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Αγρίνιο, 21/7/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023

Η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας προκηρύσσει
το
πρωτάθλημα Νεανίδων της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023 με τους εξής όρους:
Άρθρο 1 – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 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.
Άρθρο 2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : από 1/9/2022 μέχρι 30/3/2023.
Άρθρο 3 : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο Πρωτάθλημα Νεανίδων
δικαιούνται να λάβουν μέρος, όλα τα σωματεία της ΕΣΚΑΒΔΕ, τα οποία θα υποβάλλουν
δήλωση συμμετοχής. 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 την Τετάρτη 10/8/2022 .
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 16/8/2022 ώρα 12:00 στα
Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ.
H έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ.
Άρθρο 4 : ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο Πρωτάθλημα Νεανίδων
δικαιούνται να λάβουν μέρος, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΟΚ, όσες γεννήθηκαν τα
έτη 2005 και νεότερες εφόσον κατέχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
Άρθρο 5 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 6 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα
χωρισθούν σε ομίλους με
γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα του αριθμού των, θ’
αποφασισθεί κι ο τρόπος διεξαγωγής.
Άρθρο 7 : Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες. 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
μετακίνησης από την πρώτη στην δεύτερη ομάδα ή το αντίθετο, μόνο μετά τη λήξη του Α’
Γύρου.
Σε περίπτωση μη εφαρμογής του άρθρου 4 θα αποκλείεται από τη συνέχεια του
Πρωταθλήματος η ομάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
Άρθρο 8 : 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.
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Άρθρο 9 – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια με
μπάλες molten Νο6.
Άρθρο 10 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : 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 11 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Τα έξοδα διαιτησίας (2 διαιτητές) και γραμματείας (2
κριτές) όλων των αγώνων, θα καλύπτονται (βάσει εξοδολογίου) εξ’ ημισείας από τα
διαγωνιζόμενα σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα.
Οι αμοιβές διαιτητών και κριτών θα καθοριστούν από την Ε.Ο.Κ.
Σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν θα διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται σε
βάρος του σωματείου που δεν κατέβαλε την αμοιβή.
Άρθρο 12 - ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρει το Άρθρο 11 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 13 - ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ : Βάσει του άρθρου 3 παρ. 1α του Ν.
4726/2020, τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε τελική φάση πανελληνίων πρωταθλημάτων
θα πρέπει να έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
Άρθρο 14 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για ενστάσεις, προσφυγές, παράβολα ενστάσεων ισχύει όσα αναφέρει
το Άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης.
Άρθρο 15 – 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 16 : 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.
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