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ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Αγώνες Τουρνουά ΤΖΟΥΝΙΟΡ μεταξύ των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής
της. Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν , χωρίς
βαθμολογία σύμφωνα με τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες της δύναμης της Ένωσης που θα δηλώσουν έγκαιρα
συμμετοχή, δηλαδή μέχρι 19/04/2019 και ώρα 12:00.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΠΣΜ στις 19/04/2019 και ώρα
14:00
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Δελτία

Αθλητικής
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Μόνο όσοι λόγω ηλικίας δεν έχουν Δελτίο ποδοσφαιριστή δύνανται να

αγωνίζονται με Πιστοποιητικό Γέννησης που θα φέρει τη φωτογραφία τους.
2. Κάθε ομάδα θα προσκομίζει στους Διαιτητές θεωρημένη Κατάσταση Υγείας ή Δελτίο Υγείας
Αθλητή

όπου θα φαίνεται η χρονολογία γέννησης και η οποία πρέπει να ισχύει κατά την

ημέρα τέλεσης του αγώνα, άλλως απαγορεύεται η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών.
3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών.
4.

α) Εντός του γηπέδου θα βρίσκονται μόνο οι αναγραφόμενοι ποδοσφαιριστές η οποίοι θα

αναγράφονται στο Φ.Α .
β) Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται τιμωρείται σύμφωνα με τον ΚΑΠ.
5. Διαιτησία και ιατρός αγώνα μερίμνη της ΕΠΣΜ.
6. Μπάλες Νο 4.
7. Ομάδα που χρησιμοποιεί παίκτες διαφορετικής ηλικίας από αυτή που προβλέπει η προκήρυξη,
θα αποβάλλεται από τη διοργάνωση.
8.

Ομάδα που θα υποπέσει στο παράπτωμα της πλαστοπροσωπίας θα αποβάλλεται από το

πρωτάθλημα και θα επιβαρύνεται με τα έξοδα ( γιατρό-διαιτησία) των αγώνων στους οποίους έχει
λάβει μέρος.
9. Ομάδα που θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος,
δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας.
10.
11.

Θα εφαρμοστούν οι κανόνες του FAIR PLAY.
Δύναται να συμμετάσχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος 2007 και μετά.

-

Οι αγώνες θα γίνουν στο Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣΜ χωρισμένο στη μέση , δηλ .στο μισό
γήπεδο και στο μεγάλο 5Χ5, στις 22 , 23 και 24 Απριλίου 2019.

-

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει στο ΦΑ μέχρι 18 ποδοσφαιριστές, θα αγωνίζονται
8 ποδοσφαιριστές στην αρχική ομάδα και οι υπόλοιποι μπορούν να γίνονται αλλαγή όλοι,
όσες φορές ο προπονητής το επιθυμεί χωρίς διακοπή του αγώνα.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ή στους κανονισμούς αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ)
θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του καταστατικού της ΕΠΣΜ και του φίλαθλου
πνεύματος

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Βασ. Σπηλιώτης

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ρούτσης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ________________________________________________________
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώνουμε συμμετοχή στο τουρνουά ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2019 που διοργανώνει η
ΕΠΣ Μεσσηνίας στις διακοπές του Πάσχα και υποβάλλουμε συμπληρωμένη την παρακάτω
κατάσταση με τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο Τουρνουά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

_____________________________

σφραγίδα

__________________________________
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Σημείωση:

Η Δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην ΄Ενωση μέχρι 19/04/2019.

