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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2020

=======================================
ΟΡΓΑΝΩΗ 50ού ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 05 & 06/09/2020, δηεμάγεηαη ε 1ε αγσληζηηθή ηνπ Κππέιινπ.
Σα έμνδα ηνπ αγώλα βαξύλνπλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
** Ωο απνδεκίωζε δηαηηεζίαο, ζα θαηαβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ηεο
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο, από ηα δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
Δζληθέο θαηεγνξίεο (Α', Β', Γ') 35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 85 επξώ.

Α' θαηεγνξία:

35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 85 επξώ.

Β' θαηεγνξία:

25 επξώ + (20 + 20 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 65 επξώ.

Γ' θαηεγνξία:

20 επξώ + (18 + 18 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 56 επξώ.

** Όηαλ ν αγώλαο δελ αξρίζεη, ν δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί δηαηηεηή δηθαηνύληαη ην κηζό ηεο απνδεκίσζεο.
** Σα νδνηπνξηθά ησλ Ηαηξώλ αγώλσλ Κππέιινπ, αλέξρνληαη ζηα 25 επξώ.
** Ωο απνδεκίωζε Παξαηεξεηώλ, ζα θαηαβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε απνδεκίωζε ηνπ ζσκαηείνπ ηεο
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο, από ηα δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
-- Γηα ηνπο αγώλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζσκαηεία Β' Καηεγνξίαο, 20 επξώ.
-- Γηα ηνπο αγώλεο κεηαμύ ζσκαηείσλ Γ' Καηεγνξίαο, 15 επξώ.
** Σα ζσκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ζε άιια γήπεδα εθηίνληαο πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ γεπέδνπ ηνπο, ζα
θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ 30 επξώ ζηνλ θύιαθα ηνπ γεπέδνπ πνπ θηινμελνύληαη.
** Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη νη νκάδεο ζηνπο αγώλεο Κππέιινπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα
παξαδίδνπλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζην δηαηηεηή:
α) Σα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ.
β) Σηο Κάξηεο Τγείαο ησλ (αγσληδνκέλσλ) πνδνζθαηξηζηώλ ζε ηζρύ.
γ) Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηώλ ή άδεηα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή, πνπ ζα έρεη εθδνζεί από
ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, γηα ηα ζωκαηεία ηεο Γ' Καηεγνξίαο.
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη 37 εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ
γελλεζεί ην έηνο 1983 (από 1/1 έσο 31/12) θαη κεηά.
ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ζα πξέπεη θάζε νκάδα λα μεθηλά ηνλ αγώλα ζηελ αξρηθή ελδεθάδα
ππνρξεωηηθά, κε ηξείο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2000. Δλλνείηαη αζθαιώο όηη
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη κηθξόηεξεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηέο δειαδή αληί γηα γελλεζέληεο ην 2000
κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ πνδ/ζηέο γελλεζέληεο ην 2001 ή 2002 θαη κηθξόηεξνη, θαη νη ηξεηο (3) ζα πξέπεη λα
αγωλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ. Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο, ζα
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, δειαδή
γελλεζέληεο ην 2000 ή κηθξόηεξνπο.
Δθόζνλ έρεη έλαλ (1) πνδνζθαηξηζηή πνπ γελλήζεθε ην 2000 ή κηθξόηεξν, κπνξεί λα αξρίζεη ηνλ αγώλα κε
ελλέα (9) πνδνζθαηξηζηέο θαη λα ζπκπιεξσζεί κε δύν (2) πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, από ηελ έλαξμε
ηνπ 2νπ εκηρξόλνπ, νη νπνίεο ζεσξνύληαη αληηθαηαζηάζεηο.
Δάλ μεθηλήζεη κε δύν (2) πνδνζθαηξηζηέο, γελλεζέληεο ην 2000 ή κηθξόηεξνπο, κπνξεί λα αξρίζεη ηνλ
αγώλα κε δέθα (10) πνδνζθαηξηζηέο θαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ νκάδα κε έλαλ (1) πνδνζθαηξηζηή κεγαιύηεξεο
ειηθίαο, από ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ εκηρξόλνπ.

Ζ νκάδα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε έλαλ ή δύν πνδνζθαηξηζηέο, γελλεκέλνπο ην 2000 θαη κηθξόηεξνπο,
εθόζνλ πξνζέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη είραλ αλαγξαθεί ζηε ζηήιε
ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Ε
ΑΓΩΝΕ
* ε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο, θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε Διιεληθέο εζληθέο
νκάδεο.
* Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα, κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ
πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο.

ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΑΓΩΝΑ
ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2020 - 2021, θαη' εμαίξεζε ζε όια ηα πξωηαζιήκαηα θαη θύπειια,
επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο θαη δήιωζε 20άδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) αλαπιεξωκαηηθνύο
παίθηεο ζηνλ πάγθν. ε πεξίπηωζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ
δηθαίωκα κηαο (1) επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (έθηεο), πέξα ηωλ πέληε (5) αιιαγώλ πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
** Μέρξη λα ηππωζνύλ θαηλνύξγηα Φύιια Αγώλνο, νη δηαηηεηέο ζα ζπκπιεξώλνπλ ηελ 20άδα,
ζηελ ηέηαξηε ζειίδα ηνπ Φ.Α..

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ επηθξαηήζνπλ ζπλζήθεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο, ν
δηαηηεηήο ηνπ αγώλα δύλαηαη λα δηαθόςεη πξνζσξηλά ηνλ αγώλα γηα δηάζηεκα 1όο έσο 3ώλ ιεπηώλ, ζηα κέζα
θάζε εκηρξόλνπ, γηα ηε ιήςε πγξώλ ή θαη αλάθηεζεο δπλάκεσλ.

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 7 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2020 θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Β' Καηεγνξίαο, ρσξίο ηελ παξνπζία
δεκνζηνγξάθσλ.
Από ηα ζσκαηεία ζα κπνξεί λα παξαζηεί ΑΤΣΗΡΑ ΔΝΑ (1) ΜΟΝΟ ΑΣΟΜΟ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ΦΟΡΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΑ, ιόγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηε δηαζπνξά
ηνπ ηνύ COVID-19.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 2020 - 2021
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο Γειώζεσλ ζπκκεηνρήο, έλαξμεο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηα Πξσηαζιήκαηα
Τπνδνκήο.
εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξσηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14, ζα πξέπεη λα έρνπλ
Γειηίν Αηνκηθώλ ηνηρείωλ πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο.. ηα Πξσηαζιήκαηα Κ12 & Κ11-10, νη
πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη κε ηαπηόηεηα ή πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ΠΡΩΣ.
Κ18

ΓΗΛΩΔΙ
Σξίηε 08/09/2020

Κ16
Κ14
Κ12
Κ11-10

Σξίηε 08/09/2020
Σξίηε 22/09/2020
Σξίηε 06/10/2020
Σξίηε 13/10/2020

ΔΝΑΡΞΗ
ΗΛΙΚΙΔ
19/09/2020 2003, 2004, 2005 (& κέρξη 4εηο αλαγξαθή ζηε 18άδα, ηνπ 2002)
2005, 2006, 2007 (ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή 3σλ ηνπ 2006 ζηελ
19/09/2020 αξρηθή ελδεθάδα θαη κέρξη ηέινπο ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ)
03/10/2020 2007, 2008, 2009
17/10/2020 2009, 2010, 2011
24/10/2020 2010, 2011, 2012

Γηεπθξηλίδνπκε όηη ζην Πξσηάζιεκα Κ16 ππνρξεωηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή, ζηελ αξρηθή ελδεθάδα θαη κέρξη ηε
ιήμε ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ, ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ (θαη όρη πέληε όπσο αξρηθά είρε αλαθνηλσζεί) πνπ έρνπλ
γελλεζεί ην έηνο 2006.
* Τπνινγίδνπκε ζηε δεκηνπξγία Οκίισλ κε δεθαηέζζεξηο (14) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ18 θαη Κ16, κε
δώδεθα (12) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ14 θαη Κ12 θαη κε δέθα (10) νκάδεο ζην Πξσηάζιεκα Κ11-10.
* ηα Πξσηαζιήκαηα Κ12 θαη Κ11-10, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξηηζηώλ.
* εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζε Πξσηάζιεκα
κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.
* ην δεύηεξν γύξν, νη νκάδεο ζα δηαρσξηζηνύλ ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ιηγόηεξν ηζρπξώλ.

* Οη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα, ζα αγσλίδνληαη εθ' όζνλ δελ έρνπλ δειηίν Δ.Π.Ο., κε
πξνζσξηλό δειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ.
* Ζ Κάξηα Τγείαο ζε ηζρύ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα
Τπνδνκήο.

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕ ΒΙΝΣΕΟΚΟΠΗΗ ΑΓΩΝΑ
Δλεκεξώλνπκε θάζε ελδηαθεξόκελν άηνκν ή ζσκαηείν, όηη ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ ηνύ COVID-19
θαη ηεο απαξαίηεηεο ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ Τγεηνλνκηθνύ Πξωηνθόιινπ, δελ ζα ρνξεγείηαη άδεηα
βηληενζθόπεζεο από ηελ Δ.Π.. Αζελώλ, πέξαλ ηνπ ελόο αηόκνπ γηα θάζε αγώλα.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 2020 - 2021
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021, ζα εθδίδεηαη από ηελ
Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
Α) ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α' & Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζσκαηείνπ πνπ λα γλσξίδεη ζηελ Έλσζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ έρεη δίπισκα πξνπνλεηή θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί ΓΔΛΣΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ.
2. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA).
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα πξνβιεπόκελα από ην
Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ, ηνπ θαηαζηαηηθνύ
θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο..
4. Μηα (1) έγρξσκε θσηνγξαθία.
5. Βεβαίσζε κέινπο ζε ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ, πεξηόδνπ 2020 - 2021.
6. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
Β) ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΠΡΩΣ/ΣΩΝ Κ18 - Κ16
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:







Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζσκαηείνπ.
Φσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
Μία (1) έγρξσκε θσηνγξαθία.
Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεσξεκέλε από Κ.Δ.Π..
Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα
πξνβιεπόκελα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο..
Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
*** Δθηόο ηνπ αλωηέξω θπζηθνύ πξνζώπνπ, δηθαίωκα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή έρνπλ
επίζεο, ζηελ κελ Γ’ Καηεγνξία ν εθπξόζωπνο θαη ν θπζηθνζεξαπεπηήο κε ηελ επίδεημε ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, ζηα δε Πξωηαζιήκαηα Κ18 & Κ16, ν εθπξόζωπνο ηνπ
ζωκαηείνπ.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία, όηη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο:
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5)
ζπλνιηθά αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα αγωλίδνληαη ππνρξεωηηθά – εθόζνλ δελ
δηαζέηνπλ Γειηίν Δ.Π.Ο. - κε Πξνζωξηλά Γειηία πνπ ζα εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π..Α., κε ηελ θαηάζεζε
ηωλ παξαθάηω ζηνηρείωλ:
1) Ξελόγιωζζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, κε πξόζθαηε θωηνγξαθία ηνπ
πνδνζθαηξηζηή ζθξαγηζκέλε από ην ζωκαηείν θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ γην
ηνπ λα αγωλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζωκαηείν.
2) Μία δεύηεξε θωηνγξαθία, όκνηα, πνπ ζα επηθνιιεζεί ζην δειηίν (όρη κόλν κία πνπ ζα
αθαηξείηαη από ην πηζηνπνηεηηθό).
3) Φωηνηππία Γηαβαηεξίνπ θαη άδεηα παξακνλήο, ζε ηζρύ (όρη άιινπ ηύπνπ έγγξαθα).
4) Πξάμε πλαίλεζεο κε ππνγξαθή γνλέα ή θεδεκόλα, γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ γηα πξώηε θνξά. Δάλ είρε εθδνζεί
πξνζωξηλό δειηίν θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά, κπνξνύλ λα πξνζθνκίδνπλ ην πεξζηλό δειηίν.
5) Σα ζωκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζωξηλώλ δειηίωλ, κέρξη 27 ΜΑΡΣΙΟΤ
2021.

6) Οη κεηεγγξαθέο κεηαμύ ζωκαηείωλ, όπωο θαη κεηαμύ πξώηωλ θαη δεύηεξωλ νκάδωλ ηνπ ίδηνπ
ζωκαηείνπ, ζα κπνξεί λα γίλνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2νπ γύξνπ. Όρη ζηελ Σειηθή Φάζε. Γηα ηε
κεηεγγξαθή, απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζωκαηείνπ, ζπκπιήξωζε αίηεζεο θαη παξάδνζε ηνπ
1νπ δειηίνπ ηνπο.
7) Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα, ν νπνίνο έρεη δειηίν Δ.Π.Ο. ή πξνζωξηλό δειηίν
ζε άιιε νκάδα, ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Παξάβαζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, ζπληζηά ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελν
θαηόπηλ ππνβνιήο έλζηαζεο.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-15
Σελ ΣΡΙΣΗ 08/09/2020 θαη ώξα 15:00, θαινύληαη γηα πξνπόλεζε ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΠΑΝΣΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΡΑΟΤΛΖ (ΠΑΝΗΩΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΜΠΔΒΑΡΓΟ, ΚΟΡΡΔ, (ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ),
ΕΑΓΑΡΔΛΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΑΔΚ), ) ΚΑΡΓΗΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ),
ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΕΚΔΡΖ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΛΗΟΠΤΡΖ (ΣΡΑΥΩΝΔ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΑΝΩΛΗΟΤΓΑΚΖ, ΚΟΤΟΤΡΗΓΖ (ΡΟΤΦ),
ΚΑΜΠΗΩΝΖ, ΠΖΛΗΩΣΑΚΖ, ΓΤΦΣΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΜΠΑΜΠΗΛΖ, ΠΑΣΔΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ ( ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ),
ΥΑΒΔΝΔΣΗΓΖ, ΒΟΣΗΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΘΖΝΑΪΚΟ),
ΛΗΑΠΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΕΑΥΑΡΑΚΖ (ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ), ΑΡΥΑΝΗΩΣΑΚΖ (ΕΔΦΤΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ).
ΗΜΔΙΩΗ: ηελ πξνπόλεζε ζα εθαξκνζηεί ην Τγεηνλνκηθό Πξωηόθνιιν ηνπ Δξαζηηερληθνύ
Πνδνζθαίξνπ, όπωο απηό έρεη θαζνξηζζεί από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, κε
ζηόρν λα κεηωζεί ν θίλδπλνο κόιπλζεο από ηνλ ηό COVID-19).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

