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Αγρίνιο, 21/7/2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΥΖΙΚΟΣ»
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Αθλητικού Νόμου , των Καταστατικών της ΕΟΚ
και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., τους Κανονισμούς Παιδιάς, τους Κανονισμούς Διαιτησίας, τον Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων και των Γενικών Προκηρύξεων της
Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε αγωνιστικής περιόδου 2022 - 2023.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Α’ Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. αγωνιστικής
περιόδου 2022 – 2023, με τους παρακάτω όρους :
Άρθρο 1 : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
Στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. αγωνιστικής περιόδου 2022
– 2023 δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω σωματεία :
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1ος Όμιλος
Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Λ.Φ.Α. 93’
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α.Μ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Π.Α.Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣή ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥή ΒΑΟ ΑΡΤΑΣ
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣή ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥή ΒΑΟ ΑΡΤΑΣ
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2ος Όμιλος
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣή ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥή ΒΑΟ ΑΡΤΑΣ
Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.
Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. είτε
μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα
(www.eskavde.gr), είτε με email: στο eskavde@gmail.com συμπληρωμένες με ΟΛΑ τα
ζητούμενα στοιχεία, το αργότερο μέχρι 30/8/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00.
Η Κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα
12:00 στα Γραφεία της Ένωσης παρουσία εκπροσώπων των σωματείων, αν το επιτρέπουν οι
υγειονομικοί κανόνες covid-19.
Πριν τη κλήρωση θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των ομάδων (ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ , ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ και Β.Α.Ο ΑΡΤΑΣ) για το ποια ομάδα θα τοποθετηθεί στον 2ο Όμιλο.
H έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ.
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 καθώς και οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η και 6η θέση
κάθε ομίλου, θα περάσουν στη β΄ φάση.
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Β΄ ΦΑΣΗ (Άνοδος) :
Η πρώτη (1η) βαθμολογικά ομάδα του κάθε ομίλου θ’ αγωνιστεί με τη δεύτερη (2η)
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 ΕΣΚΑΒΔΕ.
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 4 τελευταίες βαθμολογικά ομάδες κάθε ομίλου (συνολικά 8 ομάδες) υποβιβάζονται
απευθείας στην Β’ Κατηγορία Ανδρών.
Οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η και 6η θέση κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες
μπαράζ (εντός – εκτός) όπως παρακάτω :
6ος 1ου Ομίλου – 6ος 2ου Ομίλου

(α)

5ος 1ου Ομίλου – 5ος 2ου Ομίλου

(β)

Αν από τη Γ’ Εθνική υποβιβαστούν και οι τρεις (3) ομάδες που ανήκουν στην ΕΣΚΑΒΔΕ θα
υποβιβαστούν οι ομάδες του αγώνα κατάταξης (α) και ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης (β).
Αν από τη Γ’ Εθνική υποβιβαστούν δύο (2) ομάδες που ανήκουν στην ΕΣΚΑΒΔΕ, θα
υποβιβαστούν μόνο οι ομάδες του αγώνα κατάταξης (α).
Αν από τη Γ’ Εθνική υποβιβαστεί μία (1) ομάδα θα υποβιβαστεί ο ηττημένος του αγώνα
κατάταξης (α).
Άρθρο 3 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κ’ ΚΑΤΑΤΑΞΗ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στις Γενικές
Διατάξεις.
Άρθρο 4 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 5 : 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 2η έδρα ώστε να αποφευχθούν
αναβολές σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της 1ης έδρας.
Άρθρο 6 – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες molten No7.
Άρθρο 7 - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ : Τα διαγωνιζόμενα σωματεία στην Α’ Κατηγορία Ανδρών
υποχρεούνται πριν την έναρξη των αγώνων να καταθέτουν στα οριζόμενα για τον έλεγχο
όργανα, μαζί με τα δελτία των αθλητών τους και το δελτίο ταυτότητας Σ.Ε.Π.Κ των
Προπονητών – τριών τους (σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο και την ισχύουσα
διάταξη κανονισμού προπονητών καλαθοσφαίρισης – άρθρο 4) για να αναγραφούν στο
φύλλο αγώνα, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα καθήκοντα του
Προπονητή.
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Σε περίπτωση που σωματείο δεν έχει επίσημο αναγνωρισμένο Προπονητή, τότε στο Φύλλο
αγώνα δεν αναγράφεται κανένας (με ευθύνη των διαιτητών) και η ομάδα δεν θα καθοδηγείται
από κανέναν.
Κανένας δεν θα στέκεται όρθιος και μόνο ο εξουσιοδοτημένος έφορος ή ο αρχηγός της
ομάδας θα έχει το δικαίωμα να σηκωθεί και να ζητήσει πληροφορίες από τη γραμματεία ή
να ζητήσει Time Out.
Άρθρο 8 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ : Tα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να
έχουν για την διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο
προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας
των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο
αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την
Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ, το
οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού,
άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Άρθρο 9 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Ορίζεται παράβολο συμμετοχής 250€, το οποίο θα
καταβληθεί στον λογαριασμό της Ένωσης εφάπαξ, ή τμηματικά έως τη λήξη του Α’ ΓΥΡΟΥ.
Τα έξοδα διαιτησίας και γραμματείας 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.
Σε περίπτωση τιμωρίας σωματείου από τους Συνδέσμους Διαιτητών της Ένωσής μας, το
κόστος διαιτησίας αγώνων όταν ορίζονται διαιτητές από άλλη Ένωση θα βαραίνει
αποκλειστικά το σωματείο που τιμωρήθηκε.
Άρθρο 10 – ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 11 της
Γενικής Προκήρυξης.
Άρθρο 11 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για ενστάσεις, προσφυγές, παράβολα ενστάσεων ισχύει όσα
αναφέρει το Άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης.
Άρθρο 12 – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ : Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο με
χρυσό μετάλλιο για τους 12 αθλητές της , τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Στην ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση θα απονεμηθεί αργυρό μετάλλιο για τους 12
αθλητές , τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Άρθρο 13 : ΓΕΝΙΚΑ, για όσα δεν αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη ισχύουν όσα
αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων 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

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

