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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022 

 
  
Η  Ένωση  Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας προκηρύσσει  το  πρωτάθλημα  

Παίδων της  αγωνιστικής περιόδου   2021 – 2022 με τους εξής όρους: 

Άρθρο 1 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 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.  

Άρθρο 2 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : από 1/9/2021 μέχρι 31/5/2022. 

Άρθρο 3 : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να 

λάβουν μέρος, όλα τα σωματεία της ΕΣΚΑΒΔΕ, τα οποία θα υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι 

την Παρασκευή 30/7/2021 και ώρα 12:00.  

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/8/2021 ώρα 12:00 στα 

Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ. 

Άρθρο 4 : Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες, αλλά δικαίωμα 

πρόκρισης σε επόμενες Φάσεις έχει μόνο η πρώτη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, ο σύλλογος, είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Ένωση καταστάσεις των αθλητών που θα συμμετέχουν σε κάθε 

ομάδα και οι αθλητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε μια ομάδα.  

Σε περίπτωση μη εφαρμογής του άρθρου 4 θα αποκλείονται από τη συνέχεια του 

Πρωταθλήματος όλες οι ομάδες του συλλόγου που μετέχουν σ’ αυτό. 

Άρθρο 5 : ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να 

λάβουν μέρος, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΟΚ, όσοι γεννήθηκαν το έτος 2006 και 

μικρότεροι, εφόσον κατέχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις Ενότητες 

1)ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ , 2)ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ , 3)ΙΩΑΝΝΙΝΑ , 4)ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – 

ΚΕΡΚΥΡΑ). Από κάθε Ενότητα θα προκύψει Πρωταθλητής. Οι Πρωταθλητές των τεσσάρων (4) 

Ενοτήτων θα αγωνιστούν σε Final Four σε πόλη που θα ορίσει η ΕΣΚΑΒΔΕ. 

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. 

Άρθρο 8 : Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια με μπάλες molten. 

Άρθρο 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. 

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

Άρθρο 12 :  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 
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