ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών της περιόδου
2020/21
Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA με
ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και τις επιστολές της Γενικής Γραμματέως της FIFA, κας.
Fatma Samoura,, που απεστάλησαν
απεστάλη
με fax στις 21 Μαΐου 2019, και στις 16 Ιουλίου 2019, η
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά
τη συνεδρίασή της υπ' αριθμόν 40 στις 21 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
και σύμφωνα με το «Καταστατικό
Καταστατικό της ΕΠΟ
ΕΠΟ», τον «Κανονισμό Διαιτησίας», τους «Κανονισμούς
για την Οργάνωση της Διαιτησίας
Διαιτη
στις Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA»
FIFA και τη «Σύμβαση
Διαιτησίας της UEFA για την Εκπαίδευση και την Οργάνωση
Οργάνωση»,, σχετικά με την επιλογή των
Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών των
τ K1, K2 και K3
3 Κατηγορ
Κατηγοριών της περιόδου
2020/21,, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, τις οποίες αποστέλλουμε στην Εκτελεστική
Επιτροπή της ΕΠΟ ώστε να λάβει γνώση και να προβεί στη δημοσιοποίησή
δημοσιοποίησ τους:
Η κατάρτιση των πινάκων των κατηγοριών K1 και K2 (χρήση
χρήση στις επαγγελματικές
διοργανώσεις: Super League 1 και Super League 2) έγινε αποκλειστικά από τα τρία αλλοδαπά
μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ.
1. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και
βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:


Βαθμολογία της περιόδου 2019/20



Επίδοση στα τεστ φυσικής κατάστασης της περιόδου 2019/20



Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2019/20



Χαρακτηριστικά
αρακτηριστικά των αγώνων που διεύθυναν την περίοδο 2019/20



Τεχνικές επιδόσεις
όσεις και συμπεριφορά



Ηλικία και Προοπτική
ροοπτική ανέλιξης στην κορυφή



Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή



Δέσμευση στη δραστηριότητα
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2. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους παρατηρητές όλων
των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
εξής


Τεχνικές επιδόσεις
όσεις και συνέπεια για την περίοδο 2019/20



Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2019/20



Επίδοση στις εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video
(video tests) της περιόδου
2019/20



Χαρακτηριστικά των αγώνων στα οποία ήταν παρατηρητές την περίοδο 2019/20



Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ παρατηρητή



Δέσμευση στη δραστηριότητα



Ακρίβεια στη βαθμολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο συνολικός αριθμός των ομάδων ανά πρωτάθλημα (παρά το
γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τελική μορφή των διοργανώσεων)
διοργανώσεων όσο και ο
αριθμός των αγώνων δεν θα αλλάξουν
αλλάξ
σημαντικά, ορίστηκε ο ακόλουθος αριθμός
αξιωματούχων διαιτησίας και παρατηρητών
παρατηρητών, σε εθνικό επίπεδο για όλες τις κατηγορίες
ποδοσφαίρου, futsal και ποδοσφαίρου άμμου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαιτητές

Βοηθοί Διαιτητές

Παρατηρητές

ΣΥΝΟΛΟ

Κ1

28

50

26

104

Κ2

50

70

55

175

Κ3

130

260

170

560

Κ4 Προχωρημ.

Εκκρεμεί

Χρήση άνωθεν

Χρήση άνωθεν

---

Κ1 Γυναικών

9

23

Χρήση άνωθεν

32

Κ2 Γυναικών

5

9

Futsal

46

---

8

54

Ποδοσφ. Άμμου

34

---

4

38

ΣΥΝΟΛΟ

302

412

263

977

Δεν έχει παρατ.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταρτίστηκαν οι πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών
και παρατηρητών όλων των εθνικών κατηγοριών για τη σεζόν 2020 / 2021.
2021

Αθήνα, 21η Ιουλίου2020

Vitor Melo Pereira
Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας
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