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ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ - ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΟ
Παξά ηηο ζπλερείο εηδνπνηήζεηο καο, εμαθνινπζνχλ ηα ζσκαηεία λα κελ πξνζθνκίδνπλ ηα
πξνβιεπφκελα έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηά δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηνο ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο.
Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ δειηίσλ πνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο, ζα
ρξεηαζηεί πνιύο ρξόλνο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Δ.Π.Ο. θαη λα επηζηξαθνχλ απφ
ηελ Δ.Π.Ο. ηα λέα δειηία.
Ζ δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβόξα, ν αξηζκφο ηεξάζηηνο θαη ν ρξφλνο κέρξη ηελ έλαξμε ησλ
πξσηαζιεκάησλ, κηθξόο. Γη' απηό δελ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε παξακηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή,
γηαηί δελ ζα κπνξέζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο λα εθδνζνύλ ηα λέα δειηία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
ζπκκεηνρή ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε όια ηα πξωηαζιήκαηα Καηεγνξηώλ θαη Τπνδνκήο.
Σνλίδνπκε ην γεγνλόο, όηη κε ηελ έλαξμε ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Καηεγνξηώλ, Κππέιινπ θαη
Τπνδνκώλ, δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζα έρνπλ κόλν πνδνζθαηξηζηέο ηωλ νπνίωλ ηα δειηία ζα έρνπλ
επαλεθδνζεί (άζπξν ρξώκα).
ηελ πεξίπηωζε πνπ ζωκαηείν παξνπζηαζηεί ζην γήπεδν ρωξίο ηα λέα δειηία, ν αγώλαο δελ
ζα δηεμάγεηαη θαη ην ζωκαηείν ζα κεδελίδεηαη.
Η δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηωλ παιαηώλ δειηίωλ
Άκεζε πξνζθφκηζε, ινηπφλ, γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα.
Τπελζπκίδνπκε φηη ε αληηθαηάζηαζε σλ δειηίσλ είλαη δσξεάλ.
Σα απαηηνχκελα έγγξαθα είλαη:
Γηα ηνπο Έιιελεο:
Έληππν Αίηεζεο Μεηαβνιψλ.
Γχν (2) ίδηεο θσηνγξαθίεο έγρξσκεο.
Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο.
Γηα ηνπο Αιινδαπνύο:
Έληππν Αίηεζεο Μεηαβνιψλ.
Γχν (2) ίδηεο θσηνγξαθίεο έγρξσκεο.
Θεσξεκέλν αληίγξαθν Γηαβαηεξίνπ θαη ζεσξεκέλε Άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ.
Γηα ηνπο Κνηλνηηθνύο:
Έληππν Αίηεζεο Μεηαβνιψλ.
Γχν (2) ίδηεο θσηνγξαθίεο έγρξσκεο.
Θεσξεκέλν θσηναληίγξαθν Γηαβαηεξίνπ θαη Κάξηα Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ - ΚΛΗΡΩΕΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
2021 - 2022
51ν ΚΤΠΔΛΛΟ «Κ. ΣΡΙΒΔΛΛΑ»
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο Κππέιινπ: 18 - 19/09/2021.
** Γειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 06/09/2021.
** Η θιήξωζε ηεο 1εο θαη 2εο αγωληζηηθήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021
θαη ώξα 10:30 πκ, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid
Test).

ηελ 1ε αγσληζηηθή (18 - 19/09/2021) θαη ζηε 2ε αγσληζηηθή (25 - 26/09/2021), ζα ζπκκεηάζρνπλ φζεο
νκάδεο ηεο Β' Καηεγνξίαο, ηεο Γ' Καηεγνξίαο θαη ησλ Δξαζηηερληθώλ Σκεκάηωλ ησλ Π.Α.Δ. δειψζνπλ
ζπκκεηνρή (πξναηξεηηθά).
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 26/09/2021.
** Λήμε Πξσηαζιήκαηνο: 20/03/2022.
** Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα δηεμαρζεί ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021 θαη ώξα
10:30 πκ, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid
Test).
** Γειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 06/09/2021.
Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 03/10/2021.
** Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα δηεμαρζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021 θαη ώξα 10:30
πκ, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid
Test).
** Γειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 13/09/2021.
Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 10/10/2021.
** Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα δηεμαρζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 27 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021 θαη ώξα 10:30
π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid
Test).
** Γειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 20/09/2021.

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Τγεηνλνκηθφ Πξσηφθνιιν, ζηνπο αγψλεο φια ηα ζσκαηεία είλαη
ππνρξεσκέλα λα νξίδνπλ έλαλ εθπξφζσπν Covid-19.

ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΕ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Δγθξίζεθαλ απφ ηελ Δ.Π.Ο., νη κεηνλνκαζίεο σλ ζσκαηείσλ:
- Α.Π.Ο.Π. ΑΗΑ, ζε ΓΟΞΑ ΓΚΤΕΖ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ θαη
- Α.Ο. Γιπθάδαο "ν Κεξαπλφο", ζε ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΓΛΤΦΑΓΑ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ
Δίλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ησλ ζσκαηείσλ, νη Πξνθεξύμεηο ησλ Καηεγνξηώλ Α', Β', Γ' θαη
Κππέιινπ, ε Οηθνλνκηθή Δγθύθιηνο, φπσο επίζεο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο Κ-18, Κ-16 θαη Κ-14,
γηα ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 - 2022.
Σα ζσκαηεία ζα κπνξνχλ λα ηηο παξαιακβάλνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπό ηνπο.

ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Δλεκεξψλνπκε ηα ζσκαηεία καο, φηη ηε θεηηλή πνδνζθαηξηθή ρξνληά, ε Δ.Π..Α. δελ ζα ηππψζεη
εηζηηήξηα.
Σελ επζύλε γηα ηελ εθηχπσζε θαη δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζηνπο θηιάζινπο, ζα έρνπλ ηα ίδηα ηα
ζσκαηεία, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ε Πνιηηεία.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηππψζνπλ εηζηηήξηα, ε ηηκή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πέληε (5) επξψ γηα
ηα ζσκαηεία ηεο Α' Καηεγνξίαο θαη ηέζζεξα (4) επξψ γηα ηα ζσκαηεία Β' θαη Γ' Καηεγνξηψλ.

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Δπεηδή παξαηεξείηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζθφκηζε ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζηα
Πξσηαζιήκαηα, παξαθαινχληαη ηα ζσκαηεία λα θέξνπλ ζηελ Έλσζε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηα
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζηα πξσηαζιήκαηα Καηεγνξηψλ θαη Τπνδνκήο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη
λα κελ πεξηκέλνπλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο ζπλσζηηζκνχ θαη θαζπζηεξήζεσλ.
Τπελζπκίδνπκε φηη νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Καηεγνξηψλ θαη Τπνδνκήο, είλαη
δσξεάλ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Δλεκεξψλνπκε φια ηα ζσκαηεία καο, φηη κε βάζε ηελ ππ' αξίζκ. 398989 Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζα
πξέπεη φια ηα ζσκαηεία κέρξη ηελ 30ή επηεκβξίνπ 2021, εγγεγξακκέλα θαη κε ζην Μεηξών ηεο Γ.Γ.Α., λα
ππνβάιινπλ λέεο νινθιεξσκέλεο αηηήζεηο γηα ην Μεηξψν 2021.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα ζηελ πιαηθφξκα, αξθεηά ζσκαηεία πνπ έρνπλ εγγξαθεί
ζην Μεηξψν 2020 δελ έρνπλ ππνβάιιεη νινθιεξσκέλεο αηηήζεηο (επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ) γηα ην 2021.
Τπελζπκίδνπκε, φηη ε κε ππνβνιή ηεο λέαο αίηεζεο, κέρξη 30/09/2021, ζα νδεγήζεη ηελ απηόκαηε
δηαγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην Μεηξψν.
Ζ αίηεζε εγγξαθήο αζιεηηθνύ ζωκαηείνπ κε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε, ζα γίλεη ζηελ
ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο Γ.Γ.Α., ζην «Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δξαζηηερληθώλ Αζιεηηθώλ ωκαηείωλ».

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Γλσξίδνπκε ζε φια ηα ζσκαηεία καο ην έγγξαθν πνπ καο δηαβίβαζε ε Δ.Π.Ο. θαη πεξηιακβάλεη ην
ηξνπνπνηεκέλν Τγεηνλνκηθφ Πξσηφθνιιν γηα ην Δξαζηηερληθφ Πνδφζθαηξν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη ζηνπο αγψλεο θαη αθνξά ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε επαλέλαξμε ηνπ εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο θαη ππεχζπλνη ησλ ζσκαηείσλ, ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα, κε ζηφρν ηε κείσζε κηαο πηζαλήο κφιπλζεο απφ ηνλ Covid-19.
Οη νδεγίεο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Πξσηνθφιινπ γηα ην Δξαζηηερληθφ Πνδφζθαηξν, αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ζηελ Δλφηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ.
Παξαθαινχκε φινπο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Δλεκεξψλνπκε φια ηα ζσκαηεία, φηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 - 2022, ζα εθδίδεηαη απφ ηελ
Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
Σα ζσκαηεία καο ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ/ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινχλ πξνπνλεηέο
δηπισκαηνχρνπο, θαηφρνπο ηαπηφηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. ζε ηζρχ, σο εμήο:
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA Β ηνπιάρηζηνλ.
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA C ηνπιάρηζηνλ.
Β'& Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA C ηνπιάρηζηνλ.
Β' & Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA C ηνπιάρηζηνλ.
Α) ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & Δ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ:
ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α., ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζε
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ θαη κόλν:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζσκαηείνπ πνπ λα γλσξίδεη ζηελ Έλσζε φηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξψλ ή ζε Σκήκα Τπνδνκήο, έρεη δίπισκα πξνπνλεηή θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί
ΓΔΛΣΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ.
2. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνχο δηάξθεηαο UEFA) ζε ηζρύ.
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599 φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα ηα πξνβιεπφκελα απφ
ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξνπνλεηψλ, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο..
4. Μηα (1) έγρξσκε θαζαξή θσηνγξαθία.
5. Δπίζεκν απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο πξφζιεςήο ηνπ, κέζσ TAXIS.
6. Αληίγξαθν Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο TAXIS.
7. Καηαβνιή παξαβφινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξψ. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ηα ζσκαηεία απαιιάζζνληαη απφ
ηελ θαηαβνιή παξαβόινπ γηα έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή απφ ηελ Δ.Π..Α., γηα φζνπο
είραλ εθδψζεη αληίζηνηρν Γειηίν ή αληίζηνηρε άδεηα, ηελ παξειζνχζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021.
Γειαδή, ε θαηαβνιή ηζρχεη γηα λέεο εθδφζεηο.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Σα ζσκαηεία δελ ζα θαηαβάιινπλ παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Α', Β', Γ'
Καηεγνξίαο, Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ.
Σα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ κφλν ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Καηαζηαηηθό εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο, πνζνχ ζαξάληα (40) επξώ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 2021 - 2022
Δλεκεξψλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο Γειώζεωλ ζπκκεηνρήο, ηηο εκεξνκελίεο πνπ
πξνγξακκαηίδνπκε ηελ έλαξμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ ζα έρνπλ
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ηε λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2021-2022, κε ηελ
επηθχιαμε ηπρφλ δηαθνξεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Πνιηηείαο ή ηεο Δ.Π.Ο..
εκεηψλνπκε, φηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
πξσηαζιήκαηα κηθξφηεξεο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζζνχλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18, Κ-16 & Κ-14, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηα λέα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο.. ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12, & Κ-10,
νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη κε ηαπηόηεηα ή πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ΠΡΩΣ/ΜΑ

Κ-18
Κ-16
Κ-14
Κ-12
Κ-10

ΓΗΛΩΔΙ
ΣΡΗΣΖ
21/09/2021
ΣΡΗΣΖ
21/09/2021
ΣΡΗΣΖ
28/09/2021
ΣΡΗΣΖ
05/10/2021
ΣΡΗΣΖ
12/10/2021

ΔΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΔ

02-03/10/2021

2004, 2005, 2006, 2007 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2003
αλαγξάθνληαη ζηελ 20άδα θαη κπνξνχλ λα
αγσληζζνχλ)

02-03/10/2021

2006, 2007, 2008

09-10/10/2021

2008, 2009, 2010

16-17/10/2021

2010, 2011, 2012
2012, 2013 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2011, αλαγξάθνληαη ζην
Φ.Α. θαη κπνξνχλ λα αγσληζζνχλ)

23-24/10/2021

*Τπνινγίδνπκε ζηε δεκηνπξγία Οκίισλ κε δεθαηέζζεξηο (14) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, κε
δψδεθα (12) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-14 & Κ-12 θαη κε δέθα (10) νκάδεο ζην Πξσηάζιεκα Κ-10.
*ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξηηζηώλ.
-Οη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε φια ηα Πξσηαζιήκαηα, ζα αγσλίδνληαη, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ δειηίν
Δ.Π.Ο., κε πξνζωξηλό δειηίν πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π..Α..
-Ζ Κάξηα Τγείαο είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ γηα ηελ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ ζε φια ηα Πξσηαζιήκαηα
Τπνδνκήο.
-ηνλ δεχηεξν γχξν νη νκάδεο ζα δηαρσξηζηνχλ ζε νκίινπο ηζρπξψλ θαη ιηγφηεξν ηζρπξψλ.
- Σα έληππα ησλ Γειψζεσλ φισλ ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο, είλαη έηνηκα θαη αλαξηεκέλα ζην site ηεο
Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δλφηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΝΣΤΠΑ.
- Σα ζωκαηεία δελ ζα θαηαβάιινπλ παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζε όια ηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

