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Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Παικτών
ποδοσφαίρου σάλας στις ομάδες των ομοσπονδιών

–

διάθεση

παικτών

Αξιότιμε κύριε ή κυρία,
Επ' ευκαιρία της συνεδρίασης αρ. 33 η οποία έλαβε χώρα στο Μαρακές την 18 και 19
Δεκεμβρίου 2014, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA ενέκρινε το πρώτο διεθνές
αγωνιστικό ημερολόγιο ποδοσφαίρου σάλας όπως επίσης και τις σχετικές ημερομηνίες
για την περίοδο 2015-οργάνωση αγώνων του UEFA EURO 2020 (πρβλ. εγκύκλιος FIFA
Αρ. 1471 της 27 Ιανουαρίου 2015). Οι σχετικές αρχές θα εφαρμοστούν από τον
Ιανουάριο του έτους 2016. Τον Οκτώβριου του έτους 2015 δημοσιεύτηκε το
επικαιροποιημένο διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο ποδοσφαίρου σάλας αποτελείται από
τις επιβεβαιωμένες ημερομηνίες για τις ηπειρωτικές προκριματικές διοργανώσεις για
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Σάλας της FIFA στην Κολομβία το 2016 που θα
διεξαχθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του έτους
2015, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA ενέκρινε το απαιτούμενο άρθρο 1γ του
Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Παικτών, το οποίο θα
παρέχει επαρκή ρυθμιστική βάση για την διάθεση παικτών ποδοσφαίρου Σάλας στις
ομάδες των ομοσπονδιών. Σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της οικείας διάταξης για
ενημέρωσή σας.
Όπως προαναφέρθηκε, οι νέες αρχές θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του έτους
2016. Συνεπώς, το νέο άρθρο θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2016. Η νέα έντυπη
έκδοση του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Παικτών, θα εκδοθεί εν ευθέτω
χρόνω.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας στα ανωτέρω και παραμένουμε στην διάθεσή
σας σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα αναφορικά με το παρόν.
Μετά τιμής,
FIFA
[υπογραφή]
Markus Kattner
Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας
Συνημμένα ως μνημονεύονται
Κοινοποίηση:
- Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA
- Συνομοσπονδίες
- Επιτροπή Ποδοσφαίρου Σάλας
- Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
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Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Παικτών
Διάθεση παικτών για εθνικές ομάδες
Νέο άρθρο 1γ του Παραρτήματος 1
1

Αρχές για το ποδόσφαιρο Σάλας 5Χ5

1.

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διατεθούν τους εγγεγραμμένους παίκτες
τους για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες της χώρας στην οποία οι παίκτες έχουν
δικαίωμα να αγωνιστούν με βάση την υπηκοότητά τους, εάν κληθούν από την
οικεία ομοσπονδία. Κάθε διαφορετική συμφωνία μεταξύ παίκτη και σωματείου
απαγορεύεται.

2.

Η αποδέσμευση των παικτών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για όλες τις διεθνείς ημερομηνίες που
αναγράφονται στο διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο ποδοσφαίρου σάλας (πρβλ.
παράγραφος 3 και 4 παρακάτω) όπως επίσης και για την τελική φάση των
διοργανώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σάλας της FIFA και των
πρωταθλημάτων για τις "Α" αντιπροσωπευτικές ομάδες των συνομοσπονδιών, με
την προϋπόθεση ότι η σχετική ομοσπονδία είναι μέλος της διοργανώτριας
συνομοσπονδίας.

3.

Μετά από διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερόμενους, η FIFA δημοσιεύει
το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο ποδοσφαίρου σάλας για ένα χρονικό
διάστημα πέντε ετών. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις διεθνείς ημερομηνίες για την
οικεία περίοδο (πρβλ. παράγραφος 4 παρακάτω). Μετά την δημοσίευση του
διεθνούς αγωνιστικού ημερολογίου ποδοσφαίρου Σάλας, θα προστίθεται μόνο η
τελική φάση των διοργανώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σάλας
της FIFA και των πρωταθλημάτων για τις "Α" αντιπροσωπευτικές ομάδες των
συνομοσπονδιών.

4.

Υπάρχουν δύο τύποι διεθνών ημερομηνιών:
α.

Ο Τύπος Ι ορίζεται ως το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών που ξεκινά
την Δευτέρα το πρωί και λήγει την Τετάρτη το βράδυ της επόμενης
εβδομάδας,

και

αντιπροσωπευτικών

επιφυλάσσεται
ομάδων.

Κατά

για
την

τις

δραστηριότητες

διάρκεια

των

των

διεθνών

ημερομηνιών Τύπου Ι, επιτρέπεται η διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων από
κάθε αντιπροσωπευτική ομάδα το πολύ, ανεξάρτητα του εάν οι αγώνες
αυτοί είναι προκριματικοί για ένα διεθνές τουρνουά ή φιλικοί. Οι
αντιπροσωπευτικές ομάδες μπορούν να αγωνιστούν το πολύ σε τέσσερις
αγώνες μέσα στις διεθνείς ημερομηνίες Τύπου Ι σε όχι περισσότερες από
δυο συνομοσπονδίες.
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β.

Ο Τύπος Ι ορίζεται ως το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ημερών που
ξεκινά την Κυριακή το πρωί και λήγει την Τετάρτη το βράδυ της
επόμενης εβδομάδας, και επιφυλάσσεται για τις δραστηριότητες των
αντιπροσωπευτικών

ομάδων.

Κατά

την

διάρκεια

των

διεθνών

ημερομηνιών Τύπου ΙΙ, επιτρέπεται η διεξαγωγή δυο αγώνων από κάθε
αντιπροσωπευτική ομάδα το πολύ, ανεξάρτητα του εάν οι αγώνες αυτοί
είναι

προκριματικοί

για

ένα

διεθνές

τουρνουά

ή

φιλικοί.

Οι

αντιπροσωπευτικές ομάδες θα αγωνίζονται το πολύ σε δυο αγώνες μέσα
στις διεθνείς ημερομηνίες Τύπου ΙΙ στην εδαφική επικράτεια της ίδιας
συνομοσπονδίας.
5.

Η διάθεση παικτών εκτός διεθνών ημερομηνιών ή εκτός των τελικών φάσεων
διοργανώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 άνωθι που περιλαμβάνονται στο
διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο ποδοσφαίρου σάλας, δεν είναι υποχρεωτική.

6.

Για αμφότερους τους τύπους διεθνών ημερομηνιών, οι παίκτες πρέπει να
διατίθενται και να ξεκινούν το ταξίδι προκειμένου να ενσωματωθούν στην
αντιπροσωπευτική τους ομάδα, το αργότερο το πρώτο πρωί των διεθνών
ημερομηνιών (ήτοι Κυριακή ή Δευτέρα, αντίστοιχα) και πρέπει να ξεκινούν το
ταξίδι της επιστροφής στο σωματείο τους το πρωί της επομένης Πέμπτης το
αργότερο, μετά το τέλος των διεθνών ημερομηνιών. Για την τελική φάση
διοργάνωσης

των

πρωταθλημάτων

"Α"

αντιπροσωπευτικών

ομάδων

των

συνομοσπονδιών, οι παίκτες πρέπει να αποδεσμεύονται και να ξεκινούν το
ταξίδι προκειμένου να ενσωματωθούν στην αντιπροσωπευτική τους ομάδα το
πρωί της 12ης ημέρας πριν από την έναρξη της τελικής φάσης της οικείας
διοργάνωσης και πρέπει να αποδεσμεύονται από την ομοσπονδία το πρωί της
ημέρας μετά τον τελευταίο αγώνα της ομάδας τους στο τουρνουά. Για την τελική
φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σάλας της FIFA, οι παίκτες
πρέπει να αποδεσμεύονται και να ξεκινούν το ταξίδι προκειμένου να
ενσωματωθούν στην αντιπροσωπευτική τους ομάδα το πρωί της 14 ης ημέρας
πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρέπει να αποδεσμεύονται
από την ομοσπονδία το πρωί της ημέρας μετά τον τελευταίο αγώνα της ομάδας
τους στο τουρνουά.
7.

Τα οικεία σωματεία και οι οικείες ομοσπονδίες μπορούν να συμφωνήσουν σε
ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διάθεσης ή σε διαφορετικές διευθετήσεις
όσον αφορά την παραπάνω παράγραφο.

8.

Οι παίκτες που ανταποκρίθηκαν σε μια πρόσκληση της ομοσπονδίας τους
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, θα αναλάβουν καθήκοντα στο
σωματείο τους το αργότερο εντός 24 ωρών μετά το τέλος της περιόδου για την
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οποία διατέθηκαν. Η περίοδος αυτή θα επεκτείνεται σε 48 ώρες εάν οι
δραστηριότητες της οικείας αντιπροσωπευτικής ομάδας διεξήχθησαν σε μια
διαφορετική συνομοσπονδία από αυτήν που είναι εγγεγραμμένο το σωματείο
του παίκτη. Τα σωματεία θα πρέπει να ενημερώνονται γραπτά για το πρόγραμμα
αναχώρησης και επιστροφής του παίκτη δέκα ημέρες πριν την έναρξη της
περιόδου διάθεσης. Οι ομοσπονδίες θα διασφαλίζουν ότι οι παίκτες είναι σε
θέση να επιστρέψουν έγκαιρα στα σωματεία τους μετά τον αγώνα.
9.

Εάν ένας παίκτης δεν αναλάβει καθήκοντα στο σωματείο του μέχρι την λήξη της
προθεσμίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο και κατόπιν ρητού αιτήματος, η
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA θα αποφασίζει ότι την επόμενη
φορά που ο παίκτης κληθεί από την ομοσπονδία του, η περίοδος διάθεσης θα
μειωθεί ως ακολούθως:

10.

α.

διεθνείς ημερομηνίες: κατά δυο ημέρες

β.

τελική φάση ενός διεθνούς τουρνουά: κατά πέντε ημέρες

Εάν μια ομοσπονδία επανειλημμένα αθετεί τις παρούσες διατάξεις, η Επιτροπή
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA μπορεί να επιβάλλει αρμόζουσες κυρώσεις,
οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
α.

πρόστιμο,

β.

μείωση της περιόδου διάθεσης,

γ.

απαγόρευση

πρόσκλησης

ενός

ή

περισσοτέρων

δραστηριότητες της αντιπροσωπευτικής ομάδας.

παικτών

στις

