ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 2010-2011

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ αφού έλαβε υπόψη:
α) Το Καταστατικό της.
β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα
γ) Τις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΠΟ.
δ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα
ε) Την από 15-7-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΟ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ,
το οποίο θα διεξαχθεί για την περίοδο 2010-2011 σε δύο (2) οµίλους.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2010-2011
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΝΩΣΗ
1.
ΡΟ∆ΟΠΗ 87 ΑΠΣ
ΘΡΑΚΗΣ
2.
ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΑΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3.
ΚΑΒΑΛΑ 86
ΚΑΒΑΛΑΣ
4.
ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6.
ΠΑΜΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΧΑΪΑΣ
7.
ΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΄91
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8.
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
9.
ΕΝΩΣΗ ∆ΟΞΑ–ΑΡΤΕΜΙΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 97
ΠΕΙΡΑΙΑ
10.
ΑΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟ∆ΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
11.
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12.
ΚΡΗΣΣΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μετά την κατάθεση των ∆ηλώσεων Συµµετοχής θα γίνει ο διαχωρισµός των οµίλων.
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο της
FIFA.
β) Των Κανονισµών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

γ) Των Κανονισµών της ΕΠΟ που διέπουν το άθληµα.
δ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα
ε) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ
στ) Των αποφάσεων του ∆Σ της ΕΠΟ που ρυθµίζουν η θα ρυθµίζουν ειδικά θέµατα που δεν
προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της ΕΠΟ ως
διοργανώτριας και των οµάδων που µετέχουν στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ.
Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύµβαση (άρθρο 7 παρ. 2 του ΚΑΠ).
Η αποδοχή της Προκήρυξης µε επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου
7 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 2, 3-10-2010.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωµα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ
Για να συµµετάσχει µία οµάδα στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ,
έχει την
υποχρέωση να υποβάλει µέχρι την 25-8-2010 στην ΕΠΟ ∆ήλωση Συµµετοχής σε ειδικό έντυπο,
που στέλνεται στις οµάδες µε φροντίδα της ΕΠΟ και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το
σχετικό παράβολο που ορίζεται σε εκατό (100) ΕΥΡΩ (Τραπεζική επιταγή ή Ταχυδροµική επιταγή
ή κατάθεση στο ταµείο της ΕΠΟ).
Επίσης πρέπει να υποβάλλει συνηµµένα άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο των
αθλητικών εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιήσει ως έδρα και που θα πληρεί τους όρους
ασφαλείας καθώς και τους όρους , που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΑΠ και
οι διατάξεις των κανόνων παιχνιδιού. Οµάδα χωρίς τα σχετικά έγγραφα (παραχωρητήριο
και άδεια λειτουργίας) δεν θα γίνεται δεκτή στην κλήρωση για τους αγώνες του
Πρωταθλήµατος.
Με την παραπάνω δήλωση συµµετοχής τα σωµατεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, τους
όρους της Προκήρυξης και τις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΠΟ, διαφορετικά αποκλείονται του
Πρωταθλήµατος, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΟ.
Τα σωµατεία στη ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ.,
τον αριθµό ΦΑΞ του σωµατείου ή εκπροσώπου του Σωµατείου πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος και σε περίπτωση αλλαγής αριθµού ΦΑΞ να ενηµερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο.,
προκειµένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία .
∆ήλωση Συµµετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο παραπάνω αριθµός ΦΑΞ δεν θα γίνεται
δεκτή.
Ταυτόχρονα µε την ∆ήλωση Συµµετοχής θα πρέπει να προσκοµίσουν Βεβαίωση του Λογιστηρίου
της ΕΠΟ περί µη οφειλής άλλως οι ∆ηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ
∆ικαίωµα συµµετοχής σε Οµάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ έχουν οι ποδοσφαιρίστριες που έχουν συµπληρώσει
το 12ο έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 19 παρ. 3β του ΚΑΠ ).
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε αγώνες της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ η συµµετοχή στην 18άδα:
α) ∆ύο (2) αλλοδαπών (µη κοινοτικών) ποδοσφαιριστριών και δύο (2) κοινοτικών
ποδοσφαιριστριών
β) Τεσσάρων (4) κοινοτικών ποδοσφαιριστριών .
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7)
ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Ελληνικές Εθνικών Οµάδων .
(άρθρο 19 παρ 3δ ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ).
Στους αγώνες της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ επιτρέπονται έως και τρεις (3)
αντικαταστάσεις
ποδοσφαιριστριών από τις δηλωθείσες στην αρχική 18άδα όπως ορίζουν οι κανόνες του
παιχνιδιού.
Είναι υποχρεωτική στους αγώνες η αναγραφή Αριθµών από το 1 έως το 18 στις φανέλες των
ποδοσφαιριστριών.
*Υπενθυµίζεται ότι, σε ότι αφορά τις αλλοδαπές ποδοσφαιρίστριες, η ΕΠΟ δεν δύναται να
χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την νοµιµοποίηση της διαµονής. Ως εκ τούτου
δικαίωµα να αγωνίζονται θα έχουν µόνο οι αλλοδαπές µε νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΗΠΕ∆Ο- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι αγώνες της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ για την περίοδο 2010–
2011 θα διεξάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε γήπεδα που διαθέτουν χλοοτάπητα.
∆εν θα ισχύσει καµία εξαίρεση και όποιο Σωµατείο δεν διαθέτει γήπεδο µε χλοοτάπητα δεν θα
γίνεται δεκτό στο Πρωτάθληµα.
Κάθε αλλαγή γηπέδου µε συµφωνία των σωµατείων απαγορεύεται.
Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων σωµατείων για αλλαγή ώρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για
αλλαγή ηµέρας, θα πρέπει να περιέρχονται στην Οµοσπονδία τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ηµέρες πριν
τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η αρµόδια επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι.
Αιτήµατα εκτός της ως άνω καθοριζόµενης προθεσµίας δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Οι αγώνες της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ, διοργάνωσης Ε.Π.Ο. λόγω ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ των Τοπικών
Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων.
Η άδεια διεξαγωγής όλων των αγώνων του Προγράµµατος παρέχεται από την ΕΠΟ µαζί µε το
πρόγραµµα κάθε αγωνιστικής.
Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Tα γηπεδούχα Σωµατεία είναι εκείνα που
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζοµένων, µέσα πρώτων
βοηθειών και να µεριµνούν έγγραφα απευθυνόµενοι σε αρµόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού
κατά την τέλεση των αγώνων. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα
της γηπεδούχου οµάδας, εάν δε διεξαχθεί ο µεν διαιτητής παραπέµπεται για πειθαρχικό
έλεγχο, η δε γηπεδούχος οµάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή
πεντακοσίων (500) ευρώ.
Τα έξοδα των Ιατρών επιβαρύνουν τα Γηπεδούχα Σωµατεία.
ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Ο παρατηρητής θα ορίζεται από την ΕΝΩΣΗ που ανήκει το εκάστοτε γηπεδούχο Σωµατείο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες στους µεταξύ τους
αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
α) για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟ 300 ΕΥΡΩ
β) για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΕΠΟ
400 ΕΥΡΩ
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
Όπου στις διατάξεις της παρούσης Προκήρυξης αναφέρεται η λέξη «οµάδα», νοείται ποδοσφαιρικό
σωµατείο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Πρωταθλήµατος αυτού,
ανήκει στην Τοπική για κάθε γηπεδούχο Σωµατείο Ένωση, που φροντίζει για την εκτύπωση
εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τούτων στα γηπεδούχα Σωµατεία.
Τα γηπεδούχα Σωµατεία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των Ε.Π.Σ. σε ότι αφορά
τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.
β) Εκκαθάριση αγώνα θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. Η ΕΠΟ παραιτείται εκ του ποσοστού της υπέρ της Τοπικής Ένωσης.
γ) Συναφή θέµατα µε την οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των αγώνων θα ρυθµίζονται
από την Οικονοµική Εγκύκλιο της ΕΠΟ.
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
Τα έξοδα ∆ιαιτησίας θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο. , και οι ∆ιαιτητές των αγώνων (αξιολογηµένοι
Εθνικών Κατηγοριών) θα ορίζονται από τους όµορους Συνδέσµους της γηπεδούχου οµάδας .
ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σε περίπτωση που σωµατείο ζητήσει να ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας µαζί µε το έγγραφο
αίτηµα ορισµού προκαταβάλλει και το ποσό για τα έξοδα του παρατηρητή, σε αντίθετη περίπτωση
το αίτηµα απορρίπτεται. Εάν η Ε.Π.Ο. κρίνει λόγω της σπουδαιότητας του αγώνα ότι η παρουσία
παρατηρητή είναι επιβεβληµένη , τότε το γηπεδούχο σωµατείο είναι υπόχρεο να καταβάλλει τα
έξοδα στην Ε.Π.Ο. εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα, διαφορετικά έχει
τις ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. και τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Στην Πρωταθλήτρια Οµάδα κάθε Οµίλου, θα απονεµηθεί Κύπελλο και 25 µετάλλια για τις
ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή της
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο πειθαρχικός έλεγχος των σωµατείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστριών ασκείται:
α) Σε πρώτο βαθµό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΟ, και
β) Σε δεύτερο βαθµό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της ΕΠΟ
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
O Προβιβασµός και ο Υποβιβασµός των οµάδων θα καθορισθούν µε συµπληρωµατική
Προκήρυξη, µετά την υποβολή των ∆ηλώσεων Συµµετοχής των οµάδων.

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
α) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα βάσει της Προκήρυξης και µε την ∆ήλωση Συµµετοχής των
Οµάδων, ανήκουν στην διοργανώτρια ΕΠΟ.
β) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των ισχυόντων σήµερα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ και από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΠΟ στα πλαίσια του Καταστατικού της.
γ) Η οικονοµική εγκύκλιο της ΕΠΟ και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΕΠΟ, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποίαν και
συµπληρώνουν.
δ) Επίσης σε κάθε περίπτωση ύπαρξης χορηγού ή χορηγών του Πρωταθλήµατος η ΕΠΟ διατηρεί
το δικαίωµα διαχείρισης των εµπορικών δικαιωµάτων που θα ζητηθούν από τον χορηγό ή τους
χορηγούς ως ανταποδοτικά οφέλη της χορηγίας του (των).

