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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΝΟΙΚΣΑ ΣΑ ΓΡΑΥΕΙΑ ΣΗ Ε.Π..Α., ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019
Αλαθνηλώλεηαη όηη ην ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηωλ ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΩΝ
θαη ηωλ ΤΠΟΥΔΣΙΚΩΝ ηωλ Εξαζηηερλώλ Πνδνζθαηξηζηώλ.
Σν ωπάπιο επγαζίαρ ηωλ απμοδίων ημημάηων ηεο Έλωζεο, ζα δηακνξθωζεί ωο εμήο:
Μηηπώο δεληίων: από 10:00 έωο 14:00.
Λογιζηήπιο: από 10:00 έωο 14:00.

ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο, όηη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019 - 2020,
νη νκάδεο ζε όλοςρ ηνπο αγώλεο ηωλ Ππωηαθλημάηων Καηηγοπιών θαη Τποδομήρ ππνρξενύληαη λα έρνπλ
καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή, αποκλειζηικά θαη μόνο ηηο Κάπηερ Τγείαρ ηωλ (αγωληδνκέλωλ)
πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο εν ιζσύ (θαη όρη Καηαζηάζεηο Τγείαο).
Η Κάπηα Τγείαρ ελόο πνδνζθαηξηζηή ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζα θέξεη ηελ
απαηηνύκελε ηαηξηθή ζεώξεζε θαη ηε βεβαίωζε όηη ν θάηνρνο απηήο είλαη απόιπηα πγηήο θαη ηθαλόο λα
αγωλίδεηαη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ.
Η Κάπηα Τγείαρ πνδνζθαηξηζηή ηζρύεη γηα ένα έηορ από ηε ζεώξεζή ηεο, ε νπνία γίλεηαη από γιαηπούρ
δημοζίος ή ιδιωηικού θοπέα με ειδικόηηηα ηην καπδιολογία ή από γιαηπούρ λοιπών ειδικοηήηων με
πιζηοποίηζη Δ.Κ.Α.Δ, εθδίδεηαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξ. 9 άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4479/27 (ΦΔΚ
94Α/2017) θαη ηελ ππ' αξηζκ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηωλ Τποςπγών
Τγείαρ θαη Τθςποςπγού Αθληηιζμού θαη πξέπεη λα ιζσύει θαηά ηελ ημέπα ηέλεζηρ ηνπ αγώλα.
Γηα ηε λνκόηππε ζπκκεηνρή ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε έλαλ αγώλα, αξθεί ε πξνζθόκηζε ζην δηαηηεηή ηνπ,
ηεο θάξηαο πγείαο αζιεηή. Η κάπηα ςγείαρ αθληηή εν ιζσύ, απνηειεί ην μοναδικό αποδεικηικό μέζο ζε
πεξίπηωζε ππνβνιήο ελζηάζεωλ γηα ηπρόλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ.

ΚΛΗΡΩΗ 1ης & 2ης ΥΑΗ ΣΟΤ 49ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Η κλήπωζη ηωλ αγώλωλ ηεο 1ηρ θαη 2ηρ θάζεο ηνπ 49ος Κςπέλλος «Κ. ΣΡΙΒΔΛΛΑ» ηεο Δ.Π..
Αθηνών, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 02/09/2019 θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η 1η θάζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 07-08/09/2019, κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ ηεο Β' Καηεγνξίαο, ηεο Γ'
Καηεγνξίαο, θαη ηωλ Δπαζιηεσνικών ομάδων ηωλ Π.Α.Δ., ηωλ νπνίωλ ε ζπκκεηνρή είλαη πποαιπεηική.
Η 2η θάζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 14-15/09/2019, κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ
1η θάζε.
Η 3η θάζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε 2η θάζε θαη ηωλ
νκάδωλ ηεο Α' Καηεγνξίαο.
Η 4η θάζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 3η θάζε θαη ηωλ
νκάδωλ ηεο Γ' Δθνικήρ Δπαζιηεσνικήρ Καηηγοπίαρ.
Οη αγώλεο ηεο 3ηρ θαη ηεο 4ηρ θάζεο, ζα δηεμαρζνύλ ΣΔΣΑΡΣΔ, νη νπνίεο ζα αλαθνηλωζνύλ
εμππόθεζμα.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ Α', Β' & Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 16/09/2019 θαη ώξα 19:00, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο, ζεμινάπιο γηα
ηνπο πποπονηηέρ ηωλ ζωκαηείωλ ηωλ Α', Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξωζνύλ γηα ηηο
ηποποποιήζειρ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ κανονιζμό παισνιδιού (διαιηηζίαρ).
ηε ζπγθέληξωζε ζα πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη θαη έλαο πνδνζθαηξηζηήο (ν απσηγόρ) από θάζε

ζωκαηείν.

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ώξα 18:00, ζην Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ (Παλεπηζηεκίνπ 52,
Αζήλα), ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη κληπώζειρ ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Α', Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ ηεο λέαο
πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ δειώζεωλ ζπκκεηνρήο, ηα ζωκαηεία πνπ δήιωζαλ ζπκκεηνρή γηα ην
Πξωηάζιεκα ηεο Γ' Καηεγνξίαο είλαη ζαξάληα νθηώ (48).
Καηόπηλ απηνύ, ζα δεκηνπξγεζνύλ ηξεηο (3) όκηινη κε δεθαέμη (16) νκάδεο ν θαζέλαο.
Λόγω ηεο αύξηζηρ ηνπ αξηζκνύ ηωλ αγώλωλ, ζα ρξεηαζηνύλ πεπιζζόηεπερ αγωνιζηικέρ, ηξηάληα (30),
δειαδή ηέζζεξηο (4) πεξηζζόηεξεο από πέξπζη θαη γη' απηό ην Πξωηάζιεκα ζα πξέπεη λα αξρίζεη νωπίηεπα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο 21 & 22 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019, αληί γηα ηηο 29 επηεκβξίνπ 2019, πνπ αξρηθά είρε
αλαθνηλωζεί.

ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΕ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
** Σν ζωκαηείν Π.Α.Ο.Κ. Ζωγξάθνπ κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ 2004.
** Σν ζωκαηείν Π.Α.Ε. Απόιιωλ - Ειαθξά Σαμηαξρία κεηνλνκάζηεθε ζε ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΗ.
** Σν ζωκαηείν Α.. Σόικε Πεξηζηεξίνπ κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΙΩΝΔ ΦΑΛΗΡΙΚΟΤ
ΓΔΛΣΑ «Α.. ΙΩΝΔ».
** Σν ζωκαηείν Α.Ο. Απόιιωλ Πεξηζηεξίνπ κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΣΔΡΑ ΓΛΤΦΑΓΑ.
** Αλαγλωξίζηεθε από ηελ Δ.Π.Ο. ε ίδπςζη γςναικείων ημημάηων ζηα ζωκαηεία καο Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ
ΚΑΛΛΙΘΔΑ, Α.Ο. ΜΔΛΙΙΩΝ θαη Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
Σελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 6 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ώξα 12 ην κεζεκέξη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία
ηεο Έλωζεο, ζςγκένηπωζη παπαγόνηων ςπεύθςνων ηωλ νκάδωλ Τποδομήρ θαη πποπονηηών νκάδωλ
Τποδομήρ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ λεπηομέπειερ γηα ηνλ ηπόπο οπγάνωζηρ ηωλ νέων
Ππωηαθλημάηων Τποδομήρ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Ελεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο Δειώζεωλ ζπκκεηνρήο, έλαξμεο ηωλ
Πξωηαζιεκάηωλ θαη ηηο ειηθίεο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζηα Πξωηαζιήκαηα
Τπνδνκήο.
εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξωηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγωληζζνύλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα πξέπεη λα έρνπλ
Δειηίν Αηνκηθώλ ηνηρείωλ πνπ εθδίδεηαη από ηελ Ε.Π.Ο.. ηα Πξωηαζιήκαηα Κ12 & Κ10 νη πνδνζθαηξηζηέο ζα
αγωλίδνληαη κε ηαπηόηεηα ή πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ΠΡΩΣ/ΜΑ
Κ18
Κ16
Κ14
Κ12
Κ10

ΓΗΛΩΔΙ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 06/09/2019
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 06/09/2019
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20/09/2019
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 04/10/2019
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11/10/2019

ΔΝΑΡΞΗ
21/09/2019
21/09/2019
05/10/2019
19/10/2019
26/10/2019

ΗΛΙΚΙΔ
2001 (4) πνδ/ζηέο, 2002 θαη κηθξόηεξνη
2004 θαη κηθξόηεξνη
2006 θαη κηθξόηεξνη
2008 θαη κηθξόηεξνη
2010, 2011 & 2012

Σα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα νξγαλωζνύλ θαη θέηνο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
ηελ πεξζηλή ρξνληά, δειαδή ζηνλ 2ο γύξν ζα δηαρωξηζηνύλ νη νκάδεο ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ηωλ ιηγόηεξν
ηζρπξώλ νκάδωλ.
ηόρνο καο είλαη λα γίλνπλ όκηινη ηωλ 14 νκάδωλ γηα ηα Πξωηαζιήκαηα Κ18 & Κ16, ηωλ 12 νκάδωλ ζην
Πξωηάζιεκα Κ14 θαη 10 νκάδωλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Κ12 & Κ10.
Σα Πξωηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα δηεμάγνληαη θάζε εβδνκάδα.
Σα Πξωηαζιήκαηα Κ12 θαη Κ10 θάζε 15 εκέξεο ελαιιάμ.
Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπγθξνηεζεί όκηινο κε ηηο νκάδεο ηωλ Εζληθώλ θαηεγνξηώλ θαη ηελ
ζπκκεηνρή νξηζκέλωλ αθόκε ηζρπξώλ νκάδωλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο ζηελ ηειηθή θάζε.
Οη Αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε όια ηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα αγωλίδνληαη εθ’ όζνλ δελ
δηαζέηνπλ Δειηίν Ε.Π.Ο., κε πξνζωξηλό Δειηίν πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Ε.Π..Α..

Από την Ε.Π.. Αθηνών

