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Αγρίνιo, 1 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ - ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

(ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020
Η ΕΣΚΑΒΔΕ, προκηρύσσει, το Τουρνουά Προμίνι - Μπάσκετ Κοριτσιών, για την περίοδο 2019 – 2020 με
τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1 : Το Τουρνουά, θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο 2725/99 όπως αυτός
τροποποιήθηκε, το Καταστατικό ΕΟΚ, τους Κανονισμούς Παιδιάς, τους Κανονισμούς Διαιτησίας, το
Καταστατικό ΕΣΚΑΒΔΕ και την παρούσα προκήρυξη.
Άρθρο 2 : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2006 και μετά και είναι
κάτοχοι Δελτίων ΕΟΚ.

Κάθε ομάδα, συμμετέχει με δώδεκα (12) αθλήτριες. Αν κάποια ομάδα

«κατεβάσει» λιγότερες από δέκα (10) αθλήτριες, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά, ΑΛΛΑ η ομάδα
θα μηδενίζεται.
Στο τουρνουά

θα λάβουν μέρος τα σωματεία της ΕΣΚΑΒΔΕ,

που θα υποβάλλουν οριστική

δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 6/12/2019 και ώρα 12:00. Η κλήρωση των αγώνων
θα γίνει τη Δευτέρα 11/12/2019 ώρα 12:00, στα γραφεία της Ένωσης.
Άρθρο 3 :

Οι ομάδες, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ

να χρησιμοποιήσουν ΟΛΕΣ τις αθλήτριες που

αναγράφονται στο φύλλο αγώνα (10 ή 11 ή 12), στο 1ο ημίχρονο. Δηλ. έξι (6) αθλήτριες στο
α΄ 10λεπτο και τις υπόλοιπες έξι (6) στο β΄ 10λεπτο. Στο 2ο

ημίχρονο, κάθε ομάδα, μπορεί να

χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε αθλήτριες, χωρίς καμία δέσμευση.
Άρθρο 4 : Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα χωρισθούν σε ομίλους με γεωγραφικά
κριτήρια και ανάλογα του αριθμού των, θ’ αποφασισθεί κι ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά. Κάθε
σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, ο σύλλογος,
είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην ένωση καταστάσεις των αθλητριών που θα συμμετέχουν σε
κάθε ομάδα και οι αθλήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε μια ομάδα. Σε περίπτωση μη
εφαρμογής του άρθρου 4 θα αποκλείονται από τη συνέχεια του Τουρνουά όλες οι ομάδες
του συλλόγου που μετέχουν σ’ αυτό.
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Επιθυμία της Ένωσης, στους αγώνες του συγκεκριμένου Τουρνουά, είναι

να ΜΗ

«χρησιμοποιούνται» άμυνες ζώνης κι αυτό επαφίεται στη διάθεση των προπονητών για την εφαρμογή
του μέτρου.
Άρθρο 6 : 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.
Άρθρο 7 : Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια με μπάλες molten Νο 6.
Άρθρο 8 : 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 9 :

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 10 : Για ενστάσεις, προσφυγές, παράβολα ενστάσεων βλέπε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 11 :

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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