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Κανονιςμόσ πρωτακλιματοσ

1. Οι ομάδεσ χωρίηονται με κλιρωςθ ςε ομίλουσ ανάλογα με τθν ςυμμετοχι , και επικεφαλισ τίκενται οι φιναλίςτ του
πρωτακλιματοσ 2013-2014 με τθ ςχετικι κατάταξθ. Πρϊτεσ κλθρϊνονται οι 4 ομάδεσ των θμιτελικϊν και ζπειτα οι
υπόλοιπεσ 4 τθσ προθμιτελικισ φάςθσ.
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2. Προκρίνονται από κάκε όμιλο ςτουσ θμιτελικοφσ οι τζςςερισ πρϊτεσ ομάδεσ και παίηουν νοκ άουτ παιχνίδια ο 1 με
τον 4ο και ο 2οσ με τον 3ο.
Οι νικιτριεσ ομάδεσ των θμιτελικϊν αγωνίηονται για τισ κζςεισ 1 και 2.
3. ε περίπτωςθ ιςοβάκμιασ 2 ομάδων ςτθ φάςθ των ομίλων, θ πρόκριςθ εξαρτάται κατά ςειρά προτεραιότθτασ από
1ον) Σο μεταξφ τουσ αποτζλεςμα, 2ον) Σθν μεγαλφτερθ διαφορά τερμάτων, 3ον) Σθν καλφτερθ επίκεςθ και 4ον)
Αγϊνασ μπαράη.
4. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ 3 ι περιςςοτζρων ομάδων προκρίνονται οι ομάδεσ με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια κατά
ςειρά προτεραιότθτασ: 1ον) Σα μεταξφ τουσ αποτελζςματα, 2ον) Σθν μεγαλφτερθ διαφορά τερμάτων ςτα μεταξφ των
ιςόβακμων μόνο ομάδων παιχνίδια, 3ον) Σθν καλφτερθ επίκεςθ, 4ον). Σθν μεγαλφτερθ διαφορά τερμάτων ςτο ςφνολο
των παιχνιδιϊν του ομίλου και 5ον) Αγϊνεσ μπαράη.
5. τα νοκ-άουτ παιχνίδια ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ ακολουκεί παράταςθ 15 λεπτϊν και πζναλτι αν χρειαςτεί (5:5) και
(1:1).
6. Η ζναρξθ των αγϊνων ορίηεται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα και οι ομάδεσ κα
πρζπει να προςζρχονται ζγκαιρα ςτον χϊρο διεξαγωγισ του αγϊνα. Οι αρχθγοί των ομάδων προςζρχονται 10 λεπτά
πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα για τθν ςυμπλιρωςθ του φφλλου αγϊνοσ. Ομάδα που δεν προςζλκει 10 λεπτά μετά τθν
ϊρα ζναρξθσ χάνει το παιχνίδι και ο διαιτθτισ κατοχυρϊνει το παιχνίδι ςτθν ομάδα που προςιλκε με ςκορ 3-0.
7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν οι φοιτθτζσ του ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ που ζχουν εγγραφεί ςτο Γραφείο
Φυςικισ Αγωγισ και τουσ ζχει εκδοκεί κάρτα μζλουσ βάςθ τθσ οποίασ ςυμπλθρϊνεται το φφλλο αγϊνοσ.
8. Δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ φοιτθτισ που ορκίςτθκε πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ. Φοιτθτισ ο οποίοσ
κατά τθν διάρκεια του πρωτακλιματοσ (με ςυμμετοχι) παίρνει πτυχίο διατθρεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ.
9. Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν με το οικείο τμιμα.
10. Οι αγϊνεσ διαρκοφν 60 λεπτά (2ϋ30ϋ). Η διάρκεια τθσ ανάπαυςθσ είναι 10 λεπτά.
11. Η βακμολογία είναι 3-1-0 αντίςτοιχα νίκθ – ιςοπαλία - ιττα.
12. Οι φιναλίςτ τίκενται επικεφαλείσ των ομιλϊν του επόμενου πρωτακλιματοσ.
13. Οι κάρτεσ δεν μεταφζρονται ςε επόμενουσ αγϊνεσ.
14. Δυο κίτρινεσ κάρτεσ ςτον ίδιο αγϊνα (=κόκκινθ) τιμωροφνται με ποινι μιασ αγωνιςτικισ.
15. Αποβολι με απευκείασ κόκκινθ κάρτα ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου παίκτθ τιμωρείται με μια αγωνιςτικι.
16. Παίκτθσ που αποβάλλεται με απευκείασ κόκκινθ κάρτα (χειροδικία, αντιακλθτικι ςυμπεριφορά, εςκεμμζνο
χτφπθμα αντίπαλου κ.τ.λ.) τιμωρείται με 2 αγωνιςτικζσ και αν κρικεί υπότροποσ αποβάλλεται από το πρωτάκλθμα.
17. Αποβολι παίκτθ ςτον τελευταίο αγϊνα τθσ ομάδασ του, θ ςυνεπαγόμενθ ποινι, εκτίετε ςτο επόμενο πρωτάκλθμα.
18. Η οργανϊτρια αρχι διατθρεί το δικαίωμα επιβολισ ποινϊν πζραν του διαιτθτι ακόμα και μετά τθν λιξθ του αγϊνα
(π.χ. ςυμπλοκι αντιπάλων ςτα αποδυτιρια, προπθλακιςμόσ διατθρϊν κατά τθν αποχϊρθςθ τουσ κ.τ.λ.).
19. Επιτρζπονται 4 αλλαγζσ παικτϊν πζραν αυτισ του τερματοφφλακα (4+1).
20. Σο δικαίωμα ζνςταςθσ ιςχφει μόνο για 30 λεπτά μετά τθν λιξθ του αγϊνα και εφ’ όςον ζχει ενθμερωκεί ο
διαιτθτισ όςο διαρκεί το παιχνίδι.

21. υγκροτείται επιτροπι ενςτάςεων, αποτελοφμενθ από 3 μόνιμα και τον υπεφκυνο ποδοςφαίρου του ΣΕΙ
ΘΕΑΛΙΑ. Η επιτροπι ςυγκροτείται και διαβουλεφεται κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ ομάδοσ και αφοφ εξθγοφνται
λεπτομερϊσ οι λόγοι τθσ ζνςταςθσ. Δικαίωμα ψιφου ζχουν όλα τα μζλθ. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ προκρίνεται θ
ψιφοσ του υπεφκυνου ποδοςφαίρου.
22. Η οργανϊτρια αρχι ζχει το δικαίωμα αναβολισ αγϊνων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο (π.χ. υποχρζωςθ αγϊνων
πανεπιςτθμιακισ ομάδασ).
23. Η οργανϊτρια αρχι μπορεί να αναβάλλει αγϊνα του πρωτακλιματοσ, κατόπιν αιτιματοσ ομάδασ αφοφ
αξιολογιςει τουσ λόγουσ που επικαλείται και εφόςον εξαςφαλίςει τθν ςυναίνεςθ τθσ αντιπάλου ομάδασ. ε
διαφορετικι περίπτωςθ θ ομάδα που δεν προςζρχεται χάνει το παιχνίδι ενϊ θ διοργανϊτρια αρχι επιφυλάςςεται για
τθν εφαρμογι του άρκρου 26.
24. Οι διαιτθτζσ του πρωτακλιματοσ είναι από τον ςφνδεςμο διαιτθτϊν ποδοςφαίρου Λάριςασ. Η κάκε ομάδα ζχει τθν
υποχρζωςθ να πλθρϊνει ςτον διαιτθτι πζντε ευρϊ για κάκε παιχνίδι.
25. Οι ομάδεσ ζχουν το δικαίωμα να πραγματοποιιςουν προπονιςεισ με κράτθςθ ςτο μεγάλο μόνο γιπεδο τισ ϊρεσ
13.00-18.00 .Οι προπονιςεισ κα διαρκοφν μιάμιςθ ϊρα το μζγιςτο. Προυπόκεςθ για τα παραπάνω είναι οι
προπονιςεισ να μθν εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία του Π.Γ. (δθλ. αν δεν υπάρχει εμβόλιμοσ αγϊνασ του
πρωτακλιματοσ ι αν δεν ζχει προγραμματιςτεί κάτι άλλο ςτο γιπεδο από το Π.Γ.). Κράτθςθ με ζνα τθλζφωνο ςτο
2410684347 ι 6947521370 ι ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ από 09.00-14.00.
26. Ομάδα που δεν ςυμμετζχει ςε προγραμματιςμζνο αγϊνα αδικαιολόγθτα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια του
πρωτακλιματοσ .
27. Οι θμερ/νίεσ οριςμοφ των αγϊνων κακορίηονται από τθ διοργανϊτρια αρχι με βάςθ τισ θμζρεσ προτίμθςθσ των
αγϊνων, τθν κλιρωςθ των ομίλων, τισ πανεπιςτθμιακζσ αργίεσ, το πρόγραμμα λειτουργίασ του Γραφείου Φυςικισ
Αγωγισ και τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ των ςυμμετεχόντων (εφόςον δθλωκοφν).
28. ε περίπτωςθ που δυο ομάδεσ ςε ζναν αγϊνα ζχουν τα ίδια χρϊματα ςτολισ, μετά από κλιρωςθ θ μία από τισ δυο
φοράει διακριτικά ι ςτολι άλλου χρϊματοσ που προμθκεφεται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ .
29. Η επικοινωνία γίνεται μόνο με τουσ επίςθμουσ εκπροςϊπουσ των ομάδων, οι οποίοι είναι φοιτθτζσ και ζχουν
δθλωκεί ςτθ φόρμα ςυμμετοχισ. Η επικοινωνία γίνεται μόνο θλεκτρονικά (e-mail) και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
τθλεφωνικά. Οι υπεφκυνοι των ομάδων υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ για τον κανονιςμό
του πρωτακλιματοσ. Επίςθσ οι εκπρόςωποι των ομάδων υποχρεοφνται να ενθμερϊνονται κακθμερινά για τα νζα, τισ
αλλαγζσ , το πρόγραμμα του πρωτακλιματοσ μζςα από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ SITE:
sports.teilar.gr.
30. Η οργανϊτρια αρχι διατθρεί το δικαίωμα επίλυςθσ προβλθμάτων ι περιπτϊςεων που δεν προβλζπονται από τον
παρόντα κανονιςμό, κακϊσ και το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ ςειράσ των αγϊνων.
31. Οι δθλωκζντεσ παίκτεσ (με ςυμμετοχι) ςτουσ 3 πρϊτουσ αγϊνεσ κα είναι αυτοί που κα ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτο υπόλοιπο του πρωτακλιματοσ.
32. Οι ομάδεσ απαρτίηονται από τμιματα ι ςχολζσ θ και από διαφορετικζσ ςχολζσ και τμιματα. Επίςθσ ζνα τμιμα
μπορεί να ςυμμετάςχει και με δφο ομάδεσ.
33. Κατά τθν παραμονι των κεατϊν ςτισ κερκίδεσ απαγορεφεται θ χριςθ πυρςϊν, κροτίδων , και οποιοδιποτε άλλων
μζςων ι ενεργειϊν μποροφν να βλάψουν τθ ςωματικι ακεραιότθτα φοιτθτϊν ι να οδθγιςουν ςτθν καταςτροφι
δθμόςιασ περιουςίασ. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι κεατζσ/οπαδοί ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ χρθςιμοποιοφν τζτοια
μζςα ι ενζργειεσ, θ ομάδα κα αποκλείεται αυτομάτωσ από το πρωτάκλθμα. Επίςθσ, το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ κα
επιφυλάςςεται για τθν άςκθςθ οποιουδιποτε ζνδικου μζςου που μπορεί να διαςφαλίςει τθν προςταςία των φοιτθτϊν
και τθν περιουςία του ΣΕΙ Θεςςαλίασ.
34. ε περίπτωςθ που μια ομάδα δεν αγωνιςτεί ςε κάποιο αγϊνα (για οποιοδιποτε λόγο, με επιφφλαξθ του άρκρου
26) χάνει τον αγϊνα με ςκορ 3-0. Ομοίωσ, αν αυτι θ ομάδα αποκλειςτεί από τθ ςυνζχεια του πρωτακλιματοσ χάνει
τουσ αγϊνεσ που δεν ζχει παίξει με ςκορ 3-0.
Ιςχφουν οι κανόνεσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Ποδοςφαίρου.

