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Αγρίνιο 21 Φεβρουαρίου 2012

Πρακτικό Δ.Σ 1/2012
Συνήλθαν, σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 17:00 στα Γραφεία της
Ένωσης , τα μέλη του Δ.Σ. σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να
αποφασίσουν για τα τρέχοντα θέματα της Ένωσης.
Παρόντες οι : Γιώτης Μάκης, Τσώνος Στράτος , Ιωάννου Θανάσης,
Σταυρόπουλος Σταμάτης, Νικάκης Κώστας και Χατζής Βασίλης.
Αφού υπήρχε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση:
1. Υπογράφηκαν τα πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ..
2. Έγινε ενημέρωση επί της αλληλογραφίας.
3. Έγινε οικονομική ενημέρωση και αποφασίστηκε όπως τα Σωματεία που
οφείλουν ποσά που αφορούν παράβολα συμμετοχής (Β ΑΝΔΡΩΝ,
ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΜΙΝΙ 98’) να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι
Τετάρτη 29/2.
4. Το Δ.Σ. συζήτησε διεξοδικά το θέμα της αναδιάρθρωσης κατηγοριών των
Πρωταθλημάτων, καθώς οι οικονομικές συγκυρίες δεν επιτρέπουν πλέον
μετακινήσεις με κόστος που δεν μπορεί να καλυφθεί από το σύνολο των
Σωματείων. Συνέπεια της οικονομικής κρίσης, το Δ.Σ. εισηγείται προς όλα τα
Σωματεία της ΕΣΚΑΒΔΕ, διαμορφωμένη πρόταση και καλεί τα Σωματεία να
τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012
(ταχυδρομικώς – Χαρ. Τρικούπη 4 Τ.Θ. 21, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ή στο e-mail :
eskavde@otenet.gr), προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος διεξαγωγής των
Πρωταθλημάτων για την περίοδο 2012 – 2013.
Συγκεκριμένα :
Προτείνεται η δημιουργία τριών (3) ομίλων (Βόρειος – Κεντρικός – Νότιος),
όπου κάθε όμιλος θα αποτελείται από δέκα (10) ομάδες. Σύνολο τριάντα (30)
ομάδων, που θα απαρτίζουν την ενιαία Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ. Όλες οι υπόλοιπες
ομάδες θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία ΕΣΚΑΒΔΕ.
Οι τριάντα (30) ομάδες θα είναι : όλες οι ομάδες της σημερινής Α1, όλες οι
ομάδες της σημερινής Α2 και οι τρεις (3) πρώτες βαθμολογικά από κάθε όμιλο
της σημερινής Β’ Κατηγορίας. Εξυπακούεται ότι από τις σημερινές κατηγορίες
Α1 και Α2 δεν θα υποβιβαστεί καμία ομάδα.
Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι : σε κάθε όμιλο, Πρωτάθλημα δυο (2) γύρων,
δηλαδή δεκαοκτώ (18) αγώνες για κάθε Σωματείο και στη συνέχεια οι δύο (2)
πρώτες βαθμολογικά ομάδες από κάθε όμιλο, σύνολο έξι (6) ομάδες θα
αγωνίζονται στην Τελική Φάση, σε Πρωτάθλημα δύο (2) γύρων για την ανάδειξη
της Πρωταθλήτριας ομάδας ΕΣΚΑΒΔΕ που θα αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική. Στην
Τελική Φάση, οι ομάδες θα μεταφέρουν βαθμολογία και αποτελέσματα από την
προηγούμενη Φάση.
Η τελευταία βαθμολογικά ομάδα κάθε ομίλου θα υποβιβάζεται στην Β’
Κατηγορία ΕΣΚΑΒΔΕ, ενώ από την Β’ Κατηγορία θα ανέρχονται στην Α’ , τρείς
(3) ομάδες που θα συμπληρώνουν τους ομίλους των δέκα (10) ομάδων.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
α) Όλες οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν παράβολο
συμμετοχής 1000 €, με το οποίο ποσό θα καλύπτονται τα έξοδα διαιτησίας
όλωντων τμημάτων τους (ΠΑΙΔΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΜΙΝΙ).
β) Αγωνιστικά κάθε Σωματείο, θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να
συμμετέχει τουλάχιστον με έναν (1) αθλητή γεννηθέντα το 1992 ή και
μικρότερο.
5. Αποφασίστηκε να επιβληθεί η ποινή των έξι (6) αγωνιστικών ημερών (Άρθρο
66. – Ε.Ο.Κ.) στον αθλητή του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΧΩΡΑΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ (Α.Μ. 425247), για όσα συνέβηκαν στον αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑ – ΛΕΩΝ
(Β’ ΕΣΚΑΒΔΕ – 19/2/2012) και αναγράφηκαν στο Φ.Α. και στις εκθέσεις
διαιτητών.
6.
Έγινε δεκτό το αίτημα των Σωματείων ΛΕΩΝ και ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ για αναβολή του μεταξύ τους αγώνα, λόγω εκδηλώσεων στο
ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και ορίστηκε για 17/3/2012 ωρα 16:00 στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
21/2/2012

Τσικριτέας Κων/νος
(Ειδ. Γραμματέας. Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.)
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