
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1ου A.P.S. Cup  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
1. Στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ των Συλλόγων Αποφοίτων των ιδιωτικών 

σχολείων της Ελλάδας, ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (εφεξής «ΣΑΚΑ») και ο 
Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (εφεξής «ΣΑΣΜ») διοργανώνουν Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου με διακριτικό τίτλο 1ο APS Cup (Alumni of Private Schools). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά έχουν όλοι οι Απόφοιτοι των ιδιωτικών Σχολείων (ή 
σχολών με την έννοια των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
Ο έλεγχος και η έγκριση της συμμετοχής κάθε αποφοίτου αποτελεί ευθύνη του αντίστοιχου 
Συλλόγου Αποφοίτων. Κάθε συμμετοχή πρέπει να υποβληθεί προς επικύρωση στην 
Επιτροπή Διοργάνωσης του 1ου APS Cup, άλλως δε θεωρείται έγκυρη και δεν εγκρίνεται.  

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1ου APS Cup 
1. Μέλη της επιτροπής διοργάνωσης του Τουρνουά (εφεξής η « Επιτροπή») είναι τα ακόλουθα: 

a. Συντονιστής:  Μιχάλης Ιωακειμίδης '88, μέλος ΣΑΚΑ, Πρόεδρος ΣΑΚΑ LIGA 
b. Υπεύθυνες Διοργάνωσης: Λόις Κατσέλη '99, μέλος ΣΑΣΜ, Γενική Γραμματέας ΔΣ 

ΣΑΣΜ, Μέλη Ξένου '94, μέλος ΣΑΚΑ, μέλος ΔΣ ΣΑΚΑ 
c. Μέλη Επιτροπής: Μαρίνα Κονιδάρη '05, μέλος ΣΑΣΜ, Υπεύθυνη Γραφείου ΣΑΣΜ, 

Δωριλένια Λιαγουροπούλου '14, μέλος ΣΑΣΜ, μέλος ΔΣ ΣΑΣΜ 
2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του Τουρνουά, ελέγχει την τήρηση των όρων 

του παρόντος Κανονισμού, αποφασίζει για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του 
τουρνουά και είναι το αποφασιστικό όργανο σε ενστάσεις που θα υποβληθούν ενώπιόν της. 
Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές, απολύτως δεσμευτικές για τις συμμετέχουσες 
ομάδες και δεν επιτρέπεται ένσταση ή έφεση επ’ αυτών. Η Επιτροπή είναι απολύτως 
υπεύθυνη για τον ορισμό των ατόμων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δράσης, για 
τον ορισμό των αρμοδιοτήτων τους, την αμοιβή τους και το ρόλο τους στη διοργάνωση. Η 
Επιτροπή αποτελείται από εθελοντές των διοργανωτών συλλόγων αποφοίτων και για τη 
συμμετοχή των μελών της δεν θα δοθεί αμοιβή οποιασδήποτε μορφής.  

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Τουρνουά έχουν, ως ομάδες, οι Σύλλογοι 

Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων ή Ιδιωτικών Πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Ελλάδα 
με νόμιμη άδεια λειτουργίας. Κάθε Σύλλογος που επιθυμεί να συμμετέχει υποβάλλει αίτηση 
συμμετοχής, η οποία εγκρίνεται ηλεκτρονικά σε πρώτη φάση από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
κατόπιν αποστέλλει φόρμα συμμετοχής στον υπόψη Σύλλογο, με την συμπληρωμένη 
υποβολή της οποίας οριστικοποιείται η συμμετοχή στη διοργάνωση. Στην αίτηση 

�1



συμμετοχής ορίζεται Υπεύθυνος ή Υπεύθυνοι της κάθε ομάδας (εφεξής «Υπεύθυνος»), ο 
οποίος και είναι αρμόδιος για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων της ομάδας του, 
αγωνιστικών, οικονομικών, συμπεριφοράς ή άλλων. 

2. Μεμονωμένος αθλητής/απόφοιτος έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνον εφόσον 
συμπεριλαμβάνεται στη φόρμα συμμετοχής του Συλλόγου του.  

3. Τελευταία ημέρα υποβολής της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής ορίζεται από την 
Επιτροπή. Κατόπιν της ημερομηνίας αυτής, καμία μεταβολή του ρόστερ ομάδας δε γίνεται 
δεκτή πλην ειδικών εξαιρέσεων που ρητά παρέχονται για ειδικούς λόγους (ασθένεια, 
τραυματισμός) από την Επιτροπή.  

4. Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας, με αιτιολογημένη απόφασή της, 
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα προσωρινά ή 
οριστικά από τη διοργάνωση.  

5. Απαγορεύεται απολύτως η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή μη αποφοίτου – μέλους όπως αυτό 
ορίζεται στις παραγράφους Α και Γ του παρόντος Κανονισμού. Υπεύθυνοι για την ορθή 
απεικόνιση της ιδιότητας του απόφοιτου είναι οι Υπεύθυνοι των ομάδων. Απαγορεύεται 
επίσης η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε δύο ομάδες, ακόμη κι αν έχει την ιδιότητα 
του αποφοίτου δύο ή περισσότερων σχολείων ή σχολών, θα πρέπει ο ίδιος να επιλέξει μία εξ 
αυτών για να αγωνιστεί.   

6. Παροχές Συλλόγων Αποφοίτων: Για τους σκοπούς του Τουρνουά, ο ΣΑΚΑ παρέχει δωρεάν 
τα γήπεδα του ΕΕΙ όπου θα διεξαχθεί το σύνολο των αγώνων, καθώς και όσες 
δραστηριότητες μπορεί να υποστηρίξει (κερκίδες, αποδυτήρια, ντους κλπ) χωρίς την 
επιβάρυνσή του από το ΕΕΙ. Επίσης παραχωρεί τη Λέσχη του (σε κτίριο εντός του campus 
του Κολλεγίου Αθηνών) για την τελετή λήξης της διοργάνωσης και τις απονομές. Ο ΣΑΣΜ 
παρέχει τις εγκαταστάσεις του για την κλήρωση των αγώνων καθώς και όλες τις 
δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίξει εθελοντικά μέσω των αποφοίτων του (λογότυπο 
κλπ). 

7. Οικονομικές υποχρεώσεις ομάδων: Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες του Τουρνουά 
(διαιτητές, ιατροί, παρατηρητής, μπάλες, έπαθλα, παροχές γηπέδων εκτός ωραρίου σε 
προσωπικό και ό,τι άλλο απαιτηθεί που δεν αναφέρεται εδώ), ορίζεται εφάπαξ εισφορά 
κάθε ομάδας. Η εισφορά αυτή είναι υποχρεωτική και καταβάλλεται πριν την έναρξη του 
πρώτου αγώνα κάθε ομάδας. Για το 1ο APS Cup η εισφορά ανέρχεται σε ευρώ τριακόσια 
(€300) ανά συμμετέχουσα ομάδα. . Επίσης κάθε ομάδα μπορεί να προμηθευτεί με δικές της 
δαπάνες εμφανίσεις συλλεκτικές για το Τουρνουά, σε τιμή και με διαδικασία (φόρμα/
τυπώματα) που η Επιτροπή θα παρουσιάσει κατά την κλήρωση των αγώνων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εμφανίσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αν όμως ομάδα αποφασίσει να τις 
παραγγείλει θα αφορούν υποχρεωτικά όλους τους αθλητές της. Η Επιτροπή υποχρεωτικά 
παρουσιάζει προϋπολογισμό και ισολογισμό της διοργάνωσης με αναλυτική αναφορά σε 
κάθε δαπάνη στην οποία προβαίνει, και συνομολογείται εδώ ρητώς ότι οποιοδήποτε 
πλεόνασμα προκύψει θα δοθεί ως φιλανθρωπική εισφορά αθλητικού χαρακτήρα (μπάλες, 
αθλητική ένδυση και υπόδηση) σε Μη-Μερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή Σωματεία που 
έχουν κοινωφελή χαρακτήρα. Απαγορεύεται κάθε δαπάνη που δεν είναι σε γνώση όλων των 
Συλλόγων και δεν αναφέρεται στον ισολογισμό. 

8. Συμμετοχή παικτών σε ομάδες: Κάθε παίκτης μπορεί να ανήκει σε μία και μόνο ομάδα που 
συμμετέχει στη διοργάνωση. Ειδικότερα, κάθε ομάδα υποβάλει υποχρεωτικά πριν από την 
έναρξη των επίσημων αγώνων της «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στην οποία δηλώνει τα 
ονοματεπώνυμα των μελών της και τα έτη αποφοίτησής τους κατ’ ελάχιστον.  
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9. Αριθμός παικτών: Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δηλωμένους κατ’ ελάχιστο δεκαέξι (16) 
αθλητές. O τρόπος συμπλήρωσης της κατάστασης αθλητών της ομάδας εξειδικεύεται πριν 
την έναρξη των αγώνων από το Συντονιστή της Επιτροπής. 

10. Αρχηγοί – Υπεύθυνοι ομάδων: Κάθε ομάδα ορίζει τον αρχηγό της, ο οποίος καθίσταται 
υπεύθυνος για την συνολική εικόνα της στη διοργάνωση. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας είναι 
αρμόδιος για την εκπροσώπηση της ομάδας, την έγκαιρη ενημέρωση των παικτών του για 
τις ημέρες / ώρες διεξαγωγής των αγώνων, τον έλεγχο της νομιμότητας των αθλητών που 
αγωνίζονται στην ομάδα του, την πειθαρχική συμπεριφορά του συνόλου των αθλητών της 
ομάδας του κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, την εκπλήρωση των οικονομικών και πάσης 
άλλης φύσεως υποχρεώσεων της ομάδας του, την εν γένει εκπροσώπηση της ομάδας του 
και την τακτική επικοινωνία με την Επιτροπή για τα θέματα που αφορούν τη διοργάνωση. Ο 
ρόλος του κάθε Αρχηγού – Υπεύθυνου είναι σε κάθε περίπτωση να προτάσσει τις βασικές 
αρχές της διοργάνωσης όπως αυτές ορίζονται από την Επιτροπή πάνω από ατομικά 
συμφέροντα ή ακόμη και τα στενά ποδοσφαιρικά συμφέροντα της ομάδας του. Ο αρχηγός 
υπογράφει τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας του 
τους όρους του κανονισμού, τους οποίους αυτά πρέπει με τη σειρά τους να τηρούν κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης και αποδέχεται εκ μέρους της ομάδας του τους όρους αυτούς. 
Ομάδα που δεν έχει υπογράψει τον κανονισμό, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη 
διοργάνωση. Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο 
αρχηγός θεωρείται υπεύθυνος και του επιβάλλονται κυρώσεις από την Επιτροπή που 
μπορούν να φτάσουν έως και την αποβολή του ίδιου ή της ομάδας του από τη διοργάνωση. 

11. Εξακρίβωση στοιχείων: Πριν από κάθε αγώνα, κάθε ομάδα αλλά και η Επιτροπή 
αυτεπάγγελτα δικαιούνται να αιτηθούν από κοινού ή μεμονωμένα την εξακρίβωση της 
νομιμότητας συμμετοχής συγκεκριμένων παικτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει αρχηγός 
και παίκτης της υπό εξέταση συμμετοχής να αποδείξουν τη νομιμότητα της συμμετοχής 
τους με κάθε πρόσφορο μέσο (ταυτότητα, νόμιμα έγγραφα κλπ), αλλιώς δε συμμετέχουν 
στη διοργάνωση. 

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Ώρα έναρξης – Ώρα λήξης αγώνων: Οι ομάδες οφείλουν να βρίσκονται στο γήπεδο 15 λεπτά 

πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Για να ελαχιστοποιούνται οι 
καθυστερήσεις στην ώρα έναρξης των αγώνων, κάθε ομάδα μπορεί να αρχίζει τον αγώνα 
ακόμα και με εννέα παίκτες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να συμπληρωθεί η ομάδα. 
Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες θα ολοκληρώνονται την προγραμματισμένη ώρα που έχει 
ανακοινωθεί στην κλήρωση, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη διάρκεια αγώνα σε περίπτωση 
αργοπορίας ομάδας ή ομάδων. 

2. Μη προσέλευση: Εάν κάποια ομάδα δεν μπορεί να προσέλθει για να αγωνισθεί σε 
συγκεκριμένο αγώνα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής, θα 
μηδενίζεται για τον αγώνα αυτόν. 

3. Διάρκεια: Η διάρκεια των αγώνων είναι 70’, σε δύο ημίχρονα, με διακοπή 10΄στο ημίχρονο. 
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αργοπορημένης αλλά εμπρόθεσμης έναρξης αγώνα και με 
σκοπό την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε αγωνιστικής, ο διαιτητής αποφασίζει 
τη μειωμένη διάρκεια κάποιου αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, ο διαιτητής κάθε αγώνα είναι ο 
μοναδικός χρονομέτρης του, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της εκάστοτε απόφασής του 
στις αγωνιζόμενες ομάδες. 
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4. Διακοπή παιχνιδιού: Εάν διακοπεί παιχνίδι που έχει ήδη ξεκινήσει, και που τα αίτια της 
διακοπής δεν οφείλονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες, ορίζεται σε άλλη ημερομηνία και 
ξεκινάει από το σημείο που διακόπηκε, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει αλλιώς. 

5. Αναβολή: Αναβολή αγώνα αποφασίζεται μόνο από το Συντονιστή της Επιτροπής και μόνο σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 

6. Ορισμός ημέρας/ώρας αγώνα: Αρμόδιος για τον καθορισμό του προγράμματος 
(αγωνιστικές/ημέρες/ώρες/αντίπαλοι) καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι εξ 
ορισμού ο Συντονιστής της Επιτροπής διοργάνωσης. Οι ώρες των αγώνων θα προκύψουν 
κατά τη διαδικασία της Κλήρωσης των αγώνων. Από τη στιγμή της οριστικοποίησης του 
προγράμματος των αγώνων και εφεξής, κάθε ομάδα υποχρεούται να αγωνίζεται 
οποιαδήποτε μέρα και ώρα έχει οριστεί, χωρίς δικαίωμα άρνησης ή επιλογής. Άρνηση ή 
αδυναμία ομάδας να αγωνιστεί εφόσον έχει οριστεί συνεπάγεται τον αυτόματο μηδενισμό 
της για τον συγκεκριμένο αγώνα. 

7. Διεξαγωγή αγωνιστικής ημέρας: Αρμόδιος για την ομαλή διεξαγωγή κάθε αγωνιστικής 
ημέρας ορίζεται ο παρατηρητής της αγωνιστικής (θα ανακοινώνεται στις ομάδες με το 
ενημερωτικό mail προ της διεξαγωγής κάθε αγωνιστικής. Ο παρατηρητής, σε επικοινωνία 
και με την έγκριση του Συντονιστή σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητώς στον 
παρόντα Κανονισμό, παρίσταται στους αγωνιστικούς χώρους κατά τις ώρες διεξαγωγής 
αγώνων και είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που προκύπτουν στη διάρκεια της 
αγωνιστικής ημέρας. Οι αποφάσεις που λαμβάνει και ανακοινώνει ακόμη και επί τόπου είναι 
τελεσίδικες, δεσμεύουν τις συμμετέχουσες ομάδες με ποινή μηδενισμού σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και δεν επιτρέπονται ενστάσεις επ’ αυτών. 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Ο ΣΑΚΑ ως φιλοξενών Σύλλογος Αποφοίτων και η Επιτροπή είναι εντελώς αντίθετοι σε κάθε 

μορφή βίας. Απαγορεύονται κάθε μορφής επεισόδια, ακόμα και φραστικά, μεταξύ των 
αγωνιζόμενων ή κατά του διαιτητή. Αρμόδιοι για τη συμπεριφορά των ομάδων είναι οι 
Υπεύθυνοι αυτών.  

2. Υποχρέωση παικτών: Οι ομάδες και οι παίκτες αυτών οφείλουν να σέβονται τον παρόντα 
κανονισμό και τους κανονισμούς των εγκαταστάσεων τις οποίες χρησιμοποιούν και την 
αρχή του ευ αγωνίζεσθαι εν γένει. Σε κάθε περίπτωση, ομάδες και αθλητές δεσμεύονται να 
απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που θίγει τους Συλλόγους, τα σχολεία που 
εκπροσωπούν, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών (συμπαικτών–
αντιπάλων), προκαλεί ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι.  και εν γένει απέχει από τις αρχές 1

των καταστατικών των Σωματείων αποφοίτων. 
3. Συμπεριφορά: Η ομάδα, αθλητής της οποίας συμμετέχει σε επεισόδια και επιδεικνύει 

συμπεριφορά η οποία κρίνεται από τον διαιτητή του αγώνα ή την Επιτροπή ως ανάρμοστη 
και αντίθετη στον παρόντα κανονισμό, στους κανόνες των σχολείων, του Ε.Ε.Ι., ή/και των 
Συλλόγων Αποφοίτων, τιμωρείται με μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η Επιτροπή 
μπορεί, μετά από σχετική συνεδρίαση, να επιβάλλει σε ομάδα και παίκτη πρόσθετες ποινές 
που, ανάλογα με το παράπτωμα μπορούν να συμπεριλάβουν προσωρινή ή ακόμη και 
οριστική αποβολή ομάδας ή/και παίκτη από τη διοργάνωση.  

 Ε.Ε.Ι. : Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού)1
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4. Διακοπή αγώνα: Εάν συνεχίζεται η ανάρμοστη συμπεριφορά παρά τις υποδείξεις του 
διαιτητή, ο αγώνας - με απόφαση του διαιτητή - διακόπτεται οριστικά και οι ποδοσφαιριστές 
που δημιούργησαν ή/και συμμετείχαν στα επεισόδια, τιμωρούνται. Η Επιτροπή κατόπιν 
αποφασίζει για την τύχη του υπόψη αγώνα και επιβάλλει τυχόν ποινές. 

5. Υπότροπη ομάδα: Η ομάδα που θα κριθεί από τον διαιτητή ότι υπέδειξε ανάρμοστη 
συμπεριφορά και προκάλεσε επεισόδια, θεωρείται υπότροπη και σε τυχόν επανάληψη 
επεισοδίου, που θα δημιουργήσει ή συμμετέχει έστω και ένας παίχτης της, αποβάλλεται από 
τη διοργάνωση, χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά του 
διοργανωτή. 

6. Πρόκληση ζημιάς: Σε περίπτωση πρόκλησης οιασδήποτε μορφής ζημιάς (σωματικής ή 
υλικής) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη προς αποκατάσταση ή 
αποζημίωση φέρει η Επιτροπή, ο ΣΑΚΑ ή το Ε.Ε.Ι. Υπεύθυνος για την αποκατάσταση της 
ζημιάς είναι αποκλειστικά ο παίκτης που προκάλεσε την συγκεκριμένη ζημιά, σε περίπτωση 
δε που ο ΣΑΚΑ κληθεί να καταβάλει κάποια αποζημίωση, έχει αναγωγικά δικαιώματα κατά 
του συγκεκριμένου παίκτη. 

7. Επιβολή Ποινών : Η Επιτροπή (ή ο παρατηρητής της αγωνιστικής με τη συναίνεση και την 
έγκριση του Συντονιστή) είναι η μοναδική αρμόδια για την επιβολή ποινών στους αθλητές. 
Ποινές μπορούν να επιβληθούν οποτεδήποτε σε μεμονωμένο αθλητή, αρχηγό ή και ομάδα, 
συνδυαστικά ή αυτοτελώς ανάλογα με το παράπτωμα, ακόμη και αναδρομικά. Οι αποφάσεις 
της Επιτροπής από τη στιγμή που λαμβάνονται έχουν άμεση εφαρμογή, είναι τελεσίδικες και 
δεν προβλέπεται διαδικασία έφεσης επ’ αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αθλητικού 
χαρακτήρα σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν έχουν χαρακτήρα, 
φρασεολογία ή λογική δικαστηρίου, αστικού ή ποινικού. Τα δεδομένα της απόφασης 
αντλούνται από την Επιτροπή με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει σκόπιμο και ενδεικτικά αλλά όχι 
αποκλειστικά αναφέρονται τα τυχόν γραπτά στοιχεία (ενστάσεις, φύλλα αγώνος κλπ.), οι 
μαρτυρίες διαιτητή, παρατηρητή, παρόντων μελών της Επιτροπής, ακόμη και οι προφορικές 
μαρτυρίες εμπλεκομένων ή μη αθλητών/θεατών/αρχηγών. Η Επιτροπή αποφασίζει χωρίς 
την παρουσία των εμπλεκομένων αθλητών ή ομάδων (εκτός αν η ίδια κρίνει διαφορετικά) 
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καλέσει εμπλεκόμενο μέρος σε ακρόαση ή 
απολογία. 

8. Ανακοίνωση Ποινών: Οι ποινές ανακοινώνονται στους αρχηγούς των εμπλεκόμενων ομάδων 
/ τιμωρημένων αθλητών και στους παρατηρητές των αγώνων μαζί με το πρόγραμμα της 
επόμενης αγωνιστικής. Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν την αποκλειστική ευθύνη έγκαιρης 
ενημέρωσης και τήρησης των ποινών για τους αθλητές τους / τις ομάδες τους. 

9. Ευ αγωνίζεσθαι: Η Επιτροπή και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση (διαιτητές, 
παρατηρητές, αρχηγοί, παίκτες, μη αγωνιζόμενοι απόφοιτοι και απλοί θεατές) οφείλουμε να 
προστατεύουμε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Με τη λογική αυτή, η Επιτροπή επιβάλλει 
ποινές και για την αδυναμία ή τη μη πρόθεση τήρησης του ευ αγωνίζεσθαι κατά τη διάρκεια 
των αγώνων. Έτσι, περιστατικά που επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την ομαλή τέλεση 
αγώνων μπορούν να επισύρουν πλέον ποινές. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται ενδεικτικά 
(αλλά όχι αποκλειστικά), οι αποδοκιμασίες αποφάσεων των διαιτητών από μη 
αγωνιζόμενους τη στιγμή εκείνη, «ζέσταμα» ομάδας εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τρόπο 
που παρεμποδίζει τη διεξαγωγή αγώνα, ειρωνικά σχόλια ή ανάρμοστη συμπεριφορά 
εναντίον άλλων ομάδων της διοργάνωσης, διαιτητών, παρατηρητών κλπ.  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ΣΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
1. Αποδυτήρια: Οι παίχτες πρέπει να αλλάζουν στα αποδυτήρια. Συνιστούμε όμως να μην 

αφήνουν στα αποδυτήρια πολύτιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε 
αντικειμένου, ο ΣΑΚΑ, οι διοργανωτές και το Ε.Ε.Ι. δεν φέρουν καμία ευθύνη, αστικής ή 
ποινικής φύσεως. 

2. Ομοιομορφία ομάδας: Οι ομάδες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση. Πριν την έναρξη 
των αγώνων, οι Υπεύθυνοι κάθε ομάδας μπορούν να παραγγείλουν από την Επιτροπή, με 
δικές τους δαπάνες την συλλεκτική εμφάνιση του 1ου APS. Η Επιτροπή θα ενημερώσει εκ των 
προτέρων τους Υπεύθυνους για το κόστος, τα τυπώματα και όλες τις λεπτομέρειες που 
αφορούν στην εμφάνιση αυτή. Οι εμφανίσεις θα παραδίδονται, εφόσον παραγγελθούν 
εγκαίρως, πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας, με απευθείας συνεννόηση του 
Υπεύθυνου της ομάδας και του προμηθευτή των εμφανίσεων τόσο στο λειτουργικό όσο και 
στο οικονομικό τμήμα της συμφωνίας παραγγελίας. Δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή 
μεμονωμένου αθλητή ή (πολύ περισσότερο) ομάδας σε αγώνα εάν δεν φέρει 
ομοιόχρωμες εμφανίσεις. 

3. Υποδήματα–Προστασία αθλητών: Τα παπούτσια πρέπει να είναι δερμάτινα με ραβδώσεις ή 
και με σχάρα από πλαστικό. Απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση ποδοσφαιρικών 
παπουτσιών με τάπες (κάθε μορφής, υλικού, μήκους και πλήθους ταπών ανά παπούτσι) ή 
μεταλλικά τμήματα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί και αναφερθεί παίκτης που αγωνίζεται 
με τάπες, είναι υποχρέωση του αρχηγού της ομάδας του να απομακρυνθεί από το γήπεδο. 
Σε περίπτωση άρνησης του παίκτη ή αδυναμίας του αρχηγού του να τον απομακρύνει, η 
υπαίτια ομάδα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και επιβάλλονται ποινές στον υπαίτιο 
αθλητή. Οι παίκτες πρέπει να φορούν επικαλαμίδες, αλλιώς οφείλουν να γνωρίζουν ότι 
αγωνίζονται με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας και προφανώς με δική τους 
υπαιτιότητα και ευθύνη. Στους αθλητές συνιστάται να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας 
τους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

4. Απαγορεύεται να αγωνίζεται παίκτης φορώντας απλά γυαλιά (οράσεως ή ηλίου). Αθλητές 
που φορούν γυαλιά οράσεως κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικά να 
φορούν και την ειδική προστατευτική μάσκα για λόγους ασφαλείας τόσο των ιδίων όσο και 
των υπολοίπων παικτών. 

Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
Ζ1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ  
1. Η διεξαγωγή του Τουρνουά θα γίνει σε τρεις αγωνιστικές ημέρες σε κάθε περίπτωση Οι 

ομάδες βαθμολογούνται με το βαθμολογικό σύστημα που ισχύει και στα επαγγελματικά 
πρωταθλήματα της Ελλάδας (νίκη 3β., ισοπαλία 1β., ήττα 0β.). 

2. Ελλείψει ικανού χρόνου για τη διοργάνωση Τουρνουά σε ο ομίλους, το σύστημα 
διεξαγωγής, το πρόγραμμα των αγώνων ανά ομάδα και η ανάδειξη της τελικής θέσης κάθε 
ομάδας θα ανακοινωθεί στις ομάδες κατά την κλήρωση των αγώνων στους χώρους του 
ΣΑΣΜ. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα ενημερωθείτε με e-mail μετά την 
οριστικοποίηση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά. 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3. Η βαθμολογία, το πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής, τα υπόλοιπα στοιχεία των ομάδων και των 
αθλητών θα κοινοποιούνται στους Υπευθύνους των ομάδων αποκλειστικά με μορφή e-mail. 
Οι συμμετέχοντες (ομάδες/αθλητές), με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τη 
δημιουργία ομάδας και την υπογραφή του παρόντος κανονισμού, δηλώνουν υπεύθυνα ότι 
συναινούν στην ανάρτηση και χρήση των στοιχείων τους ως μελών των ομάδων της 
διοργάνωσης. 

Ζ2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος APS Cup, ισχύει ο τρέχων Κανονισμός Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), με τις ακόλουθες προσθήκες/μεταβολές  όπως διευκρινίζονται παρακάτω: 

1. Οι αγώνες θα διεξάγονται με έντεκα (11) παίκτες η κάθε ομάδα (10+1 τερματοφύλακας). 
Ελάχιστος αριθμός παικτών για να ξεκινήσει ένας αγώνας ορίζονται οι εννέα (9) παίκτες.  

2. Οι αγώνες γίνονται σε δύο (2) ημίχρονα διαρκείας τριάντα πέντε (35΄) το ένα, ή λιγότερο αν 
οι ομάδες δεν προσέλθουν εγκαίρως να αγωνιστούν βάσει προγράμματος. Ανάπαυλα 
προβλέπεται δέκα (10') λεπτά ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Εξαίρεση γίνεται μόνο κατά την 
κρίση του διαιτητή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο Δ, §.3 
του παρόντος κανονισμού. 

3. Το σύστημα βαθμολογίας των αγώνων είναι 3-1-0. 
4. Επίσημος χρονομέτρης των αγώνων είναι μόνο ο διαιτητής. 
5. Απαγορεύεται το tackling (προβολή). Tackling που βρίσκει μπάλα τιμωρείται με άμεσο φάουλ 

(και εντός περιοχής με πέναλτι). Tackling που βρίσκει παίκτη (και όχι μπάλα) από μπροστά 
τιμωρείται με άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα. Tackling από πίσω τιμωρείται σε κάθε 
περίπτωση (βρίσκει/δε βρίσκει μπάλα) με φάουλ και κόκκινη κάρτα. Επιτρέπεται στον 
τερματοφύλακα να επιχειρεί tackling στη μπάλα εντός της περιοχής τέρματός του. 

6. Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χέρια, ενώ αυτό της περιοχής με τα πόδια.  
7. Εάν επιτευχθεί τέρμα με τη «σέντρα» θεωρείται έγκυρο. 
8. Ισχύει ο κανόνας του off-side. 
9. Στην περιοχή τέρματος ο τ/φ μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του ενώ έξω από αυτή 

λειτουργεί ως κανονικός παίκτης. Στην περίπτωση που ο τ/φ χρησιμοποιήσει τα χέρια του 
εκτός περιοχής, εφαρμόζεται ο ισχύων ΚΑΠ. 

10. Σε περίπτωση αποβολής παίκτη, δεν προβλέπεται αντικατάσταση και η ομάδα που 
τιμωρείται συνεχίζει στο σύνολο του αγώνα που απομένει με παίκτη λιγότερο. 

11. Εάν επιτευχθεί τέρμα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ θεωρείται έγκυρο. 
12. Οι αλλαγές είναι απεριόριστες. Γίνονται με υπόδειξη του διαιτητή σε νεκρό διάστημα και 

μόνο η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας μπορεί να αλλάξει παίκτη.  
13. Το τείχος των αμυντικών παικτών κατά την εκτέλεση ενός άμεσου λακτίσματος τοποθετείται 

στα 9,15 μέτρα (11 βήματα). 
14. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για τη βαθμολογική τους κατάταξη ρόλο παίζουν: 

i. Τα μεταξύ τους αποτελέσματα (βαθμοί ανά αγώνα, διαφορά τερμάτων, καλύτερη 
επίθεση) 

ii. Τα συνολικά αποτελέσματα στη διοργάνωση (βαθμοί ανά αγώνα, διαφορά τερμάτων, 
καλύτερη επίθεση) 

iii. Διεξαγωγή κλήρωσης 
15. Κατά την εκτέλεση του πέναλτι ο τ/φ κινείται μόνο παράλληλα της γραμμής τέρματος και εν 

γένει εφαρμόζεται ο ΚΑΠ. 
16. Το πέναλτι εκτελείται από απόσταση 9,15m (11 βήματα) από τη γραμμή τέρματος.  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Η. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Τους αγώνες διαιτητεύουν επίσημοι διαιτητές ή καθηγητές φυσικής αγωγής ή παλαίμαχοι διαιτητές 
ορισμένοι από την Επιτροπή. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αίτηση εξαίρεσης διαιτητή, ούτε 
επιθυμία ορισμού κάποιου, ακόμη και αν είναι κοινής αποδοχής από τις αγωνιζόμενες ομάδες, Σε 
κάθε αγώνα συντάσσεται φύλλο αγώνα παρουσία του διαιτητή και των αρχηγών των 
διαγωνιζόμενων ομάδων. 

Θ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς ή τους Υπεύθυνους των ομάδων που 

συμμετέχουν στον αγώνα και ΜΟΝΟ μέχρι και τη λήξη του αγώνα. Ένσταση θεωρείται ότι 
έχει υποβληθεί εφόσον ο αρχηγός της ομάδας που την υποβάλλει δηλώσει την προς τούτο 
πρόθεσή του στον παρατηρητή της αγωνιστικής. Οι ενστάσεις αναγράφονται υποχρεωτικά 
στο φύλλο αγώνα, αλλιώς δε θεωρούνται έγκυρες. Μετά την αποχώρηση των αγωνισθεισών 
ομάδων από το γήπεδο δεν γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις. Ο διαιτητής αποστέλλει μετά 
το πέρας του αγώνα τις υποβληθείσες ενστάσεις στην Επιτροπή, η οποία και είναι η μόνη 
αρμόδια να αποφασίσει σχετικά. 

Ι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Προβλέπεται η παρουσία ιατρού (ή τελειόφοιτου ιατρικής σχολής) καθ’ όλη τη διάρκεια των 

αγώνων κάθε αγωνιστικής ημέρας. 
2. Οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται αποκλειστικά με ατομική τους ευθύνη είτε έχουν 

υπογράψει την αίτηση συμμετοχής είτε όχι.  
3. Προβλήματα υγείας: Οποιοσδήποτε πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας που καθιστά 

επικίνδυνη τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει 
στους αγώνες και εφόσον γνωστοποιήσει το ιατρικό θέμα στην Επιτροπή, η τελευταία δεν 
θα επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχούς συμβάντος με 
οποιεσδήποτε συνέπειες στην υγεία κάποιου αγωνιζόμενου, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά 
ο ίδιος αγωνιζόμενος. 

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια 

είναι η Επιτροπή Διοργάνωσης, η οποία και αποφασίζει οριστικά. 
2. Ώρες επικοινωνίας με τον Συντονιστή, Μιχάλη Ιωακειμίδη, καθημερινά από 18:00 έως 22:00 

στο τηλέφωνο 6944-612210 (e-mail: ioakmike@hotmail.com).   

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

Για την Eπιτροπή     Δήλωση αποδοχής 

Ομάδα_________________ 
        
       Ημερομηνία____________ 

Ο Υπεύθυνος___________
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