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ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
2016-2017 

 
                                            * * * * * * * * 
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να 

συµβάλει στην  

ανάπτυξη και καλλιέργεια του ποδοσφαίρου αλλά και στη 

διαµόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα 

συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωµατική ανάπτυξη µε 

τη σωστή συµπεριφορά και µε στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής 

άµιλλας στους αθλητικούς στίβους 

Αφού έλαβε υπ όψει: 
A) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ 
B) Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ  
Γ) Τους κανόνες Παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς 

και ορίζονται από το Διεθνές Συµβούλιο ΦΙΦΑ 
Δ) Τον κανονισµό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει 
και 
Ε) Την απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τους αγώνες πρωταθληµάτων περιόδου 2016-17: 

1.  Παίδων, (δήλωση συµµετοχής µέχρι Παρασκευή 30/9/16) 

2.  Προπαίδων    ( οµοίως ως άνω) 

3. Εφήβων          ( οµοίως ως άνω) 

4. Ακαδηµιών   και   

5. Προ Ακαδηµιών (οι δηλώσεις για τα πρωταθλήµατα αυτά 

θα γίνουν τον µήνα Μάρτιο µετά από πρόσκληση της 

ΕΝΩΣΗΣ). 

Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήµατα 

γίνεται σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν, τους 

κανονισµούς πρωταθληµάτων και Παιδιάς, αλλά και τον 
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ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, 

σωµατική διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν τις οµάδες. 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισµένα σωµατεία 

της δύναµης της Ε.Π.Σ.Λ, αδιαφόρως της κατηγορίας στην οποία 

ανήκουν. 
Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συµµετοχή σε ένα από τα 

προκηρυσσόµενα φυτωριακά πρωταθλήµατα υποδοµής όλων των 

οµάδων της Γ Εθνικής, σύµφωνα µε την προκήρυξη της ΕΠΟ. 

                                                              
ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΆ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΔΕΛΤΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1)    Εφήβων  µε αθλητές που γεννήθηκαν το 2001 και νεότεροι.  
2)   Παίδων µε αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2003 και 
νεότεροι.. 
3)   Προπαίδων µε αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2005 και 

νεότεροι  
4)   Ακαδηµιών µε αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2007 και 

νεότεροι. 
5)   Προακαδηµιών µε αθλητές που γεννήθηκαν το 2009 και 

νεότεροι. 
        Κάθε σωµατείο µπορεί να συµµετάσχει σε µία ή περισσότερες 

κατηγορίες.  

α)      Στις κατηγορίες των παίδων, προπαίδων, εφήβων, 
ακαδηµιών και προακαδηµιών οι ποδοσφαιριστές θα 

αγωνίζονται:  
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αα) µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας (Ε.Π.Ο.) και ββ) µε την 
κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία, µε ποινή 
απαγόρευσης συµµετοχής του ποδ/στη,  θα πρέπει να είναι 
θεωρηµένη  από  γιατρό και από την ΕΠΣΛ (ισχύς ενός έτους), 
στην  οποία θα κατατίθεται υποχρεωτικά πριν την διεξαγωγή 
των αγώνων  .  
Οι ποδ/στές που αγωνίζονται στο προπαιδικό-Ακαδηµιών και 
προακαδηµιών πρωτ/µα µπορούν να αγωνισθούν και µε 
ατοµική ιατρική βεβαίωση η οποία θα είναι επικολληµένη στο 
δελτίο. 

Δεν είναι δυνατή, µε ποινή αντικανονικότητας, η συµµετοχή 

ποδ/στή στα πρωταθλήµατα Εφήβων, Παίδων χωρίς αθλητικό 
δελτίο ΕΠΟ, εκτός αν έχει προηγούµενα κατατεθεί στην ΕΠΣΛ 

αίτηση έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητος, η οποία εκκρεµεί, 

οπότε είναι δυνατή η συµµετοχή µε την προσκόµιση αντιγράφου 

της αίτησης κατάθεσης, θεωρηµένου από την ΕΠΣΛ. Στις οµάδες 

του Παιδικού πρωταθλήµατος οι ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 

δεύτερο εξάµηνο του έτους 2004 και δεν έχουν δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας της ΕΠΟ θα µπορούν να αγωνίζονται εάν έχουν 

καταθέσει αίτηση για την έκδοση δελτίου έχοντας το αποδεικτικό 

της κατάθεσής του. Το παραπάνω ισχύει µέχρι την 31/12/2016. 

Έκτοτε όλοι θα αγωνίζονται µε επίσηµο δελτίο της ΕΠΟ.    

 Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της νόµιµης χρησιµοποίησης 

των ποδ/στών έχει το σωµατείο, σύµφωνα µε τον ΚΑΠ. 

 Κατ εξαίρεση, στο πρωτάθληµα Προπαίδων-Aκαδηµιών 
και προακαδηµιών οι ποδ/στές µπορούν  να αγωνίζονται µε 

θεωρηµένη, κατά τα παραπάνω, κατάσταση υγείας ή ατοµική 
βεβαίωση και προσωρινό δελτίο, που θα εκδίδει η ΕΠΣΛ και το 

οποίο δεν σηµαίνει οριστική εγγραφή του ποδ/στή στο σωµατείο.  
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Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης δελτίων, η επιτροπή 

δύναται να δώσει µικρή παράταση µέχρι να τακτοποιήσουν οι 

οµάδες τις εκκρεµότητες τους.    
                
 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Η δήλωση συµµετοχής είναι ενιαία και για τα τρία 

πρωταθλήµατα (εφηβικό, παιδικό και προπαιδικό) και θα 

διαγράφεται  εξ αυτών η αντίστοιχη ένδειξη για το πρωτάθληµα 

στο οποίο το σωµατείο δεν επιθυµεί να συµµετάσχει. Η έναρξη 

των αγώνων αυτών θα γίνει το µήνα Οκτώβριο. Για δε των 

Ακαδηµιών και Προακαδηµιών η έναρξη θα γίνει το µήνα Μάιο. 

Κάθε σωµατείο θα πληρώνει στην διοργανώτρια Αρχή 
παράβολο συµµετοχής για την κάθε µία οµάδα του, που θα 
συµµετάσχει στα πρωταθλήµατα Υποδοµών κατά την 
ηµέρα της δήλωσης. 
Οµάδες Ιδιωτικών Σχολών και Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου 

που δεν έχουν συγκροτήσει οµάδα που θα συµµετάσχει 
στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα, θα µπορούν να 
αγωνιστούν στα πρωταθλήµατα Υποδοµών µε απόφαση 
του Δ.Σ. και µε την προϋπόθεση ότι θα εγγυηθούν σ΄ αυτό, 
ότι θα ιδρύσουν ερασιτεχνικό σωµατείο που θα αγωνιστεί  
την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018 στα τοπικά 
πρωταθλήµατα. Εάν δεν υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους 
αυτή θα αποκλειστεί η συµµετοχή τους στα πρωταθλήµατα 
Υποδοµών για µία διετία. 
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 

            Οι αγώνες των κατηγοριών νέων, παίδων και 

προπαίδων θα γίνονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, σε ώρες 

που θα ανακοινωθούν µε το πρόγραµµα αγώνων. Η επιτροπή 

µπορεί να ορίζει κατ΄ εξαίρεση και άλλη µέρα, εφόσον κατά την 

κρίση της συντρέχει λόγος. 

     Τα σωµατεία που διαθέτουν γήπεδο ιδιόκτητο είναι 

υποχρεωµένα να το παραχωρούν (µαζί µε τις εγκαταστάσεις, 

αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων εφήβων, παίδων 

και προπαίδων που θα ορίζει η επιτροπή. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρξουν κυρώσεις για το σωµατείο που δεν 

παραχωρεί το γήπεδό του. Για τη διευκόλυνση του 

προγράµµατος και για την πιο ποιοτική οργάνωση των 

πρωταθληµάτων, θα είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων σε 

γήπεδα που διαθέτουν χλοοτάπητα, αδιαφόρως έδρας 

σωµατείων. 

            Η επιτροπή  πρωταθληµάτων Υποδοµών θα µεριµνά, 

κατά το δυνατό, για τον ορισµό των αγώνων κάθε οµάδας (όταν 

αυτή είναι γηπεδούχος) στο γήπεδο που έχει δηλώσει , χωρίς 

όµως να δεσµεύεται γι΄ αυτό, όταν αντικειµενικοί λόγοι 

(σύµπτωση γηπέδων κλπ.) δεν το επιτρέπουν. Για το 

πρωτάθληµα προπαίδων το γήπεδο θα είναι από µεγάλη σε 

µεγάλη περιοχή µε µετακινούµενες εστίες 2Χ5 χωρίς άλλη 

διαγράµµιση ή διαγράµµιση µε «πιατάκια» και οι 

ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται θα είναι από 9 για κάθε 

οµάδα µαζί µε τον τερµατοφύλακα.  

Για το αγωνιστικό πρόγραµµα θα ενηµερώνονται οι υπεύθυνοι 

των οµάδων, µε δική τους ευθύνη και φροντίδα, από το επίσηµο 
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site της Ένωσης, τις τοπικές εφηµερίδες όπου θα 

ανακοινώνεται κάθε βδοµάδα ή από τον πίνακα ανακοινώσεων 

της Ένωσης. 
                                           ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΟΔ/ΣΤΩΝ 

1. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ηµίχρονα των 25 
λεπτών το καθένα για την προπαιδική κατηγορία , των 35 
λεπτών για την παιδική κατηγορία,  

των 40 λεπτών για την εφηβική κατηγορία, των 20 λεπτών για 

αυτή των Ακαδηµιών µε ενδιάµεση ανάπαυλα 10΄, πλην της 
κατηγορίας των Εφήβων όπου η ανάπαυλα θα είναι διάρκειας 5 
λεπτών και των προακαδηµιών  15 λεπτά σε τουρνουά (τρείς 
αγώνες )  µε ανάπαυλα την αλλαγή των οµάδων. 

2. Κάθε οµάδα  µπορεί να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι  

22 το πολύ ποδοσφαιριστές. Εντός του αγωνιστικού 

χώρου (αγωνιζόµενοι) µπορούν να βρίσκονται µέχρι 4 

αλλοδαποί ποδοσφαιριστές. Αντικατάσταση επιτρέπεται σε 

όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε αριθµό:  

3. εννιά (9) για την κατηγορία  παίδων  

4. απεριόριστες στην κατηγορία των προπαίδων, 
ακαδηµιών, προακαδηµιών  

5.  (7) εφτά για την κατηγορία των εφήβων. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Οι αγώνες θα διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

αγώνων, χωρίς καµία αναβολή. 
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      Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή, µε αιτιολογηµένη 

απόφαση της επιτροπής, αναβολή αγώνα, µετά από 
έγγραφο αίτηµα σωµατείου, που υποβάλλεται τρεις 
µέρες πριν την ορισµένη ηµεροµηνία του αγώνα (µη 

περιλαµβανόµενης της ηµέρας του αγώνα και της 

υποβολής της έγγραφης αίτησης) για συγκεκριµένους 

σοβαρούς λόγους.  
2. Εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το 

γήπεδο, ο αγώνας δεν τελείται. Επίσης αν οι κρατούσες 

καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυµονούν κινδύνους 

για την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα των νεαρών 

ποδοσφαιριστών,  µπορεί ο διαιτητής του αγώνα να 

αποφασίσει τη µη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα, 

αναγράφοντας τους λόγους στο ΦΑ.  Τη µη τέλεση 

αγώνων ή αγώνα µπορεί να αποφασίσει και η Επιτροπή 

Πρωταθληµάτων την παραµονή διεξαγωγής αυτών, λόγω 

κακοκαιρίας που κατέστησε τα γήπεδα ακατάλληλα, µε 

την προϋπόθεση της ανάρτησης της απόφασής της αυτής 

στο επίσηµο site της Ένωσης και την προσπάθεια 

τηλεφωνικής ενηµέρωσης των εκπροσώπων των 

σωµατείων. 

3.  

4. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω καιρού ή ανώτερης 

βίας),  ο αγώνας      

θα ορίζεται εκ νέου από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - 
ΑΠΟΒΟΛΗ 

Α.       Σωµατείο που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε δυο (2) 
αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας (ο 

οποίος θα πρέπει να αναφέρεται άµεσα στην Επιτροπή και, σε 

περίπτωση απρόβλεπτου, έκτακτου  και αιφνίδιου λόγου που 

εµφανίσθηκε την ηµέρα του αγώνα, το αργότερο µέχρι τη 

Δευτέρα µετά τον αγώνα ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητά 

του),  

(α1)      αφ ενός µεν θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αποχώρησε 

µε τη θέλησή του και δεν µπορεί να επανέλθει στους αγώνες 

του πρωταθλήµατος της κατηγορίας που συµµετέχει, για την 

ίδια αγωνιστική περίοδο,   

(α2)       αφ ετέρου δε  για κάθε αδικαιολόγητη µη  προσέλευση 

σε προγραµµατισµένο αγώνα και µέχρι δύο (2) αγώνες 
τιµωρείται µε πρόστιµο 100  ΕΥΡΩ για κάθε αγώνα. 
Β.       Σωµατείο που αποχωρεί, παραιτείται ή αποβάλλεται και 

αποκλείεται από το πρωτάθληµα για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη και τον ΚΑΠ, 

πλέον των ως άνω κυρώσεων υπό στοιχείο Α,  επιπρόσθετα 

τιµωρείται 

Β1      µε εφ άπαξ πρόστιµο 300 ΕΥΡΩ για κάθε τµήµα, για το 

οποίο παραιτείται, αδιαφόρως του αν συµµετέχει και µε άλλα 

τµήµατα υποδοµής σε  οποιοδήποτε φυτωριακό πρωτ/µα,  

Β2 µε εφάπαξ πρόστιµο 300 ΕΥΡΩ εάν συµµετέχει σε ένα µόνο 

φυτωριακό πρωτ/µα και πρόκειται για σωµατεία των οποίων η 

συµµετοχή σε ένα τουλάχιστον φυτωριακό πρωτ/µα είναι 

υποχρεωτική (Γ΄ Εθνική ) και  
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Β3 πρόστιµο 500 ΕΥΡΩ αν η συµµετοχή του είναι υποχρεωτική 

και δεν δηλώσει συµµετοχή. 

Γ.      Σωµατείο αποβάλλεται οριστικά από το πρωτάθληµα και 

1. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, ή αντικανονική 

συµµετοχή κατόπιν ένστασης, καταγγελίας ή και 

αυτεπάγγελτα και θα επιβάλλεται πρόστιµο 200 ΕΥΡΩ. 

2. Σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί υπαίτιο 

αποδεδειγµένων πράξεων  

βίας, βάσει του ΦΑ ή καταγγελίας ή και αυτεπάγγελτης γνώσης 

της  

διοργανώτριας το πρόστιµο που θα επιβάλλεται είναι 300 
ΕΥΡΩ. 

Στις περιπτώσεις αυτές πέραν των κυρώσεων που προβλέπει ο 

ΚΑΠ για κάθε περίπτωση, έχει παράλληλη ευθύνη και η διάταξη 

του ΚΑΠ για δυσφήµηση του αθλήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
1.         Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, 

για οποιονδήποτε λόγο, θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και 

θα τιµωρείται µε αποκλεισµό από τους επόµενους αγώνες, 

σύµφωνα µε τον ΚΑΠ. Οι επιβαλλόµενες ποινές σε ποδ/στές 

που συµµετέχουν σε οποιοδήποτε φυτωριακό τµήµα θα 

ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες των πρωταθληµάτων αυτών, 

όχι όµως και για τα κανονικά πρωταθλήµατα ανδρών. Η 

τυχόν  τιµωρία ποδ/στή (που έχει το δικαίωµα συµµετοχής και 

στα φυτωριακά τµήµατα) σε αγώνα κανονικών πρωταθληµάτων 

δεν θα ισχύει για τα φυτωριακά πρωταθλήµατα της παρούσας 

προκήρυξης.  
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2.              Εκτός από τις προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ 
περιπτώσεις αντικανονικής συµµετοχής ποδ/στών σε 
αγώνες, τονίζεται ότι απαγορεύεται σε ποδ/στη να 
αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του 
σωµατείου που ανήκει. Ο υπολογισµός του 
εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό 
συµµετοχής του ποδ/στη στον πρώτο αγώνα και πρέπει να 
συµπληρούται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. 
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του 
δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής 
συµµετοχής  σύµφωνα µε τον ΚΑΠ,  ύστερα από απόφαση 
του αρµόδιου οργάνου. 
3.         Οι διαιτητές έχουν αρµοδιότητα για τον έλεγχο των 

προϋποθέσεων συµµετοχής των ποδ/στών στους αγώνες των 

φυτωριακών πρωταθληµάτων (έλεγχος των δελτίων των 

αθλητών  για συµµετοχή παικτών µεγαλύτερης ηλικίας,  ή χωρίς 

δελτίο, χωρίς κατάσταση υγείας, χωρίς ιατρική θεώρηση 

πλαστογραφία  κ.λ.π.).   

                                                    

 

 

                                                ΑΡΘΡΟ  9ο 
                                   ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ 
            Με µέριµνα της ΕΔ/ΕΠΣΛ θα ορίζονται επίσηµοι 

διαιτητές του Συνδέσµου Διαιτητών Λάρισας. 

            Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθµός των 

διαθέσιµων διαιτητών, η επιτροπή παιδικών πρωταθληµάτων 

έχει το δικαίωµα να ορίζει φιλάθλους  
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(γυµναστές, προπονητές, βετεράνους ποδοσφαιριστές κλπ.) ως 

διαιτητές των αγώνων. 

            Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής, οι υπεύθυνοι των οµάδων 

θα πρέπει οπωσδήποτε να συµφωνήσουν, σύµφωνα µε τον 

ΚΑΠ, στην υπόδειξη προσώπου από τους παρευρισκόµενους 

(επίσηµου διαιτητή, φιλάθλου κλπ.) που θα  

διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να  

συµπαρασταθούν στο έργο του.  
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 ποδοσφαιριστών προς τους 

διαιτητές, δίνοντας οι ίδιοι πρώτοι το καλό παράδειγµα. 

Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τα γηπεδούχα σωµατεία, στην 

περίπτωση που ο αγώνας δεν διεξαχθεί, ο διαιτητής θα 

εισπράξει την µισή αποζηµίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  -  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ 

            Η κάθε οµάδα µε δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασµένη 

µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για τυχόν τραυµατισµό 

ποδοσφαιριστή της. Από την Ε.Π.Σ.Λ. θα γίνει προσπάθεια να 

παραβρίσκεται στους αγώνες ιατρός ή υπεύθυνος για την 

παροχή πρώτων βοηθειών, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν  εξ 

ηµισείας και τα δύο διαγωνιζόµενα σωµατεία και θα 
καταβάλλονται µε την έναρξη του αγώνα στον διαιτητή για 
την αµοιβή του παριστάµενου γιατρού, σε περίπτωση µη 
διεξαγωγής αγώνα, ο γιατρός θα εισπράττει το µισό της 
αποζηµίωσής του. 
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ΑΡΘΡΟ  11ο 

                                                       ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
            Οι προπονητές των  φυτωριακών τµηµάτων για να έχουν 

δικαίωµα εισόδου και παραµονής στον πάγκο, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένοι µε την προβλεπόµενη  ταυτότητα που εκδίδεται µε 

την νόµιµη υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τους 

οικείους κανονισµούς και αποφάσεις της ΕΠΟ και ΕΠΣΛ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο    
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Οι οµάδες θα χωριστούν σε οµίλους, ανάλογα µε τον αριθµό 

των οµάδων που 

 θα δηλώσουν συµµετοχή και µε γεωγραφικά κριτήρια, ώστε 

να αποτρέπεται,  

στο βαθµό που είναι δυνατή,  η άσκοπη και δαπανηρή 

µετακίνηση µεγάλων  

αποστάσεων.  

Η συνέχεια των αγώνων θα αποφασισθεί από την 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ. 

Οµάδα που δεν θα δεχθεί να συµµετάσχει στην τελική 
φάση των αγώνων των πρωταθληµάτων Υποδοµής, γιατί 
δεν συµφωνεί µε τον τρόπο διεξαγωγής τους, σύµφωνα µε 
την απόφαση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων και 
Κυπέλλου, δεν θα έχει δικαίωµα συµµετοχής στα 
πρωταθλήµατα Υποδοµών της επόµενης ποδοσφαιρικής 
περιόδου. 
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ΑΡΘΡΟ  13ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Οι αντιπρόσωποι - υπεύθυνοι των σωµατείων που 

δηλώνονται στην   

δήλωση συµµετοχής των σωµατείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι 

για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των 

οµάδων τους. Θα πρέπει, βέβαια, η δική τους συµπεριφορά να 

αποτελεί παράδειγµα φίλαθλου πνεύµατος για τους αθλητές 

των οµάδων. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, 

φίλαθλοι κλπ. διαγωνιζόµενων οµάδων προβούν σε ενέργειες 

που δυσφηµούν το άθληµα, οι  

οµάδες τους θα τιµωρούνται µε τις προβλεπόµενες διατάξεις 

του ΚΑΠ  (µέχρι και ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τους 

υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήµατος), κατά  

την απόλυτη (αλλά και αιτιολογηµένη) κρίση της επιτροπής 

παιδικών πρωταθληµάτων. Απαγορεύεται η συµµετοχή 

γυναικών στους αγώνες αυτών των πρωτ/των. 

 

 

2. Στις  οµάδες που θα συµµετάσχουν στους τελικούς των 

πρωταθληµάτων θα απονεµηθούν κύπελλα και στους 

ποδ/στές αυτών µετάλλια.  

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 
ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

            Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα 

ρυθµίζεται από τον ΚΑΠ και µε απόφαση της αρµόδιας 

επιτροπής πρωταθληµάτων υποδοµής της Ε.Π.Σ.Λ. που θα 
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είναι και η µόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 

πρωταθληµάτων αυτών. 

          Το διοικητικό συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Λ. διατηρεί το 

απόλυτο δικαίωµα για µερική ή ολική τροποποίηση της 

προκήρυξης αυτής και µετά την έναρξη των αγώνων. 

                                    Λάρισα 4 Οκτωβρίου 2016 

                                                    Για την ΕΠΣΛ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ 

 
 
 


