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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ»
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020

Άρθρο 1 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (βλέπε και ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ).
Το Πρωτάθλημα, θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως αυτός
τροποποιήθηκε, το Καταστατικό ΕΟΚ, τους Κανονισμούς Παιδιάς, τους Κανονισμούς Διαιτησίας, το
Καταστατικό ΕΣΚΑΒΔΕ και την παρούσα προκήρυξη.
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια.
Άρθρο 2 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ από 1/10/2019 έως 30/6/2020.
Άρθρο 3 : ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Α.Γ.Ο ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ
Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’
Α.Λ.Φ.Α 93’ (Β)
Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ(Β)
Γ.Ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Β)
ομάδα από μπαράζ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ
Β.Α.Ο ΑΡΤΑΣ
Α.Κ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Ο ΠΑΡΓΑΣ
Κ.Α.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Α.Σ ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Α.Σ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
Κ.Ε ΦΑΙΑΚΑΣ (Β)
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ

Άρθρο 4 : Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι τη Παρασκευή 9/8/2019. Η κλήρωση
των αγώνων θα γίνει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 σε χώρο που θα γίνει έγκαιρα γνωστός
στα Σωματεία.
Άρθρο 5 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες και θα προκύψει βαθμολογία. Οι δύο
(2) πρώτες βαθμολογικά ομάδες και οι δύο (2) τελευταίες, κάθε ομίλου, θα περάσουν στη β΄
φάση. Οι άλλες έξι (6) ομάδες, κάθε ομίλου, παραμένουν στην Β΄ κατηγορία.
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Β΄ ΦΑΣΗ (Άνοδος) :
Η πρώτη (1η) βαθμολογικά ομάδα του κάθε ομίλου θ’ αγωνιστεί με τη δεύτερη (2 η) βαθμολογικά
ομάδα του άλλου ομίλου, με πρόκριση στις δυο (2) νίκες, με πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη
ομάδες δηλ. :
Πρώτοι αγώνες : 1η ομάδα του 1ου ομίλου – 2η ομάδα του 2ου ομίλου και
1η ομάδα του 2ου ομίλου – 2η ομάδα του 1ου ομίλου
Επαναληπτικοί : 2η ομάδα του 2ου ομίλου – 1η ομάδα του 1ου ομίλου και
2η ομάδα του 1ου ομίλου – 1η ομάδα του 2ου ομίλου
Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 1ης ομάδας.
Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους στις δυο (2) νίκες για την ανάδειξη της
Πρωταθλήτριας.
Ο 1ος αγώνας θα γίνει με κλήρωση στην έδρα μιας εκ των δυο ομάδων, ο 2ος αγώνας στην έδρα
της άλλης ομάδας.
Αν χρειαστεί 3ος αγώνας θα γίνει σε ουδέτερη έδρα που θα ορίσει η ΕΣΚΑΒΔΕ.
Β΄ ΦΑΣΗ (Υποβιβασμός)
Οι δύο (2) τελευταίες βαθμολογικά ομάδες κάθε ομίλου (συνολικά 4 ομάδες) θα συναντηθούν
μεταξύ τους σε χιαστί αγώνες (εντός και εκτός έδρας) όπως παρακάτω:
Τελευταία ομάδα 1ου Ομίλου – Προτελευταία ομάδα 2ου Ομίλου

(αγώνες α)

Τελευταία ομάδα 2ου Ομίλου – Προτελευταία ομάδα 1ου Ομίλου

(αγώνες β)

Οι ηττημένες ομάδες των αγώνων αυτών υποβιβάζονται στη Γ΄ κατηγορία ΕΣΚΑΒΔΕ.
Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ουδέτερο γήπεδο (αγώνας γ), ώστε να υπάρχει
κατάταξη ομάδων υποβιβασμού, όπως παρακάτω αναφέρεται.
Αν υποβιβαστούν και οι τρεις (3) ομάδες της Ένωσης από τη Γ΄ Εθνική κατηγορία, θα
υποβιβαστούν οι δύο (2) τελευταίες βαθμολογικά ομάδες κάθε ομίλου (συνολικά 4 ομάδες), ώστε
την αγωνιστική χρονιά

2019 – 2020 η Β΄ κατηγορία ΕΣΚΑΒΔΕ να διεξαχθεί πάλι σε δύο (2)

ομίλους των δέκα (10) ομάδων.
Αν υποβιβαστούν οι δύο (2) ομάδες της Ένωσης από τη Γ΄ Εθνική κατηγορία, θα υποβιβαστούν οι
ηττημένες ομάδες των αγώνων (α και β) μπαράζ υποβιβασμού και η ηττημένη του αγώνα (γ)
(συνολικά 3 ομάδες).
Αν υποβιβαστεί μία (1) ή καμία ομάδα της Ένωσης από τη Γ΄ Εθνική κατηγορία, θα υποβιβαστούν
μόνο οι ηττημένες ομάδες των αγώνων (α και β) μπαράζ υποβιβασμού.
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Άρθρο 6 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ (ισχύει ο Κανονισμός FIBA).
Άρθρο 7 : Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με χρονόμετρο 24΄΄. Αν δεν υπάρχει, ο αγώνας θα
διεξάγεται στη 2η έδρα (που έχει δηλωθεί) κι αφού έχει ειδοποιηθεί η επιτροπή πρωταθλημάτων 48
ώρες πριν. Όλες οι ομάδες θα δηλώσουν 2 η έδρα ώστε να αποφευχθούν αναβολές σε περίπτωση
αδυναμίας χρήσης της 1ης έδρας.
Άρθρο 8 : Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες molten.
Άρθρο 9 : Στις ομάδες (Β) έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές που είναι γεννημένοι από το
1999 (U20) και μετά. Στις ομάδες αυτές θα επιτρέπεται να αγωνιστούν μέχρι και δύο (2)
αθλητές που θα αγωνίζονται παράλληλα και στην Α’ ομάδα τους.
Άρθρο 10 : Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ισχύοντος Κανονισμού των Προπονητών,
είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή που έχει συμβληθεί με σωματείο, Ένωση ή
Ομοσπονδία με την ιδιότητα του εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή του ίδιου ή άλλου σωματείου.
Άρθρο 11 : 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.
Άρθρο 12 : 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.
Άρθρο 13 : Για ενστάσεις, προσφυγές, παράβολα ενστάσεων βλέπε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 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.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΚΑΒΔΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

