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ΑΡΘΡΟ

1ον : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η ΕΣΚΑΣΕ έχοντας υπόψη την ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ε.Ο.Κ., κατά την αγωνιστική περίοδο
2016-17, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω
πρωταθλήµατα, τα οποία προκηρύσσει και που θα διεξαχθούν
µε µέριµνα και ευθύνη της και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ισχύοντος αθλητικού Νόµου, του καταστατικού και των
κανονισµών της Ε.Ο.Κ, τους κανονισµούς παιδιάς, καθώς και
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆Σ της
ΕΣΚΑΣΕ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 08/10/16 έως 14/5/17
2.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 15/10/16 έως 14/5/17
3.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ
(*)
έως 14/5/17
4.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
29/01/17 έως 14/5/17
5.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
24/09/16 έως 26/3/17
6.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
24/09/16 έως 26/3/17
7.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ
24/09/16 έως 02/4/17
8.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 24/09/16 έως 02/4/17
(*) Για την έναρξη του πρωταθλήµατος ΑΝ∆ΡΩΝ Γ η ΕΣΚΑΣΕ θα
εκτιµήσει την κατάσταση σχετικά µε την αριθµητική δύναµη
των ∆ιαιτητών και θα αποφασίσει για τον χρόνο έναρξης.
Η ΕΣΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωµα να διεξάγει και άλλα
πρωταθλήµατα, εφ όσον κρίνει ότι ο αριθµός συµµετοχής των
οµάδων είναι ικανοποιητικός. Τα ακριβή χρονικά όρια
τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω πρωταθλήµατα καθώς
και οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωση τους, θα καθορισθούν
µε τις ειδικές προκηρύξεις, που θα εκδοθούν και θα
αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΣΚΑΣΕ.
ΑΡΘΡΟ

2ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των διαγωνιζοµένων
σωµατείων, καθορίζονται µε τις διατάξεις των κανονισµών
της Ε.Ο.Κ που αναφέρονται παραπάνω.
Αποχώρηση σωµατείου δικαιολογείται µέχρι
τρεις(3)ηµέρες πριν από την κλήρωση του συγκεκριµένου
πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ.
Σε περίπτωση µη καθόδου στον αγωνιστικό χώρο κάποιου
σωµατείου χωρίς να ειδοποιηθεί εγγράφως η Ένωση
τουλάχιστον (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα, το
σωµατείο θα επιβαρύνεται και µε τα έξοδα του αγώνα.
Σε περίπτωση µη προσέλευσης σωµατείου σε δύο αγώνες
(ανεξάρτητα από την ενηµέρωση της Ένωσης) ή τιµωρηθεί µε
µηδενισµό σε δύο (2) αγώνες από οποιαδήποτε αιτία, το
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σωµατείο αποκλείεται από το πρωτάθληµα και υποβιβάζεται
δύο κατηγορίες. ( Αρθρο 47 κανονισµών ΕΟΚ.)
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ 2η(όπως
τροποποιήθηκε )τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε οµάδα
που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο(2) αγώνες ή
αποχώρησης από την συνέχεια του πρωταθλήµατος, εφ όσον
συνέβη πριν την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου δεν λαµβάνονται
υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της
περιόδου. Αν η αποχώρηση συντελεσθεί στην διάρκεια του Β΄
γύρου, τα αποτελέσµατα των αγώνων του Α΄ γύρου παραµένουν
ισχυρά και λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού
βαθµολογικού πίνακα του πρωταθλήµατος.
Είναι ευνόητο ότι σε κάθε περίπτωση µη προσέλευσης
σωµατείου στον αγωνιστικό χώρο, το σωµατείο µηδενίζεται.
Το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να έχει τοποθετήσει
τραπέζι για την γραµµατεία του αγώνα, στο οποίο να
βρίσκονται φύλλο αγώνα, τα χρονόµετρα ( όπου δεν υπάρχουν
ηλεκτρονικά)και γενικά όσα όργανα προβλέπονται από τους
κανονισµούς παιδειάς. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα
χρονόµετρα πρέπει να είναι τα ειδικά επιτραπέζια για
αγώνες µπάσκετ και όχι για ιδιωτική χρήση προοριζόµενα.
Επί πλέον και στα γήπεδα που διαθέτουν ηλεκτρονικά
όργανα γραµµατείας ( πίνακας, χρονόµετρα αγώνα και 24΄΄
κλπ), το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να διαθέτει
και επιτραπέζια χρονόµετρα (του αγώνα και των 24΄΄) σε
περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών χρονοµέτρων, του πίνακα
του γηπέδου, διακοπής ρεύµατος κλπ.
Τα σωµατεία - µέλη της ΕΣΚΑΣΕ, οφείλουν να
γνωστοποιήσουν πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου
στα γραφεία της Ένωσης εγγράφως τα ονοµατεπώνυµα των
µελών του ∆Σ του σωµατείου τους, τις διευθύνσεις και τα
τηλέφωνα των υπευθύνων των τµηµάτων του αθλήµατος, τα
ονοµατεπώνυµα των προπονητών τους καθώς και όλα τα
ζητούµενα στοιχεία σύµφωνα µε το έντυπο που θα σας
αποσταλεί από την Ένωση. Επίσης σε οποιαδήποτε µεταβολή
των παραπάνω στοιχείων το σωµατείο οφείλει να ενηµερώνει
εγγράφως την ΕΣΚΑΣΕ.
Σε οποιαδήποτε κατηγορία πρωταθλήµατος, αγώνας που
ήθελε αναβληθεί, µαταιωθεί ή ευρεθεί σε εκκρεµότητα δεν
θα επιφέρει διακοπή του πρωταθλήµατος,( ή αλλαγή του
προγράµµατος), ο δε αγώνας αυτός θα διεξαχθεί, µε µέριµνα
της ΕΣΚΑΣΕ στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Τα σωµατεία που θα συµµετέχουν στο
πρωτάθληµα ΑΝ∆ΡΩΝ Α! της ΕΣΚΑΣΕ πρέπει να συµµετέχουν
υποχρεωτικά και στο πρωτάθληµα ΠΑΙ∆ΩΝ, σε αντίθετη
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περίπτωση θα επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης δύο βαθµών από
το πρωτάθληµα ΑΝ∆ΡΩΝ Α που θα συµµετέχουν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Τα σωµατεία υποχρεούται στις φανέλες των
αθλητών/τριών να χρησιµοποιήσουν τους αριθµούς από (4)
έως (19).
ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ειδικά στα Πρωταθλήµατα Γυναικών – Νεανίδων –
Κορασίδων και το κύπελλο Ελλάδος Γυναικών θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου µπάλες ( SIZE – 6).
Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν
στην φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης
των αθλητών/τριων της µε 4 τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε
αυτή του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 3ον : ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
Τα γήπεδα που δηλώνονται από τα σωµατεία να
χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να έχουν
χαρακτηριστεί κατάλληλα και να τους έχει παραχωρηθεί η
σχετική άδεια λειτουργίας.
Τα σωµατεία υποχρεούνται µε την δήλωση συµµετοχής
να δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο γήπεδο προσκοµίζοντας στην
Ένωση βεβαίωση παραχώρησης γηπέδου από τον αρµόδιο φορέα
που ανήκει το γήπεδο και ένα άλλο ως εφεδρικό για την
οµαλή διεξαγωγή των πρωταθληµάτων.
Τα σωµατεία επίσης υποχρεούνται µε την δήλωση
συµµετοχής και για τα δύο γήπεδα - έδρες τους που θα
δηλώσουν (κύριο και δευτερεύον) να προσκοµίσουν στην
ΕΣΚΑΣΕ ΤΗΝ Ά∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ. Σε διαφορετική
περίπτωση το σωµατείο θα αγωνιστεί σε γήπεδο που θα
ορίσει η ΕΣΚΑΣΕ εφ όσον χωρίς την άδεια λειτουργίας του
γηπέδου η Περιφέρεια δεν θα εκδώσει άδεια διεξαγωγής του
αγώνα.
Επίσης στο γήπεδο και µε ευθύνη του γηπεδούχου
σωµατείου πρέπει να υπάρχει ιατρός και πλήρες φαρµακείο
για την προσφορά πρώτων βοηθειών κατά την διάρκεια του
αγώνα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το τραπέζι της γραµµατείας
και οι πάγκοι των αθλητών υποχρεωτικά θα βρίσκονται
απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων. Σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να υπάρχει στέγαστρο
πάνω από τους πάγκους των οµάδων.
Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο κρίνεται ότι έχει
ατέλειες αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν σε χρονικό
διάστηµα που θα καθοριστεί από την αρµόδια επιτροπή της
ΕΣΚΑΣΕ, διαφορετικά το γήπεδο αυτό θα αποκλεισθεί.
Εάν κατά την διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήµατος
παρουσιαστεί πρόβληµα για την χρήση κάποιου γηπέδου
πρέπει να ενηµερώνεται έγκαιρα η επιτροπή πρωταθλήµατος
και τουλάχιστον (5) ηµέρες νωρίτερα της αγωνιστικής
ηµέρας
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Μετά την έναρξη των πρωταθληµάτων δεν θα µπορεί να
γίνει αγώνας του σωµατείου σε γήπεδο που δεν το έχει
δηλώσει ως έδρα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η
επιτροπή πρωταθλήµατος.
Υπενθυµίζουµε στα σωµατεία που συµµετέχουν στην Α!
Ανδρών, καθώς και στην Β! ΑΝ∆ΡΩΝ θα αγωνίζονται σε
κλειστά γήπεδα υποχρεωτικά, σύµφωνα µε απoφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων της ΕΣΚΑΣΕ στις 22-6-97, και στις 206-99.
ΑΡΘΡΟ

4ον : ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα πρωταθλήµατα δικαιούνται να λάβουν
Παράγραφος Α:
µέρος οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του
αθλητικού Νόµου και του άρθρου 36 των κανονισµών της
Ε.Ο.Κ.
Κάθε σωµατείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα
µέχρι δώδεκα (12) αθλητές/ριες και αφορά όλα τα
πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών.
Οι ηλικίες των αθλητών/τριών που δικαιούνται συµµετοχής
είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΏΝ/ΤΡΙΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ
∆ικαιούνται να πάρουν µέρος οι γεννηµένοι τα
έτη 1999, 2000 και τέσσερις (4) αθλητές του
2001 και νεώτεροι.
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 1999, 2000 και τέσσερις (4)
αθλήτριες του 2001 και νεώτερες.

ΠΑΙ∆ΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ το 2001 και νεότεροι.

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ το 2001 και νεότερες.
ΑΝ∆ΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ανεξαρτήτως ηλικιών (µε τον περιορισµό της
παραγράφου Β )(*)
∆εν υπάρχει περιορισµός ηλικίας

Παράγραφος Β(*): Στα πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών
ΑΝ∆ΡΩΝ Α,Β,Γ, κάθε σωµατείο θα δηλώνει υποχρεωτικά δύο
(2) τουλάχιστον αθλητές που θα είναι γεννηµένοι το 1996 ή
και νεότεροι. Ο ένας εκ των δύο τουλάχιστον αθλητής
υποχρεωτικά θα αγωνιστεί κατά την διάρκεια του 1ου
ηµιχρόνου και εάν χρειαστεί θα αντικατασταθεί από άλλον
της ίδιας ηλικίας.
1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
(τραυµατισµός, ασθένεια, πέντε φάουλ κλπ) δεν είναι
δυνατόν να αγωνιστεί ο ένας τουλάχιστον αθλητής (
γεννηµένος το 1996 και νεότερος) ενός σωµατείου καθ
όλη τη διάρκεια του Α΄ ηµιχρόνου, τότε και το
αντίπαλο σωµατείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση
χρησιµοποίησης αντίστοιχου αθλητή και συγκεκριµένα
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από την χρονική στιγµή που συνέβη η αδυναµία αυτή
για το σωµατείο.
2. Στη περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω το σωµατείο
του οποίου ο/οι αθλητής/τες τραυµατίστηκε/καν ή
ασθένησε/σαν, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να
αγωνιστεί ο ένας τουλάχιστον αθλητής καθ όλη την
διάρκεια του Α΄ ηµιχρόνου, είναι υποχρεωµένο να
προσκοµίσει στην Ένωση Ιατρική βεβαίωση που θα
πιστοποιείται η ασθένεια ή τραυµατισµός του/των
αθλητή/των καθώς και η αδυναµία τους να συµµετάσχουν
στον αγώνα. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει
χορηγηθεί µόνο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ και θα είναι το πλησιέστερο στην πόλη
διεξαγωγής του αγώνα. Επίσης η βεβαίωση αυτή θα έχει
ως ηµεροµηνία εξέτασης την ίδια µε την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του αγώνα και θα αποστέλλεται στο φαξ της
Ένωσης εντός 48 ωρών από την έναρξη του αγώνα και
στη συνέχεια ταχυδροµικώς τα πρωτότυπα έγγραφα. Στην
περίπτωση που η ασθένεια ή ο τραυµατισµός είναι
εµφανής ώστε µπορεί να βεβαιωθεί εγγράφως στο φύλλο
αγώνα από τους διαιτητές ή από το αντίπαλο σωµατείο,
τότε δεν απαιτείται ιατρική βεβαίωση.
3. Σε περίπτωση που το σωµατείο έχει δηλώσει έναν µόνο
αθλητή γεννηµένο το 1996 ή και νεώτερο ο οποίος θα
αγωνιστεί κανονικά καθ όλη τη διάρκεια του 1ου
ηµιχρόνου απαλλάσσεται από την ευθύνη που προκύπτει
από την µη δήλωση συµµετοχής των δύο αθλητών της
ηλικίας αυτής στο φύλλο αγώνα.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το
παράπτωµα χαρακτηρίζεται σαν αντικανονική συµµετοχή
αθλητή µε όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισµός της ΕΟΚ.
Η ένσταση εκ µέρους σωµατείου για την µη τήρηση της
παραπάνω διάταξης µπορεί να υποβληθεί έως και πριν την
έναρξη του β ηµιχρόνου.
Για τους υπόλοιπους αθλητές δεν υπάρχει περιορισµός
ηλικίας.
Σηµείωση : Η χρησιµοποίηση ΠΑΙ∆ΩΝ και ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ στα
πρωταθλήµατα Εφήβων και Νεανίδων δεν θα αποτελέσει
πρόβληµα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο
πρωταθληµάτων.
ΑΡΘΡΟ

5ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών/τριων
αναφέρεται στο άρθρο 41 των καν. ΕΟΚ, πλην του χρόνου
ισχύος των δελτίων υγείας τους που εφαρµογή έχει το άρθρο
33 παραγρ. 9 του Ν 2725/99 ( ισχύς ενός έτους).
ΑΡΘΡΟ

6ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το
Άρθρο 47 των Κανονισµών της ΕΟΚ (2 βαθµοί για τη νίκη, 1
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βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα
που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε λιγότερους/ες των
δύο (2) παικτών/τριών / άρθρο 21 Κανονισµών Παιδιάς – και
0 βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3γ και
παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβάθµιας :
Α. Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο (2), τότε
λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες
(νίκες – ήττες – µηδενισµοί). Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο
σύνολο βαθµών , τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.
Β. Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο
που συµµετείχαν.
Γ. Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από
δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους
βαθµούς που συγκέντρωσαν , οι οµάδες που ισοβαθµούν ,
στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό
γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
∆. Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα
ισοβαθµία , τότε για τις οµάδες που συνεχίζουν να
ισοβαθµούν , λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στους
µεταξύ τους αγώνες.
Ε. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε
λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων σε όλους τους
αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
Στ. Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά
την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία
περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται
η διαδικασία των παραγράφων Α και Β.
Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων ,
τότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου Γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ.
ΑΡΘΡΟ

7ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ

Οι διαιτητές, κριτές, κοµισάριοι των αγώνων
ορίζονται από την ΚΕ∆ της ΕΣΚΑΣΕ.
Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ή απουσιάζει ο
Κοµισάριος του αγώνα, χρέη κοµισαρίου εκτελεί ο Α
διαιτητής.
Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υπεύθυνο για την
συγκρότηση της γραµµατείας σε περίπτωση που δεν έχουν
οριστεί κριτές από την ΚΕ∆.
(Βλέπε ειδικές προκηρύξεις για κάθε πρωτάθληµα)
ΑΡΘΡΟ

8ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το
Άρθρο 54 των κανονισµών της ΕΟΚ, πρέπει δε να
υποστηριχθούν µε υπόµνηµα µέσα σε 48 ώρες από την τέλεση
του αγώνα και να συνοδεύονται από 80 € ως παράβολο.
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α. Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής
εφαρµογής κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται από το
προβλεπόµενο στον ισχύοντα κανονισµό διαιτησίας όργανο
( ΚΕ∆/ΕΣΚΑΣΕ).
β. Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την
Επιτροπή Πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ.
γ. Οι ενστάσεις για την µη εφαρµογή του άρθρου 4
παράγραφος Β της παρούσης προκήρυξης θα υποβάλλονται έως
και πριν την έναρξη του β ηµιχρόνου.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου α,
ασκούνται ενώπιον του ∆Σ της ΕΣΚΑΣΕ και συνοδεύονται από
120 € ως παράβολο. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την
εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό των ενστάσεων κακής εφαρµογής
Κανονισµών Παιδιάς είναι αµετάκλητες και δεν
προσβάλλονται ενώπιον άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου β,
ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑ∆.
Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και
οι αθλητές τους, συµφωνούν, αποδέχονται καθιστούν
αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των κάθε φύσης
διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση
µε την εφαρµογή, ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του
Καταστατικού, των Κανονισµών και των Προκηρύξεων της ΕΟΚ
και της ΕΣΚΑΣΕ (µε βάση τους οποίους διεξάγονται τα
διάφορα Πρωταθλήµατα και που αποτελούν σύµβαση µεταξύ
Ε0Κ/ΕΣΚΑΣΕ, Σωµατείων και αθλητών),µόνο τα ∆ιοικητικά
όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές,
απαγορευµένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά
∆ικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ

9ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα σωµατεία, οι διοικητικοί Παράγοντες, οι Αθλητές,
καθώς και οι Προπονητές – Κώουτς, υπόκειται σε κυρώσεις
που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο και τους
κανονισµούς της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ

10ον : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α: ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ- ΚΡΙΤΩΝ
Τα έξοδα διαιτησίας και κριτών βαρύνουν το
γηπεδούχο σωµατείο , τα οποία θα καταβάλλονται διαµέσου
του σηµειωτή του αγώνα 15 λεπτά πριν την έναρξη του. Για
τον προσδιορισµό των εξόδων διαιτησίας θα σας
ενηµερώνουµε έγκαιρα από το site της ΕΣΚΑΣΕ.
B: ΕΞΟ∆Α ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ:
Επιβαρύνουν την ΕΣΚΑΣΕ.
ΑΡΘΡΟ

11ον : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στην πρωταθλήτρια οµάδα κάθε κατηγορίας απονέµεται
κύπελλο, στους δε αθλητές µετάλλια.
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ΑΡΘΡΟ

12ον : ΓΕΝΙΚΑ

Το γηπεδούχο σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε
διευκόλυνση στο αντίπαλο σωµατείο για την βιντεοσκόπηση
του αγώνα µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης
επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωµατείο η ποινή µίας (1)
αγωνιστικής κεκλεισµένων των θυρών.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη,
τους κανονισµούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που
έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συµπλήρωση αποφασίζει το ∆Σ
της ΕΣΚΑΣΕ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των
κανονισµών µέχρι την έναρξη των πρωταθληµάτων θα ισχύσουν
σε αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των
πρωταθληµάτων στα δικαιούµενα συµµετοχής σωµατεία.

.
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Παρακαλούµε συµπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ
το συντοµότερο
Προς:
Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε
Πινδάρου & Θίσβης Θήβα

Αριθ. Πρωτ:/Ηµερ:……………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:…………………………………………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………..ΤΚ:……….ΠΟΛΗ……………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..ΤΗΛ.ΓΗΠΕ∆ΟΥ:………………………
FAX:…………………………………e-mail:…………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ
KINHTO

ΣΤΑΘΕΡΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ...................................................... ΤΗΛ .................................... …………
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: .......................................... ΤΗΛ:................................... …………
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ................................... ΤΗΛ:................................... …………
ΤΑΜΙΑΣ: .......................................................... ΤΗΛ:................................... …………
ΜΕΛΗ:1 ............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
2:........................................................... ΤΗΛ:................................... …………
3............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
4............................................................ ΤΗΛ:................................... ……….
5............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
6............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
7............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ:
1............................................................ ΤΗΛ .................................... …………
2............................................................ ΤΗΛ:................................... …………
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε
ΤΗΛ:

1

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
1. . ....................................................................... ΤΗΛ:................................... …………

2.. ....................................................................... ΤΗΛ:................................... ……………
3.. ....................................................................... ΤΗΛ:................................... ……………
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ.ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΥ

Ο
Πρόεδρος

Ο
Γ.Γραµµατέας
σφραγίδα

Ονοµ/νυµο,υπογραφή

Σωµατείου
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Ονοµ/µο , υπογραφή
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :
Ε∆ΡΑ/ΠΟΛΗ:
Προς
ΕΣΚΑΣΕ- ΘΗΒΑ
Σας γνωρίζουµε ότι δηλώνουµε συµµετοχή στα παρακάτω πρωταθλήµατα περιόδου
2016-17 αποδεχόµενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισµούς της ΕΟΚ και τις διατάξεις της
ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της ΕΣΚΑΣΕ για κάθε κατηγορία .
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-17
ΑΝ∆ΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΛΕΞΗ ΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ
∆ΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝ∆ΡΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΦΗΒΩΝ
ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
ΠΑΙ∆ΩΝ
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΓΗΠΕ∆Ο 1 ( τακτικό)
ΓΗΠΕ∆Ο 2 ( εφεδρικό)
ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 1
ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 2

ηµεροµηνία ……………….
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

…………..……………….

……………………………

ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Μαζί µε την δήλωση συµµετοχής να αποσταλούν υποχρεωτικά:
1. Η σύνθεση του ∆Σ του σωµατείου σας κλπ συµπληρώνοντας το
συνηµµένο έντυπο
2. Βεβαίωση παραχώρησης του γηπέδου από τον φορέα που ανήκει
3. Άδεια λειτουργίας γηπέδου

Η δήλωση συµµετοχής να έχει φθάσει στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ
έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8/2016
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