
      

 

Αγαπεηνί ζπλαπόθνηηνη θαη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ηεο ΣΑΚΑ LIGA, 

 

Τν παξόλ θείκελν θσδηθνπνηεί (θεληξηθή ηδέα ζαξξώ ην ιέγακε ζην ζρνιείν) ηελ 

ηδέα ηνπ αξρεγνύ νκάδαο θαη ην ηη ζεκαίλεη απηό γηα κηα δηνξγάλσζε απνθνίησλ ζαλ ηε 

δηθή καο. Παξνπζηάδεηαη αθελόο ε έλλνηα ηνπ αξρεγνύ όπσο εκείο (ε Δπηηξνπή 

δηνξγάλσζεο) ηελ επηζπκνύκε γηα λα ιεηηνπξγεί νκαιά ε liga θαη αθεηέξνπ ζεκεηώλνληαη 

νη θπξηόηεξεο ππνρξεώζεηο ηνπ αξρεγνύ νκάδαο κέζα θη έμσ από ηα γήπεδα ηνπ 

Κνιιεγίνπ. 

Η ΣΑΚΑ LIGA έρεη νξγαλόγξακκα «ππξακίδαο». Σηελ θνξπθή βξίζθεηαη ν πξόεδξνο 

ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΑΚΑ, αθνύ ε δηνξγάλσζε απνηειεί ηκήκα ηνπ αζιεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΣΑΚΑ. Σηα πην θάησ επίπεδα βξίζθνληαη α) ν πξόεδξνο θαη β) ν αληηπξόεδξνο ηεο 

δηνξγάλσζεο, γ) ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο εθάζηνηε ζεζκηθέο ηδηόηεηεο πνπ θαηέρνπλ, 

δ) νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη ε) θάησ από θάζε αξρεγό νη αζιεηέο / παίθηεο ηεο νκάδαο 

ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν αξρεγόο νκάδαο είλαη ν «ζύλδεζκνο» ηεο θάζε νκάδαο κε 

ηελ επηηξνπή, θαη απηή αθξηβώο ε ηδηόηεηα είλαη γηα ηε ΣΑΚΑ LIGA απηή πνπ ν θάζε 

αξρεγόο νθείιεη λα ηνλίδεη πξώηηζηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Με άιια ιόγηα, ν 

παξάγνληαο «θιεηδί» ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΣΑΚΑ LIGA είλαη όηη ν αξρεγόο νθείιεη λα 

πξνηάζζεη ην ζπλνιηθό ζπκθέξνλ ηεο δηνξγάλσζεο (όπσο θάζε θνξά απηό εθθξάδεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή) πάλσ από ην ζηελά «νκαδηθό». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ελ ελεξγεία αξρεγόο : 

 Δίλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ζπλελλόεζε, ηα κελύκαηα θαη ηα νπνηαδήπνηε 

αηηήκαηα ηεο νκάδαο ζηε δηνξγάλσζε. Καλέλαο άιινο παίθηεο δε κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηνλ αξρεγό (εθηόο αλ ζπληξέρεη ιόγνο αλώηεξεο βίαο), δε κπνξεί ι.ρ. 

λα δεηήζεη αλαβνιή παηρληδηνύ, ξεπό ή λα ππνβάιιεη θάπνηα έλζηαζε.  

 Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο δηνξγάλσζεο από ηελ νκάδα ηνπ. 

Οθείιεη λα έρεη δηαβάζεη ηνλ Καλνληζκό, ζεσξείηαη όηη ηνλ έρεη ππνγξάςεη θαη ηνλ 

απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπ θαη ζε θάζε άξζξν ηνπ ρσξηζηά θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηνλ εμεγήζεη ζε θάζε παίθηε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθέο γξακκέο. 



 Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ ηνπ κέζα ζην γήπεδν. Σε πεξίπησζε 

δηακαξηπξηώλ, θαζαξίαο, νπνηαζδήπνηε ζπκπεξηθνξάο κε πξνζήθνπζαο ζε απόθνηην, 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπκκόξθσζε ησλ παηθηώλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη, αλ αδξαλήζεη 

είλαη ζπλππεύζπλνο γηα απηνύο θαη ηηκσξείηαη βάζεη Καλνληζκνύ θαη απηόο. 

 Δίλαη αξκόδηνο λα «πεξλάεη» ηα κελύκαηα ηεο Δπηηξνπήο ζηελ νκάδα ηνπ, λα επηβάιιεη 

ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη από ηε δηνξγάλσζε ζηνπο παίθηεο ηνπ θαη λα ξπζκίδεη ηελ 

ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο ηνπ ζαλ λα είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Απηό ζεκαίλεη 

όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζηελό ζπκθέξνλ κηαο νκάδαο θαη ε νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο δε 

ζπκπίπηνπλ, είλαη ππνρξέσζε ηνπ εθάζηνηε αξρεγνύ λα ζπληάζζεηαη κε ηελ Δπηηξνπή 

θαη όρη λα δξα σο «αξρεγόο νκάδαο» κε ηελ πνδνζθαηξηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. 

 Δίλαη ππεύζπλνο λα ηεξεί ηνλ Καλνληζκό ζε όια ηα επηκέξνπο ζέκαηα αθόκε θαη ζε 

βάξνο ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ παίθηε ηνπ (ι.ρ. όζνλ αθνξά ηηο ηάπεο, ηα γπαιηά, ηηο 

εκθαλίζεηο, ηηο ηηκσξίεο, ηηο αληηθαλνληθέο ζπκκεηνρέο) θαη είλαη είηε ζπλππεύζπλνο είηε 

ν κόλνο ππεύζπλνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ Καλνληζκνύ. 

 Δίλαη ππεύζπλνο ώζηε λα εκθαλίδεηαη εγθαίξσο ε νκάδα ηνπ ζην γήπεδν γηα λα 

αγσληζηεί θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηό δε γίλεη λα πεξάζεη ζηνπο παίθηεο ηνπ ηελ 

ππνρξέσζε λα αγσληζηεί ε νκάδα ιηγόηεξν ρξόλν (όπσο ν Καλνληζκόο νξίδεη) ή αθόκε 

θαη λα ράζεη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα επηθαιείηαη άγλνηα ηνπ Καλνληζκνύ ζε θαλέλα ζέκα. 

 Λακβάλεη όια ηα mail από ηε δηνξγάλσζε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη 

ζρεηηθά όινπο αλεμαηξέησο ηνπο παίθηεο ηνπ κε όπνηνλ ηξόπν θξίλεη απηόο πξόζθνξν, 

είλαη όκσο θαη ν κόλνο ππεύζπλνο αλ απηό δελ γίλεη (ι.ρ. ζε πεξίπησζε κε ελεκέξσζεο 

ηηκσξεκέλνπ αζιεηή). 

 Δίλαη ν κνλαδηθόο αξκόδηνο λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπγθεληξώζεηο αξρεγώλ. Μόλνλ 

γξαπηώο κπνξεί λα νξίζεη άιινλ παίθηε ηεο νκάδαο ηνπ, νθείιεη όκσο λα ηνλ 

ελεκεξώζεη γηα όια όζα πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ θείκελν. 

 Δίλαη ππεύζπλνο γηα επηκέξνπο ππνρξεώζεηο ηεο νκάδαο ηνπ ζηε liga (απόδνζε ηεο 

εηήζηαο ζπλδξνκήο, παξαγγειία εκθαλίζεσλ, λα έρεη κηα κπάια γηα ηελ πξνπόλεζε ηεο 

νκάδαο ηνπ, λα θάλεη ελέξγεηεο ώζηε λα εκθαλίδεηαη νξγαλσκέλα ε νκάδα ηνπ ζην 

γήπεδν, λα κε ράλνληαη κπάιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηθνπξηθά κε ηνλ παξαηεξεηή 

θιπ.). 

 Με ηε ινγηθή, ηέινο, όηη γλσξίδεη όζν θαλείο ηνπο παίθηεο ηνπ, είλαη ππεύζπλνο ώζηε λα 

θξαηά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο ηνπ (κεκνλσκέλνη παίθηεο αιιά θαη ζπλνιηθά) ζηα 



πςειά «Κνιιεγηαθά» επίπεδα πνπ εκείο ζέινπκε λα βξίζθεηαη ε liga. Απηό ζεκαίλεη 

αιιαγή όηαλ «κπξίδεη κπαξνύηη», επέκβαζε όηαλ ππάξρεη εκπινθή παίθηε – δηαηηεηή, 

ζηήξημε ηνπ παξαηεξεηή θαη ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο όηαλ ππάξμεη 

θάπνην πξόβιεκα ζην γήπεδν.  

 

Θπκίδνπκε : Βαζηθό καο κέιεκα (άξα θαη ππνρξέσζε ηνπ αξρεγνύ) είλαη λα παίδνπκε κε 

θαλόλεο θαη λα δηαζθεδάδνπκε, όρη λίθεο θαη έπαζια κε θάζε θόζηνο. Αλαγλσξίδνπκε ηελ 

αμία θαζελόο από εζάο ζηε δσή θαη θεξόκαζηε κε ζεβαζκό θαη κε αλαγλώξηζε ζηνλ θόπν 

όισλ καο. Να μέξεηε επίζεο όηη εκείο, σο Δπηηξνπή, γλσξίδνπκε ηελ ζπλερή, άνθλε θαη 

αθηινθεξδή πξνζπάζεηα ηνπ αξξώζηνπ κε ηε κπάια / αξρεγνύ νκάδαο ΣΑΚΑ LIGA θαη ζαο 

επραξηζηνύκε πξνθαηαβνιηθά γηα ην δύζθνιν θαη άραξν πνιιέο θνξέο ξόιν ζαο ζηε 

δηνξγάλσζε! 

 

Καιή επηηπρία ζε θαιό θνπξάγην ζε όινπο! 

 

Ο   Πξόεδξνο ηεο ΣΑΚΑ LIGA 

Μηράιεο Ισαθεηκίδεο ’88 

 

 


