ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ’ όψη της:
α) το Καταστατικό της
β) την από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε.Α.Ε.
γ) εγκριτική Διαταγή Αρχηγείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το Γ΄ Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 8χ8 Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµικών
Ελλάδος το οποίο θα διεξαχθεί σε (2) οµίλους.
ΑΡθΡΟ1: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου της Αθλητικής 'Ένωσης
Αστυνοµικών Ελλάδος διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των Κανόνων Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση της διοργανώτριας Αθλητικής Ένωσης
Αστυνοµικών Ελλάδος αποδεκτή από τις οµάδες που µετέχουν στο
Πρωτάθληµα
ΑΡΘΡΟ 3 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήµατος ορίζεται για την 27-5-2011
και η θα διαρκέσει έως τη 4-7-201, οπότε θα διακόψει λόγω των θερινών
διακοπών και θα επαναρχίσει την 2-9-2011.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συµµετάσχει µια οµάδα στο πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου της
Αθλητικής 'Ένωσης Αστυνοµικών Ελλάδος έχει υποχρέωση να υποβάλλει
στην Α.Ε.Α.Ε, κατάσταση αθλητών που θα έχουν στην διάθεσή τους οι
οµάδες από το site της Αθλητικής Ένωσης www.aeae.gr στην ενότητα 8χ8
µέχρι 21-5-2011 ανυπερθέτως σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Όλοι οι
διαγωνιζόµενοι αθλητές – ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι µέλη της Αθλητικής
Ένωσης.
Με την παραπάνω δήλωση συµµετοχής τα σωµατεία αποδέχονται χωρίς
επιφυλάξεις, τους όρους της Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα της περιοχής Ηλιούπολης και Ρέντη
και θα ληφθεί υπόψη από την διοργανώτρια η χωροταξική θέση των
Υπηρεσιών και η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση σ’ αυτά. Η οµάδα που θα
δηλώσει συµµετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην διοργανώτρια το χρώµα
της στολής των ποδοσφαιριστών της.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το αγωνιστικό πρόγραµµα στο σύνολο του θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα µας µετά την 23-5-2011 και η συνεννόηση για την ώρα έναρξης
των αγώνων θα γίνεται µε τις γραµµατείες των γηπέδων προκειµένου
αποφευχθούν παρανοήσεις.
Οι αγώνες θα διεξάγονται δύο φορές την εβδοµάδα κάθε Δευτέρα,
Τρίτη και Πέµπτη, Παρασκευή.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση αδυναµίας προσελεύσεως µία εκ των δύο διαγωνιζόµενων
οµάδων, ο αγώνας θα κατοχυρώνεται υπέρ της οµάδας η οποία προσήλθε.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
1. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί
τους και να παραδίδουν στον διαιτητή :
α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών του ποδοσφαιριστή το οποίο
πρέπει να φέρει οπωσδήποτε ιατρική θεώρηση από παθολόγο ή καρδιολόγο
ιδιώτη ή από Ιατρό της Διευθύνσεως Υγειονοµικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
και η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής.
β) Φ/Ο του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος και από τις δύο όψεις και σε
περίπτωση αµφιβολίας και ιδιαίτερα ενστάσεων να παραδίδεται από τον
αθλητή το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας.
2. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζοµένων
οµάδων υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα κατά την εκ µέρους του
διαιτητή συµπλήρωση του Φ.Α.
3. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των ιαγωνιζόµενων
ποδοσφαιριστών µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των οµάδων
µπορούν να ζητήσουν σ’ αυτό το διάστηµα να τα ελέγξουν µόνο για
περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.
4. Απαγορεύεται n συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε αγώνα
πρωταθλήµατος n κυπέλλου χωρίς δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ στη

παραγ. -1- του παρόντος. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής µετάσχει στον
αγώνα n συµµετοχή του θεωρείται αντικανονική, n υπαίτια δε οµάδα, σε
περίπτωση ενστάσεως υφίσταται, τις προβλεπόµενες κυρώσεις
5. Απαγορεύεται n αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από
τον διαιτητή.
ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
α. Οι αγωνιζόµενες οµάδες βαθµολογούνται :
Σε περίπτωση νίκης µε τρεις (3) βαθµούς .
Σε περίπτωση ισοπαλίας µε ένα (1) βαθµό .
Σε περίπτωση ήττας µε µηδέν (0) βαθµούς.
β. Εάν προκύπτει στο τέλος του Πρωταθλήµατος ισοβαθµία οµάδων τότε
υπολογίζεται το αποτέλεσµα των µεταξύ των συναντήσεων και σε περίπτωση
ισοπαλίας υπολογίζεται ο συντελεστής τερµάτων της κάθε οµάδας. Εάν οι
οµάδες που θα ισοβαθµήσουν είναι παραπάνω από δύο, λαµβάνονται υπ'
όψη τα αποτελέσµατα των µεταξύ των συναντήσεων.
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου προκρίνονται στην επόµενη φάση των
play offs οι τέσσερεις
πρώτες οµάδες κάθε οµίλου οι οποίοι θα
διασταυρωθούν µεταξύ τους σε διπλούς αγώνες ως εξής:
Ο πρώτος του Α΄ οµίλου µε τον τέταρτο του Β΄ οµίλου
Ο δεύτερος του Α΄ οµίλου µε τον τρίτου του Β΄ οµίλου και αντίστροφα.
Οι δύο πρώτοι κάθε οµίλου, µετά από διπλά παιχνίδια θα αποτελέσουν το
ζευγάρι του τελικού και οι δύο δεύτεροι το ζευγάρι του µικρού τελικού.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α.
1. Ποινή µιας (1) αγωνιστικής ηµέρας αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται
κατά τη διάρκεια του αγώνος.`
β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών σε περίπτωση αποβολής λόγω υβριστικής
συµπεριφοράς σε αντίπαλο παίκτη.
γ. Ποινή οριστικής αποβολής από το Πρωτάθληµα για βιαιοπραγία
κατά Διαιτητού. Και ποινή δέκα (10) αγωνιστικών σε περίπτωση
αντιαθλητικής συµπεριφοράς κατά Διαιτητή Το ύψος της ποινής θα
καθορίζεται από την οργανωτική επιτροπή
δ) Ποινή 3 αγωνιστικών ηµερών σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής
λακτίσει, κτυπήσει ή πτύσει αντίπαλο ποδοσφαιριστή.
ε. Οι ποινές επιβάλλονται µε βάση το Φ.Α. που συντάσσεται από τον
διαιτητή και δεν επιδέχονται αµφισβήτησης.
στ. Λόγω της φύσεως του επαγγέλµατος συνιστάται στους αθλητές και
λοιπούς παράγοντες των οµάδων περισσότερη ευθιξία σε θέµατα
συµπεριφοράς.
2. Σε περίπτωση υποτροπής για σοβαρά αδικήµατα θα επιβάλλεται
διαγραφή από την Ένωση

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΑΞΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Κατά το χρόνο προετοιµασίας των οµάδων και της διεξαγωγής των
αγώνων η τάξη και η πειθαρχία των αθλητών πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε
ενέργεια, καθισταµένων υπευθύνων προς τούτο των επικεφαλής αρχηγών
των αποστολών και αρχηγών οµάδων.
Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη και υπόλογε για την πειθαρχική
συµπεριφορά των µελών της (αθλητές – λοιποί παρευρισκόµενοι) που
βρίσκονται στον πάγκο της
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.Την Οργανωτική Επιτροπή- Επιτροπή Διαιτησίας
αποτελούν:

του Πρωταθλήµατος

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Παναγιώτης, ως Πρόεδρος
ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος ως εισηγητές
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δηµήτριος και
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας ως µέλη.
2. Οι συµµετέχοντες αστυνοµικοί –Ειδικοί Φρουροί- Συνοριοφύλακες
µε την οποιοδήποτε ιδιότητα πρέπει να είναι µέλη της Ένωσης.
3.Κανένα µέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. δεν έχει δικαίωµα να
εκπροσωπεί οποιαδήποτε διαγωνιζόµενη οµάδα.
ΑΡΘΡΟ 13: ΘΕΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Στον θεσµό του Κυπέλου συµµετέχουν οι διαγωνιζόµενες οµάδες πλην
των τεσσάρων οµάδων που θα αποτελέσουν την τετράδα των αγώνων
τελικής κατάταξης, σε µονές συναντήσεις και γήπεδα κατ’ επιλογή της
Οργανωτικής Επιτροπής.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρωτάθληµα που
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη έχουν εφαρµογή και στους αγώνες
Κυπέλλου.
Εάν κατά την διάρκεια συναντήσεων Κυπέλλου δεν υπάρχει νικητής θα
εφαρµόζεται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς µεσολάβηση παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Όποιο θέµα προκύψει και δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα προκήρυξη θα
επιλύεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνοµικών Ελλάδος.

