Ακινα, 16/11/2017
Αρ. Πρωτ. 5485

ΕΙΔΙΚΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ
ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ Ε..Χ.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.Χ.Α., του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ τθσ
Ο.Χ.Ε., των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Χειροςφαίριςθσ, τθσ ΓENIKHΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ
ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ τθσ Ο.Χ.Ε., τθσ ΕΙΔΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΘΛΙΚΙΑΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ τθσ
Ο.Χ.Ε., αγωνιςτικισ περιόδου 2017-2018,
ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ
το Ρρωτάκλθμα ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ B’, Αγωνιςτικισ Ρεριόδου 2017-2018.
Άρκρο 1ο. ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΟΜΑΔΩΝ
α). Στο Ρρωτάκλθμα ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ B’ μετζχουν ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΙΣ (23) ςυνολικά ομάδεσ, οι εξισ.
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ΑΕΚ
ΑΕ ΗΕΦΤΡΙΟΤ
ΑΘΘΝΑΙΚΟ ΕΒ
ΑΘΘΝΑΙΚΟ ΕΒ «2»
ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ
ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ
ΑΟ ΣΕΛΑΜΩΝΑ ΑΛΑΜΙΝΑ
Α ΑΝΟΙΞΘ ΔΙΟΝΤΟΤ
Α ΑΝΑΓΕΝΝΘΘ ΒΤΡΩΝΑ
Α ΔΙΑ ΜΟΧΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ
Α ΚΟΡΩΠΙΟΤ «Γ ΠΑΠΑΙΔΕΡΘ»
ΑΕ ΔΟΤΚΑ
ΓΑ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ
ΓΝΟΝ «Ο ΑΡΘ»
Γ ΑΣΕΡΑ ΜΕΛΙΙΩΝ
ΔΑ ΑΡΑΦΘΝ
ΕΝ ΒΡΙΛΘΙΩΝ
ΘΛΤΙΑΚΟ ΑΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕ SPORTS CLUB
ΙΩΝΙΚΟ ΑΝΦ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ
ΟΦ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ Γ

β). Τα Σωματεία που κα αποςφρουν εγγράφωσ τθ ςυμμετοχι τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ
κλιρωςθσ, δε κα ςυμμετάςχουν ςτθν κλιρωςθ και δε κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον πίνακα τθσ
βακμολογίασ.
γ). Τα αποτελζςματα των διεξαχκζντων αγϊνων, των ςωματείων που αποχωροφν ι
αποκλείονται για οποιοδιποτε λόγο από το Ρρωτάκλθμα παραμζνουν ιςχυρά ωσ προσ το
αποτζλεςμά τουσ. Οι προγραμματιςμζνοι μετά τθν αποχϊρθςθ ι τον αποκλειςμό τουσ
αγϊνεσ, κατοχυρϊνονται υπζρ των αντιπάλων ςωματείων με τζρματα 10-0.
δ). Οι ομάδεσ που κα αρχίςουν αγωνιηόμενεσ ςτο πρωτάκλθμα αλλά με δικι τουσ
υπαιτιότθτα μθδενιςκοφν ςε δφο (2) ςυνολικά αγϊνεσ, κα αποβάλλονται από το
Ρρωτάκλθμα.
ε). Οι υπόλοιποι αγϊνεσ τουσ, βάςει του προγράμματοσ, κα κατακυρϊνονται υπζρ των
αντιπάλων τουσ με τζρματα 10-0.
Άρκρο 2ο. ΚΛΘΡΩΘ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ
Θ Κλιρωςθ των αγϊνων του Ρρωτακλιματοσ κα πραγματοποιθκεί τθν Ρζμπτθ 16
ΝΟΕΜΒΙΟΥ 2017 και ϊρα 14:00, ςτα γραφεία τθσ Ε.Σ.Χ.Α., επί τθσ οδοφ 3θσ Σεπτεμβρίου
56 - 3οσ όροφοσ.
Άρκρο 3ο. ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Με το πρόγραμμα των αγϊνων κα κακορίηονται οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των αγϊνων, οι
ϊρεσ ζναρξθσ και οι ζδρεσ των γθπεδοφχων ςωματείων.
Το πρόγραμμα του πρωτακλιματοσ κα κοινοποιθκεί ςτα Σωματεία μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ
Άρκρο 4ο. ΘΜΕΡΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ
ΕΝΑΞΘ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΟΣ: 25-26/11/2017
ΛΘΞΘ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΟΣ : 09-10/06/2018
Οι αγϊνεσ για το πρωτάκλθμα ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ Β’ κα διεξάγονται κατά τισ ακόλουκεσ θμζρεσ
και ϊρεσ: Σάββατο 09:00 -16:30 και Κυριακι από 09:00 ζωσ 20:00.
Οι αγϊνεσ είναι δυνατόν να διεξάγονται και κατά τισ θμζρεσ Τρίτθ ι Τετάρτθ ι Ρζμπτθ ι
Ραραςκευι εφόςον το επικυμοφν αμφότερεσ οι ομάδεσ.
Θ Ε.Σ.Χ.Α. διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει διπλι αγωνιςτικι εντόσ τθσ ίδιασ εβδομάδοσ,
εφόςον οι υπάρχουςεσ θμερ/νίεσ δεν επαρκοφν για τθν ζγκαιρθ περάτωςθ του
πρωτακλιματοσ.

Αρκρο 5ο. ΓΘΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Πλοι οι αγϊνεσ κα διεξάγονται αποκλειςτικά ςε Κλειςτά Γυμναςτιρια.
Σε περίπτωςθ που το γθπεδοφχο Σωματείο, αδυνατεί να εξαςφαλίςει γιπεδο για τθ
διεξαγωγι του αγϊνοσ του, τότε ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςτο γιπεδο του αντιπάλου.
Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν γίνεται αμοιβαία αλλαγι τθσ ζδρασ
διεξαγωγισ του αγϊνα και θ ομάδα θ οποία αδυνατεί να διακζςει το γιπεδό τθσ, κα δϊςει
και τουσ δφο αγϊνεσ τθσ με τον ίδιο αντίπαλο, εκτόσ ζδρασ.
Στθν περίπτωςθ αυτι το Σωματείο που ζχει τθν ιδιότθτα του γθπεδοφχου, ανεξαρτιτωσ ςε
ποιο γιπεδο κα διεξαχκεί ο αγϊνασ, εξακολουκεί να ζχει τισ υποχρεϊςεισ του γθπεδοφχου,
όςο αφορά τθν παρουςία του Ιατροφ κακϊσ και τθν αποηθμίωςθ διαιτθτϊν και κριτϊν.
Σε περίπτωςθ που ομάδα που είναι γθπεδοφχοσ αδυνατεί να δθλϊςει θμερομθνία και
ζδρα διεξαγωγισ του αγϊνα τθσ, ςφμφωνα με το εκδοκζν πρόγραμμα, τότε θ Επιτροπι
Ρρωτακλιματοσ τθσ Ε.Σ.Χ.Α. κα ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςτον Μθδενιςμό αυτισ τθσ
ομάδοσ, για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα.
Άρκρο 6ο. ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ
Το Ρρωτάκλθμα κα διεξαχκεί ςε δφο (2) ΦΑΣΕΙΣ, ωσ εξισ.
Α! ΦΑΘ
Οι είκοςι τρεισ (23) ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ κα χωριςτοφν ςε τζςςερισ (4) ομίλουσ. Ο 1οσ,
Πμιλοσ κα αποτελείται από πζντε (5) ομάδεσ και ο 2οσ, ο 3οσ και 4οσ Πμιλοσ κα αποτελείται
από ζξι (6) ομάδεσ.
Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ ςε κάκε Πμιλο κα αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ ςε ςφςτθμα ζνασ
προσ όλουσ ςε μονζσ ςυναντιςεισ (1 γφρο). Θ γθπεδοφχοσ ομάδα κάκε ςυνάντθςθσ κα
προκφψει μετά από κλιρωςθ.
Επικεφαλισ ςε κάκε όμιλο κα τοποκετθκοφν οι 4 πρϊτεσ ομάδεσ του Τοπικοφ
Ρρωτακλιματοσ ΕΣΧΑ τθσ κατθγορίασ Μίνι τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017. Θ
διαδικαςία κα γίνει μετά από κλιρωςθ.
Οι ομάδεσ που κατζλαβαν τθν 5θ ζωσ τθν 8θ κζςθ ςτο Τοπικό Ρρωτάκλθμα ΕΣΧΑ τθσ
κατθγορίασ Μίνι τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017 κα τοποκετθκοφν θ κάκε μια ςτουσ 4
ομίλουσ. Θ διαδικαςία κα γίνει με κλιρωςθ.
Οι ομάδεσ που κατζλαβαν τθν 9θ ζωσ τθν 12θ κζςθ ςτο Τοπικό Ρρωτάκλθμα ΕΣΧΑ τθσ
κατθγορίασ Μίνι τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017 κα τοποκετθκοφν θ κάκε μια ςτουσ 4
ομίλουσ. Θ διαδικαςία κα γίνει με κλιρωςθ.
Οι υπόλοιπεσ ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτουσ ομίλουσ βάςθ τθσ κλιρωςθσ.
Το πρόγραμμα των αγϊνων κα υπάρξει μετά από κλιρωςθ.

Οι δυο πρϊτεσ ομάδεσ από τθν βακμολογία κάκε ομίλου κα διεκδικιςουν ςτθν Β’ Φάςθ τισ
οκτϊ (8) πρϊτεσ κζςεισ τθσ τελικισ κατάταξθσ, δθλαδι τισ κζςεισ 1-8.
Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τθν 3θ, 4θ, ςε κάκε όμιλο κα διεκδικιςουν ςτθν Β’ Φάςθ τισ
κζςεισ 9-16.
Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τθν 5θ και τθν 6θ ςε κάκε όμιλο κα διεκδικιςουν ςτθν Β’
Φάςθ τισ κζςεισ 17-23.

Β! ΦΑΘ
Οι δυο πρϊτεσ ομάδεσ του κάκε ομίλου (1οσ, 2οσ, 3οσ , 4οσ ) από τθν Α’ Φάςθ που κα
διεκδικιςουν τισ κζςεισ 1-8 τθσ τελικισ κατάταξθσ κα αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ ςε ςφςτθμα
ζνασ προσ όλουσ ςε διπλζσ ςυναντιςεισ (2 γφροι).
Το ίδιο ςφςτθμα κα ιςχφςει και για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ τελικισ κατάταξθσ. Δθλαδι κα
αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ ςε ςφςτθμα ζνασ προσ όλουσ ςε διπλζσ ςυναντιςεισ (2 γφροι).
Οι ομάδεσ που κα πάρουν τθν 3θ και τθν 4θ κζςθ ςτουσ ομίλουσ τθσ Α’ Φάςθσ κα
διεκδικιςουν ςτθν Β’ Φάςθ τισ κζςεισ 9-16 τθσ τελικισ κατάταξθσ.
Οι ομάδεσ που κα πάρουν τθν 5θ και τθν 6θ κζςθ ςτουσ ομίλουσ τθσ Α’ Φάςθσ κα
διεκδικιςουν ςτθν Β’ Φάςθ τισ κζςεισ 17-23 τθσ τελικισ κατάταξθσ.
Το πρόγραμμα των ςυναντιςεων αυτϊν κα προκφψει μετά από κλιρωςθ.
Θ βακμολογία των αγϊνων ςτθν Β’ Φάςθ ξεκινά από μθδενικι βάςθ.
Σε περίπτωςθ ιςοπαλίασ αγϊνων ςτο Θλικιακό Ρρωτάκλθμα Ραμπαίδων Β’ κα ακολουκεί
απευκείασ εκτζλεςθ «Shootout» χωρίσ παράταςθ.
Άρκρο 7ο. ΠΡΟΚΡΙΘ THN ΣΕΛΙΚΘ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ
Το πανελλινιο πρωτακλιματα Ραμπαίδων Β’ κα ζχει τθ μορφι open διοργάνωςθσ
διαγωνιςτικοφ χαρακτιρα με κανονικι κατάταξθ των ομάδων και για αυτό κα ακολουκιςει
από τθν Ο.Χ.Ε ςυμπλθρωματικι ειδικι προκιρυξθ. που το περιεχόμενό τθσ κα αποτελεί
τμιμα του παρόντοσ άρκρου τθσ προκιρυξθσ.
Άρκρο 8ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΣΑΣΑΞΘ - ΙΟΒΑΘΜΙΕ.
Οι ομάδεσ κατατάςςονται ςτον βακμολογικό πίνακα ςφμφωνα με το ςφνολο των βακμϊν
που κα αποκομίςουν κατά τθ διάρκεια του Ρρωτακλιματοσ, αφαιρουμζνων των τυχόν
βακμϊν ποινισ.
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων ομάδων και για οποιαδιποτε κζςθ
του βακμολογικοφ πίνακα, κα ιςχφςουν κατά ςειρά
τα εξισ.

α). Θ ειδικι βακμολογία βάςει των αποτελεςμάτων των μεταξφ των ιςοβακμοφντων
ομάδων αγϊνων.
β). Θ καλφτερθ διαφορά τερμάτων των μεταξφ των ιςοβακμοφντων ομάδων αγϊνων.
γ). Τα περιςςότερα εκτόσ ζδρασ τζρματα. (αφορά αρχικι ιςοβακμία μόνο δφο ομάδων με
αγϊνεσ εντόσ - εκτόσ ζδρασ).
δ). Θ καλφτερθ επίκεςθ ςτο ςφνολο των μεταξφ όλων των αρχικά ιςοβακμοφντων ομάδων
αγϊνων. (αφορά ιςοβακμία από τρεισ ομάδεσ και πάνω).
ε). Θ καλφτερθ διαφορά τερμάτων ςτο ςφνολο των αγϊνων του ομίλου.
ςτ. H καλφτερθ επίκεςθ ςτο ςφνολο των αγϊνων του ομίλου.
η). Κλιρωςθ.
Τα άνω κριτιρια κατάταξθσ εφαρμόηονται διαδοχικά αυςτθρά κατά τθν παραπάνω ςειρά,
χωρίσ επαναφορά ςε προθγοφμενο κριτιριο. Οι ομάδεσ που ζχουν προκρικεί ι αποκλειςτεί
βάςει προθγουμζνου κριτθρίου, αξιολογοφνται μεταξφ τουσ βάςει του εκάςτοτε επόμενου
κριτθρίου.
Άρκρο 9ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ.
α). Θ διάρκεια των αγϊνων είναι δφο θμιχρόνια των είκοςι λεπτϊν. (2 Χ 20).
β). Σε κάκε αγϊνα, κάκε ομάδα δικαιοφται (1) Τάιμ άουτ διάρκειασ ενόσ λεπτοφ. Το
διάλειμμα μεταξφ των θμιχρονίων κα είναι 5 λεπτά.
Άρκρο 10ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ
Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν ΕΙΔΙΚΘ ΡΟΚΘΥΞΘ ΘΛΙΚΙΑΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΑΘΟ 18ο, κακϊσ επίςθσ και από τθν
ςυμπλθρωματικι προκιρυξθ βάςει τθσ εγκυκλίου τθσ Επιτροπισ Ανάπτυξθσ και τθσ ΚΕΔ.
Άρκρο 11ο. ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται με μπάλεσ Νο.(0).
Άρκρο 12ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΘΛΘΣΩΝ.
α). Στο Ρρωτάκλθμα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ακλθτζσ κάτοχοι Δελτίων Ακλθτικισ
Ιδιότθτασ εκδοκζντων από τθν Ο.Χ.Ε για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2017 - 2018 και
κεωρθμζνων από Ιατρό ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Ακλθτικισ Νομοκεςίασ και
των Κεφαλαίων ΣΤ & Η, τθσ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ, αγωνιςτικισ
περιόδου 2017 - 2018.
β) Στθ ςφνκεςθ τθσ κάκε ομάδασ, ςε κάκε αγϊνα, μποροφν να ςυμμετζχουν μζχρι τρεισ (3)
ακλθτζσ χωρίσ δελτίο, με ονομαςτικι κατάςταςθ κεωρθμζνθ από το ςωματείο τουσ και τθν

Ε.Σ.Χ.Α. Απαιτοφμενα για τθ κεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ από τθν Ε.Σ.Χ.Α. Είναι θ προςκόμιςθ
ιατρικισ βεβαίωςθσ υγείασ και επίςθμου πιςτοποιθτικοφ τθσ θλικίασ για κάκε ακλθτι. Οι
ακλθτζσ αυτοί κα αναγράφονται ςτο φφλλο αγϊνα με τθ ςχετικι μνεία “άνευ δελτίου” και
κα επιτρζπεται θ ςυμμετοχι τουσ χωρίσ δελτίο μζχρι δφο (2) αγϊνεσ.
γ). Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςε αγϊνα ακλθτι εφόςον εκτίει ποινι που του ζχει
επιβλθκεί, από τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι περίοδο και δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί.
δ). Οι ομάδεσ ςτουσ αγϊνεσ του Ρρωτακλιματοσ ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ Β’ ζχουν το δικαίωμα να
δθλϊςουν επί του Φφλλου Αγϊνοσ απεριόριςτο αρικμό ακλθτϊν (δθλαδι και άνω των 16).
Θ αναγραφι των τυχόν επιπλζον ακλθτϊν ςτθ ςφνκεςθ των ομάδων ςτο φφλλο αγϊνα, κα
γίνεται ςε πρόςκετεσ ενδιάμεςεσ ςτιλεσ.
ε). Σφμφωνα με το άρκρο 17, παράγρ. 1β, του ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ τθσ Ο.Χ.Ε θ
παρουςία τθσ ομάδοσ πιςτοποιείται εφόςον ςτθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ του
αγϊνοσ, ζχει τουλάχιςτον ΕΡΤΑ (7) ακλθτζσ ζτοιμουσ για να αγωνιςκοφν.
Άρκρο 13ο. ΘΛΙΚΙΑ ΑΘΛΘΣΩΝ
Στο Ρρωτάκλθμα ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ Β’ δικαιοφνται ςυμμετοχισ ακλθτζσ γεννθκζντεσ κατά τα ζτθ
2006 – 2007 κακϊσ και ζνασ ακλθτισ γεννθμζνοσ κατά τα ζτθ 2008 και μετά.
Άρκρο 14ο. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΝΣΩΝ ΑΘΛΘΣΩΝ.
Οι ομάδεσ, κα πρζπει να εμφανίηονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο με ςφνκεςθ τουλάχιςτον
ΔΕΚΑ (10) ακλθτϊν
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΕΙΔΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΘΛΙΚΙΑΚΩΝ
ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ περιόδου 2017 - 2018 τθσ Ο.Χ.Ε, κα επιβάλλεται ποινι αφαίρεςθσ ΕΝΟΣ
(-1) βακμοφ για ΚΑΘΕ ΤΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ.
Άρκρο 15ο. ΕΝΣΑΕΙ
α). Ο τρόποσ με τον οποίο υποβάλλονται και επιλφονται οι ενςτάςεισ κακορίηεται ςτο
Κεφάλαιο -Ι- ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ, αγωνιςτικισ περιόδου 2017-2018.
Οτιδιποτε προβλζπεται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Ο.Χ.Ε., ιςχφει και για τθν Ζνωςθ.
β). Οι Ενςτάςεισ υποβάλλονται ςφμφωνα με τα άρκρα 33 και 34 του κανονιςμοφ αγϊνων
τθσ Ο.Χ.Ε.. τα παράβολα ορίηονται ςε 150 ευρϊ για τθν Α’ φάςθ και ςε 300 ευρϊ για όλεσ
τισ άλλεσ φάςεισ.
γ). Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ζνςταςθσ το παράβολο παραμζνει ςτθν Ζνωςθ, ενϊ ςε
διαφορετικι περίπτωςθ επιςτρζφεται ςτο ενιςτάμενο Σωματείο.
Άρκρο 16ο. ΑΝΑΒΟΛΕ
Λόγω του περιοριςμζνου χρόνου εντόσ του οποίου κα πρζπει να ολοκλθρωκεί το
Ρρωτάκλθμα, δεν είναι δυνατόν να χορθγθκεί αναβολι για καμιά αιτία.

Σφμφωνα με το 5ο άρκρο τθσ ΕΙΔΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΘΛΙΚΙΑΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ τθσ
Ο.Χ.Ε, ουδεμία αίτθςθ αναβολισ αγϊνοσ ι τροποποίθςθσ τθσ θμερ/νίασ και ϊρασ
διεξαγωγισ του κα γίνεται δεκτι, λόγω διπλϊν κακθκόντων του Ρροπονθτοφ του, είτε με
άλλο Τμιμα του ιδίου Σωματείου, είτε με άλλο Σωματείο.
Άρκρο 17ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α). Για τουσ αγϊνεσ του ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΟΣ ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ Β’, ιςχφουν όςα ορίηει το
Κεφάλαιο -Θ- τθσ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ, το άρκρο 31 των Κανονιςμϊν
αγϊνων τθσ Ο.Χ.Ε. και το Καταςτατικό τθσ Ε.Σ.Χ.Α.
β). Οι Θ αποηθμίωςθ των διαιτθτϊν και κριτϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 12 ευρϊ για κάκε
διαιτθτι και 10 ευρϊ για κάκε κριτι και κα καταβάλλονται από τα γθπεδοφχα ςωματεία
πριν τον αγϊνα
γ). Τα ζξοδα που αφοροφν τισ μετακινιςεισ ςτελεχϊν αγϊνα (διαιτθτζσ, κριτζσ, κλπ) ςτουσ
αγϊνεσ του πρωτακλιματοσ παμπαίδων Α’ κα καταβάλλονται εξ’θμιςείασ από τα μετζχοντα
ςωματεία πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα, ςφμφωνα με το ιςχφον ςφςτθμα και τον πίνακα
χιλιομετρικϊν αποςτάςεων τθσ Ο.Χ.Ε.
δ)Οι ομάδεσ μποροφν να εκδϊςουν ειςιτιρια για τουσ εντόσ ζδρασ αγϊνεσ τουσ, κόςτουσ
από 3 ζωσ 5 ευρϊ.
Άρκρο 18ο. ΠΡΟΠΟΝΘΣΕ – ΤΝΟΔΟΙ - ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν ΕΙΔΙΚΘ ΡΟΚΘΥΞΘ ΘΛΙΚΙΑΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΑΘΟ 10ο.
Άρκρο 19ο. ΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΟ
α). Ωσ ορίηει το Κεφάλαιο -ΙΒ- τθσ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ τθσ Ο.Χ.Ε τα
γθπεδοφχα Σωματεία είναι υπεφκυνα για τθν παρουςία Ιατροφ ι Νοςοκόμου ι
Φυςιοκεραπευτοφ ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ αγϊνεσ τουσ.
β). ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα γθπεδοφχα ςωματεία δεν ζχουν φροντίςει για τθν
παρουςία Ιατροφ ι Νοςοκόμου ι Φυςιοκεραπευτοφ, ο αγώνασ δεν κα ξεκινά. Αν εντόσ
εικοςαλζπτου (20’), από τθν προγραμματιςμζνθ ώρα ζναρξθσ του αγώνα, ο ιατρόσ (ι
Νοςοκόμοσ ι Φυςιοκεραπευτισ) δεν εμφανίηεται, θ απουςία του κα αναγράφεται ςτισ
παρατθριςεισ των Διαιτθτών ςτο φφλλο αγώνοσ και το φφλλο, κα κλείνει με ςκορ 10-0
εισ βάροσ του γθπεδοφχου ςωματείου, το οποίο και κα καλείται ςε απολογία από τα
αρμόδια όργανα τθσ Ζνωςθσ.

Άρκρο 20ο. ΑΔΕΙΕ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΟΧΘ!!!! Οι άδειεσ τζλεςθσ αγώνων εκδίδονται από τουσ κατά τόπουσ
προϊςταμζνουσ τθσ αρμόδιασ για κζματα ακλθτιςμοφ υπθρεςίασ των οικείων
Περιφερειών και εφόςον θ εγκατάςταςθ διακζτει τθν απαιτοφμενθ άδεια λειτουργίασ
(Άρκρο 56 Ν2725 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν4049/2012). Ωσ εκ τοφτου

γθπεδοφχα ςωματεία πρζπει να προβοφν ςε όλεσ τισ ςχετικζσ ενζργειεσ κακόςον θ ΟΧΕ
(και οι Ενώςεισ) δεν κα εκδίδει άδειεσ τζλεςθσ αγώνων. Θ τζλεςθ αγώνα ςε εγκατάςταςθ
που δεν διακζτει τθν ςχετικι άδεια λειτουργίασ, επιςφρει ποινζσ και πρόςτιμα τόςο
ςτουσ ιδιοκτιτεσ/χρθςτεσ όςο και ςτουσ Πρόεδρουσ των ςωματείων.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι ομάδεσ είναι υποχρεωμζνεσ να αποςτζλλουν ςτθν Ζνωςθ ςχετικό
ζγγραφο του γυμναςτθρίου απ’ το οποίο να προκφπτει ότι τουσ παραχωρεί το γιπεδο για
τθν τζλεςθ των αγϊνων τουσ και ςτο οποίο ν’ αναγράφεται θ χωρθτικότθτα του γθπζδου
αναλυτικά (με αρικμό κακιμενων και όρκιων κεατϊν).
Άρκρο 21ο. ΕΜΦΑΝΙΕΙ ΟΜΑΔΩΝ
α). Θ κάκε ομάδα πρζπει να εμφανίηεται ςτο γιπεδο ομοιόμορφα ενδεδυμζνθ. Θ αρίκμθςθ
που κα φζρει ςτο εμπρόσ μζροσ (ςτικοσ) και ςτο πίςω μζροσ (πλάτθ), κα είναι
διαφορετικοφ χρϊματοσ από αυτό τθσ φανζλασ, ϊςτε να είναι ευκρινισ.
β). Εφόςον οι ομάδεσ κατζλκουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο, με χρϊματα εμφάνιςθσ που δεν
ξεχωρίηουν ευκρινϊσ, τότε θ γθπεδοφχοσ ομάδα οφείλει να αλλάξει εμφάνιςθ, εκτόσ εάν θ
φιλοξενοφμενθ ομάδα ζχει κατζλκει με εμφάνιςθ και χρϊματα διαφορετικά από εκείνα τα
οποία ζχει δθλϊςει.
γ). ΡΟΣΟΧΘ. Οι ομάδεσ κα πρζπει να δθλϊςουν ςτθν Ε.Σ.Χ.Α. τα χρϊματα τθσ βαςικισ τουσ
εμφάνιςθσ, με τθν οποία και κα κατζρχονται ςτουσ αγϊνεσ.
Άρκρο 22ο. ΓΕΝΙΚΑ
Πλα τα Σωματεία πρζπει να μελετιςουν προςεκτικά τθ ΓΕΝΙΚΘ ΡΟΚΘΥΞΘ
ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ αγωνιςτικισ περιόδου 2016-2017, κακϊσ και τθν παροφςα ΕΙΔΙΚΘ
ΡΟΚΘΥΞΘ, για αποφυγι οποιαςδιποτε ανωμαλίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ
διεξαγωγισ του ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΟΣ.
Για κάκε άλλο κζμα που δεν προβλζπεται από τθ ΓΕΝΙΚΘ και ΕΙΔΙΚΘ ΡΟΚΘΥΞΘ, κακϊσ
και για κζματα που ζχουν ανάγκθ από διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, αποφαςίηει ςχετικά το
Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ.
Σε περίπτωςθ που κάποιο ςωματείο επικυμεί να καλφψει τον αγϊνα με live streaming, κα
πρζπει να φροντίςει ϊςτε να ζχει εξαςφαλίςει ζγκριςθ από τθν διοργανϊτρια αρχι.
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ΕΙΔΙΚΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ μπορεί να γίνει με ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΟΣ και απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ε.Σ.Χ.Α.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΘΣ ΕΣΧΑ
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