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Πξνο 

Όια ηα σκαηεία ηεο δύλακήο καο 

                               ηηο έδξεο ηνπο 

 

                  Κύξηε Πξόεδξε 

                  αο ζηέιλνπκε έληππν δήισζεο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζαο : 

 Πρωηάθλημα K-16 : ποδοζθαιριζηές γεννηθένηες ηο 2004 και νεόηεροι 

 Πρωηάθλημα K-14 : ποδοζθαιριζηές γεννηθένηες ηο 2006 και νεόηεροι 

 Πρωηάθλημα K-12 : ποδοζθαιριζηές γεννηθένηες ηο 2008 και νεόηεροι 

 Πρωηάθλημα K-10 : ποδοζθαιριζηές γεννηθένηες ηο 2010 και νεόηεροι 

            Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο εθόζνλ ην ζσκαηείν δελ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ζηα 

πξσηαζιήκαηα Α ΄ Β ΄  Καηεγνξίαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019-2020 θαη δειώζεη ζπκκεηνρή 

κόλν ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019-2020 ζα πξέπεη λα πιεξώζεη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ην πνζό ησλ 50,00€. Σν ίδην παξαπάλσ πνζό ηζρύεη θαη γηα ηα γπλαηθεία 

ζσκαηείν πνπ ηπρόλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα 2019-2020. 

           σκαηεία Γ ΄ Δζληθήο γηα λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα 

πεξηόδνπ 2019-2020  ζα πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 

200,00€. 

           Ηδξπηηθά ζσκαηεία ΠΑΔ γηα λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα 

πεξηόδνπ 2019-2020  ζα πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 

300,00€. 

            ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκεηώλεηαη  ηα αληίζηνηρα ηεηξάγσλα ζηα νπνία ζα ιάβεηε κέξνο.  

           Γελ επηηξέπεηαη  λα ζπκκεηέρνπλ δύν νκάδεο ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ ζην ίδην πξσηάζιεκα 

εθόζνλ απηό δηεμάγεηαη ζ ΄ έλαλ όκηιν. 

           Καη ΄  εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξνθήξπμεο ηνπ παηδηθνύ πξσηαζιήκαηνο 2019-2020 κε 

απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο  κεηά από ζπλάληεζε κε ηα ζσκαηεία, γηα ηε ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηώλ επηηξέπεηαη : 

1) ηο πρωηάθλημα Κ-14, K-12, K-10 και νεόηεροι επιηρέπεηαι ανηίζηοιτα η ζσμμεηοτή καηά 

ηην διάρκεια ηοσ αγώνα ηο ανώηερο 2 ποδοζθαιριζηών γεννηθένηων 2005, 2 ποδοζθαιριζηών 

γεννηθένηων 2007, 2 ποδοζθαιριζηών γεννηθένηων 2009 και η αναγραθή ζηο Φ.Α. ως 

αναπληρωμαηικοί επίζης ηο ανώηερο 2 ποδοζθαιριζηών γεννηθένηων ανηίζηοιτα ηο 2005, 

2007, 2009 με ηην προϋπόθεζη ηης μη ζσμμεηοτής ηοσ ζωμαηείοσ ζηο οποίο ανήκει ζε 

μεγαλύηερο ηλικιακό πρωηάθλημα.  

2) ηο πρωηάθλημα Κ-14, K-12, K-10 και νεόηεροι επιηρέπεηαι η ζσμμεηοτή κοριηζιών 

μεγαλύηερης ηλικίας καηά δύο έηη τωρίς αριθμηηικό περιοριζμό με ηην προϋπόθεζη ηης μη 

ζσμμεηοτής ηοσ ζωμαηείοσ ζηο οποίο ανήκει ζε μεγαλύηερο ηλικιακό πρωηάθλημα.  

            Οι δηλώζεις ζσμμεηοτής πρέπει να θθάζοσν ζηην Ένωζη ηο αργόηερο μέτρι 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 εηδάιισο ζα ζεσξεζνύλ εθπξόζεζκεο θαη ζα εθαξκνζηνύλ 

νη θαλνληζκνί ηεο Δ.Π.Ο.. 

                  Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξσζνύλ πξνζεθηηθά όια ηα θελά ησλ δειώζεσλ ώζηε λα κε 

βξεζνύκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ηηο επηζηξέςνπκε. 
 

Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 
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