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ΡΩΤ.: 74 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α', Β, ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 2020-2021 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΙΝΑΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1) Τθν ιςχφουςα Ακλθτικι Νομοκεςία 

2) Το Καταςτατικό τθσ, τουσ Κανονιςμοφσ Ρρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ρ.Ο. και τουσ 

Κανόνεσ Ραιδιάσ 

3) Τουσ βακμολογικοφσ πίνακεσ των Σωματείων όλων των Κατθγοριϊν, περιόδου 

2019-2020 

4) Τθν υπ'αρικμ. 7/29-7-2019 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ Φλϊρινασ 

 



ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 

 

Τουσ αγϊνεσ του Εκνικοφ Ρρωτακλιματοσ Εραςιτεχνικοφ Ροδοςφαίρου 

περιόδου 2020-2021 μεταξφ των Εραςιτεχνικϊν Σωματείων: 

1) Α' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

2) Β' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Η ςυμμετοχι των ομάδων ςτα παραπάνω πρωτακλιματα και ς'όλουσ τουσ 

αγϊνεσ τουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται από τθν 

παροφςα προκιρυξθ και από τουσ Κανονιςμοφσ Ρρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ρ.Ο. 

(άρκρο 4 του Κ.Α.Ρ.) Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ υποχρζωςθ, επιβάλλονται 

κυρϊςεισ που ορίηουν οι Κανονιςμοί κατά περίπτωςθ. 

 

1.- Α' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

 

1) ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΙΟΥ 

2) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

3) ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ 

4) ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ 

5) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΑΕΤΟΥ 

6) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 



7) ΑΗΣ ΛΟΦΩΝ 

8) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΡΕΑΣΜΑΤΟΣ 

9) ΡΑΣ ΦΛΩΙΝΑ 

10) ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 

11) ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 

12) ΑΚΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ 

2.- Β' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

 

1) ΑΣΤΑΡΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ 

2) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ 

3) Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΟΥ 

4) ΑΡΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ 

5) ΔΟΞΑ ΡΑΛΑΙΣΤΑΣ 

6) ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 

7) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

8) ΘΗΣΕΥΣ ΡΟΛΥΡΟΤΑΜΟΥ 

9) ΡΑΣ ΡΕΣΡΑΣ 

10) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΡΕΛΑΓΟΥ 

11) ΔΙΑΓΟΑΣ ΒΑΙΚΟΥ 

12) ΑΤΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ 

13) ΑΤΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΙΑΣ 

14) ΗΑΚΛΗΣ ΑΜΕΝΟΧΩΙΟΥ 



15) ΒΙΤΣΙ ΔΟΣΟΡΗΓΗΣ 

16) ΑΡΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΙΟΥ 

17) ΤΟΡΑΙΟΦΟΟΣ ΤΟΡΑΙΟΥΧΟΥ 

18) ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΡΟΥΟΥ 

19) Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΟΥΣΑΣ 

20) ΑΚΙΤΑΣ ΡΟΛΥΡΛΑΤΑΝΟΥ 

21) ΕΛΡΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

22) ΕΛΡΙΔΕΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

23) ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΙΝΑΣ 

 

Επίςθσ ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτθν Κατθγορία αυτι τα ςωματεία 

που κα αναγνωριςκοφν νόμιμα, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ δθλώςεων 

τθσ Κατθγορίασ αυτισ. Τα ςωματεία που περιζπεςαν ςε αδράνεια κα ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παραπάνω Κατθγορία εφόςον νόμιμα 

επαναδραςτθριοποιθκοφν μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ δθλώςεων τθσ 

Κατθγορίασ αυτισ. 

 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ 

Η προκιρυξθ αυτι είναι πρόταςθ για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ΕΡΣ 

Φλϊρινασ ωσ διοργανϊτριασ και των ομάδων που μετζχουν ςτα παραπάνω 

πρωτακλιματα και όςα ςωματεία δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε αυτά, ςθμαίνει ότι 

αποδζχονται τθν παροφςα ωσ ςφμβαςθ. 

 

 



2. ΓΗΡΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Για τθ διεξαγωγι του πρωτακλιματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα γιπεδα που ζχουν 

από τον νόμο τθν προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ. Η γθπεδοφχοσ ομάδα ζχει 

τθν υποχρζωςθ να αναλάβει να υπάρχουν ςτθ διάκεςθ των αγωνιηόμενων, μζςα 

πρϊτων βοθκειϊν και να μεριμνεί απευκυνόμενθ ςε αρμόδιο φορζα για τθ 

παρουςία γιατροφ κατά τθν τζλεςθ των αγϊνων. 

 

3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ - (ΑΘΟ 7 ΡΑ. 4Α ΤΟΥ ΚΑΡ) 

Τα ςυμμετζχοντα ςτουσ αγϊνεσ αυτοφσ Σωματεία Α' και Β' Κατθγορίασ οφείλουν 

μζχρι και τισ 28-8-2020 να υποβάλλουν ςτθν ΕΡΣ Φλϊρινασ ζγγραφθ ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στθ διλωςθ πρζπει να γνωςτοποιοφνται τα χρϊματα του 

ςωματείου ςφμφωνα με τα δθλωκζντα χρϊματα 

 

4. ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ 

Η θμερομθνία ζναρξθσ των πρωτακλθμάτων τθσ Α' και Β' Κατθγορίασ είναι 19 

και 20-9-2020 

 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΑΘΟ 4 ΤΟΥ ΚΑΡ) 

Η ςυμμετοχι ομάδων ςτα πρωτακλιματα του άρκρου 2 παρ.1 του ΚΑΡ και 

όλουσ τουσ αγϊνεσ τουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα 

ορίηονται από τισ Ρροκθρφξεισ τουσ. Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται για Α' 

Κατθγορία 120 ΕΥΩ και Β' Κατθγορία 100 ΕΥΩ. Στθν περίπτωςθ που δεν 

τθρείται αυτι θ υποχρζωςθ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που κατά περίπτωςθ 

ορίηονται από τον ΚΑΡ. Το παράβολο των ενςτάςεων ορίηεται ςε 150 ΕΥΩ. 

 

 



6. ΕΙΣΙΤΗΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι τιμζσ των ειςιτθρίων κακορίηονται: Α' Κατθγορία 3 ΕΥΩ και Β' Κατθγορία 2 

ΕΥΩ.  

7. ΚΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η ςυμμετοχι των ποδοςφαιριςτϊν ςτο πρωτάκλθμα γίνεται με το ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΣΤΗ και τθν ΚΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ θ οποία 

κεωρείται από ιδιϊτεσ ιατροφσ μόνο ΚΑΔΙΟΛΟΓΟΥΣ ι ιατροφσ μονάδων 

(Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, Νομαρχιακών, Ρεριφερειακών ι 

Ρανεπιςτθμιακών Νοςοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ι από 

ιατροφσ ζχοντεσ οποιαδιποτε ςχζςθ με το Δθμόςιο, με ειδικότθτα 

καρδιολόγου). Η ιατρικι κεϊρθςθ ζχει ετιςια ιςχφ. Σε περίπτωςθ μθ 

προςκόμιςθσ τθσ ΚΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, θ ομάδα υφίςταται τισ 

προβλεπόμενεσ για τθν περίπτωςθ κυρϊςεισ. 

 

8. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ *ΑΘΟ 12, ΡΑ.5, 9β, 10 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΚΑΡ) 

α) Ο Διαιτθτισ του αγϊνα ορίηεται από τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ τθσ ΕΡΣ. 

β) Τα ιςχφοντα ςε περίπτωςθ που δεν προςζλκει διαιτθτισ που ζχει οριςκεί ςε 

αγϊνα τοπικοφ πρωτακλιματοσ προβλζπονται ςτο άρκρο 12, παρ.8 του ΚΑΡ. 

(Πταν ο αγϊνασ δεν γίνει χωρίσ ευκφνθ των δυο ομάδων τότε ο αγϊνασ 

επαναορίηεται από τθν διοργανϊτρια ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ΚΑΡ). 

γ) Μετά τθν ζναρξθ του αγϊνα, εμφανιςκείςα αδυναμία του διαιτθτι ι βοθκοφ 

διαιτθτι να ςυνεχίςει τον αγϊνα λόγω τραυματιςμοφ του ι αςκιςεωσ 

ςωματικισ βίασ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα των προςϊπων τθσ μιασ ι και των 

δυο ομάδων, για τα οποία *πρόςωπα+ υφίςταται αντικειμενικι τθσ ευκφνθ κατά 

τα άρκρα 29, παρ.1 και 30, παρ.1 του ΚΑΡ, αποτελεί λόγο διακοπισ του αγϊνα 

και εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που ορίηει το άρκρο 21, παρ.2γ και 3 του ΚΑΡ. 



δ) Η ΕΡΣ Φλϊρινασ δεν ζχει υποχρζωςθ να ανακοινϊςει ςτισ διαγωνιηόμενεσ 

ομάδεσ τουσ διαιτθτζσ και βοθκοφσ διαιτθτζσ που κάκε φορά ορίηονται από το 

αρμόδιο όργανο για να διευκφνουν τουσ αγϊνεσ. 

ε) Εαν το γθπεδοφχο ςωματείο δεν εξοφλιςει το ςφνολο τθσ δαπάνθσ του 

εξοδολογίου πριν τθν ζναρξθ του αγώνα, ο διαιτθτισ δεν διεξάγει τον αγώνα. 

Ο αγώνασ αυτόσ κατακυρώνεται υπζρ τθσ αντιπάλου ομάδασ και θ γθπεδοφχοσ 

ομάδα τιμωρείται με χρθματικι ποινι 100 ΕΥΩ. Επίςθσ μζχρι τθν εξόφλθςθ 

τθσ δαπάνθσ και τθσ χρθματικισ ποινισ ςτθ διοργανώτρια δεν ορίηονται οι 

αγώνεσ τθσ ομάδασ αυτισ, κατακυρώνονται δε υπερ τθσ αντιπάλου ομάδασ. 

 

9. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (ΑΘΟ 15 ΡΑ.5 ΤΟΥ ΚΑΡ) 

Η υπογραφι του Φ.Α. είναι υποχρεωτικι για τουσ αρχθγοφσ των διαγωνιηόμενων 

ομάδων ι τουσ αντικαταςτάτεσ τουσ, οι οποίοι όμωσ ζχουν δικαίωμα να 

διατυπϊνουν τυχόν διαφωνίεσ ι επιφυλάξεισ τουσ. Οι λόγοι των διαφωνιϊν ι 

των επιφυλάξεων κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να αναγράφονται ςτο Φ.Α. Σε 

περίπτωςθ άρνθςθσ τουσ να ςυμμορφωκοφν ςε αυτι τθν υποχρζωςθ και 

ανεξάρτθτα από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςε βάροσ τουσ, το Φ.Α. 

κεωρείται ιςχυρό. Η κατά τα ανωτζρω υπογραφι (ι θ άρνθςθ τθσ υπογραφισ) 

του Φ.Α. επζχει υποχρεωτικά κζςθ γνωςτοποίθςθσ του περιεχομζνου του, κακϊσ 

και των πραγματικϊν γεγονότων που αναγράφονται ςε αυτό, για τισ 

διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ. Η υπογραφι του Φ.Α. είναι υποχρεωτικι για τον 

διαιτθτι και τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ. 

 

10. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ (ΑΘΟ 17, ΡΑ.2 ΤΟΥ ΚΑΡ) 

Ομάδα που δεν κατζρχεται να αγωνιςκεί ι παραιτθκεί από αγϊνα ι αποχωριςει 

από το πρωτάκλθμα χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, τιμωρείται εκτόσ 

από τθν καταβολι κάκε ςχετικισ δαπάνθσ, με απϊλεια του αγϊνα με τζρματα 3-

0 και με πρόςτιμο *100+ ΕΥΩ. 

 



11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΑΡΑΓΟΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ (ΑΘΟ 19, ΡΑ.10, 11α ΚΑΙ ΑΘΟ 18, ΡΑ. 1γ 

ΤΟΥ ΚΑΡ) 

α) Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι γυναικϊν ςε αγϊνεσ που οι διαγωνιηόμενεσ 

ομάδεσ ςυγκροτοφνται από άνδρεσ κακϊσ και το αντίςτροφο. 

β) Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςε ομάδα ανδρϊν ποδοςφαιριςτι που δεν ζχει 

ςυμπλθρώςει το 14ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Ο διαιτθτισ υποχρεοφται να μθν 

επιτρζπει τθν ςυμμετοχι του, εάν όμωσ παρά ταφτα ο ποδοςφαιριςτισ μετάςχει 

ςτον αγϊνα, πζραν τθσ αντικανονικισ ςυμμετοχισ του, ο διαιτθτισ τιμωρείται 

από το αρμόδιο όργανο με ποινι απαγόρευςθσ διαιτθςίασ για τρεισ (3) 

τουλάχιςτον μινεσ. 

γ) Απαγορεφεται επίςθσ θ παραμονι ςτον πάγκο τθσ ομάδασ του, του 

προπονθτι που δεν παρζδωςε τθν ταυτότθτα του. Σε παράβαςθ του 

παραπάνω ο διαιτθτισ τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με 

ποινι απαγόρευςθσ διεφκυνςθσ αγώνων για τρεισ (3) τουλάχιςτον μινεσ. 

 

12. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΡΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΑΘΟ 21 ΡΑ.1α, 3, 2γ ΚΑΙ ΡΑ.8 α,β,γ 

ΤΟΥ ΚΑΡ) 

α) Αγϊνασ που δεν ζλθξε λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν ςυνεχίηεται για το 

υπολειπόμενο τθσ διακοπισ χρονικό διάςτθμα, τθν επόμενθ μζρα με ϊρα 

ζναρξθσ τθν ίδια και με τουσ ίδιουσ όρουσ που υπιρχαν κατά τθ διακοπι (π.χ. 

αρικμόσ τερμάτων, αρικμόσ ποδοςφαιριςτϊν) 

β) Αγϊνασ που δεν τελζςτθκε ι που δεν ζλθξε με υπαιτιότθτα τθσ μιασ ι και των 

δυο ομάδων προςμετράται για τθν ζκτιςθ ποινϊν μόνο τθσ ανυπαίτιασ ομάδασ 

*ποδοςφαιριςτϊν, αξιωματοφχων και τθσ ίδιασ+ και τιμωρείται όπωσ 

προβλζπεται κατωτζρω. 

 



Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τζρματα 3-0 και 

επιβάλλεται ςε αυτι χρθματικι ποινι ΕΚΑΤΟ *100+ ΕΥΩ (Άρκρο 21, Ραρ.3 του 

ΚΑΡ). 

γ) Αν ο αγώνασ δεν αρχίςει ι διακοπζι πριν από τθν κανονικι λιξθ του λόγω 

παραβάςεων των άρκρων 15, 19 και 20 του Ρεικαρχικοφ Κώδικα εκτόσ των 

ανωτζρω ποινών που προβλζπονται ςτο Άρκρο 15 του ΚΑΡ, θ υπαίτια ομάδα 

τιμωρείται με αφαίρεςθ ενόσ βακμοφ *-1+ από τον πίνακα τθσ βακμολογίασ του 

πρωτακλιματοσ που ςυμμετζχει. 

δ) Αφαίρεςθ πζντε (5) βακμών από τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο, πζντε 

(5) βακμών από τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο και χρθματικι ποινι 100 

ΕΥΩ ςτθν υπαίτια ομάδα που κα αποχωριςει από τον αγώνα μετά τθν ζναρξθ 

του (φετινι τροποποίθςθ ΚΑΡ) 

ε) Δεν είναι δυνατι θ ςυνζχιςθ ενόσ αγϊνα ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ και για 

οποιονδιποτε λόγο αν θ μια ι και οι δυο ομάδεσ παραμείνουν ςτον αγωνιςτικό 

χϊρο με λιγότερουσ από επτά (7) ποδοςφαιριςτζσ. 

ςτ) Αν ςυντρζξει τζτοια περίπτωςθ, ο διαιτθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακόψει 

τον αγϊνα ο οποίοσ και κατακυρϊνεται υπζρ τθσ ομάδασ που δεν ζχει ευκφνθ 

για τθ διακοπι του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ υπαίτια ομάδα τιμωρείται με 

απώλεια του αγώνα και χρθματικι ποινι 100 ΕΥΩ. 

η) Σε περίπτωςθ που και οι δυο ομάδεσ μείνουν με λιγότερουσ από επτά (7) 

ποδοςφαιριςτζσ, ο διαιτθτισ υποχρεοφται να διακόψει τον αγϊνα. Στθν 

περίπτωςθ αυτι κεωροφνται και οι δυο ομάδεσ υπεφκυνεσ τθσ διακοπισ, 

μθδενίηονται και επιβάλλονται και ςτισ δυο οι ανωτζρω ποινζσ. 

θ) Σε περίπτωςθ αναβολισ αγϊνα για οποιαδιποτε αιτία, αυτόσ διεξάγεται τθν 

αμζςωσ επόμενθ Τετάρτθ ςτθν ίδια οριςκείςα ζδρα χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. 

 

 

 



13. ΡΟΙΝΕΣ ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΣΤΩΝ (ΑΘΟ 10 ΤΟΥ Ρ.Κ.) 

α) Οι ποινζσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται μόνο με το Φ.Α. και αρχίηουν, 

αυτοδίκαια από τθν επόμενθ θμζρα του αγϊνα. 

β) Το Φ.Α. αποτελεί μζςο απόδειξθσ τόςο για το κφροσ του αγϊνα όςο και για τον 

πεικαρχικό ζλεγχο (ποινζσ ποδοςφαιριςτϊν). Το αρμόδιο όργανο για τθν 

επιβολι των ποινϊν αυτοφ του άρκρου εκδίδει τθν απόφαςθ του αποκλειςτικά 

με βάςθ τθσ γραμμζνεσ από τον διαιτθτι ςτο Φ.Α. παρατθριςεισ. Οι 

ακολουκοφςεσ τθ ςφνταξθ του Φ.Α. εκκζςεισ των Διαιτθτϊν δεν μποροφν να 

ανταποδείξουν το Φ.Α. ςτο ςφνολο τουσ παρά μόνο να χρθςιμεφςουν ωσ 

ςτοιχεία διευκρίνιςθσ ι ςυμπλιρωςθσ των αναγραφόμενων ςτο Φ.Α. 

παρατθριςεων του Διαιτθτι. 

γ) Στα τοπικά πρωτακλιματα επιβάλλεται χρθματικι ποινι 10 ΕΥΩ για ποινι 

αποκλειςμοφ μιασ (1) αγωνιςτικισ θμζρασ. Σε περίπτωςθ επιβολισ 

μεγαλφτερθσ ποινισ αποκλειςμοφ το ποςό των 10 ΕΥΩ πολλαπλαςιάηεται με 

πολλαπλαςιαςτι τον αρικμών θμερών αποκλειςμοφ. 

 

14 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Τα πρωτακλιματα κα διεξαχκοφν όπωσ παρακάτω: 

 

14α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ) 

Ιςχφουν γενικά όςα κακορίηονται ςτα 20 και 27 του ΚΑΡ 

 

14β) Α' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

Ζνασ (1) Πμιλοσ με δώδεκα (12) ομάδεσ. Ρρωτακλιτρια ομάδα για τθν περίοδο 

2020-2021 είναι θ πρώτθ (1θ) ομάδα τθσ βακμολογικισ κατάταξθσ θ οποία και 

ανζρχεται ςτθ Γ' Εκνικι όπωσ ορίηει θ Ε.Ρ.Ο. Υποβιβάηονται ςτθν αμζςωσ 



κατώτερθ κατθγορία για τθν περίοδο 2021-2022 οι δυο τελευταίεσ ομάδεσ του 

βακμολογικοφ πίνακα τθσ Α' Κατθγορίασ. 

 

14γ) Β' ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

Ζνασ (1) ι δυο (2) όμιλοι ομάδων, ςφμφωνα με τθν υπ'αρικμ. 81/15-7-2019 

προκιρυξθ τθσ ΕΡΣ Φλϊρινασ ο οποιοσ κα ςχθματιςτεί ανάλογα με τισ 

ςυμμετοχζσ των ομάδων ςτο πρωτάκλθμα.  

Ανζρχονται ςτθν ΑϋΚατθγορία οι δυο (2) πρϊτεσ ομάδεσ εάν είναι ζνασ όμιλοσ ι 

εάν είναι δυο (2) όμιλοι ο Ρρωτακλθτισ κάκε ομίλου. 

Εάν δεν επικυμεί κάποια από τισ δυο πρϊτεσ ομάδεσ (εφόςον είναι ζνασ όμιλοσ) 

ι από τουσ πρωτακλθτζσ κάκε ομίλου (εφόςον οι όμιλοι είναι δυο) να ανζβει 

ςτθν Α' Κατθγορία, τότε μπορεί να αναπλθρωκεί ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ από τθν 

τρίτθ (3θ) ι τζταρτθ (4θ) ομάδα του βακμολογικοφ πίνακα και ςτθ δεφτερθ 

περίπτωςθ από τθ δεφτερθ (2θ) ι τρίτθ (3θ) ομάδα του βακμολογικοφ πίνακα 

τθσ κατθγορίασ αυτισ. 

 

15. ΑΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΟΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟ 

2021-2022 

Α' Εραςιτεχνικι Κατθγορία, δώδεκα (12) ι δεκαττρείσ (13) ομάδεσ οι οποίεσ 

αυξομειώνονται ςε περίπτωςθ που υποβιβαςκεί ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΡΣ 

Φλώρινασ ςτθν Γ' Εκνικι. Σε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο λόγω μείωςθσ 

των ομάδων που λαμβάνουν μζροσ ςτο πρωτάκλθμα, θ Ε.Ε. τθσ ΕΡΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

δφνατου να πραγματοποιιςει PLAY OFF - PLAY OUT. 

Β' Εραςιτεχνικι Κατθγορία, ζνασ (1) ι δυο (2) όμιλοι που κα εξαρτθκεί από τον 

αρικμό των ομάδων που κα δθλώςουν ςυμμετοχι. 

 



Σε περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ Φλώρινασ πρζπει να 

δθμιουργθκεί εκ νζου θ Γ' Κατθγορία ΕΡΣ Φλώρινασ τθν περίοδο 2021-2022 

υποχρεωτικά ςε αυτι κα δθλώςουν ςυμμετοχι οι ομάδεσ που κα καταλάβουν 

ςτον βακμολογικό πίνακα τθσ Β' Κατθγορίασ περιόδου 2020-2021 τισ δυο [2] 

τελευταίεσ κζςεισ κακώσ επίςθσ και οι νζεσ ομάδεσ που κα δθλώςουν 

ςυμμετοχι. 

 

16. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Τα παραπάνω πρωτακλιματα διεξάγονται ςφμφωνα με τα άρκρα και τισ 

διατάξεισ του ΚΑΡ. Για κάκε τι που δεν προβλζπεται από τθν Ακλθτικι 

Νομοκεςία, τθν Οικονομικι Εγκφκλιο και τθν προκιρυξθ αυτι κα αποφαςίηει το 

Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ Φλϊρινασ. 

 

Ο Ρρόεδροσ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνιάδθσ 

 

Ο Γεν.Γραμματζασ 

Χριςτοσ Γιαπράκθσ 
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