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ελίδα 1

Καξνύζη, 28 Απγνύζηνπ 2017
Αξηζ.πξση. 3684

Διδική Πποκήπςξη
Β’ Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού
Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών
Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2017-2018
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ
Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνύο Θαλνληζκνύ
Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο
Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ 2017-2018, κε αξηζ. πξση.
1810/15.5.2017 θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ απηήο κε αξηζ.πξση. 2881/23.6.2017,
3416/28.7.2017
προκηρύσσουμε
ηε Β’ ΔΘΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ -ΔΘΛΗΘΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΑΛΓΟΩΛ 2017-2018, κε
ηνπο πην θάησ όξνπο:
ΑΟΘΟΝ 1ν:
α)

ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο, αλά όκηιν, έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία:
Α’ Όκηινο: ΑΔ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, ΑΔ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΩΛ, ΑΝ ΑΛΑΓΟΝΠ, ΑΔ ΓΑΙΑΡΠΗΝ, ΑΘ
ΕΩΓΟΑΦΝ, ΓΠ ΘΔΟΑΡΔΑΠ, ΠΑ ΘΝΙΙΔΓΗΝ ΑΘΖΛΩΛ, ΑΝ ΛΔΝΗ ΒΟΩΛΝΠ,
ΔΞΑΠ Λ.ΑΚΑΟΑΛΡΝΠ, ΓΠ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ, ΑΞΠ ΞΖΓΑΠΝΠ, ΑΝ ΞΝΙΗΡΔΗΑ
Β’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔΓΑ θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζε αλώηεξε θαηεγνξία.
Γ’ Όκηινο: ΑΞΠ ΑΗΑΠ, ΑΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΒΝΙΙΔ ΝΙΚΞΝΠ ΘΝΟΓΔΙΗΝ-ΔΝΠΚΝ, ΑΞΠ
ΓΝΜΑ ΑΓ.ΞΑΙΝ, ΓΑΠ ΔΘΑΟΞΗΑΠ, ΑΝ ΘΑΒΑΘΙΗΩΡΩΛ, ΑΠ ΘΑΚΞΑΛΗΑΘΝΠ,
ΞΝ Λ.ΚΝΓΑΛΗΩΛ, ΑΞΠ ΛΑΑΟΣΝ ΒΝΡΠΖ, ΑΔΛ ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ, ΝΞΑΘ
ΞΔΟΠΔΑΠ, ΑΝ ΞΝΙΓΟΝ, ΞΠΦ ΠΘΔΩΛ
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ
Ρνπηθή Θαηεγνξία είλαη ιηγόηεξεο από πέληε, ηόηε νη νκάδεο απηέο ζα
ελζσκαησζνύλ ζηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα
θαη ν Όκηινο Γ’ ζα δηεμαρζεί κε 16 θαη’ αλώηεξν αξηζκό νκάδεο.
Γ’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο θαη δελ έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία
Δ’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία
ΠΡ’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία
Ε’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία
Ζ’ Όκηινο: ΑΟΑΡΝΠ 1893-ΑΝ ΘΗΑΡΝ, ΓΑΔ ΓΗΩΛ ΘΞΑΟΗΠΠΔΠ, ΑΠΞ ΔΟΚΖΠ, ΑΓΠΞ
ΘΖΠΔΑΠ, ΑΠ ΘΝΟΝΗΒΝΠ, ΑΝ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ, ΦΝΛ ΝΚΝΛΝΗΑ, ΓΠ
ΠΞΑΟΡΗΑΡΗΘΝΠ
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ
Ρνπηθή Θαηεγνξία είλαη ιηγόηεξεο από πέληε, ηόηε νη νκάδεο απηέο ζα
ελζσκαησζνύλ ζηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα
θαη ν Όκηινο Ζ’ ζα δηεμαρζεί κε 12 θαη’ αλώηεξν αξηζκό νκάδεο.
Θ’ Όκηινο: ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε θαηεγνξία
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Η’ Όκηινο:

β)

γ)

δ)

ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηηο Ρ.Δ. Θπθιάδσλ, Πάκνπ, Ιέζβνπ, Σίνπ,
Γσδ/λήζνπ (Ε’ Ξεξηθέξεηα) θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλώηεξε
θαηεγνξία
Πηνπο νκίινπο Α’, Γ’ θαη Ζ’ ε ζπκκεηνρή ζην Ξξσηάζιεκα ησλ Πσκαηείσλ πνπ έρνπλ απηό
ην δηθαίσκα είλαη ππνρξεσηηθή.
Πηνπο νκίινπο Α’, Γ’ θαη Ζ’, ζσκαηείν πνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δελ κεηέρεη ζην
Ξξσηάζιεκα ππνβηβάδεηαη ζηελ ηνπηθή θαηεγνξίαθαη επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ δειώζεη ζπκκεηνρή κε επηθύιαμε θάπνηνπ από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο
πξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Πηνπο νκίινπο Β,Γ’, Δ’, ΠΡ’, Ε’, Θ’ θαη Η’ ζσκαηείν πνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δελ
κεηέρεη ζην Ξξσηάζιεκα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα
ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεη
ζπκκεηνρή κε επηθύιαμε θάπνηνπ από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο
Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ππνπέζεη γηα δεύηεξε θνξά ζε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαβάζεηο
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη
αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο πξώηεο ηνπ παξάβαζεο, απνθιείεηαη από ηνπο ππόινηπνπο
αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Νη αγώλεο πνπ ζην κεηαμύ έρνπλ γίλεη, παξακέλνπλ ηζρπξνί
ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ θαη ην ζσκαηείν παξακέλεη ζην βαζκνινγηθό
πίλαθα, αθνύ κεδεληζηεί ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο. Πε ζσκαηείν πνπ ππνπίπηεη ζε
ηέηνηα παξάβαζε επηβάιιεηαη επηπιένλ πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκώλ από ην
πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, αλ αγσληζηεί ζηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα θαη ηξηώλ(-3) αλ αγσληζηεί ζηελ ηνπηθή θαηεγνξία.

ΑΟΘΟΝ 2ν:
α)

β)

γ)

Ρα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό
Ξξσηάζιεκα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Έλσζε/Ρ.Δ. πνπ αλήθνπλ, ζύκθσλα κε ην Θεθ. Β
άξζξν 9 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη κε ην
Θεθ. Ζ παξ. 1 ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018, ζπκπιεξσκέλε ηε
ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 1 Πεπηεκβξίνπ 2017. Ζ πξνζεζκία
απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί έσο 14 Πεπηεκβξίνπ 2017 κε απόθαζε ηνπ ΓΠ ηεο
δηνξγαλώηξηαο Έλσζεο/ΡΔ. Ζ δηνξγαλώηξηα Έλσζε έρεη δηθαίσκα λα νξίζεη ρξεκαηηθό
παξάβνιν ζην πξσηάζιεκα, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλαθνηλσζεί κε ζπκπιεξσκαηηθή
πξνθήξπμε. Ρν ίδην θαη νη Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο ΔΝΞΔ.
Πε θάζε όκηιν, ε θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζα ζην ρξνληθό
δηάζηεκα από 15 έσο θαη 20 Πεπηεκβξίνπ 2017. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία θαη ν ηόπνο
δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία από ηελ
αληίζηνηρε Έλσζε/Ρ.Δ.
Πηελ θιήξσζε πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο.
Ρν ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα δηεμαρζεί ην πξσηάζιεκα θάζε νκίινπ (εθηόο ηνπ
Η’) ηεο Β’ Δζληθήο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα (εθηόο ηνπ Η’ Νκίινπ) είλαη από 7
Νθησβξίνπ 2017 έσο θαη 29 Απξηιίνπ 2018. Ν Η’ Όκηινο ζα δηεμαρζεί από 7 Νθησβξίνπ
2017 έσο θαη 15 Απξηιίνπ 2018 ε Α’ Φάζε θαη 25-29/4/2018 ε Β’ Φάζε.Ρα Δηδηθά Ρνπξλνπά
Αλόδνπ ζηελ Α2 Δζληθή θαηεγνξία Αλδξώλ ζα δηεμαρζνύλ 9-13/5/2018.

ΑΟΘΟΝ 3ν:
α)

ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΩΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ

Ζ ΔΝΞΔ εθρσξεί ηελ επζύλε γηα ηε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ
Ξξσηαζιήκαηνο ζηηο Δλώζεηο/Ρ.Δ. σο εμήο:
Γηα ηνλ Α’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΑΑΑ
Γηα ηνλ Β’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔΓΑ
Γηα ηνλ Γ’ Όκηιν: ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο
Γηα ηνλ Γ’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο
Γηα ηνλ Δ’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο
Γηα ηνλ ΠΡ’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο
Γηα ηνλ Ε’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο
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β)
γ)

ελίδα 3

Γηα ηνλ Ζ’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ
Γηα ηνλ Θ’ Όκηιν: ζηελ ΔΠΞΔ Θξήηεο
Γηα ηνλ Η’ Όκηιν: γηα ηελ Α’ Φάζε ζηηο Ρ.Δ. Θπθιάδσλ, Πάκνπ, Ιέζβνπ, Σίνπ θαη Γσδ/λήζνπ
Δηδηθά γηα ηε Β’ Φάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπ Η’ Νκίινπ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή
ηνπ αλαιακβάλεη ε ΔΝΞΔ.
Πε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο αζιεηή, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ζσκαηείνπ, ν ζρεηηθόο θάθεινο (έθζεζε, έγγξαθν ππόκλεκα θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθό
ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκό δίθαηεο θξίζεο, γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο
από ηα αξκόδηα όξγαλα), πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. κέζα ζε δύν
εκέξεο από ηνλ αγώλα, από ηνλ Γπκλαζίαξρν κε ηελ έλδεημε “ΔΞΔΗΓΝΛ”.

ΑΟΘΟΝ 4ν:

ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ - ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΝΚΑΓΩΛ –
ΑΛΝΓΝΠ - ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ

α)

Γηα ηνλ θάζε όκηιν (εθηόο ηνπ Η’ Νκίινπ) μερσξηζηά, ν ρσξηζκόο ησλ νκάδσλ ζε
ππννκίινπο (εάλ ππάξρνπλ) θαζώο θαη ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ζα θαζνξηζηεί κε
ζπκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε θάζε κία από ηηο δηνξγαλώηξηεο
Δλώζεηο, κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε απηήο από ηελ ΔΝΞΔ.
β) Γηα ηνλ Η’ Όκηιν ην πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο:
Πηελ Α’ Φάζε νη νκάδεο ρσξίδνληαη ζε πέληε ππννκίινπο, κε γεσγξαθηθό θξηηήξν ηεο
πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Ρ.Δ., νη νπνίεο ζα εθδώζνπλ ζπκπιεξσκαηηθή Δηδηθή
Ξξνθήξπμε κε ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. β θαη γ ηνπ Θεθ. Ε
ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018. Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε
ζέζε ζην ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ θάζε ππννκίινπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Β’ Φάζε.
Β’ Φάζε:Νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Α’ Φάζε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Ρνπξλνπά ελόο
γύξνπ κε βαζκνινγία θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1 ε ζέζε αλαθεξύζζεηαη
πξσηαζιήηξηα ηνπ Η’ Νκίινπ. Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε γήπεδν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο
Ρ.Δ. Γσδεθαλήζνπ.
γ) Πηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ ζα αλέιζνπλ:
1) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε, 2ε θαη ηελ 3ε ζέζε ζην Δηδηθό Ρνπξλνπά Αλόδνπ
Λόηνπ πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε ζέζε
ζηνπο νκίινπο Α’, Β’, Ζ’, Θ’ θαη Η’ ηεο Β’ Δζληθήο/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα
Αλδξώλ 2017-2018.
Πηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ 2018-2019 νη παξαπάλσ νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ
ζηνλ Όκηιν/Νκίινπο κε ηηο νκάδεο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζα αλήθνπλ
γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ, ζηελ ΔΠΞΔ
Θξήηεο θαη ζηε Ε’ Ξεξηθέξεηα.
2) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε, 2ε θαη 3ε ζέζε ζην Δηδηθό Ρνπξλνπά Αλόδνπ
Βνξξά πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε ζέζε
ζηνπο νκίινπο Γ’, Γ’, Δ’, ΠΡ’ θαη Ε’ ηεο Β’ Δζληθήο/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα
Αλδξώλ 2017-2018.
Πηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ 2018-2019 νη παξαπάλσ νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ
ζηνλ Όκηιν/Νκίινπο κε ηηο νκάδεο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζα αλήθνπλ
γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ζηελ
ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ζηελ ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο.
δ) Πηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα ζα ππνβηβαζηνύλ:
1) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ ππνβηβαζηνύλ δύν νκάδεο πνπ
αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ
Ε’ Ξεξηθέξεηα, ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Αλδξώλ ζα
ππνβηβαζηνύλ:
α) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 8 ε, 9ε θαη 10ε
ζέζε ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
β) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 8 ε θαη 9ε ζέζε
ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
γ) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3 ε θαη 4ε ζέζε
ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο
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δ) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ Ρειηθή
Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο
2) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ ππνβηβαζηεί κία νκάδα πνπ
αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ Ε’
Ξεξηθέξεηα θαη κία νκάδα πνπ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ζηελ ΔΠΞΔ
Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο θαη ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό
Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Αλδξώλ ζα ππνβηβαζηνύλ:
α) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 9 εθαη 10εζέζε
ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
β) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 8ε θαη 9ε ζέζε ζηελ
ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
γ) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε
ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο
δ) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ Ρειηθή
Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο
ε) ε εηηεκέλε νκάδα ηνπ αγώλα κπαξάδ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε ζέζε
ζην πξσηάζιεκα 5-8 θαη 5-7 ζηε Β’ Φάζε ηνπ Β’ Νκίινπ.
3) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ ππνβηβαζηνύλ δύν νκάδεο πνπ
αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ζηελ ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο
θαη ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Αλδξώλ ζα
ππνβηβαζηνύλ:
α) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 9 ε θαη 10ε ζέζε
ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
β) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Α’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 9 ε ζέζε ζηελ ηειηθή
βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
γ) από ηνλ 1νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2 ε, 3ε θαη 4ε
ζέζε ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο
δ) από ηνλ 2νπνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2 ε θαη 3ε ζέζε
ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο
Δπίζεο ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό πξσηάζιεκα Αλδξώλ 2018-2019 ππνβηβάδεηαη
ην ζσκαηείν ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ ην νπνίν είρε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία
Αλδδξώλ 2017-2018 θαη δήισζε εγγξάθσο αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλδξηθνύ
ηκήκαηνο.
ε) Από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ζηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα ζα
αλέιζνπλ:
Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΑΑΑ: νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζηνλ ηειηθό
βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο
Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο (εθόζνλ δηεμαρζεί πξσηάζιεκα): νη νκάδεο πνπ ζα
θαηαιάβνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ζηνλ ηειηθό
βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
ζη) Από ηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ζα
ππνβηβαζηνύλ:
Από ηνλ Α’ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΑΑΑ:
Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 11ε θαη ηελ 12ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο ή νκάδσλ ηεο ΔΠΞΑΑΑ από
ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ (πιένλ ηνπ ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ) ή κε αλόδνπ ηεο
πξσηαζιήηξηαο νκάδαο ηεο Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο - Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ
πξσηαζιήκαηνο Γπλαηθώλ – Α΄ νκίινπ ζηελ Α2, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία
Αλδξώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο νκάδσλ (πιένλ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 11ε θαη
ηελ 12ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ε νκάδα ή νη νκάδεο
πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ
θαη κε απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό
δώδεθα (12).
Από ηνλ Γ’ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο (εθόζνλ δηεμαρζεί πξσηάζιεκα):
Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 11ε θαη ηελ 12ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο ή νκάδσλ ηεο ΔΞΔΠ
Θεζζαινλίθεο από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ ή κε αλόδνπ ηεο πξσηαζιήηξηαο
νκάδαο Γ’ Νκίινπ ηεο Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο - Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ πξσηαζιήκαηνο
Αλδξώλ ζηελ Α2, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία Αλδξώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο
Β’ Δθνική – Δθνικό Πεπιθεπειακό Ππωηάθλημα Ανδπών 2017 – 2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ελίδα 5

νκάδσλ (πιένλ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 11ε θαη ηελ 12ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ
επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ε νκάδα ή νη νκάδεο πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από ηελ
Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ θαη κε απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ
από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό δώδεθα (12).
Από ηνλ Ζ’ Όκηιν ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ: ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη
ηελ 8ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε
ππνβηβαζκνύ νκάδαο ή νκάδσλ ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία
Αλδξώλ ή κε αλόδνπ ηεο πξσηαζιήηξηαο νκάδαο ηεο Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο - Δζληθνύ
Ξεξηθεξεηαθνύ πξσηαζιήκαηνο Αλδξώλ – H΄ νκίινπ ζηελ Α2, ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Ρνπηθή
Θαηεγνξία Γπλαηθώλ αληίζηνηρνο αξηζκόο νκάδσλ (πιένλ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ
8ε ζέζε) έηζη ώζηε ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 νη νκάδεο πνπ ζα
ππνβηβαζηνύλ από ηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξώλ καδί κε απηέο πνπ παξακέλνπλ θαη κε
απηέο πνπ ζα αλέιζνπλ από ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό νθηώ (8).
δ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν (2018-2019) ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Β’ Όκηιν ηεο Β’ Δζληθήο Θαηεγνξίαο – Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό
Ξξσηάζιεκα, μεπεξάζεη ηηο δεθαέμη (16) νκάδεο από ηπρόλ ππνβηβαζκό νκάδσλ από
αλώηεξε Δζληθή Θαηεγνξία ή δεκηνπξγία λέσλ νκάδσλ, ηόηε:
1) ζα δεκηνπξγεζεί Ρνπηθή Θαηεγνξία Αλδξώλ
2) ζηε Β’ Δζληθή - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα ζα ζπκκεηάζρνπλ 12 νκάδεο, κεηά
από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΠΞΔΓΑ θαη απόθαζε ηνπ ΓΠ/ΔΝΞΔ
ε) Νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο Ξαηδηάο ηεο
FIVB. Γελ ηζρύζνπλ νη ηερληθέο αλάπαπιεο (ηερληθά timeout), ελώ ηα θαλνληθά timeout
είλαη δύν γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ζεη κε δηάξθεηα 30’’ ην θαζέλα.
ζ) Όινη νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνύλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΚIKASA ηύπνπ
MVΑ 200, MVΑ 300 ή MOLTEN ηύπνπ V5M5000 ή GALAηύπνπ BV5591S ή WILSON ηύπνπ ICOR POWER TOUCH.
ΑΟΘΟΝ 5ν:

ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΖΞΔΓΝΣΩΛ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ

1. α) Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γήπεδα πνπ ζα δειώζνπλ ηα ζσκαηεία θαη ζα
εγθξίλεη ε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ., ζύκθσλα κε όηη αλαθέξεηαη ζην Θεθάιαην Γ άξζξα
12, 13 θαη 14 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη
ζηνΘεθάιαην Ζ παξάγξαθνο 2α ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018.
β) Πύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ παξ. 2β ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ
2017-2018, όια ηα Πσκαηεία ηεο Β Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό
Ξξσηάζιεκα είλαη ππνρξεσκέλα, κέζα ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Ξξσηάζιεκα, λα
αλαθέξνπλ ην γήπεδν πνπ ζα αγσλίδνληαη θαη λα ππνβάιινπλ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ καδί κε ηε
δήισζε, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ θαη έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο
ηνπ γεπέδνπ πνπ λα αλαθέξεη όηη ην γήπεδν απηό παξαρσξείηαη γηα αγώλεο
Ξεηνζθαίξηζεο, ηηο εκέξεο πνπ ζα νξίζεη ε θάζε Έλσζε/Ρ.Δ. θαη ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηε
Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε θάζε κία από ηηο δηνξγαλώηξηεο.
γ) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα επηκεινύληαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ
αγώλσλ γηα ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δπίζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνύλ αληίγξαθν
ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
αζθαιείαο θαη ηάμεο.
δ) Πε πεξίπησζε ηηκσξίαο ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ από ην αξκόδην Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν ηεο
θάζε Έλσζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Ε’ Ξεξηθέξεηα ε ΓΔ/ΔΝΞΔ, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη
ρσξίο ζεαηέο «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ» ζύκθσλα κε ηνλ λ. 3262/2004 Θεθ. Β άξζξν 9
παξ. 1.
Ζ δηνξγαλώηξηα Έλσζε θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε Ε’ Ξεξηθέξεηα ε ΔΝΞΔ, κε εηδηθή Δγθύθιην
ζα αλαθνηλώζεη έγθαηξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ
δηθαίσκα εηζόδνπ ζην γήπεδν.
2. Δθηόο από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θαλνληζκό Ξαηδηάο θαη ηνλ Γεληθό
Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηα γεπεδνύρα Πσκαηεία έρνπλ ηηο
πην θάησ ππνρξεώζεηο:
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Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο
ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΑΗΘΡΩΛ, κε αξηζκνύο 1-20 γηα ηηο δύν νκάδεο. Νη πηλαθίδεο
πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθεο, θαζαξνγξακκέλεο, θαιαίζζεηεο θαη επδηάθξηηεο.
Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο
ρεηξνθίλεην πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπ ζθνξ θαη θνπδνύλη γηα ηηο αιιαγέο ησλ παηθηώλ.
Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία πξέπεη λα θξνληίδνπλ πξνζεθηηθά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
άδεηαο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ζηελ αζηπλνκία, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε
αζηπλνκηθή δύλακε θαη λα ηεξεζεί ε ηάμε.

ΑΟΘΟΝ 6ν:

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ

1) Ρν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ όισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα,
αλαθνηλώλεηαη από ηελ δηνξγαλώηξηα (Έλσζε/Ρ.Δ.) ζηα ζσκαηεία:
α) δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ή νθηώ
(8) εκέξεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
β) Ρνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ από θάζε αγώλα, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
(θαζνξηζκόο αγώλα κεηά από αλαβνιή ή κεηάζεζε θιπ) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηειενπηηθή
κεηάδνζε νθηώ (8) εκέξεο πξηλ, εθηόο από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ή εηδηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαη δελ είλαη εθηθηό λα πξνρσξήζεη νκαιά ην πξσηάζιεκα,
θαηά ηηο νπνίεο δελ ηεξνύληαη ηα ρξνληθά όξηα, ε πξνβιεπόκελε ζεηξά θιπ.
2) Πην πξόγξακκα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζπλαληήζεηο θαηά εκεξνκελία, νη ώξεο έλαξμεο
ησλ αγώλσλ θαη ηα γήπεδα δηεμαγσγήο ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 7ν:

ΑΘΙΖΡΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

α)

Πηνπο αγώλεο Δζληθνύ Ξεξηθεξεηαθνύ Ξξσηαζιήκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο
αζιεηέο γξακκέλνη ζηε δύλακε ηεο ΔΝΞΔ θαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ ηεο ΔΝΞΔ,
πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 θαη από ην γηαηξό.
β) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή:
1) Αλ έρεη αλαθεξζεί από ηνλ Γηαηηεηή ζην Φύιιν ηνπ Αγώλα.
2) Αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε από αξκόδηα αξρή γηα πεηζαξρηθό ή άιιν
παξάπησκα.
γ) Πύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο Γηεζλνύο Νκνζπνλδίαο Ξεηνζθαίξηζεο, πξέπεη:
1) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηώλ λα είλαη γξακκέλνη ζηελ πίζσ θαη εκπξόο επηθάλεηα ηεο
θαλέιαο.
2) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη από ην Λν. 1 κέρξη θαη ην Λν. 20.
πεύζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ.
ΑΟΘΟΝ 8ν:

ΞΟΝΠΔΙΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ

Ρελ ώξα πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα όηη αξρίδεη ν αγώλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα από ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο έηνηκνπο (κε
αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγώλα πνπ ηα νλόκαηά ηνπο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην θύιιν ηνπ
αγώλα.
Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγώλα ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ.
ΑΟΘΟΝ 9ν:
α)
β)

γ)

ΑΛΑΒΝΙΔΠ ΑΓΩΛΩΛ

Αλαβνιέο αγώλσλ δηθαηνινγνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γεληθό
Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Δ άξζξν 20.
Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε από νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξόθεηηαη λα
επαλαιεθζεί, νξίδεηαη κεηά από απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο
Έλσζε/Ρ.Δ..Ν αγώλαο απηόο ζα δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ.
Ζ νκάδα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα
(Γεληθόο Θαλνληζκόο Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Γ άξζξν 14).
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Πε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί αγώλαο από ηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο/Ρ.Δ.,
πάληα γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπαλαθέξνληαη ζην Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ Θεθάιαην Δ άξζξν 20, ε Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ κπνξεί λα
νξίζεη ηνλ αγώλα απηόλ νπνηαδήπνηε κέξα.
Δπηηξέπεηαη ε ειεύζεξε βηληενζθόπεζε ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο από ηα
ζσκαηείαηεο Β’ Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα. Απαγνξεύεηαη
ξεηά ε παξαρώξεζε ηνπ πιηθνύ πνπ βηληενζθνπήζεθε γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο.

ΑΟΘΟΝ 10ν:

ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΘΙΖΡΩΛ
ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΞΝΛΖΡΩΛ

α) Νη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά δειηία ηεο
ΔΝΞΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Ν έιεγρνο ησλ Γειηίσλ ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα από ηνλ Α’ Γηαηηεηή.
β) Ρα Γειηία ησλ αζιεηώλ δύλαληαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ λα ηα δεηήζνπλ πξνο έιεγρν, ζε
θάζε πεξίπησζε, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ Φύιινπ Αγώλα.
γ) Γελ επηζηξέθεηαη δειηίν παίθηε ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
1) Όηαλ ππνβιεζεί έλζηαζε θαθήο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ιόγσ πιαζηνπξνζσπίαο
2) Όηαλ αλαγξαθεί ζην θύιιν ηνπ αγώλα από ηνλ δηαηηεηή γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα. Αλ ν
παίθηεο δελ παξαπεκθζεί ζηελ ΔΝΞΔ ην δειηίν ηνπ επηζηξέθεηαη ζην ζσκαηείν ηνπ.
δ) Ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδνο πνπ αγσλίδεηαη θαζώο θαη ζπλεξγάηεο απηνύ πξέπεη λα έρνπλ ην
ζρεηηθό δειηίν, πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ξξνπνλεηώλ θαη ηνλ
Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ αγώλα.
ε) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 πεξ. 11 ηνπ λ. 2725/99 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3057/02.
ΑΟΘΟΝ 11ν:

ΠΛΘΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ

Πύκθσλα κε ην Θεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ ζε θάζε αγώλα ηνπ
Ξξσηαζιήκαηνο, κέρξη 5 άηνκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο νκάδαο, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη
ζηνλ πάγθν εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηαπηόηεηεο πνπ ζα εθδνζνύλ από ηε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ.
ή ζε πεξίπησζε πξνπνλεηή από ηνλ ΠΔΞΞΔ, νη νπνίνη ζα έρνπλ κία από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
1) Ν πξνπνλεηήο
2) Ν βνεζόο πξνπνλεηή
3) Ν θπζηνζεξαπεπηήο ή γηαηξόο ή γπκλαζηήο
4) Ν έθνξνο
5) ν θξνληηζηήο
6) Ν ζηαηηζηηθνιόγνο
Όια ηα άηνκα απηά ή όζα επηζπκνύλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο Νκάδαο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο θαη ην νπνίν
ζα θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Ρα άηνκα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηηο
παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε, πξνϋπνζέζεηο:
- Πποπονηηήρ και Βοηθόρ Πποπονηηή: πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην δειηίν ηαπηόηεηαο
πξνπνλεηνύ πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Ξξνθήξπμε θαη ηνλ Θαλνληζκό
Ξξνπνλεηώλ.
- Για ηον Φςζιοθεπαπεςηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Πρνιήο Φπζηνζεξαπεπηώλ. Γηα ηελ
απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Γςμναζηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Ρ.Δ.Φ.Α.Α. ή ηζόηηκεο ζρνιήο. Γηα ηελ απόδεημε
ηεο ηδηόηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Ιαηπό: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνύρνο Ηαηξηθήο Πρνιήο. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ
Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ.
- Για ηον Φπονηιζηή: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζόο Ξξνπνλεηνύ ζε Φύιιν Αγώλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.

Β’ Δθνική – Δθνικό Πεπιθεπειακό Ππωηάθλημα Ανδπών 2017 – 2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ελίδα 8

- Για ηον Έθοπο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζόο Ξξνπνλεηνύ ζε Φύιιν Αγώλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.
- Για ηον ηαηιζηικολόγο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνόηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί σο
πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηή ζε άιιε νκάδα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
Ν Ξξνπνλεηήο θαη ν Βνεζόο Ξξνπνλεηή πξέπεη λα θέξνπλ νκνηόκνξθε εκθάληζε (πνιηηηθή ή
αζιεηηθή). Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ππόινηπα άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο,
νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νκνηόκνξθε εκθάληζε κεηαμύ ηνπο (πνιηηηθή ή αζιεηηθή).
Ν Α’ θαη ν Β’ Γηαηηεηήο, πξέπεη λα δεηήζνπλ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ηα άηνκα πνπ ζα θαζίζνπλ
ζηνλ πάγθν θαη λα δεηήζνπλ ηα Δηδηθά Γειηία Ραπηόηεηάο ηνπο γηα έιεγρν. Πηελ ζπλέρεηα ζα
επηζηξέθνπλ ηα Γειηία Ραπηόηεηαο θαη ζα δεηνύλ λα θέξνληαη από ηα άηνκα απηά θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Νπνηνζδήπνηε δελ θέξεη καδί ηνπ ην Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο, δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, όηη βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν άηνκν ην νπνίν δελ έρεη ην δηθαίσκα απηό, πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ακέζσο θαη ην
γεγνλόο λα αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Α’ δηαηηεηή. Πηελ Έθζεζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη
θαη θάζε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ Άξζξνπ απηνύ (δηαθνξά ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο κε ην
άηνκν πνπ ηελ θέξεη, επεηζόδηα από ηα άηνκα απηά θιπ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη
άηνκν βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν Νκάδαο, ρξεζηκνπνηώληαο Γειηίν ηαπηόηεηαο άιινπ αηόκνπ, ηόηε
ην Γειηίν απηό αλαθαιείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2017-2018 θαη δελ κπνξεί
λα εθδνζεί άιιν γηα ην άηνκν πνπ ην έθεξε.Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη έρεη εθδνζεί
Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο
Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018 θαη ηεο παξνύζαο, ηόηε αλαθαινύληαη όια ηα Δηδηθά Γειηία
Ραπηόηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ αθαηξνπκέλνπ παξάιιεια ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο λεώηεξνπ
Γειηίνπ ζην ζσκαηείν απηό γηα ην ππόινηπν ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2017-2018. Δπίζεο ζην
άηνκν πνπ ην έθεξε δελ κπνξεί λα εθδνζεί άιιε κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα.
Όια ηα Πσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα, πξέπεη λα απνζηείινπλ
ζηε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηα ζηνηρεία (ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ,
ΗΓΗΝΡΖΡΑ), ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά (γηα όζεο πεξηπηώζεηο απηό απαηηείηαη) θαη κηα πξόζθαηε
θσηνγξαθία, γηα ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ Ραπηόηεηαο. Θάζε επηπιένλ δήισζε ή αιιαγή
αηόκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ΔΞΡΑ (7) εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ θάζε αγώλα.
Φπζηθά δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα δεισζνύλ ΝΙΔΠ νη ηδηόηεηεο ησλ αηόκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη
ζηνπο πάγθνπο ησλ Νκάδσλ. Ρα Πσκαηεία κπνξνύλ λα δειώζνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο πεξηόδνπ
κέρξη 2 αιιαγέο γηα θάζε έλα από ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα, πάληα κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο.
ΑΟΘΟΝ 12ν:

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ

Νη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηα ζσκαηεία ζηελ δηνξγαλώηξηα, ζα εθδηθάδνληαη ζύκθσλα
κε όζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Ρν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο νξίδεηαη ζε 150 ΔΟΩ.
ΑΟΘΟΝ 13ν:

ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ

Νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Δ.Γ.) ηεο
θάζε Έλσζεο/Ρ.Δ.
ΑΟΘΟΝ 14ν:
α)

β)
γ)
δ)

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ

Ζ ηηκή εηζηηεξίνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ζα θπκαίλεηαη από 2 κέρξη 10
ΔΟΩ. Ρα έζνδα από ηα εηζηηήξηα ησλ αγώλσλ ζα αλήθνπλ ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
Ρελ επζύλε ηεο νηθνλνκηθήο δηνξγάλσζεο, εμαζθάιηζεο αδεηώλ, έθδνζεο εηζηηεξίσλ,θ.ι.π.,
ζα έρνπλ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία.
ΓΗΑ ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΚΔΣΟΗ 16 ΔΡΩΛ, Ζ ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΡΝΠ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΔΙΔΘΔΟΖ.
Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο επηβαξύλνπλ ηα ζσκαηεία. Ζ Νκνζπνλδία ζα ζπκβάιεη ζηε
κεηαθίλεζε ησλ ζσκαηείσλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απηή ε δπλαηόηεηα εθόζνλ
επέιζεη ζπκθσλία κε ρνξεγό ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Ζ ακνηβή ησλ παξαγόλησλ ηνπ αγώλα (Α’ δηαηηεηήο, Β’ δηαηηεηήο, Πεκεησηήο θαζώο θαη
Δπόπηεο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο όπνπ ππάξρεη, παξαηεξεηήο αγώλα όπνπ ππάξρεη) ζε
όινπο ηνπο αγώλεο επηβαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα
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αλαινγνύληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (όπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ
ηνπ αγώλα βαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνύληα πνζά
ζηνπο παξαπάλσ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξνβιεπόκελα πνζά
ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα, ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα
ράλεη ηνλ αγώλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πόληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηό επαλαιεθζεί
παξαπάλσ από ηξεηο (3) θνξέο ηόηε από ηνλ επόκελν αγώλα ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα
κεδελίδεηαη, ππό ηελ έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνύ
Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ) κε όιεο ηηο εληεύζελ
πξνβιεπόκελεο βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
ΑΟΘΟΝ 15ν:

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ

Νη




νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη, βαζκνινγνύληαη κε:
Ρξεηο (3) βαζκνύο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 0 ζεη ή 3 – 1 ζεη
Γύν (2) βαζκνύο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 2 ζεη
Θαλέλα (0) βαζκό: α) ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 0 – 3 ζεη ή 1 – 3 ζεη, β) ζε θάζε πεξίπησζε
πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ, δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπόκελα πνζά ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγώλα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 14 παξ. ε ηεο παξνύζαο, γ) ζε
πεξίπησζε πνπ δελ δεισζεί
ζην Φύιιν Αγώλνο έλαο ηνπιάρηζηνλ αζιεηήο πνπ έρεη
γελλεζεί από 1.1.1997 θαη κεηά ή δελ έρεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζεη.
 Έλα (1) βαζκό ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 2 – 3 ζεη
 Κεδεληζκό θαη αθαίξεζε 3 (-3) βαζκώλ: α) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην
Θεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ,
β) ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ, δελ θαηαβάιεη
πξνβιεπόκελα πνζά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα γηα πεξηζζόηεξεο από ηξεηο θνξέο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο ζα ηζνβαζκήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε, ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο ζέζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο:
1) Νη βαζκνί πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο
2) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα ληθεθόξα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα ρακέλα
ζεη ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο.
3) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) θαη
παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο είλαη πεξηζζόηεξεο από δύν θαη ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία ζηνπο
βαζκνύο, ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πςειόηεξε ζέζε ζα
ιεθζνύλ ππόςε θαηά ζεηξά νη πεξ. β θαη γ (εάλ ρξεηαζηεί). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ππνινίπσλ
ζέζεσλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία (εμαηξνπκέλεο ηεο νκάδαο πνπ ήδε έρεη θαηαηαγεί),
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ νη ππόινηπεο νκάδεο ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο (πρ ηζνβαζκνύλ 3
νκάδεο ζηελ ίδηα ζέζε [Α, Β θαη Γ]. Ιακβάλνληαο ππόςε καο ηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο
βιέπνπκε όηη ππάξρεη λέα ηζνβαζκία αιιά ε νκάδα Α ιόγσ θαιύηεξνπ ζπληειεζηή ζηα ζεη
θαηαηάζζεηαη 1ε. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζνύκε εμ αξρήο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κόλν γηα ηηο νκάδεο Β
θαη Γ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κεηαμύ ηνπο αλακεηξήζεηο ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηελ 1ε
θαηαηαγείζα νκάδα Α. Κεηαμύ ησλ Β θαη Γ, ε νκάδα πνπ ππεξηεξεί είλαη ε Γ ε νπνία θαη
θαηαηάζζεηαη 2ε ελώ Β θαηαηάζζεηαη 3ε).
4) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα θεξδηζκέλα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα
ρακέλα ζεη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
5) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο πόληνπο (βαζκνύο) θαη
παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
6) Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηα παξαπάλσ ππάξρεη ηζνβαζκία, ηόηε θαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε
βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεη άλνδν ή ππνβηβαζκό ή πξόθξηζε ζε επόκελε
θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ζα δηεμάγεηαη έλαο αγώλαο θαηάηαμεο.
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ΔΞΑΘΙΑ - ΒΟΑΒΔΗΑ

Πηελ Ξξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε Νκίινπ ζα απνλεκεζεί Θύπειιν από ηελ δηνξγαλώηξηα θαη
ζηνπο αζιεηέο ηεο δεθαηέζζεξα επίρξπζα κεηάιιηα θαη αληίζηνηρα δηπιώκαηα.
Πηηο Β θαη Γ νκάδεο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκίινπ, κεηάιιην θαη δίπισκα θαη ζηνπο
αζιεηέο ηνπο δηπιώκαηα θαζώο θαη αλά δεθαηέζζεξα επάξγπξα θαη ραιθά κεηάιιηα αληίζηνηρα.
ΑΟΘΟΝ 17ν:

ΓΔΛΗΘΑ

Όηη δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Ξξνθήξπμε θαζώο επίζεο όηη δελ πξνβιέπεηαη ή θαζνξίδεηαη
από ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ή ηελ Γεληθή
Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, όπσο θαη θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ή
δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Έλσζεο/Ρ.Δ. από ην
ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, ε νπνία θαη ζα απνζηείιεη ζηα ζσκαηεία ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.

Ν Ξξόεδξνο

Ν Γελ. Γξακκαηέαο

Γηώξγνο Θαξακπέηζνο

Λεθηάξηνο Σαιβαηδήο
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