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ΠΡΟΣ
ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
===========
Κύριε Πρόεδρε
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
=================
Σύμφωνα με την απόφαση 4/8-3-2022 του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Μ., προκηρύσσει αγώνες Πρωταθλήματος Κ15
μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμής της για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-22. Η
διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, που παίρνουν υπόψη τους
κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς, αλλά και το ιδιαίτερο χαρακτήρα των αθλητών που
συγκροτούν τις ομάδες.
Και σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α.
Άρθρο 1ο : Δύνανται να συμμετάσχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2007 εώς
31/12/2008 Και μικρότεροι, Ποδοσφαιριστές με ηλικία διαφορετική της επιτρεπόμενης δεν θα γίνονται
δεκτοί από τους Διαιτητές.
Άρθρο 2ο : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία που εμπρόθεσμα, δηλαδή έως την Παρασκευή
18/03/2022, και ώρα 15.00 θα δηλώσουν συμμετοχή Πρωτάθλημα.
Παράβολο συμμετοχής 50,00 ευρώ
Αρθρο 3ο :Η κλήρωση θα γίνει στην αίθουσα του αθλητικού κέντρου της ΕΠΣΜ στο Κορδία την
Δευτέρα 21/03/2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Α.Κ. της Ε.Π.Σ.Μ.΄ .
Άρθρο 4ο : Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κ15 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μπορούν να
δανείζονται ποδοσφαιριστές από ένα και μόνο σωματείο, όσους ποδοσφαιριστές θέλουν, με την
προϋπόθεση ότι το σωματείο αυτό δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα Κ15 Τα σωματεία
που θα έχουν δανεικούς ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος πρέπει να
καταθέσουν στην ΕΠΣ Μεσσηνίας:
1. Ξεχωριστή κατάσταση των ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται ως δανεικοί, η οποία θα
σφραγίζεται και θα παραδίδεται στο σωματείο, αντίγραφο της οποίας θα παραμένει στο αρχείο της
ΕΠΣΜ (βλέπε υπόδειγμα 1)
2. Υπεύθυνη δήλωση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής ότι του επιτρέπει να
αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού (βλέπε υπόδειγμα 2) και
3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή ότι συναινεί στο δανεισμό (βλέπε
υπόδειγμα 3)
Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, αφαίρεση ή προσθήκη στην
κατάσταση που έχει κατατεθεί στην ΕΠΣΜ.
Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνισθεί με τη μορφή δανεισμού ΜΟΝΟ σε ένα σωματείο.
Ποδοσφαιριστής που έχει δοθεί με τη μορφή δανεισμού ΔΕΝ μπορεί να αγωνίζεται κατά τη
διάρκεια του πρωταθλήματος και στην ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΛΤΙΟ.
Κάθε σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην ΕΠΣ Μεσσηνίας το χρώμα της στολής των
ποδοσφαιριστών του.
Άρθρο 5ο : Κάθε ομάδα θα προσκομίζει στους διαιτητές Δελτία Ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστών
και ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.

Άρθρο 6ο : Οι αγώνες διεξάγονται κυρίως Σάββατο πρωί σε γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα,
είναι διπλοί, διαρκείας 80΄λεπτών της ώρας σε δύο 40΄λεπτα ημίχρονα.
΄Αρθρο 7ο : Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Φ.Α. μέχρι 20 ποδοσφαιριστές και επιτρέπεται
σε όλη την διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι (9) ποδοσφαιριστώνσε τρείς (3) χρόνους
Άρθρο 8ο : Για την Διαιτησία μεριμνά μόνο η ΕΠΣΜ.
Άρθρο 9ο : Για τον Ιατρό μεριμνά μόνο το Γηπεδούχο Σωματείο.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης Ιατρού, ο αγώνας δεν γίνεται και το γηπεδούχο Σωματείο μηδενίζεται.
Άρθρο 10ο : α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν-ενστάσεις βάση του ΚΑΠ. 20202021 (Παράβολο ενστάσεων 50,00 €)
β) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι
ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη βάση του ΚΑΠ 2021-2022
Ομάδα που θα υποπέσει στο παράπτωμα της πλαστοπροσωπίας θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με
όλες τις συνέπειες που προβλέπονται βάσει ΚΑΠ 2021-2022
Επίσης, ομάδα που δήλωσε συμμετοχή και παραιτήθηκε από το πρωτάθλημα μετά την κλήρωση
των αγώνων και πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος δεν θα έχει
δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα κατά την επόμενη ποδ/κή περίοδο.
Άρθρο 11ο: 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.
Γήπεδο: κανονικό
Μπάλες: κανονικές.
Σημείωση :
Ανάλογα με τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, η επιτροπή πρωταθλήματος θα αποφασίσει
εάν οι αγώνες διεξαχθούν σε έναν (1) η δύο (2) ομίλους.
Εάν έχουμε έναν όμιλο πρωταθλητής θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στην τελική
βαθμολογία , σε περίπτωση δύο (2) ομίλων θα διεξαχθεί τελικός των δύο (2) πρώτων της τελικής
βαθμολογίας σε ουδέτερο γήπεδο.
Η έναρξη των αγώνων και οι όμιλοι των ομάδων που θα δημιουργηθούν θα ανακοινωθούν την
ημέρα της κλήρωσης.
Ο Πρόεδρος
Σπηλιώτης Βασίλειος

Κοινοποίηση:Ε.Π.Ο.-Αθήνα
Ε.Δ/Ε.Π.Σ.Μ.-Ενταύθα
Επιτροπή υποδομών-Ενταύθα

Με φίλαθλους χαιρετισμούς
Ο Γεν.Γραμματέας
Καλκαβούρας Παναγιώτης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-15 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:………………
Αριθ. Πρωτ.:………………
………………………..2022
Προς την ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από ______________________ απόφαση του Διοικητικού μας
Συμβουλίου, δηλώνουμε συμμετοχή στο Κ15 Πρωτάθλημα περιόδου 2021-2022, αποδεχόμαστε
ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
Ακόμη δηλώνουμε ότι τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι :
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΛΗ : ΦΑΝΕΛΑ : ______________ ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ__________________ ΚΑΛΤΣΕΣ:
________________________
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ : ΦΑΝΕΛΑ : _________________
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ________________ΚΑΛΤΣΕΣ : ________________________

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) (Σφραγίδα Σωματείου) ( Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Σημείωση : H παρούσα Δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ μέχρι18/03/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : _______________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :___________________________________________

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΑΝΕΙΚΟΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-15 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Α/Α
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Θέση σφραγίδας σωματείου
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΟΥ
ΑΝΗΚΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
………………………….
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Παραχωρούμε με τη μορφή δανεισμού τους κάτωθι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του σωματείου
μας, στο σωματείο ……………………………………………………………………………………, προκειμένου να
αγωνισθούν αποκλειστικά στο Πρωτάθλημα Κ-15 της ΕΠΣ Μεσσηνίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-22:

Ημερομηνία:

………………….
Ο Δηλών

Εκπρόσωπος του Σωματείου
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Μεατομικήμουευθύνηκαιγνωρίζονταςτιςκυρώσεις , που προβλέπονταιαπότιςδιατάξειςτης παρ. 6 τουάρθρου 22 τουΝ.
1599/1986, δηλώνωότι:
(3)

Επιτρέπωστογιόμου ……………………………………………………………………………..,
παρότιανήκειστηδύναμητουσωματείου ………………………………………………………….,
νααγωνιστείμετημορφήδανεισμούστοσωματείο ……………………………………………….,
αποκλειστικάκαιμόνοστοΠρωτάθλημα Κ-15 περιόδου2021-22 πουδιοργανώνεται
απότηνΕΠΣΜεσσηνίας
Ημερομηνία:

………………….
Ο Δηλών
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