Αξηζ. Ξξση.:12277

Αζήλα, 2.11.2017

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Β ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΓΡΩΝ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2017-2018
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηνπ
Θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ Θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ, θαζώο θαη ηεο ππ΄αξηζκ.:11380/26.6.2017
Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 2017-2018.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Σν Πξσηάζιεκα Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2017-2018
ηνπο πην θάησ όξνπο:

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΩΜΑΣΔΙΑ

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ

κε

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Πην Ξξσηάζιεκα Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2017-2018 δηθαίσκα
έρνπλ ηα 32 ζσκαηεία πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή αλά Έλσζε / ΡΔ σο αθνινύζσο:
ΔΥ Αηηηθήο: ΑΠ ΘΝΟΥΞΗΝ «ΓΠ ΞΑΞΑΠΗΓΔΟΖΠ», ΑΝ ΖΙΠΗΑΘΝΠ, ΞΑΛΗΥΛΗΝΠ ΓΠΠ, ΞΖΓΑΠΝΠ
ΘΤΔΙΖΠ, ΑΝ ΞΝΙΗΡΔΗΑ, ΑΝ ΡΔΙΑΚΥΛ, ΑΠΒ ΑΘΖΛΑΗΘΝΠ, ΑΠ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ Β.,
ΣΔ Πεινπνλλήζνπ/ΣΔ ΝΑ Πεινπνλλήζνπ: ΓΑΠ ΞΝΙΛΗΘΖΠ ΛΑΞΙΗΝ
ΔΥ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο : ΑΝΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ, ΑΝ ΘΝΕΑΛΖΠ,
ΔΥ Θεζζαινλίθεο:ΚΓΠ ΑΞΝΙΙΥΛ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ , ΑΚΠ ΞΝΛΡΗΝΗ ΘΗΙΘΗΠ, ΑΠ ΑΟΖΠ Θ., ΑΔΠ
ΑΞΝΙΙΥΛ, ΑΔΠ ΚΑΘΔΓΥΛ, ΑΠ ΓΗΑΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
ΔΥ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο: ΑΠ ΑΠΞΗΓΑ ΜΑΛΘΖΠ, ΚΓΠ ΞΑΛΠΔΟΟΑΗΘΝΠ, ΝΙΑ ΓΟΑΚΑΠ,
ΔΥ Κεληξηθήο Διιάδαο/ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: ΑΠ ΗΥΛΗΘΝΠ ΛΚ
ΣΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ: ΑΗΑΛΡΑΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ, ΑΝ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ, ΑΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ,ΑΔ ΙΖΚΛΝ, ΓΔΟΑΠ
ΞΑΞΑΓΝ
ΔΥ Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο : ΓΠ ΑΟΡΑΠ ΑΛΥ ΞΝΙΖ, ΑΠ ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ ΑΓΟΗΛΗΝ, ΑΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ
ΣΔ ΚΡΗΣΗ: ΓΠ ΣΑΛΗΥΛ, ΥΟΗΥΛΑΠ ΣΑΛΗΥΛ, ΑΠΠ ΗΓΝΚΔΛΔΑΠ

Οη νκάδεο ζα αγσληζηνύλ ζε νκίινπο σο θάησζη:

Ο.Χ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018

Πεκ 1: Ρα ζσκαηεία ηεο Δ.Π.Σ. Αηηηθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο νκίινπο κε θιήξσζε
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ΟΜΙΛΟ
4 ΓΤΡΟΙ
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ΑΗΑΛΡΑΠ Κ.

ΑΝ
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ΝΙΑ ΓΟΑΚΑΠ

ΑΔΠ ΚΑΘΔΓΥΛ

ΑΝ
ΚΡΗΙΖΛΖΠ

ΑΘΖΛΑ 4

ΑΝ
ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ
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Η ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα Α2 Δζληθήο Γπλαηθώλ θαη Β Δζληθήο Αλδξώλ είλαη
πξναηξεηηθή. σκαηεία πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο απνρσξήζνπλ, ή δελ πξνζέιζνπλ λα αγσληζηνύλ ζε δύν (2) αγώλεο (δει.
κεδεληζηνύλ), δελ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο επόκελεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2018-2019 παξά κόλν εθόζνλ θαηαβάιινπλ ρξεκαηηθό παξάβνιν
ύςνπο 300€

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ζηηο 6/11/2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00
ζηα γξαθεία ηεο Ν.Σ.Δ.. Πε απηή ηα ζσκαηεία ζα κεηέρνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλν
αληηπξόζσπό ηνπο. Δπηκέιεηα δηνξγάλσζεο Ν.Σ.Δ.
Ζ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη από 18/11/2017θαη ε ιήμε έσο 12/5/2017
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο αλά όκηιν δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ θαη
ζπλεπώο ησλ αγσληζηηθώλ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ

Ρελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β! Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ
αλαιακβάλεη ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Νκνζπνλδίαο (Γ.Δ.Ξ).
Νη Γηαηηεηέο ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζηέιλνπλ ζηελ Ν.Σ.Δ. (Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 56),
κέζα ζε δύν εκέξεο νπσζδήπνηε ην θύιιν αγώλα θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο αλ ηπρόλ ππάξρνπλ.
Πε θάζε πεξίπησζε, ην ΦΙΙΝ ΑΓΥΛΑ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Ν. Σ. Δ κέρξη ηελ ΡΟΗΡΖ γηα
ηνπο αγώλεο πνπ ηεινύληαη ΠΑΒΒΑΡΝΘΟΗΑΘΝ, θαη κέρξη ηελ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ην πξσί γηα ηνπο
αγώλεο πνπ ηεινύληαη ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ. Πε άιιε πεξίπησζε νη Γηαηηεηέο ζα παξαπέκπνληαη
ζηελ Θ.Δ.Γ.Σ.
Πε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο αζιεηνύ, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ηνπ ζσκαηείνπ ν
ζρεηηθόο θάθεινο (θαηαγγειία, έγγξαθε απνινγία θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθό ζηνηρείν πνπ
είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκό δίθαηεο θξίζεο γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο), πξέπεη λα
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ζηέιλεηαη ζηελ Νκνζπνλδία απζεκεξόλ από ηνπο Γηαηηεηέο κε ηελ έλδεημε "ΔΠΔΙΓΟΝ" θαη
κε fax.

ΠΡΟΟΥΗ: Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ λα απνζηέιινπλ
κε sms ζην λνύκεξν 6998-871062 ηεο Νκνζπνλδίαο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΗΜΑΣΟ

Ρν πξσηάζιεκα Β΄ Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ 2017-2018 κε 32 νκάδεο, ζα
δηεμαρζεί σο εμήο:
Ρα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ, ρσξηζκέλα ζε 5 νκίινπο, ζα ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο, αλά
όκηιν όπσο ην άξζξν ηνπ θαλνληζκνύ πξσηαζιεκάησλ νξίδεη θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
πνπ ζα θαηαξηηζζεί ύζηεξα από θιήξσζε. Αλαιπηηθά:
1νο όκηινο (α-β):Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 3 γύξνπο (γηα ηνλ 3ν γύξν ζα δηεμαρζεί
θιήξσζε εθ λένπ)
2νο όκηινο : Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 4 γύξνπο (ν 3νο θαη 4νο γύξνο ζα αθνινπζήζνπλ
ηελ αξρηθή θιήξσζε ηνπ 1νπ-2νπ γύξνπ
3νο όκηινο : Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 4 γύξνπο (ν 3νο θαη 4νο γύξνο ζα αθνινπζήζνπλ
ηελ αξρηθή θιήξσζε ηνπ 1νπ-2νπ γύξνπ
4νο-α όκηινο: Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 4 γύξνπο (ν 3νο θαη 4νο γύξνο ζα
αθνινπζήζνπλ ηελ αξρηθή θιήξσζε ηνπ 1νπ-2νπ γύξνπ)
4νο-β όκηινο: 2 γύξνη
5νο όκηινο: Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 4 γύξνπο (ν 3νο θαη 4νο γύξνο ζα αθνινπζήζνπλ
ηελ αξρηθή θιήξσζε ηνπ 1νπ-2νπ γύξνπ)
ΑΝΟΓΟ ΣΗΝ Α2 ΑΝΓΡΩΝ
Ππλνιηθά πξνβηβάδνληαη 4 νκάδεο ζηελ Α2 Αλδξώλ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2018-2019.
Αλαιπηηθά:
Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε ζέζε ζηνπο νκίινπο 2νο , 5νο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ
ηνπο ζε κνλό αγώλα κπαξάδ. Ν ληθεηήο ηνπ αγώλα απηνύ κε ηηο νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ
1ε ζέζε ζηνπο νκίινπο 1α, 1β ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε νπδέηεξε έδξα κε ζύζηεκα
έλαο πξνο όινπο ζε κνλό γύξν κε απιό ζύζηεκα βαζκνινγίαο. Νη δύν πξώηεο νκάδεο ζηελ
ηειηθή θαηάηαμε πξνβηβάδνληαη ζηνλ Α όκηιν ηεο Α2 Δζληθήο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2018-2019.
H νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ζηνλ 4ν όκηιν α ππνόκηιν ζα αγσληζηεί ζε
κνλό αγώλα κπαξάδ θαη νπδέηεξε έδξα κε ηελ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 2ε
ζέζε ζηνλ 4 όκηιν β ππνόκηιν. Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα απηνύ καδί ηηο νκάδεο πνπ
ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε ζέζε ζηνπο νκίινπο 3νο, 4β ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε
νπδέηεξε έδξα κε ζύζηεκα έλαο πξνο όινπο ζε κνλό γύξν κε απιό ζύζηεκα
βαζκνινγίαο. Οη δύν πξώηεο νκάδεο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε πξνβηβάδνληαη ζηνλ Β
όκηιν ηεο Α2 Δζληθήο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2018-2019
ΔΗΓΗΘΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ - ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ:
Δάλ ηελ πεξίνδν 2017-2018 νη 2 ηειεπηαίεο ππνβηβαδόκελεο νκάδεο ηεο Α1 αλήθνπλ
γεσγξαθηθά ζηνλ Α΄ όκηιν, ηόηε εθηόο από ηηο 2 ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ Α΄ νκίινπ ηεο Α2
πνπ ππνβηβάδνληαη (9ε θαη 10ε), ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Β΄ Δζληθή θαη ε ακέζσο ρεηξόηεξε
βαζκνινγηθά νκάδα ηνπ νκίινπ απηνύ, δειαδή ε 8ε.
Πηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ε θελσζείζα ζέζε πνπ πξνθύπηεη ζηνλ Β’ Όκηιν ηεο Α2 (αθνύ δελ
ππνβηβάζηεθε θακία νκάδα από ηελ Α1 ζηνλ όκηιν απηό) θαιύπηεηαη από ηελ πξώηε
επηιαρνύζα νκάδα θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο κεηά ηηο ήδε πξνβηβαδόκελεο.
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To ίδην αθξηβώο αληίζηνηρα ζα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη θελσζείζα ζέζε
ζηνλ Α΄ Όκηιν ηεο Α2 Αλδξώλ.
ΗΜΔΡΔ ΚΑΙ ΩΡΔ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΑΒΒΑΡΝ: από 15.00 έσο 21.00 ή έσο 18.00 όηαλ ππάξρεη κεηαθίλεζε νκάδαο κεγαιύηεξε
ησλ 200 ρικ.
ΘΟΗΑΘΖ: Από 12.00 έσο 21:00 ή έσο 18.00 εθόζνλ ππάξρεη κεηαθίλεζε νκάδαο
κεγαιύηεξε ησλ 200 ρικ.
Ζ ΓΔΞ ηεο Ν.Σ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα ζε αγσληζηηθέο εκέξεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ έρνπλ
βαζκνινγηθό ελδηαθέξνλ λα νξίδεη ηελ δηεμαγσγήο ηνπο ίδηα ώξα θαη κέξα.

ΑΡΘΡΟ 5Ο Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ρελ βαζκνινγία ησλ νκάδσλ νξίδεη ην άξζξν 26 ηνπ θαλνληζκνύ ΞΔΟΗ ΑΓΥΛΥΛ
Ν.Σ.Δ θαη ε ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ησλ πξσηαζιεκάησλ 2017-2018.
Αλ κηα νκάδα δελ δειώζεη ζπκκεηνρή ή απνρσξήζεη ή απνβιεζεί από ην πξσηάζιεκα, ηόηε
ηζρύνπλ όζα αλαθέξεη ε Γεληθή Ξξνθήξπμε ησλ Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018 θαη ν
Δζσηεξηθόο Θαλνληζκόο ηεο Ν.Σ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ

Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ θαη γηα νπνηαδήπνηε
ζέζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα, ζα ηζρύζνπλ θαηά ζεηξά ηα εμήο.
α. Ζ βαζκνινγία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ.
β. Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ.
γ. Ρα πεξηζζόηεξα εθηόο έδξαο ηέξκαηα ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ
(αθνξά ηζνβαζκία δύν νκάδσλ).
δ. Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ.(αθνξά
ηζνβαζκία από ηξεηο νκάδεο θαη πάλσ).
ε. Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ νκίινπ.
ζη. Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ νκίινπ.
δ. Θιήξσζε, ή κνλόο αγώλαο κπαξάδ εάλ πξόθεηηαη γηα ζέζε πνπ νδεγεί ζε άλνδν ή
ππνβηβαζκό.

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα.
Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη θιεηζηό γπκλαζηήξην απνθιείεηαη ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
Ζ Ν.Σ.Δ έρεη ην δηθαίσκα ζηα γήπεδα πνπ ζα δειώζνπλ ηα ζσκαηεία λα πξνζζέζεη θαη άιια
πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνπο όξνπο ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.
Πε γήπεδν πνπ δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ, κπνξεί θαη' εμαίξεζε, κε
εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Ξ, λα δηεμάγνληαη αγώλεο πξσηαζιήκαηνο, κε ηνλ όξν όηη ηα γήπεδα απηά
ζα εμαζθαιίζνπλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο ησλ αζιεηώλ.
ΚΔΚΛΔΙΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ: Πε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ
πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ, ζσκαηείν έρεη ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο αγώλσλ
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ηόηε δηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ όζνη αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθή
απόθαζε ηνπ Γ.Π ηεο ΝΣΔ (Κεθάιαην Γ Γεληθήο Πξνθήξπμεο πξση/ησλ 2017-2018).
Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζκό έδξαο ησλ ζσκαηείσλ εθηεινύληαη ηελ επόκελε, από
ηελ έθδνζή ηνπο, αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν είλαη γεπεδνύρν, εθηόο
εάλ κεηαμύ ηεο έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη ηεο ηέιεζεο ηνπ αγώλα κεζνιαβεί
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ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν από πέληε (5) εκέξεο, νπόηε ε απόθαζε εθηειείηαη
ηελ κεζεπόκελε αγσληζηηθή. Πηελ πξνζκέηξεζε ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο δελ
ππνινγίδνληαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
αγώλα.
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γήπεδν θαζίζηαηαη αδύλαηε ε ηέιεζε ηνπ
αγώλα, ππεύζπλν είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή απόθαζε ζα ιάβεη ε Γ.Δ.Ξ ηεο Ν.Σ.Δ.
Νη νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνζηέιινπλ ζηελ Νκνζπνλδία:
ρεηηθό έγγξαθν ηνπ γπκλαζηεξίνπ όηη ηνπ παξαρσξεί ην γήπεδν γηα ηελ ηέιεζε
ησλ αγώλσλ ηνπ ζην νπνίν πξέπεη λ’ αλαγξάθεηαη ε ρσξεηηθόηεηα κε αξηζκό
θαζήκελσλ θαη όξζησλ ζεαηώλ
ΞΔΛΘΚΗΠΖ: Νη άδεηεο ηέιεζεο αγώλσλ εθδίδνληαη από ηνπο θαηά ηόπνπο πξντζηακέλνπο
ηεο αξκόδηαο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ ππεξεζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηώλ θαη εθόζνλ ε
εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο (Άξζξν 56 Λ2725 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ4049/2012). Υο εθ ηνύηνπ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία
πξέπεη λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαζόζνλ ε ΝΣΔ (θαη νη Δλώζεηο) δελ
εθδίδνπλ άδεηεο ηέιεζεο αγώλσλ. Ζ ηέιεζε αγώλα ζε εγθαηάζηαζε πνπ δελ δηαζέηεη ηελ
ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, επηζύξεη πνηλέο θαη πξόζηηκα ηόζν ζηνπο ηδηνθηήηεο/ρξεζηεο όζν
θαη ζηνπο Ξξόεδξνπο ησλ ζσκαηείσλ. Ζ Ν.Σ.Δ. δελ ζα δέρεηαη θαη δελ ζα νξίδεη αγώλεο ζε
γήπεδα πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ εθδίδεηαη άδεηα ηέιεζεο αγώλσλ από ηελ νηθεία αξρή.
ΑΡΘΡΟ 8ν ΑΘΛΗΣΔ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πην πξσηάζιεκα δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο αζιεηέο πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ
θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ. θαη ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.3057/02.
Νθείινπλ επίζεο λα είλαη θάηνρνη κεραλνγξαθεκέλνπ & πιαζηηθνπνηεκέλνπ δειηίνπ
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ έρεη εθδώζεη ε Νκνζπνλδία θαη ην νπνίν πξέπεη λα θέξεη ηελ εηδηθή
ζήκαλζε ηεο Νκνζπνλδίαο, (ζθξαγηδάθη),Θεθάιαηα ΠΡ΄ θαη Ε΄ Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 20172018 θαη ην απηνθόιιεην ρξώκαηνο γαιάδην γηα ηελ ηαηξηθή ζεώξεζε ηεο αγσληζηηθήο
πεξηόδνπ 2017-2018.
Δπίζεο θάζε νκάδα ζσκαηείνπ ηεο Β Καηεγνξίαο Αλδξώλ κπνξεί λα απνθηήζεη
απεξηόξηζην αξηζκό αιινδαπώλ αζιεηώλ ππεθόσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ.
(θνηλνηηθώλ) κέρξη ηηο 15 ΔΠ 2017, ππνβάιινληαο ζηελ Οκνζπνλδία έγγξαθν
ζπλεξγαζίαο ζσκαηείνπ θαη αζιεηή, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηηο θαηαβαιιόκελεο ζηνλ αζιεηή
νηθνλνκηθέο ή θαη άιιεο παξνρέο.
Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ππνβνιήο εγγξάθνπ ζπλεξγαζίαο δελ ηζρύεη ζηηο
πεξηπηώζεηο εγγξαθήο- κεηαγξαθήο αζιεηώλ ππεθόσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ.
(θνηλνηηθώλ) νη νπνίνη κέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα (πρ εξγαδόκελνη, θνηηεηέο,
θιπ). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην ζσκαηείν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ
Οκνζπνλδία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θαη επίζεκα έγγξαθα πνπ
λα απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε δηακνλή ηνπ αζιεηή (πρ βεβαίσζε εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο, βεβαίσζε αζθάιηζεο, θιπ)
Οη θνηλνηηθνί αζιεηέο ΠΟΤ κεηεγγξάθνληαη από άιιε Οκνζπνλδία ζα κπνξνύλ λα
αγσλίδνληαη κόλν, εθόζνλ έρεη πξνζθνκηζζεί ην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθό
κεηεγγξαθήο ηνπο ζθξαγηζκέλν από ηελ Δπξσπατθή ήηελ Παγθόζκηα
Οκνζπνλδία, ώζηε λα κπνξεί ε Ο.Υ.Δ λα εθδώζεη ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Γηα ηελ αλαβνιή ησλ αγώλσλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ην άξζξν 29 ηνπ
θαλνληζκνύ ΞΔΟΗ ΑΓΥΛΥΛ Ν.Σ.Δ.
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Ζ Γ.Δ.Ξ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο αιιαγήο ησλ
εκεξνκεληώλ ησλ αγώλσλ.
Νκάδα πνπ ζα δηαζέηεη από 3 αζιεηέο θαη πάλσ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε Ξαλειιήληα
Ρειηθή Πρνιηθή θάζε, ζα κπνξεί λα δεηήζεη αλαβνιή αγώλα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
αλαθεξόκελνη αζιεηέο ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ην 80% ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αγώλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία αηηήζεσο ηεο αλαβνιήο.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΔΝΣΑΔΙ

ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΔ
Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 33
ηνπ θαλνληζκνύ πεξί αγώλσλ θαη ην Η Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ,
πξέπεη δε λα βεβαησζνύλ κε έγγξαθν κέζα ζε 48 ώξεο από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα θαη λα
ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ 300€.
Ρα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα, θαζώο θαη νη αζιεηέο ηνπο, ζπκθσλνύλ,
απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ θάζε θύζεσο
δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
εξκελεία ησλ λόκσλ ηεο Ν.Σ.Δ (κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα δηάθνξα
πξσηαζιήκαηα θαη πνπ απνηεινύλ ζύκβαζε κεηαμύ Ν.Σ.Δ, ζσκαηείσλ θαη αζιεηώλ), κόλν
ηα δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη από απηέο, απαγνξεπκέλεο ξεηώο θάζε πξνζθπγήο
ζηα ΞΝΙΗΡΗΘΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ - ΚΤΡΩΔΙ

Ρα ζσκαηεία, δηνηθεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο, νη αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ, θαζώο θαη
νη πξνπνλεηέο ππόθεηληαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ
ηεο Ν.Σ.Δ. ηνπ ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ θαη ησλ πξνθεξύμεσλ 2017-2018.

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ γηα ηνπο αγώλεο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε έμνδα θαη
επζύλε ησλ ζσκαηείσλ ρσξίο θακία ππνρξέσζε από πιεπξάο ΝΣΔ γηα θαηαβνιή νδνηπνξηθώλ
εμόδσλ ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθήο παξνρήο πνπ αθνξά έμνδα κεηαθίλεζεο ή δηακνλήο.
Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγώλεο ηεο Β’ Δζληθήο Αλδξώλ νξίδεηαη ζην αλώηεξν πνζό
ησλ 3€, ελώ ε ηηκή γηα ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νξίδεηαη ζην πνζό
ησλ 1,50€.
Νη δηεζλείο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, νη δηαηηεηέο, νη θξηηέο, νη γπκλαζίαξρνη, νη δηαηειέζαληεο
νκνζπνλδηαθνί πξνπνλεηέο, θαη νη ππάιιεινη ηεο Ν.Σ.Δ δηθαηνύληαη ειεύζεξεο εηζόδνπ
επηδεηθλύνληαο βεβαίσζε ηεο Ν.Σ.Δ (εμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο αγώλα
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ).
Πε όηη αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο, ηζρύνπλ όζα
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη από ην Γ.Π ηεο ΝΣΔ.
Όιεο νη εηζπξάμεηο ησλ αγώλσλ κέλνπλ ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία, ηα νπνία νθείινπλ λα
ηεξνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ όηαλ πξνβαίλνπλ ζε έθδνζε.

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ

Πε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ ελόο αγώλα, δελ
παξνπζηαζηεί ζην γήπεδν ιόγσ θσιύκαηνο, ηόηε ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο:
α. Δάλ ζηελ θεξθίδα ππάξρνπλ επίζεκνη δηαηηεηέο ησλ Ππλδέζκσλ θαη αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία αμηνιόγεζήο ηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαη ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δύν
ζσκαηεία, ηόηε κπνξεί λα δηαηηεηεύζεη ζαλ δεύηεξνο δηαηηεηήο ν θνηλά απνδεθηόο.
β. Αλ έλα εθ ησλ δύν ζσκαηείσλ δηαθσλήζεη (παξ. α.) ηόηε ηνλ αγώλα ζα δηαηηεηεύζεη
κόλνο ηνπ ν ππάξρσλ δηνξηζκέλνο δηαηηεηήο.
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γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν δεύηεξνο νξηζκέλνο δηαηηεηήο παξνπζηαζηεί ζηνλ αγώλα κέρξη ηελ
έλαξμε ηνπ Β΄ εκηρξόλνπ ηόηε αγσλίδεηαη θαλνληθά, (εθηόο αλ πθίζηαηαη ε παξάγξαθνο α.
ηνπ παξόληνο).

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΟΜΑΓΩΝ- ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ

Δάλ ε Νκνζπνλδία εηδνπνηήζεη ηνπο νξηζκέλνπο δηαηηεηέο ελόο αγώλα γηα κία ζνβαξή
θαζπζηέξεζε θηινμελνύκελεο νκάδαο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ, ε γεπεδνύρνο νκάδα είλαη
ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ην παηρλίδη.
Νη δηαηηεηέο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα ελάξμεσο ζα αλαγξάςνπλ ζην θύιιν ηελ γεπεδνύρν
νκάδα θαη ζα πεξηκέλνπλ ηελ θηινμελνύκελε.
Πηηο ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ όζα νξίδεη ν θαλνληζκόο. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ ησλ δηαηηεηώλ, νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2
ώξεο ζην γήπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν αγώλαο.
Πε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ παξαπάλσ κεδελίδεηαη ε νκάδα ή νη νκάδεο.

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Πε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα ιόγσ απξόβιεπησλ ζπλζεθώλ (δηαθνπή ξεύκαηνο,
βξνρή, θ. ι. π) ν αγώλαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ίδην ιεπηό πνπ δηεθόπε, κε ην ίδην ζθνξ θαη
ηελ ίδηα ζύλζεζε νκάδσλ είηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο, είηε ηελ επόκελε εκέξα
θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξίζεη ε Γ. Δ. Ξ ηεο Ν.Σ.Δ. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, εκέξα δηεμαγσγήο
ηνπ νξίδεηαη από ηελ επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΣΔΛΔΥΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ρνπο Γηαηηεηέο, Θξηηέο, (γξακκαηεία), ησλ αγώλσλ νξίδεη ε Θ.Δ.Γ.Σ ηεο Ν.Σ.Δ θαη
απνδεκηώλνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.
Ζ απνδεκίσζε γηα ηελ Β’ Αλδξώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά γηα ηνπο Γηαηηεηέο ζηα 70€ θαη γηα
ηνπο θξηηέο ζηα 40€ (Πεκεησηήο 20€ + Σξνλνκέηξεο 20€).
Αλ νη απνδεκηώζεηο δελ θαηαβιεζνύλ, ηόηε ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην θύιιν αγώλνο

ζα θιείλεη κε 10-0 εηο βάξνο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.

Ρα αλσηέξσ πνζά είλαη ηα θαζαξά πιεξσηέα θαη νη νκάδεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ από ηνλ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο Ππλαιιαγώλ.
Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ ππάξρεη κεηαθίλεζε ζηειερώλ ηα έμνδα
κεηαθίλεζεο ηνπο βαξύλνπλ ηηο κεηέρνπζεο νκάδεο εμ’ εκίζεηαο (50%-50%) θαη ζα
θαηαβάιινληαη ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα θαη ηνλ πίλαθα ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ
ηεο ΝΣΔ. Ρα ζηειέρε είλαη ππνρξεσκέλα λα παξαδίδνπλ εμνδνιόγην ζπλνδεπόκελν από ηα
ζρεηηθά παξαζηαηηθά (απνδείμεηο δηόδησλ, θιπ). Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο
πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ηεο Β Αλδξώλ ιόγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δύν
αγσληδόκελσλ νκάδσλ ην πνζό ηεο κεηαθίλεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσκαηείν πνπ δελ
πξνζήιζε ζα θαηαβάιιεηαη αξρηθά από ηελ Ν.Σ.Δ. ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ην ρξεώλεη
ζην ελ ιόγσ ζσκαηείν.
Πηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπο, ηα ζσκαηεία έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ σο θξηηέο
ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα εθόζνλ απηά έρνπλ απνθνηηήζεη από ζρνιή δηαηηεηώλ/θξηηώλ
ρεηξνζθαίξηζεο (πηζηνπνηεκέλνη θξηηέο) θαη έρνπλ ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή δήισζε ελεξγείαο
ζηελ ΝΣΔ. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο, θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ε ΘΔΓ/ΝΣΔ ζα νξίδεη
σο θξηηέο ηα πξόζσπα απηά ζηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ.
ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖ: Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ηεο Β Δζληθήο
Αλδξώλ είηε ιόγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δύν αγσληδόκελσλ νκάδσλ, είηε ιόγσ
παξάβαζεο θαλνληζκνύ νκάδα εκθαλίδεηαη κε ζύλζεζε θάησ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ, είηε
ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, θιπ) ην πνζό ηεο ακνηβήο ησλ δηαηηεηώλ θαη
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ησλ θξηηώλ (γξακκαηεία αγώλα) ζα είλαη ην κηζό ηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνύ . Ήηνη: δηαηηεηέο
ζπλνιηθά 35€ θαη θξηηέο ζπλνιηθά 20€.

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ ΟΜΑΓΩΝ - ΤΝΟΓΟΙ

Ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην Ζ’ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2017-2018.

ΑΡΘΡΟ 18Ο ΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ

Ρν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ λα έρεη ηαηξό αγώλα
ή θπζηνζεξαπεπηή ή λνζνθόκν.
ε πεξίπησζε πνπ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία δελ ζα έρνπλ ηαηξό, ζα αλαγξάθεηαη
ζην θύιιν αγώλνο θαη ζα ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν 150€ ζε θάζε αγώλα.

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΚΩΛΤΜΑ ΓΗΠΔΓΟΤ

Πε πεξίπησζε εθηάθηνπ θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ νη δηαηηεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Γ.Δ.Ξ πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ώξεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ή θιείλνπλ ην θύιιν αγώλα,
(αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ).

ΑΡΘΡΟ 20Ο ΔΛΔΓΥΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ

Δ ΑΘΛΗΣΔ
Πύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Λόκνπ 2725/99, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνύ Ξνιηηηζκνύ, νη
αζιεηέο ηεο ρεηξνζθαίξηζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ληόπηλγθ
εληόο ή εθηόο αγώλσλ όπνηε ηνπο δεηεζεί από ηνπο αξκόδηνπο θαηά λόκν θνξείο πνπ έρνπλ
ηελ αξκνδηόηεηα λα δίλνπλ ζρεηηθή εληνιή.
Γηα ην ληόπηλγθ ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκό ληόπηλγθ ηεο Ν.Σ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 21Ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ

Πην θύιιν αγώλα ζα αλαγξάθνληαη όινη όζνη θάζνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε νκάδαο
θαζώο επίζεο θαη νη ηδηόηεηέο ηνπο. Ρν αλώηεξν ζα επηηξέπνληαη ηέζζεξηο (εθηόο ησλ
αζιεηώλ), νη νπνίνη ζα είλαη 1 επίζεκνο ζπλνδόο [λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάξηα ζπλνδνύ],
1 πξνπνλεηήο [πνπ ζα θέξεη δειηίν ηαπηόηεηνο πξνπνλεηή], 1 βνεζόο πξνπνλεηή
[πνπ ζα θέξεη δειηίν ηαπηόηεηνο πξνπνλεηή], θαη 1 γηαηξόο ή θξνληηζηήο. Ξέξαλ ησλ
ηεζζάξσλ απαγνξεύεηαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα έρεη παξνπζία ηνλ πάγθν ηεο νκάδαο.
Νη πξνπνλεηέο θαη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη.
Νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζην θύιιν αγώλα ην ιηγόηεξν 12 αζιεηέο νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ησλ νκάδσλ ηνπο ελώ πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα δειώζνπλ
κέρξη θαη 16 αζιεηέο. Πε θάζε πεξίπησζε, όζνη αζιεηέο έρνπλ δεισζεί ζην θύιιν αγώλα ζα
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη ζην πάγθν ηεο νκάδαο ηνπο.
Νκάδα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ιηγόηεξνπο από 12 παίθηεο ζε ηξεηο (3) αγώλεο ζα
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 150€.
Πηελ Β΄ Δζληθή Αλδξώλ απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ θαηεγνξίαο Πακπαίδσλ
Α θαη λεώηεξνη . Πε πεξίπησζε πνπ απηό ζπκβεί ηόηε ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην
ΠΡ΄ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2017 - 2018.
Ζ ζπκκεηνρή ζηα ειηθηαθά πξσηαζιήκαηα ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ Β θαη Μίλη είλαη ππνρξεσηηθή
γηα όια ηα ζσκαηεία ηεο Β΄ Δζληθήο αλδξώλ. Πηα ζσκαηεία πνπ δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν 200€.

8

Ο.Χ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018

Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ηεο Β’ Δζληθήο Αλδξώλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε έλα από ηα
αλσηέξσ αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα θαη ηειηθά δελ ζπκκεηάζρεη ζε απηό ή απνρσξήζεη
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ ή κεδεληζηεί δύν θνξέο ιόγσ ηεο κε
εκθάληζήο ηνπ ζε αγώλα, ηόηε ηζρύνπλ νη αλσηέξσ θπξώζεηο.
Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ρξνλνκέηξσλ, ηεο
θαζαξηόηεηαο ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαο ππεύζπλν θαζαξηόηεηαο ηνπ δαπέδνπ ησλ αγώλσλ
όηαλ θξίλεη ν δηαηηεηήο ζθόπηκν.
Όινη νη αζιεηέο ησλ νκάδσλ ηεο Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ
ην λνύκεξν πνπ αγσλίδνληαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θαλέιαο θαζώο επίζεο θαη ζην ζνξηο κε
επδηάθξηηνπο ηππσκέλνπο αξηζκνύο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνθόιιεησλ
ηαηληώλ.
Πε πεξίπησζε πνπ νη δύν αγσληδόκελεο νκάδεο έρνπλ ίδην ή θαη παξαπιήζην ρξώκα θαλέιαο,
ππόρξεν λα αιιάμεη είλαη ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν.

ΓΔΝΙΚΑ
1. Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Β΄
Δζληθήο Αλδξώλ θαη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό πξσηαζιεκάησλ από
ηελ ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ, από ηελ παξνύζα, θαζώο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ έρεη
αλάγθε από δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε
απνθαζίδεη ε ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ.
2. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ άξζξσλ θαη όξσλ
ηεο παξνύζεο
Ν Ξξόεδξνο
Θσλζηαληίλνο Γθαληήο

Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
Θσλζηαληίλνο Πηακαηηάδεο
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