ιατρού στον αγώνα η 
αµοιβή του οποίου θα επιβαρύνει και τα δυο σωµατεία. Σε περίπτωση που δεν 
παρουσιαστεί ιατρός δε θα διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται υπέρ της 
φιλοξενούµενης οµάδας. Εάν διεξαχθεί αγώνας χωρίς παρουσία ιατρού, ο 
διαιτητής παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο. 

� Η αρµόδια επιτροπή  θα ορίζει κατά την κρίση της την επανάληψη αγώνα στην 
περίπτωση µη προσέλευσης διαιτητή και µη ορισµού κοινά αποδεκτού διαιτητή από 
τους παρευρισκόµενους (φιλάθλους – παράγοντες – διαιτητές).  Η συµπεριφορά 
προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγµατική. Την ευθύνη έχουν 
αποκλειστικά οι υπεύθυνοι και οι προπονητές των οµάδων που πρέπει να ελέγχουν 



 

τη συµπεριφορά των µικρών
πρώτοι το καλό παράδειγµα

ΑΡΘΡΟ  10ο : ΤΡΟΠΟΣ

   Θα καθοριστεί µε συµπληρωµατική

                                

 

Α

α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται

β) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από
νοµοθεσία, επιλύεται µε απόφαση
θα είναι και η µόνη υπεύθυνη για

γ) Η ερµηνεία του Κ.Α.Π., των Κανόνων
γίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε Π
τροποποίηση της προκήρυξης αυτής
έναρξη των αγώνων. 

                                         Με αθλητικούς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  
 

                

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Ε.Π.Ο. 
- Γ.Γ.Α 
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συµπεριφορά των µικρών ποδοσφαιριστών προς τους διαιτητές
καλό παράδειγµα.  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

συµπληρωµατική προκήρυξη ανάλογα µε τις δηλώσεις

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΤΕΛΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα γίνεται εφαρµογή

προβλέπεται από τις διατάξεις κανονισµών και την ισχύουσα
ε απόφαση της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής  της

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλήµατος. 

Π των Κανόνων του Παιχνιδιού και των όρων της Προκήρυξης
της Ε Π Σ. Χίου. 

Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα για
προκήρυξης αυτής, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόµη

Με αθλητικούς χαιρετισµούς 
Για το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Χίου 

 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

τους διαιτητές δίνοντας οι ίδιοι 

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

τις δηλώσεις συµµετοχής 

εφαρµογή του Κ.Α.Π. 

και την ισχύουσα αθλητική 
της Ε.Π.Σ. Χίου που 

των όρων της Προκήρυξης, 

δικαίωµα για µερική ή ολική 
απαραίτητο, ακόµη και µετά την 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :…………………………. 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:………………….….…          ΧΙΟΣ ………………… 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   2019  – 2020 
Σας πληροφορούµε ότι, σύµφωνα µε την …..……………..απόφαση του ∆ιοικητικού 
µας Συµβουλίου,  ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο  ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                 
, αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και καταθέτουµε στο 
ταµείο σας το ποσό των …………………  σαν δικαίωµα συµµετοχής. 
 Ακόµα δηλώνουµε ότι : 
 

1. Η αγωνιστική µας έδρα ( γήπεδο ) για τους αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
είναι τα γήπεδα: 

 1)……...……………………………2)…………………………………... 
 

2. Χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας είναι : 
Α) Φανέλα          ..…..…………………………………….. 
Β) Παντελονάκι ……….….……………………………… 
Γ) Κάλτσες         …………….…………………………… 
 

3.  Αντιπρόσωπο µας ορίζουµε τον κ…………………………………….. 
διεύθυνση…………………………………..τηλέφωνο………...……, 
κινητό………………………,φαξ…………………….. 
e-mail (υποχρεωτικά)…………………………………… 
στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωµατείο. 

4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ.Γραµµατέα του Σωµατείου 
Πρόεδρος……………………….       ∆/νση…………………..     Τηλ…………… 

     Γ.Γραµµατέας……..…………….      ∆/νση……………..……..    Τηλ…………… 
Συγχώνευση των παρακάτω σωµατείων : 
 
 
 
             
          Για το ∆.Σ του Σωµατείου…………………………. 

 
            

Σφραγίδα(-ες) 
Σωµατείου 

                
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


