ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Κ-17) – (Κ-15) – (Κ-13)
1. (Κ-17) ή (Κ-16)
α) Στο πρωτάθλημα της Κατηγορίας (Κ-17) ή (Κ-16) θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής μέχρι
και δύο (2) ποδοσφαιριστές γεννημένοι το έτος 2001, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι δύο
ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που θα δηλωθούν στην κατάσταση υγείας δεν θα έχουν το
δικαίωμα να αγωνισθούν με αντρικό τμήμα. Ο λόγος της προϋπόθεσης αυτής έχει σκοπό
να δοθούν παιχνίδια σε αδύνατους ποδοσφαιρικά ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν τη
δυνατότητα να πάρουν παιχνίδια στο ανδρικό τους τμήμα. Από την ημέρα ένταξης ενός
ποδοσφαιριστή σε ομάδα (Κ-17), η τυχόν ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του και σε ανδρικό
τμήμα, μετά από ένσταση, επισύρει χρηματική ποινή εκατό (100) ευρώ για την ομάδα (Κ17) και παράλληλα αυτή χάνει τον αγώνα που παρανόμως χρησιμοποιήθηκε ο
ποδοσφαιριστής με σκορ 3-0, εκτός και αν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκότερο για την
υπαίτια ομάδα.
β) Διαστάσεις γηπέδου όμοιες με αυτές των ανδρικών πρωταθλημάτων.
γ) Διαστάσεις εστιών όμοιες με αυτές των ανδρικών πρωταθλημάτων.
δ) Διάρκεια αγώνα ογδόντα (80) λεπτά (2 ημίχρονα των 40 λεπτών έκαστο).
ε) Αριθμός αλλαγών μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών, μία μόνο φορά για κάθε
ποδοσφαιριστή.
στ) Εφαρμογή όλων των υπόλοιπων όρων διεξαγωγής ανδρικών πρωταθλημάτων.
ζ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή
(ΕΠΟ) και Καταστάσεις Υγείας.
η) Οι αλλοδαποί έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και με δελτίο ΕΠΣ Καβάλας, αντί αυτό της
ΕΠΟ.
θ) Ηλικία ποδοσφαιριστών, όσοι γεννήθηκαν μετά την 01/01/2002 με εξαίρεση την
παράγραφο α).

2. (Κ-15) ή (Κ-14)
α) Στο πρωτάθλημα της Κατηγορίας (Κ-15) ή (Κ-14) η διάσταση του γηπέδου τροποποιείται
και οι εστίες θα τοποθετούνται στο ύψος των μικρών περιοχών. Δηλαδή το γήπεδο θα
αποκτά διάσταση μήκους γύρω στα 90 μέτρα και οι εστίες θα έχουν διάσταση 5x2 μέτρα.
β) Διάρκεια αγώνα: 70 λεπτά (2 ημίχρονα των 35 λεπτών έκαστο).
γ) Αριθμός ποδοσφαιριστών: (11) εναντίον (11) αντίστοιχα.

δ) Αριθμός αλλαγών: Μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών μια μόνο φορά.
ε) Αράουτ: Με τα χέρια.
στ) Χτύπημα πέναλτι: Από απόσταση 11 μέτρων.
ζ) Χτύπημα κόρνερ: Από το σημείο – γωνία κόρνερ.
η) Χρησιμοποίηση μπάλας Ν5.
θ) Όλοι αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (ΕΠΟ), πλην την
περίπτωση των αλλοδαπών που έχουν τη δυνατότητα να αγωνίζονται και με δελτίο ΕΠΣΚ,
και καταστάσεις υγείας.
ι) Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 01/01/2004.

3. (Κ-13) ή (Κ-12)
α) ) Στο πρωτάθλημα της Κατηγορίας (Κ-13) ή (Κ-12) το γήπεδο θα είναι διαστάσεων
περίπου 50x70 μέτρα, δηλαδή οι εστίες, διαστάσεων 5x2 μέτρα, θα τοποθετούνται στο
ύψος των μεγάλων περιοχών.
β) Διάρκεια αγώνα: 60 λεπτά (2 ημίχρονα των 30 λεπτών έκαστο).
γ) Αριθμός ποδοσφαιριστών: (9) εναντίον (9) αντίστοιχα.
δ) Αριθμός αλλαγών: Μέχρι εννέα (9) ποδοσφαιριστών (αντικαθίστανται όλοι οι
ποδοσφαιριστές, κατ’ επανάληψη).
ε) Αράουτ: Με τα χέρια.
στ) Χτύπημα πέναλτι: Από απόσταση 9 μέτρων.
ζ) Χτύπημα κόρνερ: Από το σημείο – γωνία κόρνερ.
η) Χρησιμοποίηση μπάλας Ν4.
θ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή
(ΕΠΟ), καθώς και με δελτίο ΕΠΣΚ όπως και στην περίπτωση των αλλοδαπών και
καταστάσεις υγείας.
ι) Ηλικία ποδοσφαιριστών: γεννημένοι μετά την 01/01/2006.

Γενικές Παρατηρήσεις

α) Οι ηλικίες των ποδοσφαιριστών παραμένουν ως έχει η προκήρυξη, πλην της
περίπτωσης των δύο (2) ποδοσφαιριστών γεννημένων το έτος 2001, όπως αναγράφονται
παραπάνω για την κατηγορία (Κ-17) ή (Κ-16).
β) Για λόγους εναρμόνισης με την ΕΠΟ, η κατηγορία (Κ-16) μετονομάζεται σε (Κ-17), η (Κ14) σε (Κ-15) και η κατηγορία (Κ-12) σε (Κ-13).
γ) Σε όλους τους αγώνες, με υποχρέωση των γηπεδούχων ομάδων, πρέπει να
παρευρίσκεται τουλάχιστον νοσηλευτής.
δ) Η ΕΠΣ Καβάλας θα μεριμνά για την κάλυψη των αγώνων με επίσημους διαιτητές της
δύναμης μας.
ε) Δεν θα γίνονται αναβολές αγώνων λόγω συμμετοχής κάποιου σωματείου σε τουρνουά,
όπως επίσης κανένα τουρνουά δεν θα διεξάγεται χωρίς την έγγραφη αίτηση του
σωματείου και την έγγραφη έγκριση της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Καβάλας).
στ) Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αυτών, όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην αρμόδια Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο κ.
Ρουμελιώτης Δημήτριος.
ζ) Η επιτυχής διεξαγωγή των πρωταθλημάτων Υποδομής εξαρτάται απολύτως από την
εφαρμογή των όρων διεξαγωγής και των κανονισμών από τους υπευθύνους των
σωματείων. Συμπεριφορές όπως, «εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους ποδοσφαιριστές
αντικανονικά και αν θέλει ας μου κάνει ένσταση το αντίπαλο σωματείο» δεν βοηθούν στην
ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, αλλά και την πρόοδο του
ποδοσφαίρου.

Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων
Υποδομής

