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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8 ΙΟΤΛΙΟΤ 2022

=======================================
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ & ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
Είλαη έηοιμερ θαη ζηε δηάζεζε ηωλ ζωκαηείωλ καο, νη Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ ζηα Ππυηαθλήμαηα
Κςπέλλος θαη Τποδομήρ ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023.
Τα έληππα έρνπλ αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".
Μαδί κε ηε Γήλυζη ςμμεηοσήρ γηα ην Ππυηάθλημα Κςπέλλος, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα
θαηαβάιινπλ παπάβολο ζςμμεηοσήρ, πνπ νξίζηεθε ωο εμήο:
Super League 1, Super League 2, Γ’ Δθνική Καηηγοπία 80 εςπώ.
Α΄ Καηηγοπία 60 εςπώ
Β΄ Καηηγοπία 50 εςπώ και
Γ΄ Καηηγοπία 40 εςπώ.

52ο ΚΤΠΕΛΛΟ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Σην Πξωηάζιεκα ηνπ Κππέιινπ ηεο πξνζερνύο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023, ζπκκεηέρνπλ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, νη νκάδεο ηεο Α' Καηηγοπίαρ θαη ηεο Γ' Δθνικήρ Καηηγοπίαρ θαη πποαιπεηικά κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ νη νκάδεο ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηηγοπίαρ, θαζώο θαη νη Δπαζιηεσνικέρ ομάδερ ηωλ Π.Α.Δ..
Η 1η αγυνιζηική ηνπ Κςπέλλος, ζα δηεμαρζεί ζηηο 10 - 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζςμμεηοσή ηωλ
νκάδωλ ηεο Β', Γ' Καηηγοπίαρ θαη ηωλ Δπαζιηεσνικών ηωλ Π.Α.Δ. θαη ε 2η αγυνιζηική, ζηηο 17 - 18
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζςμμεηοσή ηωλ νκάδωλ πνπ ζα πποκπιθούν από ηελ 1η αγυνιζηική.
Από ηελ 3η αγυνιζηική θαη κεηά, ζα ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη ομάδερ ηεο Α' Καηηγοπίαρ, θαζώο θαη νη
νκάδεο καο ηεο Γ' Δθνικήρ Καηηγοπίαρ.
Οη Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Τν παπάβολο ζςμμεηοσήρ ζηα ππυηαθλήμαηα ΤΠΟΓΟΜΩΝ K-18, K-16, K-14, νξίδνληαη ωο
εμήο:
Γηα ηα ζωκαηεία ηεο Γ' Δθνικήρ Καηηγοπίαρ θαη ηωλ Δπαζιηεσνικών ημημάηυν ηωλ Π.Α.Δ., ογδόνηα
(80) εςπώ.
Γηα ηα ζωκαηεία ηεο Α' Καηηγοπίαρ, εξήνηα (60) εςπώ.
Γηα ηα ζωκαηεία ηεο Β' Καηηγοπίαρ, πενήνηα (50) εςπώ.
Γηα ηα ζωκαηεία ηεο Γ' Καηηγοπίαρ, ζαπάνηα (40) εςπώ.
Γηα ηα Ππυηαθλήμαηα Κ-12 & Κ-10, ην παπάβολο ζςμμεηοσήρ, γηα όλερ ηηο καηηγοπίερ, είλαη
ζαπάνηα (40) εςπώ.
ΕΝΣΤΠΑ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΗ
Ελεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη από ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022, μεθίλεζε ε διανομή ηωλ
νέυν ενηύπυν Αίηηζηρ Μεηαβολών Ποδοζθαιπιζηή {έλα (1) γηα ηηο εγσώπιερ κινήζειρ Δλλήνυν
ποδοζθαιπιζηών (αλεμαξηήηωο θύινπ θαη ειηθίαο), έλα (1) γηα ηηο εγσώπιερ κινήζειρ αλλοδαπών
ποδοζθαιπιζηών (αλεμαξηήηωο θύινπ θαη ειηθίαο) θαη έλα (1) γηα ηηο διεθνείρ κινήζειρ Δλλήνυν και
αλλοδαπών ποδοζθαιπιζηών (αλεμαξηήηωο θύινπ θαη ειηθίαο)}.
Τν κόζηορ θάζε ενηύπος, παξακέλεη ζην ένα (1) εςπώ.
Με απόθαζη ηηρ Δ.Δ. ηηρ ΔΠΟ, αναζηέλλεηαι η έναπξη ηηρ θεπινήρ μεηεγγπαθικήρ πεπιόδος για ηα
επαζιηεσνικά ζυμαηεία έυρ όηος ληθθεί απόθαζη καθοπιζμού ηος ύτοςρ (κόζηοςρ) ηυν παπαβόλυν
για ηιρ κινήζειρ /μεηαβολών ηυν επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
2022 - 2023
Ελεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα ηηο ημεπομηνίερ πνπ πξνγξακκαηίδνπκε ηελ έναπξη, ηιρ Γηλώζειρ
θαη ηηο ηλικίερ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζηα Ππυηαθλήμαηα Τποδομήρ ηε
λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2022-2023, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ απνθάζεωλ ηεο Πολιηείαρ ή ηεο
Δ.Π.Ο..
Σεκεηώλνπκε, όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξωηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
ΠΡΩΣ/ΜΑ

ΓΗΛΩΔΙ

ΔΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΔ

Κ-18

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2005, 2006, 2007, 2008 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2004
αλαγξάθνληαη ζηελ 20άδα θαη κπνξνύλ λα
αγωληζζνύλ)

Κ-16

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2007, 2008, 2009

Κ-14

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
08-09/10/2022
23/09/2022

2009, 2010, 2011

Κ-12

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
15-16/10/2022
30/09/2022

2011, 2012, 2013

Κ-10

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
22-23/10/2022
07/10/2022

2013, 2014 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2012, αλαγξάθνληαη
ζην Φ.Α. θαη κπνξνύλ λα αγωληζζνύλ)

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΘΛΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ελεκεξώλνπκε ηα ζυμαηεία καο, όηη από 01/07/2022, κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηηο καηαζηάζειρ κε ην
δςναμικό ηωλ ποδοζθαιπιζηών ηνπο θαη ε παπαλαβή ζα γίλεηαη κε ηνλ νόμιμο εκππόζυπό ηνπο, από ην
αξκόδην Σμήμα Γεληίυν ηεο Ένυζηρ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

