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Ιωάννινα 4/9/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2
Η ΚΕΔ ασχολήθηκε με τα αποτελέσματα του σεμιναρίου της Άρτας και αποφάσισε
τα παρακάτω :
1) Η Τζαμάκου θα εγγραφεί μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή της και περάσει επιτυχώς τα τέστ. Έδρα της θα είναι η Κέρκυρα.
2) Αλλάζει η έδρα της Γρούμπα Αλ. Από Άρτα σε Κέρκυρα.
3) Οι ανήλικοι διαιτητές θα χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, αλλά σε αγώνες Μίνι.
4) Οι στρατευμένοι Μάνεσης και Σπύρου θα ενταχθούν στους πίνακες όταν περάσουν επιτυχώς τα τεστ και ενημερωθούν για ότι ειπώθηκε στο σεμινάριο.
5) Οι Κακονίκου, Ζώτος και Σκληβανίτης που δεν θα αγωνιστούν φέτος, τέθηκαν εκτός πινάκων.
6) Ο Ρίζος με την συνεχή απουσία του από τις διαδικασίες, τέθηκε εκτός πινάκων. Σε
περίπτωση που δεν μεταγραφεί σε άλλο Σύνδεσμο, η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί
στην ΟΔΚΕ και στην ΚΕΔ/ΕΟΚ.
7) Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ήταν δυστυχώς τραγικά. Αφήνοντας
έξω τους 11 της τελευταίας σχολής που δικαιολογημένα υπέπεσαν σε λάθη, με τους
υπόλοιπους είχαμε σαν επιτυχόντες :
Από Γιάννενα 6 στους 8, από Κέρκυρα 2 στους 3, από Λευκάδα 0 στους 2, από Θεσπρωτία 0 στους 3, από Αιτωλ/νία 4 στους 7 και από Άρτα 3 στους 12 !!
8) Η ΚΕΔ αναγκάστηκε να αυξήσει το όριο λαθών από 2 σε 3. Έτσι τιμωρεί όσους είχαν ακόμη χαμηλότερη επίδοση. Συγκεκριμένα :
Με 1 αγωνιστική = Ζέρβας, Ρουπακιάς, Βέργος, Χατζηστυλιανός, Νέτης, Μπάμπας,
Γαλήνας, Μπιστιτζάνος, Γρούμπας Λ., Παπαθανασίου, Λάμπρος,
Κολιός, Γρούμπα Αλ., Δάλλας, Μπουχαγιάρ, Κολύδας.
Με 2 αγωνιστικές = Κούρτης, Παπαδάκος.
Με 3 αγωνιστικές = Εδιάρογλου, Τσώλης.

9) Η ΚΕΔ συγχαίρει τους Μητσόπουλο, Νάκα, Ζιώγα, Ντάγκα, Τσίγα που είχαν απόλυτη επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.
10) Τα αποτελέσματα του αθλητικού τεστ ήταν καλύτερα μεν, αλλά έδειξαν γενικά
απροπόνητους διαιτητές. Έτσι :


Όσοι τερμάτισαν, αλλά χωρίς να τηρήσουν τους κανόνες, τιμωρούνται με
1 αγωνιστική. Αυτοί είναι : Ασημακάκη, Μπάμπας, Κολύδας, Χανός Θ.,
Παπαδάκος, Τσώλης.



Όσοι δεν τερμάτισαν τιμωρούνται με 3 αγωνιστικές. Αυτοί είναι : Γρούμπας Λ., Γρούμπα Αλ., Χατζηστυλιανός, Βέργος, Σταμούλης, Ρουπακιάς.

11) Όσου δεν παρευρέθησαν στο σεμινάριο, τιμωρούνται με 3 αγωνιστικές και θα ενταχθούν στους πίνακες ΜΟΝΟ εφ’ όσον ενημερωθούν από τους υπευθύνους των
Συνδέσμων τους για όσα ειπώθησαν και φυσικά περάσουν επιτυχώς τα τεστ. Αυτοί,
μαζί με τους υπεύθυνους είναι :
Άρτα (Λιόντος) : Γεροδήμος , Μεγαπάνος.
Αιτωλοακαρνανία (Σταθόπουλος) : Γούργαρης.
Γιάννενα (Ντίσιος) : Κούκρας, Βαλεντίνο, Τσικλητάρη Β., Νικολός, Τσικλητάρη Δ.,
Μπάνος.
12) Παράκληση : Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, να ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός 4 – 5 ημερών, ώστε να ανακοινωθούν οι πίνακες της περιόδου 2013 –
2014, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

