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Πξνο: Ελώζεηο Πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ

Κύξηε Πξόεδξε
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε αλαθνξηθά κε ηελ
δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ πηινηηθνύ πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ Αλδξώλ θαη
Γπλαηθώλ πεξηόδνπ 2018.
Τελ πεξίνδν 2017 δηεμήρζε ην πξσηάζιεκα Άκκνπ κε ηελ ζπκκέηνρε 6 νκάδσλ. Η
Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία γηα ην έηνο 2018 ζέιεη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο εθείλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθώλ
κνξθώλ πνδνζθαίξνπ, όπσο είλαη ην πνδόζθαηξν Άκκνπ
Με βάζεη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ηελ
κεγάιε ηνπξηζηηθή δπλακηθή θαη ηηο παξαιίεο πνπ δηαζέηεη ε ρώξα καο, ζεσξνύκε
επηηαθηηθή αλάγθε ηελ δεκηνπξγία ελόο πξσηαζιήκαηνο Άκκνπ κε ηελ ζπκκεηνρή
όζν ην δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ.
Η αλάπηπμε ηνπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ θξίλνπκε όηη ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηηο
Ελώζεηο νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηα ζσκαηεία
ηνπο.
Τα ζσκαηεία πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη κέζσ ησλ Ελώζεσλ ηνπο λα
απνζηείινπλ ζηελ Δηεύζπλζε Αγσληζηηθνύ, ππόςε ηεο Υπνεπηηξνπήο Άκκνπ,
έγγξαθν κε ην νπνίν ζα δειώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ελ ινγσ πξσηάζιεκα
κέρξη ηελ Τεηάξηε 16 Μαΐνπ 2018
Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο Δήισζε Σπκκεηνρήο, Σπλππνζρεηηθό
Δηαηηεζίαο θιπ ζα ζαο απνζηαινύλ κε ηελ πξνθήξπμε.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα επίζεκα ζσκαηεία Πνδόζθαηξνπ άκκνπ πνπ είλαη
ήδε εγγεγξακκέλα ζην κεηξών ηεο ΕΠΟ, θαζώο θαη όια αλεμαηξέησο ηα ζσκαηεία
πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο, εηηε ηδξύζνπλ αληίζηνηρν
ηκήκα εηδηθήο κνξθήο πνδνζθαίξνπ ( πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη κε απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ, ε νπνία επηθπξώλεηαη από ηελ επόκελε Γεληθή
Σπλέιεπζε ηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ Εξαζηηερληθώλ Σσκαηείσλ ηεο Ε.Π.Ο.) είηε

πξνβνύλ ζε κηα απιή δήισζε ζπκκεηνρήο δεδνκέλνπ όηη ην πξσηάζιεκα είλαη
πηινηηθό
Έλα ζσκαηείν πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή κπνξεί λα δηαζέηεη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο
πνπ ήδε αλήθνπλ ζηελ δύλακε ηνπ ή θαη λα «εγγξάςεη» γηα ην ηκήκα ηεο εηδηθήο
κνξθήο πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζε άιια εξαζηηερληθά
ζσκαηεία πνδνζθαίξνπ 11ρ11. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ν ηξόπνο πνπ κπνξεί λα γίλεη
απηό ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε
Πξνθεηκέλνπ λα αγσληζηεί έλαο πνδνζθαηξηζηήο ζην Πξσηάζιεκα Άκκνπ, ζα
πξέπεη λα θέξεη εηδηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα επέρεη ζέζε δειηίνπ. Οη εηδηθέο

απηέο βεβαηώζεηο ζα εθδίδνληαη από ηηο Ελώζεηο, νη νπνίεο ζα επηιεγνύλ λα
δηνξγαλώζνπλ ηα αληίζηνηρα ηνπξλνπά.
Τα έμνδα ησλ αγώλσλ, όπσο απηά ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε ,πρ θόζηνο
δηαηηεζίαο ακνηβή ηαηξνύ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θ.ιπ. ζα βαξύλνπλ ηελ
Οκνζπνλδία.
Τα έζνδα ησλ Ελώζεσλ πνπ ζα δηνξγαλώζνπλ ηα ηνπξλνπά ζα πξνέξρνληαη από
ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο, από ηελ έθδνζε ησλ δειηίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ,
θαζώο θαη από ηπρόλ ζπκθσλίεο από ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο
Τν πξσηάζιεκα Άκκνπ ζα δηεμαρζεί ζε κνξθή ηνπξλνπά ζε 8 Οκίινπο. Οη Όκηινη ζα
θαζνξηζηνύλ από ηελ Επηηξνπή Δηνξγαλώζεσλ κε βάζε ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα γηα
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο.
Ο θάζε Όκηινο ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη minimum από 4 νκάδεο.
Η ηειηθή επηινγή ησλ Ελώζεσλ πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηα θαηά ηόπνπο ηνπξλνπά ζα
βαζίδεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή δπλακηθή ηνπ Ννκνύ ζηελ νπνία αλήθεη ε Έλσζε, ζηελ
ππνδνκή ησλ νξγαλσκέλσλ παξαιηώλ, θαη ζηελ ύπαξμε ε ζηελ δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο γεπέδνπ.
Μεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ πξώηεο ζηα επί κέξνπο
ηνπξλνπά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ηειηθνύο νη όπνηνη ζα δηεμαρζνπλ ζε γήπεδν ην
νπνίν ζα απνθαζηζηεί από ηελ Επηηξνπή δηνξγαλώζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
πξσηαζιεηή θαη θππειινύρνπ Ειιάδνο πεξηόδνπ 2018.
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