ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
Αξηζ. Ξξση.: 12157

Αζήλα, 17/10/2017

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2725/99 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Ν.Σ.Δ. ηεο ππ΄αξηζ. 11380/26.6.2017 Γεληθήο
Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ πεξηφδνπ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Σν Κύπειιν Διιάδνο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2017-2018 κε ηνπο πην θάησ φξνπο:
o AΡΘΡΟ 1ν * ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ρν Θχπειιν Διιάδαο Αλδξψλ ζα δηεμαρζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 21 νκάδσλ ηεο Handball
Premier θαη Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο:
Α.Δ.Θ., ΞΑΠ ΑΔΟΩΞΝΠ ΔΓΔΠΠΑΠ, ΦΠ ΑΟΗΩΛ ΞΡΝΙ/ΓΑΠ, ΓΑΠ ΑΟΣΔΙΑΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ, ΔΠΛ
ΒΟΗΙΖΠΠΗΩΛ,ΑΝ ΓΗΝΚΖΓΖΠ ΑΟΓΝΠ, ΑΠΔ ΓΝΘΑ, ΔΓΠΛ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ, Ν.Φ.Λ.ΗΩΛΗΑΠ, ΓΑΠ
ΘΗΙΘΗΠ, ΓΑΠ ΘΑΚΑΡΔΟΝ, ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ, ΑΝ ΛΖΟΔΠ, ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ Π.Φ.Ξ.,
ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ ΓΠ, ΑΠ ΞΑΝΘ, ΑΝ ΞΟΩΡΔΑΠ ΑΟΡΑΠ, ΑΝ ΦΑΗΑΜ, ΑΞΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ, ,
ΞΑΠ ΦΝΗΒΝΠ ΠΘΔΩΛ, Σ.Α.Λ.Θ.,
 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Νη νκάδεο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζην Θχπειιν Διιάδνο πεξηφδνπ 2017-2018 θαη δελ
ζπκκεηάζρνπλ, παξαηηεζνχλ ή απνρσξήζνπλ (σο κε ζπκκεηνρή λνείηαη θαη ε πξνζέιεπζε
νκάδαο λα αγσληζηεί κε κεησκέλε, θάησ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ζχλζεζε αζιεηψλ) ζα
ππφθεηληαη εθηφο απφ ηηο αγσληζηηθέο θαη ζηηο θάησζη θπξψζεηο:
α) Απνθιεηζκφ απφ ηελ δηνξγάλσζε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ
β) ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 3.000€
o

ΆΡΘΡΟ 2ν * ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΝΑΡΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ

Νη θιεξψζεηο γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Θππέιινπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο
Ο.Υ.Δ. ε απηή ηα ζωκαηεία ζα κεηέρνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν.
Αλαιπηηθά:
Γηα ηελ Α΄ΦΑΠΖ 1νο -2νο Γχξνο:
ΠΑΡ 20.10.2017 ώξα 18:00
Γηα ηελ Α΄ΦΑΠΖ 3νο Γχξνο & Final 4 : ΠΑΡ 22.12.2017 ώξα 12:00
Η έλαξμε ηνπ Κππέιινπ νξίδεηαη ζηηο 8/11/2017
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AΡΘΡΟ 3ν * ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ

Ζ Γ.Δ.Ξ ηεο Ν.Σ.Δ. αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ
Θππέιινπ Αλδξψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο.
Ζ Γ.Δ.Ξ. ηεο Ν.Σ.Δ. αλαιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ εκεξνκεληψλ ησλ αγψλσλ θαη ηηο
θιεξψζεηο απηψλ, ελψ ε Θ.Δ.Γ.Σ ηεο Ν. Σ. Δ. αλαιακβάλεη ηελ θιήξσζε ή ηνλ νξηζκφ ησλ
Γηαηηεηψλ θαη Θξηηψλ ησλ αγψλσλ.
Νη Γηαηηεηέο ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζηέιλνπλ ζηελ Ν.Σ.Δ (Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 56),
κέζα ζε δύν εκέξεο νπωζδήπνηε ην θχιιν αγψλα θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο αλ ηπρφλ
ππάξρνπλ. ε θάζε πεξίπηωζε, ην ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Ο. Υ. Δ
κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ γηα ηνπο αγώλεο πνπ ηεινύληαη ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ, θαη κέρξη ηελ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ ην πξωί γηα ηνπο αγώλεο πνπ ηεινύληαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ. ε άιιε
πεξίπηωζε νη Γηαηηεηέο ζα παξαπέκπνληαη ζηελ Κ.Δ.Γ.Υ. Πε πεξίπησζε παξαπηψκαηνο
αζιεηνχ, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ζσκαηείνπ ν ζρεηηθφο θάθεινο (θαηαγγειία,
έγγξαθε απνινγία θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην
ζρεκαηηζκφ δίθαηεο θξίζεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο) πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ Νκνζπνλδία
ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ απφ ηνπο Γηαηηεηέο κε ηελ έλδεημε "ΔΠΔΙΓΟΝ" θαη κε fax.
o ΑΡΘΡΟ 4ν * ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
Ρν Θχπειιν Διιάδνο Αλδξψλ ζα δηεμαρζεί ζε κία Φάζε (κε 3 γχξνπο) θαη ην Final 4 , ωο
αθνινύζωο:
Α΄ΦΑΗ
Πηελ Α΄ θάζε ιακβάλνπλ κέξνο φιεο νη νκάδεο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή θαη νη αγψλεο ζα
δηεμαρζνχλ ζε 3 γχξνπο.
 Α ΦΑΗ - 1νο Γύξνο: 8/11/2017 (ζύλνιν αγώλωλ 5)
Οη 21 νκάδεο - 11 ηεο Handball Premier θαη 10 ηεο Α2 Δζληθήο Αλδξψλ - κεηά απφ
θιήξσζε ζα ζρεκαηίζνπλ 5 δεπγάξηα θαη ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Νη 5 ληθήηξηεο νκάδεο
ησλ αγψλσλ καδί κε ηηο 11 νκάδεο πνπ ζα πεξάζνπλ άλεπ αγψλνο (by) πξνθξίλνληαη ζηνλ
2ν γχξν ηεο Α΄ θάζεο.
 Α΄ ΦΑΗ - 2νο Γύξνο: 20/12/2017 ( ζύλνιν αγώλωλ 8)
Νη 5 ληθήηξηεο νκάδεο καδί κε ηηο 11 νκάδεο άλεπ αγψλνο πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ηνλ 1ν γχξν
ηεο Α Φάζεο κεηά απφ θιήξσζε ζα ζρεκαηίζνπλ 8 δεπγάξηα θαη ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο
. Νη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ αγψλσλ απηψλ πξνθξίλνληαη γηα ηνλ 3o γχξν ηεο Α Φάζεο.
 Α΄ ΦΑΗ - 3νο Γύξνο: 31/1/2018 ( ζύλνιν αγώλωλ 4)
Νη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ αγψλσλ ηνπ 2νπ γχξνπ ζα ζρεκαηίζνπλ 4 δεπγάξηα θαη ζα
αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο . Νη 4 ληθήηξηεο νκάδεο ησλ αγψλσλ απηψλ πξνθξίλνληαη γηα ην
Final 4
ΤΝΟΠΣΙΚΑ:





ΑΓΩΝΔ 1νπ ΓΤΡΟΤ Α΄ ΦΑΗ: ΣΔΣ 8/11/2017
ΑΓΩΝΔ 2νπ ΓΤΡΟΤ Α΄ ΦΑΗ: ΣΔΣ 20/12/2017
ΑΓΩΝΔ 3νπ ΓΤΡΟΤ Α΄ ΦΑΗ: ΣΔΣ 31/1/2018
Final 4 : 17-18/3/2018

(5 αγώλεο)
(8 αγώλεο)
(4 αγώλεο)

Νη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ δχν δεπγαξηψλ ηνπ Final Four ηελ 2ε εκέξα ζα αγσληζζνχλ ζηνλ
ηειηθφ Θππέιινπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινχρνπ 2017-2018
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Θα δηεμαρζνχλ ηελ 1ε εκέξα (2) αγψλεο θαη ν ΣΔΛΙΚΟ ηελ 2ε εκέξα.
Πε νπνηαδήπνηε θάζε νκάδα πνπ πξνθξίζεθε άλεπ αγώλα ζηνλ επφκελν γχξν ιφγσ ηεο
θιήξσζεο, δε δηθαηνχηαη λα πξνθξηζεί ζε επφκελε θιήξσζε άλεπ αγψλα μαλά.

Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο έδξεο ηωλ νκάδωλ πνπ ζα θαζνξηζζνύλ κεηά από
θιήξωζε, εθηόο Final 4 πνπ ζα δηεμαρζεί ζε έδξα πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ Γ.Δ.Π
ηεο Ο.Υ.Δ.
Δπίζεο, ζε όιεο ηηο θάζεηο (πιελ ηνπ Final 4) ζε πεξίπηωζε πνπ θιεξωζεί νκάδα
ηεο Handball Premier λα αγωληζηεί κε νκάδα ηεο Α2 Αλδξώλ ν αγώλαο ζα δηεμαρζεί
ζηελ έδξα ηεο νκάδαο ηεο Α2 αλεμάξηεηα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήξωζεο.
Νη αγψλεο ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο ζα δηεμαρζνχλ κε ην ζχζηεκα ηνπ απινχ απνθιεηζκνχ,
(knock-out). Η ληθήηξηα νκάδα θάζε αγψλα πξνθξίλεηαη γηα ηνπο επφκελνπο αγψλεο ηεο
δηνξγάλσζεο. Η εηηεκέλε νκάδα θάζε αγψλα απνθιείεηαη ησλ πεξαηηέξσ αγψλσλ.
Ρν ζχζηεκα απηφ ζα εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο θάζεηο κέρξη θαη ηνλ ηειηθφ.
Πε πεξίπησζε πνπ νηνζδήπνηε αγψλαο ιήμεη ηζόπαινο ηφηε ζα επαθνινπζήζεη κία
10ιεπηε παξάηαζε (2 εκίρξνλα ηωλ 5 ιεπηώλ έθαζην) κε 1 ιεπηό δηάιεηκκα.
Πε πεξίπησζε πνπ θαη ε παξάηαζε ιήμεη ηζφπαιε ηφηε ε ληθήηξηα νκάδα ζα αλαδεηρζεί
κεηά απφ δηαδηθαζία ξίςεσλ 7 κέηξσλ.
ΑΡΘΡΟ 5ν
* ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΔΡΔ & ΩΡΔ –ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ
ΜΔΣΑΓΟΔΙ
Όινη νη αγψλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα. Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν
αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη θιεηζηφ γπκλαζηήξην απνθιείεηαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Ζ Ν.Σ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα ζηα γήπεδα πνπ ζα δειψζνπλ ηα ζσκαηεία λα πξνζζέζεη θαη άιια
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. Πε γήπεδν πνπ δελ πιεξνί
ηνπο φξνπο ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ, κπνξεί θαη' εμαίξεζε, κε εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Ξ. λα
δηεμάγνληαη αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, κε ηνλ φξν φηη ηα γήπεδα απηά ζα εμαζθαιίζνπλ ηνπο
φξνπο αζθάιεηαο ησλ αζιεηψλ.
Πε φηη αθνξά ηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ε ΝΣΔ δχλαηαη λα πξνβεί ζε
ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία εθηφο απφ εθπξνζψπνπο ηεο ΝΣΔ ζα κεηέρεη θαη
εμεηδηθεπκέλνο εθπξφζσπνο απφ ηνλ ρψξν ηεο ηειεφξαζεο. Ζ επηηξνπή ζα ειέγμεη φια ηα
γήπεδα ηεο Α1 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ζε πνηα απφ απηά
ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ζσζηή ηειενπηηθή θάιπςε (θσηηζκφο, ζέζεηο γηα θάκεξεο θιπ)
θαη θαηφπηλ ζα ελεκεξψζεη πνηα εγθξίλνληαη, πνηα απνξξίπηνληαη θαη πνηα εγθξίλνληαη κε
πξνυπνζέζεηο. Πε γήπεδα ηα νπνία ζα θξηζνχλ αθαηάιιεια δελ ζα δηεμάγνληαη ηειενπηηθνί
αγψλεο θαη εθφζνλ επηιεγεί αγψλαο ζσκαηείνπ γηα ηειενπηηθή κεηάδνζε, ηνπ νπνίνπ ην
γήπεδν δελ είλαη εγθεθξηκέλν, ηφηε ζα πξέπεη ην ζσκαηείν λα νξίζεη άιιε έδξα πνπ λα
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο.
Ρα κεηέρνληα ζσκαηεία παξαρσξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ Νκνζπνλδία Σεηξνζθαίξηζεο
Διιάδαο [Ν.Σ.Δ.]ην δηθαίσκα θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ, πνπ
αθνξνχλ φινπο ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη
ηδίσο φια ηα δηθαηψκαηα, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ λ. 2725/1999 (φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη). Ρα κεηέρνληα ζσκαηεία ππνρξενχληαη λα παξαρσξνχλ ζηελ Ν.Σ.Δ. θάζε
θχζεσο έγγξαθε απαηηνχκελε άδεηα, πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζεί, ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ
παξαρψξεζεο. Πηνλ φξν «δηθαηψκαηα» ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη κεηαδφζεηο, απεπζείαο ή
ζε θαζπζηέξεζε ή καγλεηνζθνπεκέλεο, κέζσ ηειενπηηθήο θαη ξαδηνθσληθήο ζπζθεπήο
κεηάδνζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ηειενπηηθφ ή/θαη αθνπζηηθφ ζήκα) κέζσ
επίγεηνπ ή δνξπθνξηθνχ πνκπνχ ή αλακεηαδφηε, αλεμαξηήησο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ηνπ
o
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ζήκαηνο (ςεθηαθή ή αλαινγηθή), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάδνζεο ηφζν ζε ζπλήζε
επθξίλεηα (Standard Definition) φζν θαη ζε πςειή επθξίλεηα (high-Definition) θαη
ηξηζδηάζηαηε κνξθή (#D), θαζψο θαη κέζσ θαισδηαθήο κνξθή αλακεηάδνζεο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο (VOD, closed circuit, interactive rights
θιπ.) θαη Γηαδηθηχνπ, ή κέζσ IPTV ή κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε θάζε κνξθήο ηερλνινγία
(ελδεηθηηθά DVΒ-H θαζψο θαη SMS, MMS, WAP, i-mode, νπηηθέο ίλεο ή απιά ηειεθσληθά
θαιψδηα, MMDS ή ζπγρξφλσο κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ή κε φινπο ηνπο ηξφπνπο απηνχο).
Πηελ σο άλσ κεηαβίβαζε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επνλνκαδφκελα «betting rights», δειαδή ην
δηθαίσκα κεηάδνζεο κέξνπο ή φισλ ησλ αγψλσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα
πξνθήξπμε, κέζσ λφκηκα αδεηνδνηεκέλνπ ή ιεηηνπξγνχληνο ζηνηρεκαηηθήο θχζεσο
δηαδηθηπαθνχ ηζηνηφπνπ (site). Ζ ΝΣΔ δεζκεχεηαη φηη εθφζνλ απφ ηε δηαρείξηζε απηή
πξνθχςνπλ έζνδα απηά ζα δηαλεκεζνχλ κεηαμχ απηήο θαη ησλ ζσκαηείσλ θαηά δίθαην θαη
ινγηθφ ηξφπν.
Νη εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα είλαη Πάββαην ή Θπξηαθή ή Ρεηάξηε, αλάινγα κε ηηο
αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ νκάδσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνλ ζεζκφ ηνπ Θππέιινπ.
Όηαλ ππάξρεη κεηαθίλεζε νκάδαο κεγαιχηεξε ησλ 200 ρικ, ε ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ
νξίδεηαη απφ 15.00 έσο 18.00 γηα άββαην θαη Σεηάξηε θαη από 12.00 έωο 18.00 γηα
Κπξηαθή.
ΚΔΚΛΔΙΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ: Πε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ
πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ζσκαηείν έρεη ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο αγψλσλ
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ηφηε δηθαίσκα εηζφδνπ έρνπλ φζνη αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Γ.Π ηεο ΝΣΔ. (Κεθάιαην Γ Γεληθήο Πξνθήξπμεο πξωη/ηωλ 2017-2018).
Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζκφ έδξαο ησλ ζσκαηείσλ εθηεινχληαη ηελ επφκελε, απφ
ηελ έθδνζή ηνπο, αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν είλαη γεπεδνχρν, εθηφο εάλ
κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη ηεο ηέιεζεο ηνπ αγψλα κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα
κηθξφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο, νπφηε ε απφθαζε εθηειείηαη ηελ κεζεπφκελε αγσληζηηθή.
Πηελ πξνζκέηξεζε ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο δελ ππνινγίδνληαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα.
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γήπεδν θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ηέιεζε ηνπ
αγψλα, ππεχζπλν είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην γεπεδνχρν ζσκαηείν.
Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή απφθαζε ζα ιάβεη ε Γ.Δ.Ξ ηεο Ν.Σ.Δ.
Νη νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνζηέιινπλ ζηελ Νκνζπνλδία:
ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ γπκλαζηεξίνπ όηη ηνπ παξαρωξεί ην γήπεδν γηα ηελ ηέιεζε
ηωλ αγώλωλ ηνπ ζην νπνίν πξέπεη λ’ αλαγξάθεηαη ε ρωξεηηθόηεηα κε αξηζκό
θαζήκελωλ θαη όξζηωλ ζεαηώλ.
Νη άδεηεο ηέιεζεο αγψλσλ εθδίδνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο πξντζηακέλνπο ηεο αξκφδηαο γηα
ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηψλ θαη εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη
ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο (Άξζξν 56 Λ2725 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22
ηνπ Λ4049/2012). Ωο εθ ηνχηνπ ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία πξέπεη λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο
ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαζφζνλ ε ΝΣΔ (θαη νη Δλψζεηο) δελ εθδίδνπλ άδεηεο ηέιεζεο αγψλσλ. Ζ
ηέιεζε αγψλα ζε εγθαηάζηαζε πνπ δελ δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, επηζχξεη
πνηλέο θαη πξφζηηκα ηφζν ζηνπο ηδηνθηήηεο/ρξεζηεο φζν θαη ζηνπο Ξξφεδξνπο ησλ
ζσκαηείσλ. Ζ Ν.Σ.Δ. δελ ζα δέρεηαη θαη δελ ζα νξίδεη αγψλεο ζε γήπεδα πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν δελ εθδίδεηαη άδεηα ηέιεζεο αγψλσλ απφ ηελ νηθεία αξρή.
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ΑΡΘΡΟ 6ν * ΑΘΛΗΣΔ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πην ΘΞΔΙΙΝ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ
θαλνληζκψλ ηεο Ν.Σ.Δ θαη ηνπ Λφκνπ 2725/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ 3057/02 .
Νθείινπλ επίζεο λα είλαη θάηνρνη κεραλνγξαθεκέλνπ & πιαζηηθνπνηεκέλνπ δειηίνπ
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πνπ έρεη εθδψζεη ε Νκνζπνλδία θαη ην νπνίν πξέπεη λα θέξεη ηελ εηδηθή
ζήκαλζε ηεο Νκνζπνλδίαο, (ζθξαγηδάθη), Θεθάιαηα ΠΡ΄θαη Ε΄ Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 20172018 θαη ην απηνθφιιεην ρξψκαηνο γαιάδην
γηα ηελ ηαηξηθή ζεψξεζε ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ 2017-2018.
o

o ΑΡΘΡΟ 7ν * ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Γηα ηελ αλαβνιή ησλ αγψλσλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 29 ηνπ θαλνληζκνχ πεξί
αγψλσλ Ν.Σ.Δ. Ζ Γ.Δ.Ξ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Θππέιινπ ηεο
αιιαγήο ησλ εκεξνκεληψλ ησλ αγψλσλ.
Νκάδα πνπ ζα δηαζέηεη απφ 3 αζιεηέο θαη πάλσ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε Ξαλειιήληα
Ρειηθή Πρνιηθή θάζε, ζα κπνξεί λα δεηήζεη αλαβνιή αγψλα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
αλαθεξφκελνη αζιεηέο ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ην 80% ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αγψλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία αηηήζεσο ηεο αλαβνιήο.
o ΑΡΘΡΟ 8ν * ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΔ
Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην άξζξν 33 ηνπ
θαλνληζκνχ ΞΔΟΗ ΑΓΩΛΩΛ θαη ην Η΄ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ
2017-2018, πξέπεη δε λα βεβαησζνχλ κε έγγξαθν κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ
αγψλα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην ζρεηηθφ παξάβνιν ησλ 300€.
Ρα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Θχπειιν, θαζψο θαη νη αζιεηέο ηνπο, ζπκθσλνχλ,
απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ θάζε θχζεσο
δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
εξκελεία ησλ λφκσλ ηεο Ν.Σ.Δ (κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα δηάθνξα
πξσηαζιήκαηα θαη πνπ απνηεινχλ ζχκβαζε κεηαμχ Ν. Σ. Δ, ζσκαηείσλ θαη αζιεηψλ), κφλν
ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, απαγνξεπκέλεο ξεηψο θάζε πξνζθπγήο
ζηα ΞΝΙΗΡΗΘΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ.
o ΆΡΘΡΟ 9ν * ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ - ΚΤΡΩΔΙ
Ρα ζσκαηεία, δηνηθεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο, νη αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη νη
πξνπνλεηέο ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ
ηεο Ν. Σ. Δ, ήηνη ηνπ ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ θαη ησλ πξνθεξχμεσλ 2017-2018.
o ΑΡΘΡΟ 10ν * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Θππέιινπ Αλδξψλ νξίδεηαη ζην αλψηεξν πνζφ
ησλ 5€, ελψ ε ηηκή γηα ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νξίδεηαη ζην πνζφ
ησλ 3€.
Νη δηεζλείο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, νη δηαηηεηέο, νη θξηηέο, νη γπκλαζίαξρνη, νη δηαηειέζαληεο
νκνζπνλδηαθνί πξνπνλεηέο, θαη νη ππάιιεινη ηεο Ν.Σ.Δ δηθαηνχληαη ειεχζεξεο εηζφδνπ
επηδεηθλχνληαο βεβαίσζε ηεο Ν.Σ.Δ (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο αγψλα
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ).
Πε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζηνπο θηινμελνχκελνπο, ηζρχνπλ φζα
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γ.Π ηεο ΝΣΔ.
Όιεο νη εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ κέλνπλ ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία, ηα νπνία νθείινπλ λα
ηεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ φηαλ πξνβαίλνπλ ζε έθδνζε.
o

ΑΡΘΡΟ 11ν * ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ
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Πε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ δχν νξηζζέλησλ δηαηηεηψλ ελφο αγψλα, δελ παξνπζηαζηεί ζην
γήπεδν ιφγσ θσιχκαηνο, ηφηε ζα ηζρχζνπλ ηα εμήο:
α. Δάλ ζηελ θεξθίδα ππάξρνπλ επίζεκνη δηαηηεηέο ησλ Ππλδέζκσλ θαη αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία αμηνιφγεζήο ηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαη ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν
ζσκαηεία, ηφηε κπνξεί λα δηαηηεηεχζεη ζαλ δεχηεξνο δηαηηεηήο ν θνηλά απνδεθηφο.
β. Αλ έλα εθ ησλ δχν ζσκαηείσλ δηαθσλήζεη (παξ. α.) ηφηε ηνλ αγψλα ζα δηαηηεηεχζεη
κφλνο ηνπ ν ππάξρσλ δηνξηζκέλνο δηαηηεηήο.
γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν δεχηεξνο νξηζκέλνο δηαηηεηήο παξνπζηαζηεί ζηνλ αγψλα κέρξη ηελ
έλαξμε ηνπ Β! εκηρξφλνπ ηφηε αγσλίδεηαη θαλνληθά, (εθηφο αλ πθίζηαηαη ε παξάγξαθνο α.
ηνπ παξφληνο).
ΑΡΘΡΟ 12ν * ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΟΜΑΓΩΝ- ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ
Δάλ ε Νκνζπνλδία εηδνπνηήζεη ηνπο νξηζκέλνπο δηαηηεηέο ελφο αγψλα γηα κία ζνβαξή
θαζπζηέξεζε θηινμελνχκελεο νκάδαο ιφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ, ε γεπεδνχρνο νκάδα είλαη
ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ην παηρλίδη.
Νη δηαηηεηέο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα ελάξμεσο ζα αλαγξάςνπλ ζην θχιιν ηελ γεπεδνχρν
νκάδα θαη ζα πεξηκέλνπλ ηελ θηινμελνχκελε.
Πηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ φζα νξίδεη ν θαλνληζκφο. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
ιφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ ησλ δηαηηεηψλ, νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2
ψξεο ζην γήπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν αγψλαο.
Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ παξαπάλσ κεδελίδεηαη ε νκάδα ή νη νκάδεο.
o

o ΑΡΘΡΟ 13ν * ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Πε πεξίπησζε δηαθνπήο αγψλα ιφγσ απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ (δηαθνπή ξεχκαηνο, βξνρή,
θιπ) ν αγψλαο ζα ζπλερίδεηαη απφ ην ίδην ιεπηφ πνπ δηεθφπε, κε ην ίδην ζθνξ θαη ηελ ίδηα
ζχλζεζε νκάδσλ (εάλ απηφ είλαη εθηθηφ), είηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο, είηε ηελ
επφκελε εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Γ.Δ.Ξ. ηεο Ν.Σ.Δ. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ,
εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
o ΑΡΘΡΟ 14ν * ΣΔΛΔΥΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ρνπο Γηαηηεηέο, Θξηηέο, (γξακκαηεία), Delegate ησλ αγψλσλ νξίδεη ε Θ.Δ.Γ.Σ ηεο Ν.Σ.Δ θαη
απνδεκηψλνληαη απφ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Αλ νη απνδεκηψζεηο δελ θαηαβιεζνχλ, ηφηε ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην θχιιν αγψλνο

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

Ζ απνδεκίσζε γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Θππέιινπ Αλδξψλ ζα είλαη αλάινγε κε ηελ θαηεγνξία
ησλ αγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ. Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο, ηφηε θαηαβάιιεηαη ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
ε πεξίπηωζε πνπ γηα ηελ δηεμαγωγή αγώλωλ ππάξρεη κεηαθίλεζε ζηειερώλ ηα
έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπο βαξύλνπλ ηηο κεηέρνπζεο νκάδεο εμ’ εκίζεηαο (50%50%) θαη ζα θαηαβάιινληαη ζύκθωλα κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα θαη ηνλ πίλαθα
ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεωλ ηεο ΟΥΔ. Σα ζηειέρε αγώλωλ είλαη ππνρξεωκέλα λα
παξαδίδνπλ εμνδνιόγην ζπλνδεπόκελν από ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (απνδείμεηο
δηνδίωλ, θιπ)
ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖ: Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγψλα Θππέιινπ Αλδξψλ
είηε ιφγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δχν αγσληδφκελσλ νκάδσλ, είηε ιφγσ παξάβαζεο
θαλνληζκνχ (νκάδα εκθαλίδεηαη κε ζχλζεζε θάησ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ, είηε ιφγσ
αθαηαιιειφηεηαο αγσληζηηθνχ ρψξνπ θιπ), ην πνζφ ηεο ακνηβήο ησλ δηαηηεηψλ, θξηηψλ
(γξακκαηεία αγψλα), delegate ζα είλαη ην κηζφ ηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνχ .
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Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγψλα ηεο Handball Premier ιφγσ κε
πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δχν αγσληδφκελσλ νκάδσλ ην πνζφ ηεο κεηαθίλεζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζην ζσκαηείν πνπ δελ πξνζήιζε ζα θαηαβάιιεηαη αξρηθά απφ ηελ Ν.Σ.Δ. ε νπνία
κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ην ρξεψλεη ζην ελ ιφγσ ζσκαηείν.
o ΑΡΘΡΟ 16ν * ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ ΟΜΑΓΩΝ-ΤΝΟΓΟΙ
Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην Ζ’ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2017-2018
o ΑΡΘΡΟ 17ν * ΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
Ρν γεπεδνχρν ζσκαηείν ππνρξενχηαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ λα έρεη ηαηξφ αγψλα ή
θπζηνζεξαπεπηή ή λνζνθφκν.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία πνπ δελ ζα έρνπλ ηαηξφ, ζα αλαγξάθεηαη ζην
θχιιν αγψλνο θαη ζα ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αγσλίδνληαη
ζην πξσηάζιεκα.
o ΑΡΘΡΟ 18ν * ΚΩΛΤΜΑ ΓΗΠΔΓΟΤ
Πε πεξίπησζε εθηάθηνπ θσιχκαηνο ηνπ γεπέδνπ νη δηαηηεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ.Δ.Ξ
πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ψξεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ή θιείλνπλ ην θχιιν αγψλα, (αλ
απηφ είλαη αδχλαην ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ γεπέδνπ).
o ΑΡΘΡΟ 19ν - ΔΛΔΓΥΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ Δ ΑΘΛΗΣΔ
Πχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Λφκνπ 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη θαη κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, νη αζιεηέο ηεο
ρεηξνζθαίξηζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ληφπηλγθ εληφο ή
εθηφο αγψλσλ φπνηε ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά λφκν θνξείο πνπ έρνπλ ηελ
αξκνδηφηεηα λα δίλνπλ ζρεηηθή εληνιή.
Γηα ην ληφπηλγθ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκφ ληφπηλγθ ηεο Ν.Σ.Δ.
o ΑΡΘΡΟ 20ν - ΔΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΔΙΑ
Πην ζσκαηείν πνπ ζα θαηαθηήζεη ην Θχπειιν Διιάδνο ζα απνλεκεζεί θχπειιν θαη ζηνπο
αζιεηέο ηνπ επίρξπζα κεηάιιηα. Πηελ θηλαιίζη νκάδα ζα απνλεκεζεί αλακλεζηηθφ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ Θππειινχρνο Διιάδνο αλαδεηρηεί ν πξσηαζιεηήο ηφηε ε θηλαιίζη νκάδα
ηνπ ηειηθνχ ηνπ Θππέιινπ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Challenge cup.
Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (φπσο π.ρ ην δεπγάξη ηνπ ηειηθνχ Θππέινπ λα είλαη ν πξσηαζιεηήο θαη
ν δεπηεξαζιεηήο ή o ηξηηαζιεηήο ) ηφηε ζπκκεηνρή ζην Challenge Cup ζα έρεη θαη ε ηέηαξηε
νκάδαο ηεο βαζκνινγίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηα Δπξσπατθά
Θχπειια είλαη επζχλε ηεο Ν.Σ.Δ.

Πηα ζσκαηεία πνπ ζα θαηαθηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ,δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηα Δπξσπατθά
Θχπειια πεξηφδνπ 2017-18 ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ EHF εκεξνκελίεο, θαη ηειηθά
απνρσξήζνπλ ή δελ πξνζέιζνπλ λα αγσληζηνχλ ή παξαηηεζνχλ ζα ηνπο επηβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηελ E.H.F
o ΑΡΘΡΟ 21Ο * ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
Πην θχιιν αγψλα ζα αλαγξάθνληαη φινη φζνη θάζνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε νκάδαο θαζψο
επίζεο θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο. Ρν αλψηεξν ζα επηηξέπνληαη ηέζζεξηο (εθηφο ησλ αζιεηψλ),
νη νπνίνη ζα είλαη 1 ππεχζπλνο ζπλνδφο, 1 πξνπνλεηήο, 1 βνεζφο πξνπνλεηή θαη 1 γηαηξφο ή
θξνληηζηήο ή δηεξκελέαο εθφζνλ ε νκάδα έρεη αιινδαπφ πξνπνλεηή. Ξέξαλ ησλ ηεζζάξσλ
απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα έρεη παξνπζία ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο.
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Νη πξνπνλεηέο θαη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπψο ελδεδπκέλνη.
Γελ επηηξέπεηαη ζηα κέιε ηνπ Γ.Π ηεο Ν.Σ.Δ λα θάζνληαη ζηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ ηνπο.
Νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζην θχιιν αγψλα ην ιηγφηεξν 12 αζιεηέο νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ησλ νκάδσλ ηνπο ελψ πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα δειψζνπλ
κέρξη θαη 16 αζιεηέο. Πε θάζε πεξίπησζε φζνη αζιεηέο έρνπλ δεισζεί ζην θχιιν αγψλα ζα
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπο.
Οη αγώλεο Κππέιινπ επίζεο, ζα δηεμάγνληαη κε κπάια KING VUJO ωο ηελ επίζεκε
κπάια ηνπ πξωηαζιήκαηνο.
- Δμαηξνχληαη νη αγψλεο πνπ βάζεη θιήξσζεο νη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο αλά δεπγάξη
είλαη θαη νη δχν ηεο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξψλ.
- Πηνπο αγψλεο ηνπ Θππέιινπ φπνπ ζηα δεπγάξηα ε κία εθ ησλ δχν νκάδσλ
ζπκκεηέρεη ζηελ Handball Premier
ηφηε ηα ζσκαηεία ηεο Handball Premier
νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ κπάια ηεο εηαηξείαο KING θαη κε απηή λα δηεμαρζεί ν
αγψλαο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ππεχζπλνη είλαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα.
Ρα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ρξνλνκέηξσλ, ηεο
θαζαξηφηεηαο ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαο ππεχζπλν θαζαξηφηεηαο ηνπ δαπέδνπ ησλ αγψλσλ
φηαλ θξίλεη ν δηαηηεηήο ζθφπηκν. Πσκαηείν πνπ δε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηε παξαπάλσ δηάηαμε
ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 300€.
Πε πεξίπησζε πνπ νη δχν αγσληδφκελεο νκάδεο έρνπλ ίδην ή θαη παξαπιήζην ρξψκα θαλέιαο,
ππφρξεν λα αιιάμεη είλαη ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν.
ΓΔΝΙΚΑ
Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο Αλδξψλ θαη πνπ
δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ πξσηαζιεκάησλ, απφ ηελ ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ, απφ
ηελ παξνχζα, θαζψο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ έρεη αλάγθε απφ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε
θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε απνθαζίδεη ε ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ.
Ν Ξξφεδξνο
Θσλζηαληίλνο Γθαληήο

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
Θσλζηαληίλνο Πηακαηηάδεο
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