Αρ. Πρωτ.: 58
Ημερομηνία: 18/5/2021

Προς: ΄Ολα τα Σωματεία ΕΣΚΑΣΕ
Θέμα: «Πρωταθλήματα περιόδου 2020-21»
Κύριε Πρόεδρε,
Με χαρά επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για αγωνιστικά θέματα
μετά από αγωνιστική αδράνεια περίπου (7) μηνών, προκειμένου να σας
ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Α. Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια για τη συνέχιση των
πρωταθλημάτων που είχαν διακοπεί στις 1/11/2020 έχουν πλέον
εξαντληθεί , το Δ.Σ της ΕΣΚΑΣΕ στη συνεδρίαση της 17/5/2021
αποφάσισε τα ακόλουθα:
Τα πρωταθλήματα Α! και Β! κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2020-21
διακόπτονται οριστικά και θεωρούνται ως μη γενόμενα .
Τα πρωταθλήματα Γ! κατηγορίας Ανδρών , Γυναικών καθώς και τα
τουρνουά Παμπαίδων – Παγκορασίδων περιόδου 2020-21 δεν θα
διεξαχθούν. Κατά συνέπεια στα πρωταθλήματα Ανδρών δεν
υποβιβάζεται καμία ομάδα και όλες οι ομάδες παραμένουν στις ίδιες
κατηγορίες για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.
Β. Επίσης το Δ.Σ της ΕΣΚΑΣΕ αφού έλαβε υπόψη:
1. Την βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας μας
σύμφωνα με την επιτροπή Εμπειρογνωμόνων – Λοιμοξιολόγων και τις
αποφάσεις του Υφυπουργείου Αθλητισμού για την επανέναρξη του
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού .
2. Την ενημέρωση από την ΕΟΚ περί διεξαγωγής των Πανελληνίων
πρωταθλημάτων Εφήβων- Παίδων – Νεανίδων – Κορασίδων , χωρίς
ωστόσο να έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες αυτών.
3. Το γεγονός ότι για τους αθλητές /τριες μετά από το πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα αδράνειας απαιτείται μεγάλη διάρκεια προετοιμασίας
για την επάνοδο σε ικανοποιητική αγωνιστική κατάσταση κυρίως προς
αποφυγή τραυματισμών.

4. Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων που θα διαρκέσουν από 14 - 28/6/2021
αποφάσισε τα ακόλουθα:
Η ΕΣΚΑΣΕ προτίθεται να συνεχίσει τα πρωταθλήματα ΕφήβωνΠαίδων – Νεανίδων – Κορασίδων με συνοπτικές διαδικασίες λόγω των
εδικών συνθηκών , για τα σωματεία που συμμετείχαν σε αυτά και
επιθυμούν να συνεχίσουν. Για τα σωματεία που δεν επιθυμούν να
συνεχίσουν δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ποινή.
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως
συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο για το εάν επιθυμείτε ή μη
να συμμετέχετε σε πιθανή επανέναρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των
παραπάνω πρωταθλημάτων το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Μαϊου
2021 και ώρα 14:00 , αποστέλλοντας email στην ΄Ενωση.
Σε περίπτωση μη απάντησης εντός της παραπάνω προθεσμίας η
απάντηση θα θεωρηθεί ως αρνητική .
Στη συνέχεια και ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε κάθε πρωτάθλημα και του χρονικού
διαστήματος που θα έχουμε στη διάθεσή μας από την ημερομηνία
έναρξης των αγώνων μέχρι τη προθεσμία που θα μας θέσει η ΕΟΚ, θα
ανακοινώσουμε τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων καθώς και το
πρόγραμμα αυτών. Ενημερώνουμε ότι θα προηγηθούν χρονικά τα
πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων και θα ακολουθήσουν τα
πρωταθλήματα Εφήβων – Νεανίδων. Τα σωματεία θα αγωνίζονται δύο
φορές την εβδομάδα λόγω της πίεσης του χρόνου στις έδρες τους και στις
έδρες των αντιπάλων .
Παρακαλούμε θερμά τα σωματεία που θα απαντήσουν θετικά για τη
συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα από τα πρωταθλήματα να είναι
εντελώς βέβαια για την απόφασή τους , διότι σε περίπτωση που την
ανακαλέσουν θα δημιουργήσουν επιπλέον σοβαρά προβλήματα στο
σχεδιασμό του τρόπου διεξαγωγής των πρωταθλημάτων , καθώς και
μεγάλη χρονική καθυστέρηση στη διεξαγωγή τους .
Αυτονόητο είναι ότι όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να τηρήσουν
αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται (rapid test πριν
από κάθε αγώνα , υποβολή σχετικών καταστάσεων κ.λ.π).
Ευχόμαστε σε όλους σας , καλή επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους
με μεγάλη προσοχή για να είστε όλοι υγιείς.

