Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολύχρονης
προσπάθειάς της για την καλλιέργεια, ανάδειξη και διάδοση του ποδοσφαίρου και στην
επιθυμία της να μην μείνει ξεχασμένη η προσφορά των ανθρώπων που τίμησαν το
ποδόσφαιρο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στη συνεδρίασή του της 19-092018 (90ή),
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το 23o Πρωτάθλημα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της αγων. περ. 201 8 – 2019 και το 4o
Κύπελλο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της αγων. περ. 2018 – 2019, στα οποία θα
συμμετέχουν ομάδες που συγκροτήθηκαν από παλιούς ποδοσφαιρ ιστές του νομού
Θεσσαλονίκης.
Σκοπός των διοργανώσεων αυτών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους παλιούς
ποδοσφαιριστές να θυμηθούν το παρελθόν και να διδάξουν στους νέους τα μυστικά του
ποδοσφαίρου.
Οι αγώνες των παραπάνω διοργανώσεων γίνονται σύμφωνα με του ς όρους που
ακολουθούν:
ΑΡΘΡΟ 1Ο :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος Παλαιμάχων ορίζεται η Δευτέρα 15
Οκτωβρίου 2018 και η ημερομηνία έναρξης του Κυπέλλου Παλαιμάχων ορίζεται η Δευτέρα 8
Οκτωβρίου 2018.
Οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Δευτέρα ή Tετάρτη με τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Πρωταθλήματος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών. Οι ομάδες θα ενημερώνονται
έγκαιρα για το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής και τον τρόπο διεξαγωγής
των αγώνων με συνεχείς ανακοινώσεις της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας μέσω του site της
(www.epsm.gr) ή του ημερήσιου τοπικού Τύπου. Κανένας προγραμματισμένος αγώνας δεν
μπορεί να αναβληθεί, ακόμη και αν συμφωνήσουν οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. Η
Ε.Π.Π.Π. σε έκτακτες περιπτώσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κοινωνικό γεγονός κ.α.)
έχει τη δυνατότητα αναβολής κάποιου αγώνα (πρωταθλήματος ή κυπέλλου).
ΑΡΘΡΟ 2Ο :

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Σύλλογοι Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του
νομού Θεσσαλονίκης που θα δηλώσουν με έγγραφό τους προς την Ένωση, την επιθυμία
συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών, καθώς
και τα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ.Μ. που διατηρούν τμήμα Παλαιμάχων.
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Οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Μ. υποχρεωτικά στη γραμματεία της
Ένωσης τη δήλωση συμμετοχής (με πλήρη στοιχεία των υπευθύνων των ομάδων και
τηλέφωνα αυτών), συνοδευμένη απαραίτητα με την κατάσταση αθλουμένων μελών, το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, αυτοπροσώπως με τον εκπρόσωπό
τους. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Μ. τις πράξεις συναίνεσης
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο για τα μέλη του συλλόγου, όσο
και για όλα τα αθλούμενα μέλη τους.
3.
Ο ανώτατος αριθμός Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών που μπορεί να καταθέσει κάθε
ομάδα είναι τριάντα πέντε (35) και έχει δικαίωμα να συμπληρώσει ακόμη πέντε (5)
ποδοσφαιριστές την περίοδο διακοπής του Πρωταθλήματος ( Iανουάριος 2019).
4.
Κανένας Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα εγγραφής σε δύο
καταστάσεις αθλούμενων μελών συλλόγων ή σωματείων και ν’ αγωνίζεται σε δύο ομάδες,
είτε στο πρωτάθλημα ή στο κύπελλο, είτε σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.
Μακεδονίας ή άλλης Ένωσης.
5.
Οι παλαίμαχοι ποδοσ φαιριστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 38 ο
έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να είναι γεννημένοι το 19 80 και μεταγενέστερα. Κάθε ομάδα
μπορεί να συμπεριλάβει στην κατάσταση αθλούμενων μελών της και δύο (2)
ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το 1981, με την προϋπόθεση ότι είχαν δελτίο αθλητικής
ιδιότητας μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017.
6.
Όλοι οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει ή ανανεώνει η Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
7.
Όσοι διαθέτουν, ήδη από την περσινή αγωνιστική περίοδο, δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας είναι υποχρεωμένοι να το ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ με ευθύνη των ομάδων τους,
προσκομίζοντας στην Ένωση τα υπάρχοντα δελτία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αγωνίζονται
σε ομάδα που συμμετέχει στα πρωταθλήματα Ανδρών της Ε.Π.Σ.Μ. ή άλλης Ένωσης και
την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα. Όσοι θα εκδώσουν για πρώτη φορά δελτίο
αθλητικής ιδιότητας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην Ένωση υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν αγωνίζονται σε ομάδα που συμμετέχει στα πρωταθλή ματα Ανδρών της Ε.Π.Σ.Μ. ή
άλλης Ένωσης, μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου), την πρωτότυπη αστυνομική τους
ταυτότητα και μία φωτοτυπία αυτής και πράξη συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
8.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές για να συμμετέχο υν στους αγώνες οι ομάδες πρέπει
να προσκομίσουν στο διαιτητή:
Α. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας Παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που εκδίδεται ή
ανανεώνεται από την Ε.Π.Σ.Μ..
Β. Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και
Γ. Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, θεωρημένη από γιατρό (ειδικότητες μόνον:
αθλητίατρος, παθολόγος, καρδιολόγος, και γενικής ιατρικής), η οποία θεωρείται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από την Ε.Π.Σ.Μ. και εκδίδει σχετική βεβαίωση, πριν την έναρξη των
αγώνων του πρωταθλήματος ή κυπέλλου και με την προϋπόθεση ότι έ χουν
κατατεθεί στην Ένωση οι πράξεις συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους αγωνιζόμενους.

9.
Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις Υγείας
των ομάδων και δεν έχει καταθέσει
πράξη συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα πρωταθλήματος ή
κυπέλλου και δεν θα εκδίδεται ή ανανεώνεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας από την Ε.Π.Σ.Μ.
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Ομάδα που θα επιχειρήσει να αλλοιώσει ή να παραποιήσει κάποιο από τα έγγραφα
που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Μ. (δελτία αθλητικής ιδιότητας, καταστάσεις αθλουμένων μελών,
καταστάσεις υγείας), δηλαδή υποπέσει σε παράβαση και διαπιστωθεί από την Ε.Π.Π.Π. θα
επιβληθεί άμεσα η ποινή του αποκλεισμού από κάθε αγωνιστικ ή δραστηριότητα
(πρωτάθλημα ή κύπελλο) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Για κάθε περίπτωση πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Μ. ένσταση αντικανονικής
συμμετοχής ή έγγραφη καταγγελία, όπου θα αναφέρεται σε σαφή τρόπο η παράβαση,
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την τέλεση του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 3Ο :

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος και κυπέλλου Παλαιμάχων
θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της
Ένωσης και η οποία είναι αποκλ ειστικά υπεύθυνη για τη διοργάνωση των
πρωταθλημάτων αυτών και κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο (με
χόρτο εάν είναι δυνατόν).
2. Οι ώρες έναρξης διεξαγωγής των αγώνων εντός πόλης θα ορίζονται μέχρι τις 21.00
και εκτός πόλης μέχρι τις 20.00.
3. Οι γηπεδούχες ομάδες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα όπου
ορίζονται να διεξαχθούν οι αγώνες (φωτισμός, καθαρά αποδυτήρια, ζεστό νερό κ.α.)
και έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν έγκαιρα την Επιτροπή Πρωταθλήματος
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να υπάρξουν ή
να προκύψουν.
4. Οι γηπεδούχες ομάδες πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο, το οποίο είναι
υποχρεωμένες να το δίδουν στους ιατρούς του αγώνα για χρήση.
5. Στο πλαίσιο καλής φιλοξενίας οι γηπεδούχες ομάδες οφείλουν να προσ φέρουν στις
φιλοξενούμενες ομάδες ένα κιβώτιο με 24 μικρά νερά.
ΑΡΘΡΟ 4Ο :

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι ΑΤ Α Ξ Ε Ι Σ

1.
Α. Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους και οι
αγώνες πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε δύο (2) γύρους. Ο α’ γύρος θα διεξαχθεί τους
μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και ο β’ γύρος Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο
και
Β. Οι αγώνες κυπέλλου θα διεξαχθούν σε πέντε (5) φάσεις και ο τελικός αυτής της
διοργάνωσης θα προγραμματιστεί να τελεστεί το μήνα Μάιο.
2.

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ημίχρονα, το καθένα 40 λεπτών.

3.
Τους αγώνες θα διαιτητεύουν επίσημοι διαιτητές της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας., οι αμοιβές
των οποίων θα καλύπτονται από το κάθε φορά γηπεδούχο σωματείο, ύψους 15,00 ευρώ.
Ειδικά στους αγώνες του Κυπέλλου Παλα ιμάχων ποδοσφαιριστών θα ορίζονται τρεις
διαιτητές και οι αμοιβές τους μαζί με αυτήν του ιατρού - υπεύθυνου Α’ βοηθειών θα
καλύπτονται ισόποσα και από τις δύο (2) ομάδες. Σύνολο αμοιβής 60,00 ευρώ, δηλαδή
30,00 ευρώ για κάθε ομάδα.
4.
Όλοι οι αγώνες θα καλύπτονται από υπεύθυνους ιατρούς – υπεύθυνους Α΄
βοηθειών, οι οποίοι θα ορίζονται από την Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Μ., οι αμοιβές
των οποίων (15,00 ευρώ) θα καλύπτονται από την κάθε φορά φιλοξενούμενή ομάδα.
Οι γηπεδούχες ομάδες θα καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης του διαιτητή, ενώ οι
φιλοξενούμενες ομάδες θα καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης του ιατρού - υπεύθυνου Α’
βοηθειών.
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Κάθε ομάδα επιτρέπεται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα συνολικά μέχρι είκοσι (20)
ποδοσφαιριστές τόσο για τους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου παλαιμάχων
ποδοσφαιριστών και έχουν το δικαίωμα ν’ αγωνίζονται όλοι ελεύθερα και καθ’ όλη τη
διάρκεια του αγώνα (π.χ. όποιος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται και γίνει αλλαγή στη διάρκεια
του αγώνα, ο ίδιος ΔΕΝ μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και λογίζεται ως αντικανονική
συμμετοχή).
6.
Στους αγώνες κυπέλλου κάθε ομάδα επιτρέπεται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα
συνολικά μέχρι είκοσι (20) ποδοσφαιριστές και από τους αναπληρωματικούς έχουν το
δικαίωμα ν’ αγωνίζονται επτά (7) ποδοσ φαιριστές εξ’ αυτών ως αλλαγή.
7.
Αγώνας που αναβάλλεται δικαιολογημένα (δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
ακαταλληλότητα γηπέδου) θα επανορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και τουλάχιστον δύο
(2) ημέρες μετέπειτα από κάποιον άλλον αγώνα.
8.
Αγώνας που δεν θα πραγματοποιείται με ευθύνη της μίας από τις αγωνιζόμενες
ομάδες θα κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που δεν έχει καμία ευθύνη και με σκορ 3 -0. Το
ίδιο ισχύει και αν κάποια ομάδα δεν κατέβει ν’ αγωνιστεί αδικαιολόγητα.
9.
Σε περίπτωση αποβολής Παλαίμαχου ποδοσφαιριστή απ ό αγώνα πρωταθλήματος
ή κυπέλλου, η τιμωρία του θα εκτίεται στον συγκεκριμένο αγώνα, δηλαδή η ομάδα του θα
αγωνίζεται με λιγότερο ποδοσφαιριστή, δεν θα αναπληρώνεται ο τιμωρημένος
ποδοσφαιριστής και θα συμμετέχει κανονικά στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδ ας του.
Σε περίπτωση, όμως, που υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα (απόπειρα βιαιοπραγίας σε
αντίπαλο ή σε διαιτητή), θα τιμωρείται παραδειγματικά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Οι παραπάνω ποινές θα ισχύουν είτε για
αγώνες πρωταθλήματος, είτε για αγώνες κυπέλλου.
10.
Ενστάσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών μπορούν να κατατεθούν στα
γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. δύο (2) εργάσιμες ημέρες ύστερα από την τέλεση του αγώνα ή
πλαστοπροσωπ ίας κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν απ ό τη λήξη του. Το παράβολο
της ένστασης ορίζεται 30,00 ευρώ. Σε περίπτωση κατά την οποία η ένσταση γίνει ΔΕΚΤΗ το
παράβολο επιστρέφεται στην ενιστάμενη ομάδα.
11.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να καταβάλουν το
πόσο των 50,00 ευρώ, στο ταμείο του Συνδέσμου Συλλόγων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
που θα έχει την ευθύνη για τη διαχείρισή του.
12.
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πρωταθλήματος σ’ όλους τους ομίλους οι
ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση θα ανακηρυχθούν πρωταθλήτριες στον όμιλό
τους. Θα ακολουθήσουν αγώνας ή αγώνες για την ανάδειξη του υπερπρωταθλήτη του 23 ου
πρωταθλήματος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών. Ο αγώνας είναι νοκ άουτ (σε περίπτωση
ισοπαλίας παράταση και πέναλτι) και θα οριστεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα επιλέξει η
Ε.Π.Π.Π. της Ένωσης.
13.
Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του 4 ου Κυπελλούχου Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο γήπεδο, κατόπιν απόφασης της
διοργανώτριας αρχής (σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση και στη συνέχεια αν χρειαστεί
θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας.
14.
Πριν την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί αγώνας
«SUPER CUP» μεταξύ της ομάδας η οποία θα κατακτήσει το 23 ο Πρωτάθλημα και της
ομάδας που θα αναδειχτεί 4η Κυπελλούχος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών.
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Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος , εφόσον υπάρχει δυνατότητα και διαθέσιμες
ημερομηνίες, ενδέχεται να διεξαχθεί αγώνας «ALL STAR» στον οποίο θα συμμετέχουν οι
καλύτεροι ποδοσφαιριστές που θα προτείνουν όλες οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν
στο 23 ο Πρωτάθλημα.
16.
Για την εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων και για τη συνέπεια των διαγωνιζόμενων
ομάδων (π.χ. αδικαιολόγητη μη προσέλευση σε αγώνες ή μη καταβολή αποζημιώσεων σε
διαιτητή ή υπεύθυνο α’ βοηθειών κ.λ.π.). οι ομάδες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να καταβάλουν
ως εγγύηση το ποσό των 50,00 ευρώ, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί, στο ταμείο του
Συνδέσμου Συλλόγων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών.
Σε περίπτωση που δεν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα από καμία ομάδα, η εγγύηση θα
επιστραφεί στις ομάδες που την κατέθεσαν στο τέλος της περιόδου. Αν, όμως, κάποια
ομάδα δεν κατέβει ν’ αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες και αποκλειστεί από τους υπόλοιπους
αγώνες πρωταθλήματος, τότε η εγγύηση ΔΕΝ επιστρέφεται.
17.
Σε περίπτωση που κάποια ομάδα κατ’ επανάληψη παραβιάσει τους π αραπάνω
όρους διεξαγωγής των αγώνων και στις δύο (2) διοργανώσεις ή τα μέλη της με τις πράξεις
τους δυσφημίσουν το άθλημα ή τη διοργανώτρια αρχή, τότε η αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλήματος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών έχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινές
σύμφωνα με τους Κανονισμούς του αθλήματος μέχρι και οριστικ ής αποβολής από τα
πρωταθλήματα και σ’ αυτήν την περίπτωση χάνεται η εγγύηση που κατέβαλε.
18.
Θα τηρείται επίσημα βαθμολογία σ’ όλους τους ομίλους για την ανάδειξη της
πρωταθλήτριας ομάδας και θα ανακοινώνεται στο site της Ένωσης (www.epsm.gr).
19.
Με ευθύνη της Ε.Π.Π.Π. και σε συνεργασία με την Ένωση Σωματείων Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών θα συγκροτηθεί μικτή ομάδα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
Θεσσαλονίκης της ΕΠΣ Μακεδονίας η οποία θα συμμετέχει σε αγώνες ειδικού σκοπού, ήτοι
φιλανθρωπικούς και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5Ο :

Τ Ε Λ Ι Κ Η Δ Ι ΑΤ Α Ξ Η

Για οτιδήποτε η παρούσα προκήρυξη δεν έχει προβλέψει αλλά και για οτιδήποτε
προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, υπεύθυνη να το ή τ α διευθετήσει με
αποφάσεις της είναι η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.
Μακεδονίας, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Σ υμβουλίου της Ένωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: …………………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: …………………………………
ΑΡΙΘ. ΤΗΛ.: …………………………………………..
ΑΡΙΘ. FAX: ……………………………………………
e-mail: …………………………………………………
Θεσσαλονίκη,
ΔΗΛΩΣΗ

/

/ 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ 23ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
και
4Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο 2 3Ο Πρωτάθλημα και 4ο Κύπελλο
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του νομού Θεσσαλονίκης περιόδου 2018 - 2019 της Ε.Π.Σ.Μ.
αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη που
παραλάβαμε.
Γι` αυτό σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Τα χρώματα της ομάδας μας είναι:
α) φανέλα:

β) παντελονάκι:

.

2. Υπεύθυνους - αντιπροσώπους του σωματείου μας ορίζουμε τους κυρίους
α)
τηλ.:
(οικία),
β)

τηλ.:

(οικία),

(εργασ.)
(εργασ.)

3. Προπονητής της ομάδας:
τηλ.:
4.

(οικία),

Η αγωνιστική μας έδρα είναι το γήπεδο

(εργασ.)
_________ που είναι ιδιόκτητο -

κοινοτικό – δημοτικό (υπογραμμίστε ανάλογα) και είναι κατάλληλο για αγώνες.
5.

Η ημέρα που επιθυμούμε να αγωνιζόμαστε είναι η _________________ και/ή ώρα________

6. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ενημερώνουμε την Επιτροπή αλλά και ενημερωνόμαστε από
αυτήν για τον ορισμό των αγώνων μας.
Με Τιμή
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

(ονοματεπώνυμο – υπογραφή, σφραγίδα)

******** Για τους αναφερόμενους στη δήλωση συμμετοχής καταθέτουμε έντυπο πράξης συναίνεσης
επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων .

