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Αγρίνιο, 25 Ιουνίου 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΒΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019
Η ΕΣΚΑΒΔΕ, προκηρύσσει τα πρωταθλήματα που θα οργανώσει την αγωνιστική περίοδο 2018 - 2019 με τους
παρακάτω όρους :
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Όλα τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού
Νόμου 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε, του καταστατικού της Ε.Ο.Κ., των κανονισμών Παιδιάς, του
κανονισμού Διαιτησίας, του κανονισμού Πρωταθλημάτων, της Γεν. Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. για το 2018 - 2019,
και του καταστατικού ΕΣΚΑΒΔΕ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ : Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 47, 48 και 49 του κανονισμού ΕΟΚ. Για
όλα τα υπόλοιπα ισχύει ο κανονισμός ΕΟΚ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
1. Οι αγώνες που θα διακόπτονται, λόγω ανωτέρας βίας, θα επαναλαμβάνονται από το λεπτό της διακοπής
των με το ΙΔΙΟ φύλλο αγώνα.
2. Οι ενστάσεις, θα υποβάλλονται εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, ΜΟΝΟ με συστημένο
έγγραφο ΕΛΤΑ (σφραγίδα ταχυδρομείου). Για να συζητηθεί η ένσταση θα καταβάλλεται παράβολο
100 ευρώ διαφορετικά η ένσταση δεν θα συζητείται.
3. Σε περίπτωση Ένστασης Πλαστοπροσωπίας, ο αθλητής για τον οποίο γίνεται η ένσταση
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να παραμείνει για τον απαιτούμενο έλεγχο. Σε περίπτωση που απομακρυνθεί,
θα θεωρηθεί υπόλογος και θα τιμωρείται τόσο ο ίδιος όσο και το Σωματείο του για το αδίκημα
της πλαστοπροσωπίας.
4. Τα σωματεία, υποχρεούνται , όταν σε αγώνα στο γήπεδο τους , δεν έχουν ορισθεί επίσημοι κριτές από
την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, να αναλαμβάνουν την γραμματεία του αγώνα. Σε περίπτωση όπου
αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω έλλειψης Γραμματείας, το Γηπεδούχο Σωματείο θα ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.
5. ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 100 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
6. Τα έξοδα διαιτησίας όλων των αγώνων, θα καλύπτονται (βάσει εξοδολογίου) εξ’ ημισείας από τα
διαγωνιζόμενα σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν θα
διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται σε βάρος του σωματείου που δεν κατέβαλε την αμοιβή.
7. Σε περίπτωση που Σωματεία προβαίνουν σε ανακοινώσεις με προσβλητικούς όρους σε βάρος Οργάνων
ΕΟΚ ή ΕΣΚΑΒΔΕ, χωρίς οι ανακοινώσεις ή οι καταγγελίες αυτές να αποδεικνύονται, τότε το Δ.Σ. της
ΕΣΚΑΒΔΕ θα επιβάλλει πρόστιμο μέχρι και 1000 ευρώ.
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8. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση αποδυτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Αν υπάρχει ένα μόνο
αποδυτήριο θα το χρησιμοποιεί η φιλοξενούμενη ομάδα κι όχι η γηπεδούχος. Σε περίπτωση
που δεν παραχωρηθεί αποδυτήριο, ο αγώνας θα διεξάγεται και στην γηπεδούχο ομάδα θα επιβάλλεται
πρόστιμο 100 ευρώ.
9. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα (επί ποινή μηδενισμού), για την παρουσία ιατρού ή
νοσηλευτή ή νοσοκόμου ή φυσικοθεραπευτή ή ατόμου ικανού (με πιστοποίηση κρατικού ή
ιδιωτικού φορέα) για την παροχή πρώτων βοηθειών στους αγώνες τους.
10. Σε περίπτωση που Σωματείο το οποίο συμμετέχει στα Πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ Κατηγορίας
Ανδρών δεν κατέβει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα του Πρωταθλήματος, εκτός από τον μηδενισμό
θα υφίσταται μείωση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της
αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019 και ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του
αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
11. Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ, τα Σωματεία μπορούν να χρησιμοποιούν στις φανέλες
τους τους αριθμούς από 00 έως και 99. Για την καλύτερη συμπλήρωση του φύλλου αγώνα όμως,
καλό θα είναι, στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς από 4
μέχρι και 15. Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη εμφάνιση και κάθεται αριστερά
της Γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα με σκουρόχρωμη εμφάνιση και κάθεται δεξιά της
γραμματείας.
12. Οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται αποκλειστικά με μπάλες molten.
13. Σε περίπτωση που σωματείο με ευθύνη του δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις των οργάνων Ε.Ο.Κ. ή
ΕΣΚΑΒΔΕ, θα εφαρμόζεται το άρθρο 88 του κανονισμού Ε.Ο.Κ. που αφορά «εκτέλεση αποφάσεων».
14. ΓΕΝΙΚΑ, για όσα δεν αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη

ισχύουν όσα αναφέρονται στον

κανονισμό της Ε.Ο.Κ. Για οτιδήποτε προκύψει και δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη
αποφασίζει τελεσίδικα το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.
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