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Σύμφωνα με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, της Γενικής Προκήρυξης 2018-2019 και των κανονισμών,
η Ο. Χ. Ε προκηρύσσει τα παραπάνω Πανελλήνια πρωταθλήματα και Πανελλήνιες διοργανώσεις 2018-2019, που
θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Α΄ φάσης, που αναλαμβάνουν οι Ενώσεις :
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ισχύει η Γενική προκήρυξη πρωταθλημάτων Χειροσφαίρισης 2018-2019 της Ο.Χ.Ε και επιπλέον τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ –ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1.--Στα παραπάνω πρωταθλήματα και διοργανώσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-αθλήτριες, που
πληρούν τους όρους του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ο. Χ. Ε., της Γενικής προκήρυξης και του
Αθλητικού νόμου και είναι κάτοχοι μηχανογραφημένου δελτίου αθλητικής ιδιότητας, που εκδίδει η Ο.Χ.Ε.
Οποιαδήποτε άλλα δελτία θεωρούνται άκυρα και αθλητές που δεν κατέχουν επίσημα δελτία δεν δικαιούνται
συμμετοχής σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα, με τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικές εξαιρέσεις. Οι ηλικίες που
αναφέρονται παρακάτω είναι δεσμευτικές για τη νόμιμη σύνθεση των ομάδων σε κάθε αγώνα.
ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2000-2001
καθώς και κατά την αμέσως επόμενη διετία 2002-2003.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2002-2003, καθώς και
μέχρι τριών (3) αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά την αμέσως επόμενη διετία 2004-2005.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2004-2005, καθώς
και μέχρι δύο (2) αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά την αμέσως επόμενη διετία 2006-2007.
Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2004-2005 και μετά μόνο κατά
την διοργάνωση του ΄΄ΟΠΕΝ΄΄Πρωταθλήματος
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2006-2007, καθώς
και μέχρι μίας (1) αθλήτριας που έχει γεννηθεί από το έτος 2008 και μετά.
Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2006-2007 και μετά μόνο κατά
την διοργάνωση του ΄΄ΟΠΕΝ΄΄Πρωταθλήματος
ΕΦΗΒΩΝ: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2000-2001
καθώς και κατά την αμέσως επόμενη διετία 2002-2003.

ΠΑΙΔΩΝ: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2002-2003, καθώς και μέχρι
τριών (3) αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά την αμέσως επόμενη διετία 2004-2005.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2004-2005, καθώς και
μέχρι δύο (2) αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά την αμέσως επόμενη διετία 2006-2007.
Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2004-2005 και μετά μόνο κατά
την διοργάνωση του ΄΄ΟΠΕΝ΄΄Πρωταθλήματος
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄: Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2006-2007, καθώς και
μέχρι ενός (1) αθλητή που έχει γεννηθεί από το έτος 2008 και μετά.
Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2006-2007 και μετά μόνο κατά
την διοργάνωση του ΄΄ΟΠΕΝ΄΄Πρωταθλήματος
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ : Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών-αθλητριών που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά.
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ : Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών-αθλητριών που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά.
Δεν επιτρέπονται οι μικτές ομάδες.
Επιτρέπεται όμως στην κάθε Ένωση την δημιουργία πρωταθλήματος και τουρνουά με την συμμετοχή
ομάδων Μίνι Αγοριών και Μίνι Κοριτσιών στο ίδιο πρωτάθλημα ή τουρνουά.
2.--Στην ηλικιακή κατηγορία ΜΙΝΙ, οι αθλητές-αθλήτριες μπορούν να αγωνίζονται στις διοργανώσεις της ηλικίας
τους με ονομαστική κατάσταση, θεωρημένη από το σωματείο τους και την Ένωση/Τ.Ε. Απαιτούμενα για τη
θεώρηση της κατάστασης από την ένωση/ΤΕ είναι η προσκόμιση της Κάρτας Υγείας του κάθε ενός αθλητή ή
της αθλήτριας και επίσημο πιστοποιητικό της ηλικίας για κάθε αθλητή ή αθλήτρια.
3.--Στην ηλικιακή κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄, επιτρέπεται στη σύνθεση κάθε ομάδας σε
κάθε αγώνα να συμμετέχουν μέχρι τέσσερις (4) αθλητές-αθλήτριες χωρίς δελτίο, με ονομαστική
κατάσταση θεωρημένη από το σωματείο τους και την Ένωση/Τ.Ε. Απαιτούμενα για τη θεώρηση της κατάστασης
από την ένωση/ΤΕ είναι η προσκόμιση της Κάρτας Υγείας του κάθε ενός αθλητή ή της αθλήτριας και
επίσημο πιστοποιητικό της ηλικίας για κάθε αθλητή ή αθλήτρια. Οι αθλητές/τριες αυτοί θα αναγράφονται στο
φύλλο αγώνα με τη σχετική μνεία «άνευ δελτίου» και θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους χωρίς δελτίο μέχρι δύο
(2) αγώνες.
4.--Στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄, Παγκορασίδων Α΄& Β΄ ,Μίνι Αγοριών και Μίνι Κοριτσιών
επιτρέπεται η συμμετοχή απεριόριστου αριθμού αθλητών/αθλητριών (δηλαδή και άνω των 16) στη σύνθεση
κάθε ομάδας σε κάθε αγώνα. Η αναγραφή των τυχόν επιπλέον αθλητών/αθλητριών στη σύνθεση των ομάδων στο
φύλλο αγώνα, θα γίνεται σε πρόσθετες ενδιάμεσες στήλες.
5--Στις ηλικιακές κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων επιτρέπεται η συμμετοχή και η αναγραφή
στο φύλλο αγώνα μέχρι δεκαέξι (16) αθλητών/αθλητριών στη σύνθεση κάθε ομάδας σε κάθε αγώνα (στα
πρωταθλήματα των Ενώσεων/Τ.Ε., στα μπαράζ πρόκρισης και στην τελική φάση των πανελληνίων
πρωταθλημάτων). Υπενθυμίζονται προς τήρηση, με ευθύνη των σωματείων, οι διατάξεις και ερμηνευτικές
εγκύκλιοι του αθλητικού νόμου για τις προϋποθέσεις χορήγησης προνομίων σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που
κατακτούν 1η, 2η, 3η πανελλήνια νίκη με τις ομάδες τους.
6.-- Στα σωματεία που μετέχουν στις Εθνικές κατηγορίες Ανδρών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα ηλικιακά
πρωταθλήματα Παμπαίδων Β και Μίνι Αγοριών . Στα σωματεία που δεν θα συμμετάσχουν στις ανωτέρω
ηλικιακές κατηγορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο 500€ για την Α1 Ανδρών, 300€ για την Α2 Ανδρών, 200€ για την
Β Ανδρών.
Στα σωματεία που μετέχουν στις εθνικές κατηγορίες Γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα ηλικιακά
πρωταθλήματα Παγκορασίδων Β και Μίνι Κοριτσιών. Στα σωματεία που δεν θα συμμετάσχουν στις ανωτέρω
ηλικιακές κατηγορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο 500€ για την Α1 Γυναικών 300€ για την Α2 Γυναικών
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.--Στα παραπάνω πρωταθλήματα δικαιούνται συμμετοχής όλα τα σωματεία-μέλη της Ο.Χ.Ε. , όπως ο Αθλητικός
Νόμος και το καταστατικό της ορίζουν, δηλαδή τα σωματεία που έχουν υποβάλλει δήλωση συμμετοχής βάσει της
Γενικής προκήρυξης της Ο. Χ. Ε, όπως αυτά κατανέμονται κατά Ένωση ή Τ. Ε.

2.--Οι Ενώσεις & Τ.Ε καθίστανται υπεύθυνες για τα ακριβή στοιχεία των σωματείων που ανήκουν σε αυτές για το
2018-2019 και για την πιστή τήρηση των κάτωθι ημερομηνιών, προθεσμιών, δηλώσεων και υποχρεώσεων.
Υπενθυμίζεται η ακριβής εφαρμογή των νόμων και κανονισμών της Γενικής Προκήρυξης και των κανονισμών της
ΟΧΕ για τις προβλεπόμενες ποινές σωματείων περιόδου 2018-2019.

Για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ως καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής
σωματείων στις ΕΝΩΣΕΙΣ/ΤΕ 31/08/2018 (εκτός από Παμπαίδες Β΄, Παγκορασίδες Β΄ και Μίνι
που ορίζεται η 16/10/2018) και για την κλήρωση και ορισμό προγράμματος, για τη γνωστοποίηση
του συστήματος διεξαγωγής, των ειδικών προκηρύξεων και του προγράμματος των αγώνων από τις
ΕΝΩΣΕΙΣ/ΤΕ στα σωματεία και στην ΕΑΠ/ΟΧΕ, ορίζεται η 14/09/2018 (εκτός από Παμπαίδες Β΄,
Παγκορασίδες Β΄ και Μίνι που ορίζεται η 12/10/2018) και ως ημερομηνία έναρξης της
αγωνιστικής περιόδου ορίζεται η από 15/09/2018 (εκτός από Παμπαίδες Β΄, Παγκορασίδες Β΄ και
Μίνι που ορίζεται η από 27/10/2018).

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
1.--Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει, εγγράφως στην Ένωση/ΤΕ που ανήκει, κλειστό γυμναστήριο ως έδρα
των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, προσκομίζοντας και έγγραφο του γυμναστηρίου για παραχώρηση του
γηπέδου ως έδρα του σωματείου. Η Ο. Χ. Ε ή η Ένωση/ΤΕ, έχουν το δικαίωμα, σε περίπτωση ελλείψεως κλειστών
γηπέδων, να προσθέσουν και ανοικτά, που πληρούν τους όρους διεξαγωγής αγώνων. Σε γήπεδο που δεν πληροί
τους όρους, μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιτραπεί η διεξαγωγή αγώνων, με τον όρο ότι με ευθύνη τους τα γηπεδούχα
σωματεία ή η διοργανώτρια Ο.Χ.Ε. θα εξασφαλίσουν τους όρους ασφάλειας των αθλητών.
2.--Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν:

Θα έχουν άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης από την πολιτεία κατά το Νόμο και θα πρέπει να
πληρούν τους όρους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή.


Θα εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή της Ο.Χ.Ε ή κατ΄ εντολή της ή της Ένωσης/ΤΕ. Σε περίπτωση
που αποκλειστεί γήπεδο ή δεν δύναται να διεξαχθεί αγώνας, κατόπιν έγκαιρης γνωστοποίησης από το
γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας μπορεί να οριστεί σε άλλο γήπεδο την ίδια ημερομηνία ή στο γήπεδο του
αντιπάλου με γηπεδούχο σωματείο την φιλοξενούμενη ομάδα.



Οι άδειες τέλεσης αγώνων θα εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο (βλ. κεφάλαιο Δ΄ γενικής προκήρυξης).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα γηπεδούχα σωματεία να έχουν εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας
αθλητικής εγκατάστασης. Στα ηλικιακά πρωταθλήματα αρκεί η ύπαρξη άδειας, εφόσον απαιτείται και δεν
επιφέρει συνέπειες η μη επίδειξη εγγράφου στους διαιτητές και τους κριτές.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.--Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 29 του Κανονισμού αγώνων.
Ειδικά δεν συντρέχει λόγος αναβολής αγώνα για σχολική εκδρομή και εξετάσεις ξένων γλωσσών εκτός εάν
συναινεί και το αντίπαλο σωματείο και δεν επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
1.--Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού αγώνων της Ο.Χ.Ε. Tα παράβολα
ορίζονται σε 150 € για την Α φάση και σε 300 € για όλες τις άλλες φάσεις.
2.--Ειδικά σε περιπτώσεις τελικών λόγω της ιδιαίτερης φύσεως αυτών εξαιτίας των συνεχόμενων και καθημερινών
διαδοχικών αγώνων και της ανάγκης έγκαιρης περαίωσής τους, οι ενστάσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται εγγράφως
και να υποστηρίζονται με το άνω παράβολο και με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άμεσα μετά την τέλεση του
αγώνα, ενώπιον της Επιτροπής Αγώνων της διοργάνωσης η οποία και θα αποφαίνεται αυθημερόν, πριν την έναρξη
της επόμενης αγωνιστικής, και αμετάκλητα για το κύρος του αγώνα και της διοργάνωσης. Το σκεπτικό της
απόφασης της Επιτροπής Αγώνων της διοργάνωσης θα δίνεται εγγράφως στο σωματείο που κατέθεσε την
ένσταση εφόσον έχει πληρωθεί το άνω παράβολο. Για την εφαρμογή της απόφασης, εφόσον είναι αναγκαίο, θα
δύναται να τροποποιείται το αγωνιστικό πρόγραμμα, το ωράριο των αγώνων, ακόμα και να παρατείνονται οι
ημερομηνίες, να μετατίθενται αγωνιστικές ή να αναβάλλονται αγώνες.
3.--Τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως διαφορών που θα

προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νόμων και κανονισμών της
ΟΧΕ (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ο.Χ.Ε,
σωματείων και αθλητών), μόνο τα όργανα που προβλέπονται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τις
προκηρύξεις της ΟΧΕ, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.--Τα σωματεία, οι παράγοντες, οι συνοδοί, οι προπονητές και οι αθλητές υπόκεινται στις κυρώσεις που
προβλέπονται από το πειθαρχικό κανονισμό, τον αθλητικό νόμο, τους κανονισμούς και τις προκηρύξεις της ΟΧΕ.
Τα τυχόν παραπτώματα αθλητών – συνοδών – προπονητών θα αντιμετωπίζονται από την αρμόδια Πειθαρχική
Επιτροπή των ΕΝΩΣΕΩΝ/ΤΕ και της ΟΧΕ και από την αρμόδια Επιτροπή Αγώνων των πανελλήνιων
πρωταθλημάτων και διοργανώσεων. Σε αγώνες τελικών φάσεων και διοργανώσεων, όπου οι αγώνες διεξάγονται
καθημερινά, σε περίπτωση που αθλητές ή προπονητές ή συνοδοί παραπεμφθούν στην Οργανωτική-Πειθαρχική
Επιτροπή της διοργάνωσης η τυχόν τιμωρία τους, λόγω της φύσεως των αγώνων, θα είναι σε αριθμό αγωνιστικών
ημερών για αθλητές, προπονητές και ημερολογιακών ημερών για τους συνοδούς στα πλαίσια του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος/διοργάνωσης. Εάν το παράπτωμα είναι ιδιαίτερα βαρύ ή γίνει την τελευταία αγωνιστική τότε
δύναται να παραπέμπονται και στο ΔΣ της ΟΧΕ.
2.--Σωματείο που κρίνεται υπαίτιο διακοπής ή μη διεξαγωγής του αγώνα ή που αποχωρεί κατά τη διάρκεια ενός
(1) αγώνα μηδενίζεται και αποκλείεται από την συνέχεια των αγώνων του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης και
εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ο.Χ.Ε. Σωματείο που δεν προσέρχεται να αγωνιστεί ή προσέρχεται αλλά με
λιγότερους από επτά (7) αθλητές ή χωρίς νόμιμη σύνθεση σε δύο (2) αγώνες, μηδενίζεται και αποκλείεται από την
συνέχεια των αγώνων του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης και εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ο.Χ.Ε.
3.--Στους αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών (πλην του μίνι αγοριών και μίνι κοριτσιών) όλων
των πρωταθλημάτων εντός των ΕΝΩΣΕΩΝ/ΤΕ, για τη διεξαγωγή του αγώνα είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή τουλάχιστον επτά (7) αθλητών-αθλητριών στη σύνθεση κάθε ομάδας, σύμφωνα με τον
κανονισμό αγώνων. Σε περίπτωση εμφάνισης ομάδας με λιγότερους από 7 αθλητές ή χωρίς νόμιμη σύνθεση
κατά το άρθρο 2, τότε η ομάδα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα με όλες τις συνέπειες του κανονισμού
αγώνων. Όμως σε ομάδα που θα εμφανίζεται με λιγότερους από δέκα (10) αθλητές στη σύνθεσή της για κάθε
τρείς (3) αγώνες στα πλαίσια του συγκεκριμένου πρωταθλήματος της Ένωσης/ΤΕ, θα επιβάλλεται ως κύρωση
αφαίρεση ενός (1) βαθμού από το πρωτάθλημα. Στην βαθμολογία όλων των μη μοριοδοτούμενων ηλικιακών
πρωταθλημάτων των Ενώσεων απαγορεύεται η αρνητική βαθμολογία (πχ -1, -2 κλπ). Το αρνητικό πρόσημο
αντικαθίσταται πάντοτε με την βαθμολογία μηδέν (0).
4.--Στους αγώνες των τελικών φάσεων και των μπαράζ πρόκρισης των πανελληνίων πρωταθλημάτων
εφήβων, νεανίδων, παίδων και κορασίδων, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα
(12) αθλητών-αθλητριών στη σύνθεση κάθε ομάδας. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή εμφάνισης ομάδας με
λιγότερους από 12 αθλητές ή χωρίς νόμιμη σύνθεση κατά το άρθρο 2, τότε η ομάδα μηδενίζεται στον
συγκεκριμένο αγώνα με όλες τις συνέπειες του κανονισμού αγώνων. Ομάδα που θα προσέλθει με λιγότερους-ες
από 12 αθλητές-αθλήτριες ή χωρίς νόμιμη σύνθεση ή αποχωρήσει πριν την διοργάνωση χωρίς να αντικατασταθεί
από άλλη ομάδα που έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε τελική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος των άνω
ηλικιακών κατηγοριών, με απόφαση της επιτροπής αγώνων μηδενίζεται και αποβάλλεται από τη διοργάνωση. Σε
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, συντάσσονται φύλλα αγώνων για όλες τις αγωνιστικές. Επίσης σε βάρος του
υπαίτιου σωματείου καταλογίζονται όλα τα πρόσθετα και άσκοπα έξοδα της διοργάνωσης και των αντιπάλων, ενώ
εάν έχουν ήδη καταβληθεί οδοιπορικά στο υπαίτιο σωματείο τότε αφαιρούνται αμέσως. Επιπλέον με εισήγηση της
ΕΑΠ και απόφαση του ΔΣ θα δύναται να επιβάλλεται και αποκλεισμός στο ηλικιακό τμήμα του σωματείου από τη
δυνατότητα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του επόμενου έτους.
5.-- Ομάδα που συμμετέχει σε αγώνες ομίλου τελικής φάσης με 12 αθλητές/αθλήτριες και νόμιμη σύνθεση, εάν
εξαιτίας τραυματισμού ή αποβολής ή άλλης εύλογης αιτίας κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν δύναται να
συμπληρώσει νόμιμη σύνθεση με τουλάχιστον 12 αθλητές/αθλήτριες σε συγκεκριμένο αγώνα, κατ’ εξαίρεση
δύναται να δηλώσει και να χρησιμοποιήσει και πρόσθετους αθλητές πέραν των αρχικά δηλωθέντων για τη
συμπλήρωση νόμιμης σύνθεσης με 12 αθλητές/αθλήτριες. Η επιτροπή των αγώνων αξιολογεί κάθε περίπτωση
ξεχωριστά και έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφαίνεται αναλόγως ακόμα και κατά παρέκκλιση των άνω, ειδικά
επί τυχόν συνδρομής ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει δυσφήμιση του αθλήματος, δικαιούται
να επιβάλλει ακόμα και ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες και αποβολής από τη διοργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.—Στην Α’ φάση όλων των Πανελληνίων πρωταθλημάτων/διοργανώσεων όλων των ηλικιών οι μετακινήσεις των
σωματείων για τους αγώνες θα γίνονται αποκλειστικά με έξοδα και ευθύνη των σωματείων χωρίς καμία
υποχρέωση από πλευράς ΟΧΕ για καταβολή οδοιπορικών εξόδων ή άλλου είδους οικονομικής παροχής που αφορά
έξοδα μετακίνησης.

2- Στα πρωταθλήματα ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, στους αγώνες των μπαράζ πρόκρισης και των
τελικών φάσεων (F8) & (F6) οι μετακινήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών), η διαμονή και
διατροφή των αποστολών (16 αθλητές/τριες & 2 συνοδοί ανά σωματείο) βαρύνει τα συμμετέχοντα
σωματεία, εκτός των περιπτώσεων χορηγικής ανάληψης ολικής ή μερικής φιλοξενίας της διοργάνωσης όπου τα
σωματεία θα επιβαρύνονται μόνο με τις δαπάνες που δεν καλύπτει ο χορηγός/φορέας που έχει αναλάβει την
φιλοξενία.
Η ΟΧΕ αναλαμβάνει την επιμέλεια της διοργάνωσης των ανωτέρω αγώνων. Οι αμοιβές και οι μετακινήσεις των
διαιτητών – κριτών- delegate καθώς και οι ιατροί των αγώνων καλύπτονται από τον χορηγό/φορέα/σωματείο που
έχει αναλάβει την φιλοξενία διαφορετικά τα καλύπτουν ισόποσα τα συμμετέχοντα σωματεία. Η εσωτερική
μετακίνηση των σωματείων κατά τη διάρκεια των αγώνων από τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις στα γήπεδα
καθώς και τα έπαθλα γίνεται με επιμέλεια και δαπάνη του χορηγού ή του φορέα ή του σωματείου που ανέλαβε
την διοργάνωση.
Στις τελικές φάσεις (F8) & (F6) είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον ενός delegate αγώνων.
3.--Στις πανελλήνιες διοργανώσεις (Τελικές φάσεις-ΟΠΕΝ) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄& Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄& Β΄ και
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ- ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής - διατροφής θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου
από τα συμμετέχοντα σωματεία. Η εσωτερική μετακίνηση των σωματείων κατά τη διάρκεια των αγώνων από τις
προτεινόμενες εγκαταστάσεις στα γήπεδα καθώς και τα έπαθλα γίνεται με επιμέλεια και δαπάνη του χορηγού ή
του φορέα ή του σωματείου που ανέλαβε την διοργάνωση .
Η αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής - διατροφής διαιτητών – κριτών – ιατρών, καλύπτονται
επίσης εξ ολοκλήρου από τον χορηγό ή τον φορέα ή του σωματείου που ανέλαβε την διοργάνωση.
4.- Η αποζημίωση των διαιτητών και κριτών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες σε όλες τις φάσεις ανέρχεται στο
ποσό των 12 ευρώ για κάθε διαιτητή και 10 ευρώ για κάθε κριτή ανά αγώνα. Τα ποσά αυτά είναι καθαρά,
πληρωτέα και ισχύουν. Στην Α΄ Φάση όλων των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, οι ανωτέρω
αποζημιώσεις θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωματεία πριν τον αγώνα. Στους εντός έδρας αγώνες τους
στην Α’ φάση, τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ως κριτές συγκεκριμένα πρόσωπα εφόσον αυτά
έχουν αποφοιτήσει από σχολή διαιτητών/κριτών χειροσφαίρισης (πιστοποιημένοι κριτές) και έχουν υποβάλει την
σχετική δήλωση ενεργείας στην ΟΧΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν ενημέρωσης του σωματείου, ο
αρχιδιαιτητής της Ένωσης/ΤΕ θα ορίζει ως κριτές τα πρόσωπα αυτά στους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
5.--Στις κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄/Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι αγοριών-Μίνι κοριτσιών η
διεξαγωγή των αγώνων στα πρωταθλήματα των ενώσεων δύναται να γίνεται με ένα διαιτητή και έναν κριτή.
Τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με δική τους επιβάρυνση τον ορισμό επιπλέον διαιτητών ή
κριτών σε κάποιο αγώνα..
Δεν θα διεξάγονται αγώνες χωρίς την παρουσία ενός τουλάχιστον στελέχους (διαιτητή ή κριτή).
Στις τελικές φάσεις των Ενώσεων για τις θέσεις από 1η έως 4η και στις πανελλήνιες διοργανώσεις (Τελικές φάσειςΟΠΕΝ) αυτών των ηλικιών θα προβλέπεται ο ορισμός δύο διαιτητών και δύο κριτών σε κάθε αγώνα και delegate
σε παιχνίδια που μπορεί να χαρακτηρισθούν ανταγωνιστικά και ιδιαίτερης δυσκολίας και υποχρεωτικά σε παιχνίδια
που έχουν τον χαρακτήρα τελικών για θέσεις από 1η έως 4η.
Οι αγώνες όλων των αναπτυξιακών κατηγοριών διευθύνονται από δύο (ή τουλάχιστον έναν) επίσημους διαιτητές,
τους οποίους ορίζει ο Σύνδεσμος στην ζώνη ευθύνης του οποίου διεξάγονται οι αγώνες. Σε περίπτωση κατά την
οποία ο αρμόδιος Σύνδεσμος αδυνατεί να ορίσει μέλη(ος) του για την διεύθυνση αγώνων ή ο/η ορισθείς(σα)
διαιτητής δεν προσέλθει για να διευθύνει τον αγώνα στον οποίο ορίσθηκε, τότε και μόνον τότε οι αγώνες δεν θα
αναβάλλονται αλλά θα διεξάγονται με τη συνδρομή των προπονητών ή των συνοδών των ομάδων ή φιλάθλων
με την σύμφωνη γνώμη και των δύο προπονητών.
ΑΡΘΡΟ 9ο - ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ Ή ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
1. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται σε όλους τους αγώνες των ηλικιακών κατηγοριών να έχει ιατρό αγώνα ή
φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο, η ιδιότητα του οποίου θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα. Σε
περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης, το γηπεδούχο σωματείο είναι απολύτως υπεύθυνο για κάθε συμβάν, ενώ
θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα ισχύει ότι προβλέπεται από τη γενική προκήρυξη.
2. Ειδικά στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄, Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι Αγοριών – Μίνι Κοριτσιών
θα είναι δυνατή η κάλυψη της άνω υποχρέωσης και από στέλεχος του γηπεδούχου σωματείου που θα
αναγράφεται στο φύλλο αγώνα (επιτρέπεται και ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδος), με γνώσεις και επάρκεια
παροχής πρώτων βοηθειών, το οποίο θα αποδεικνύεται με πιστοποίηση κρατικού ή αρμόδιου φορέα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν έχει ιατρική υποστήριξη και δεν συναινεί το φιλοξενούμενο
σωματείο και οι διαιτητές να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς ιατρό ο αγώνας δεν γίνεται , αυτό θα αναγράφεται στο
φύλλο αγώνος και θα επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο πρόστιμο 150€ και θα ισχύει ότι προβλέπεται από τη
γενική προκήρυξη .
3. Σε αγώνες μπαράζ πρόκρισης και τελικών φάσεων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων η Ο. Χ. Ε αναλαμβάνει
την υποχρέωση κάλυψης των αγώνων με γιατρό ή φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο αν δεν υπάρχει χορηγία αλλά η

αποζημίωση του αγώνα ή των αγώνων και τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής - διατροφής διαιτητών – κριτών –
delegate-ιατρών, καλύπτονται εξ ολοκλήρου ισόποσα από τα συμμετέχοντα και μόνο σωματεία.
4. Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Νόμου 4479/2017

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών
Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Περιεχόμενο:
1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
ζ) Α.Μ.Κ.Α.
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο
άθλημα (προετοιμασία και αγώνες).
θ) Βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της
παρούσας.
Έκδοση και Ισχύς :
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η
έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών
σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:
α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1
του άρθρου 4 κρίνουν συμφώνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω
διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.
Θεώρηση
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών
στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
Ισχύει :
Για το Xάντμπολ Σάλας και για το Beach Handball
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ - ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
1. Ισχύουν όσα αναφέρονται στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018-2019 και επιπλέον τα κάτωθι.
2. Στις ηλικιακές κατηγορίες Εφήβων/Νεανίδων & Παίδων/Κορασίδων Παμπαίδων Α΄& Β΄/ Παγκορασίδων Α΄& Β΄
και Μίνι Αγοριών/Μίνι Κοριτσιών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 θα έχουν δικαίωμα να κάθονται στον
πάγκο οι νόμιμοι προπονητές σύμφωνα με τον 2725/99 με κάρτα ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ που θα έχουν στην κατοχή τους και
την βεβαίωση παρακολούθησης του Συμποσίου ή Σεμιναρίου του ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ που έγινε μετά το τέλος της Α1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ «Handball Premier» (Ιούνιος 2017) ή θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο ανάπτυξης του
ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ με την συνεργασία της κάθε ένωσης πριν την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου
2018-2019 των άνωθεν ηλικιακών κατηγοριών.
3. Στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄/ Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι Αγοριών/Μίνι Κοριτσιών θα
έχουν δικαίωμα να κάθονται στον πάγκο σαν δόκιμοι Αναπτυξιακοί Προπονητές Χειροσφαίρισης και οι εν ενεργεία
αθλητές, με κάρτα δόκιμου προπονητή ή βεβαίωση του ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ/ΟΧΕ εφόσον θα έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον ένα σεμινάριο ανάπτυξης του ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ με την συνεργασία της κάθε ένωσης πριν την έναρξη της
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 των άνωθεν ηλικιακών κατηγοριών.
Διευκρίνιση : Επιτρέπεται σε αθλητή εν ενεργεία να είναι αναπτυξιακός προπονητής και σε σωματείο που δεν
έχει το δελτίο του ως αθλητής.
4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ομάδων και η διεξαγωγή αγώνων σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες και στα ΄΄OPEN΄΄ Πρωταθλήματα χωρίς την δήλωση στην ΟΧΕ και ΕΑΠ πριν την έναρξη του

κάθε ηλικιακού πρωταθλήματος πιστοποιημένου-νόμιμου προπονητή με κάρτα ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ ή βεβαίωση
δόκιμου Αναπτυξιακού Προπονητή ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων/Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και
Μίνι Αγοριών/Κοριτσιών.
5. Ισχύει για την Κάρτα Συνοδού όσα αναφέρονται στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018-2019
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΔΡΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΖ
1. Η έδρα των αγώνων των τελικών φάσεων, των προκριματικών αγώνων μπαράζ των πανελληνίων
πρωταθλημάτων, καθώς επίσης και των πανελλήνιων open διοργανώσεων, θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΕΑΠ/ΟΧΕ. Στους μονούς αγώνες πρόκρισης-μπαράζ θα επιλέγεται ουδέτερη
έδρα, εφόσον είναι εφικτό. Διαφορετικά ο αγώνας γίνεται σε ουδέτερη έδρα στην Ένωση του σωματείου που
έπαιξε περισσότερους αγώνες πρωταθλήματος κατά την 1η Φάση πριν το μπαράζ και την μετακίνηση του
φιλοξενούμενου σωματείου καθώς και την μετακίνηση και τα έξοδα των διαιτητών του αγώνα τα μοιράζονται
εξίσου και τα δύο σωματεία.
2. Ειδικά σε μονούς αγώνες μπαράζ που θα επιλεγεί για λόγους αναπτυξιακούς για την διάδοση και εξάπλωση του
αθλήματος και μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμμετεχόντων σωματείων ο ορισμός έδρας ομάδος από
νησί, την μετακίνηση του φιλοξενούμενου σωματείου καθώς και την μετακίνηση, διαμονή και τα έξοδα των
διαιτητών του αγώνα τα αναλαμβάνει εξολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.
3. Κριτήρια επιλογής, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε διοργάνωσης, θα είναι το
οικονομικό κόστος των προτεινόμενων επιλογών σε συνδυασμό με την πληρότητα της χορηγικής πρότασης, την
καταλληλότητα και την επάρκεια των γηπέδων, των συνθηκών διαμονής και διατροφής και ιδιαίτερα της
ανάπτυξης και διάδοσης του αθλήματος. Θα αξιολογούνται όλες οι εφικτές επιλογές, οι οικονομικές προσφορές και
οι χορηγίες φορέων της Πολιτείας/Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων χορηγών, οι προτάσεις σωματείων,
ενώσεων/ΤΕ κλπ με σκοπό την άρτια διοργάνωση του αντίστοιχου πρωταθλήματος. Η υποβολή προτάσεων πρέπει
να γίνεται έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 12ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Κάθε Ένωση/ΤΕ οφείλει να στείλει στα σωματεία της, ειδική προκήρυξη για το σύστημα των αγώνων κάθε
πρωταθλήματος που έχει την ευθύνη διεξαγωγής και να ορίσει την ημέρα και ώρα κλήρωσης των αγώνων.
Οι προκηρύξεις των Ενώσεων/ΤΕ πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη γενική και την ειδική
προκήρυξη και να υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΑΠ και το ΔΣ / Ο.Χ.Ε έως 14/09/2018 (και ως
12/10/2018 για Παμπαίδες /Παγκορασίδες Β΄& Μίνι). Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής πρωταθλήματος ή
πρωταθλημάτων από Ένωση/ΤΕ, με απόφαση της ΕΑΠ/ΟΧΕ η διεξαγωγή τους δύναται να ανατεθεί σε ειδική
επιτροπή ή σε άλλη Ένωση/ΤΕ.
2. Οι παρακάτω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης των πρωταθλημάτων και επίσημης
ανακοίνωσης της βαθμολογίας/κατάταξης θα πρέπει να τηρηθούν από τις ενώσεις/ΤΕ, αλλιώς με εισήγηση ΕΑΠ και
απόφαση του ΔΣ/ΟΧΕ θα δύναται να αποκλείονται οι ομάδες της Ένωσης/ΤΕ από την επόμενη φάση.

Για ΕΦΗΒΟΥΣ και ΝΕΑΝΙΔΕΣ : μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019
Για ΠΑΙΔΕΣ και ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : μέχρι 08 Απριλίου 2019
Για ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄: μέχρι 09 Ιουνίου 2019
Για ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄: μέχρι 09 Ιουνίου 2019
Για ΜΙΝΙ Αγοριών- Μίνι Κοριτσιών : μέχρι 09 Ιουνίου 2019
3. Τα σωματεία των ηλικιακών κατηγοριών Εφήβων – Νεανίδων , Παίδων – Κορασίδων, που
προκρίνονται σε μπαράζ/προκριματική ή τελική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος, είναι
υποχρεωμένα να συμμετέχουν. Σε περίπτωση παραίτησης ή μη συμμετοχής ή μη νόμιμης συμμετοχής
σωματείου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη δήλωση προς την ΟΧΕ προ δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερών και
χωρίς αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο, θα καταλογίζονται όλες οι πρόσθετες δαπάνες της ΟΧΕ και των αντιπάλων
σωματείων εξαιτίας της εκπρόθεσμης παραίτησης ή της μη νόμιμης συμμετοχής. Επιπλέον με εισήγηση της ΕΑΠ
και απόφαση του ΔΣ θα δύναται να επιβάλλεται και αποκλεισμός στο ηλικιακό τμήμα του σωματείου από τη
δυνατότητα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του επόμενου έτους. Επίσης, αν το ηλικιακό τμήμα δεν
συμμετέχει για οποιοδήποτε λόγω στο επόμενο έτος ο αποκλεισμός επιβάλλεται στο αμέσως προηγούμενο
ηλικιακό τμήμα του σωματείου και επιπρόσθετα οι κυρώσεις του πειθαρχικού κανονισμού. Σε περίπτωση
παραίτησης ή μη συμμετοχής, για την κάλυψη της κενής θέσης ισχύουν όσα προβλέπονται παρακάτω για κάθε
ηλικιακή κατηγορία.
4. Τα πρωταθλήματα των Ενώσεων /ΤΕ θα διενεργούνται σε δύο γύρους με αγώνες ένας προς όλους ή σε ομίλους
ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Σε Ένωση/ΤΕ που ο αριθμός των
συμμετεχόντων ομάδων σε κάποια κατηγορία είναι μικρός τότε μπορεί το πρωτάθλημα να διεξαχθεί σε

περισσότερους γύρους, ενώ εάν είναι μεγάλος τότε μπορεί να διεξαχθεί σε ένα γύρο. Επίσης, σε περιπτώσεις που
ο αριθμός των ομάδων σε μια Ένωσης/ΤΕ κάποιας ηλικιακής κατηγορίας είναι πολύ μικρός, θα δύναται, με έγκαιρη
αίτηση του σωματείου και της Ένωσης/ΤΕ και με απόφαση της ΕΑΠ/ΟΧΕ και έγκριση του ΔΣ οι ομάδες αυτές να
ενταχθούν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα όμορης ένωσης/ΤΕ ή να συμμετέχουν σε αγώνες μπαράζ/πρόκρισης.


Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνος δίπλα στο ονοματεπώνυμο του
κάθε αθλητή και η ημερομηνία γέννησής του

5. Στις κατηγορίες Παμπαίδων Α΄/Β΄- Παγκορασίδων Α΄/Β΄και Μίνι Αγοριών-Κοριτσιών τα πρωταθλήματα
μπορούν να γίνουν σε αγώνες με μορφή φεστιβάλ/τουρνουά ή και με διπλούς αγώνες πρωί - απόγευμα, ειδικά σε
Ενώσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων ομάδων ή με μεγάλες μετακινήσεις ομάδων εφόσον εγκριθεί από την
ΕΑΠ. Επίσης το πρόγραμμα των αγώνων μπορεί να γίνεται σε κατηγορίες δυναμικότητας των ομάδων της κάθε
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη της προηγούμενης χρονιάς στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της και την
τελική σειρά κατάταξης στο ΄΄ΟΠΕΝ΄΄ Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επίσης οι όμιλοι μπορεί να ενοποιούνται εάν
κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ανακύψουν μηδενισμοί και αποχωρήσεις. Στα πρωταθλήματα αυτά είναι
δυνατόν κατόπιν απόφασης Ένωσης /ΤΕ το ίδιο σωματείο να συμμετάσχει με παραπάνω από μία ομάδα. Στην
περίπτωση αυτή το σωματείο θα πρέπει εξ αρχής να δηλώσει ποιοι αθλητές θα αγωνίζονται σε κάθε ομάδα, χωρίς
δυνατότητα μετακίνησης τους κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος της ένωσης/ΤΕ.
6. Η τυπική έναρξη της αγωνιστικής περιόδου των ηλικιακών πρωταθλημάτων των Ενώσεων/ΤΕ ορίζεται: από 15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 για τις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων Α΄-Παγκορασίδων
Α΄ και 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 για τις κατηγορίες Παμπαίδων Β΄-Παγκορασίδων Β΄ και Μίνι Αγοριών-Κοριτσιών.
Οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι και αυτές που θα υπολογίζονται για την προσμέτρηση της
καταληκτικής ημερομηνίας των μεταγραφών με αποδέσμευση για τις αντίστοιχες ηλικιακές
κατηγορίες. Εξαιρούνται οι αθλητές-τριες οι οποίες μετεγγράφονται για πρώτη φορά λόγω σπουδών, η
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17Η Σεπτεμβρίου 2018. ΕΙΔΙΚΑ και ΜΟΝΟ για τους αθλητέςτριες που μετεγγράφονται για πρώτη φορά λόγω σπουδών και οι οποίοι έχουν αναγραφεί στον ειδικό πίνακα της
Γ.Γ.Α., η ημερομηνία υποβολής αιτήσεως είναι η 1Η Νοεμβρίου 2018. (ειδική εγκύκλιος μεταγραφών

ΟΧΕ, σελίδα 6 άρθρο 5, παρ.6)

7. Υπενθυμίζονται οι κυρώσεις της Γενικής Προκήρυξης σε βάρος ομάδων ανδρών και γυναικών, που συμμετέχουν
σε εθνικές κατηγορίες, για τις περιπτώσεις μη συμμετοχής ομάδων τους στα ηλικιακά πρωταθλήματα των
Ενώσεων/ΤΕ.
ΑΡΘΡΟ 13o

-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1.--Η ΕΑΠ/Ο.Χ.Ε., μετά την ανακοίνωση της κατάταξης των ομάδων των Ενώσεων/ΤΕ στις άνω ημερομηνίες,
αναλαμβάνει τις επόμενες φάσεις, δηλαδή τα μπαράζ πρόκρισης και τελικές φάσεις των Εφήβων - Νεανίδων &
Παίδων - Κορασίδων, και τις ΄΄OPEN΄΄ Πανελλήνιες διοργανώσεις Παμπαίδων Α΄& Β΄ – Παγκορασίδων Α΄&
Β΄και Μίνι Αγοριών – Μίνι Κοριτσιών. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής για κάθε φάση θα
ανακοινώνονται έγκαιρα. Δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις θα έχουν τα σωματεία που θα προκριθούν ή
θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κάτωθι αναφερόμενα για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Σε περίπτωση μη έγκαιρης
δήλωσης συμμετοχής, παραίτησης, αποχώρησης, αποκλεισμού ομάδος κλπ, η ΕΑΠ αποφασίζει αναλόγως για την
επιβολή κυρώσεων και την κάλυψη της κενής θέσης, με ορισμένα κριτήρια.
ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ : μέχρι 18 Μαΐου 2019
ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ : μέχρι 18 Μαΐου 2019
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄& Β΄ & ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄& Β΄ και ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ/ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ : μέχρι 13 Ιουλίου 2019
2.--ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Οι κληρώσεις/ορισμοί των ομίλων για κάθε φάση θα διεξάγονται από την ΕΑΠ
έγκαιρα πριν από την έναρξη των αγώνων και θα κοινοποιούνται στα σωματεία. Οι κληρώσεις/ορισμοί θα
διεξάγονται δημόσια στα γραφεία της ΟΧΕ ή στα πλαίσια τεχνικής σύσκεψης για την ίδια ή κάποια άλλη
διοργάνωση.
3.-- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ : Την ημέρα άφιξης των ομάδων σε κάθε τελική φάση πρωταθλήματος ή διοργάνωσης θα
διεξάγεται τεχνική σύσκεψη με την παρουσία των προπονητών και συνοδών των ομάδων και της οργανωτικής
επιτροπής με θέματα που αφορούν την διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων. Στην τεχνική σύσκεψη θα
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες και η Επιτροπή των Αγώνων υπεύθυνη για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά
την διάρκεια της διοργάνωσης καθώς και για την εκδίκαση των ενστάσεων και πειθαρχικών ζητημάτων.
Στην τεχνική σύσκεψη θα παραδίδεται η λίστα με τα δελτία των αθλητών – αθλητριών, με τα νούμερα τους σε
κάθε εμφάνιση, τα οποία θα πρέπει να παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. Μετά την

κατάθεση της λίστας αθλητών ουδεμία τροποποίηση μπορεί να γίνει, εκτός από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις της
παρούσας προκήρυξης. Οι ομάδες και οι τ/φ κάθε ομάδας υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις
εμφανίσεις διαφορετικού χρώματος και να τις δηλώνουν κατά την τεχνική σύσκεψη. Οι ομάδες είναι
υποχρεωμένες να δηλώνουν τη σύνθεση σε κάθε αγώνα 30 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
Υπενθυμίζονται οι κυρώσεις της παρούσας προκήρυξης για την περίπτωση εμφάνισης σωματείου με λιγότερο από
δώδεκα (12) αθλητές ή χωρίς νόμιμη σύνθεση.
4.--ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ : Η βαθμολογία σε όλους τους αγώνες όλων των μοριοδοτούμενων ηλικιακών
κατηγοριών θα είναι : 2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ισοπαλία και 0 για την ήττα. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας στη γενική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων και για οποιαδήποτε θέση της
βαθμολογίας, σε οποιαδήποτε φάση όλων των αγώνων, των πρωταθλημάτων και των διοργανώσεων (δηλαδή και
της Α΄ φάσης εντός των ενώσεων/ΤΕ) και των μη μοριοδοτούμενων θα ισχύουν κατά σειρά, τα παρακάτω
κριτήρια κατάταξης:
Α. Η ειδική βαθμολογία βάσει των αποτελεσμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνων.
(των αγώνων της συγκεκριμένης διοργάνωσης/φάσης/ομίλου).
Β. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνων.
Γ. Τα περισσότερα γκολ εκτός έδρας (αφορά αρχική ισοβαθμία μόνο 2 ομάδων με αγώνες εντός-εκτός έδρας).
Δ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των μεταξύ όλων των αρχικά ισοβαθμούντων ομάδων αγώνων (αφορά
ισοβαθμία από 3 ομάδες και πάνω).
Ε. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
ΣΤ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
Ζ. Κλήρωση
Τα άνω κριτήρια κατάταξης εφαρμόζονται διαδοχικά αυστηρά κατά την παραπάνω σειρά, χωρίς επαναφορά σε
προηγούμενο κριτήριο. Οι ομάδες που έχουν προκριθεί ή αποκλειστεί βάσει προηγούμενου κριτηρίου
αξιολογούνται μεταξύ τους βάσει του εκάστοτε επόμενου κριτηρίου.

(παράδειγμα 1ο : Σε όμιλο 4 ομάδων εάν η Φ νικήσει και τους τρεις αγώνες και οι Χ,Ψ,Ω έχουν από μία νίκη και
μία ήττα μεταξύ τους, τότε η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής : Φ 6 βαθμοί και Χ-Ψ-Ω από 2 βαθμούς. Έτσι
στην 1η θέση κατατάσσεται η Φ και για τις θέσεις 2-4 ισχύουν κατά σειρά τα ως άνω κριτήρια. Με το κριτήριο Α
στην ειδική βαθμολογία όλες έχουν από 2 βαθμούς άρα θα εξεταστεί το επόμενο κριτήριο. Με το κριτήριο Β εάν
στους μεταξύ τους αγώνες η Χ έχει πρόσημο +1 η Ψ +1 και η Ω -2, τότε η Ω κατατάσσεται στην 4η θέση και οι Χ
, Ψ θα αξιολογηθούν για τις θέσεις 2-3 όχι με βάση το προηγούμενο, αλλά με βάση το επόμενο κριτήριο. Το
κριτήριο Γ ισχύει μόνο όπου υπάρχουν ίσοι αγώνες εντός και εκτός έδρας και μόνο για αρχική ισοβαθμία 2
ομάδων, άρα εδώ παρακάμπτεται. Με το κριτήριο Δ εάν στον σύνολο των αγώνων μεταξύ των ομάδων που
αρχικά είχαν ισοβαθμήσει (συνυπολογιζομένων και των αγώνων με την Ω) η Χ (με + 1) έχει επίθεση με 50
τέρματα και η Ψ (με +1) έχει επίθεση με 48 τέρματα, τότε η Χ κατατάσσεται στην 2η θέση και η Ψ στην 3η θέση
(είναι αδιάφορο πλέον τόσο το αποτέλεσμα μεταξύ Χ και Ψ όσο και τα τέρματα που είχε πετύχει η Ω) .
παράδειγμα 2ο : Σε όμιλο 4 ομάδων εάν η Φ χάσει και τους τρεις αγώνες και οι Χ,Ψ,Ω έχουν από μία νίκη και μία
ήττα μεταξύ τους, τότε η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής : Χ-Ψ-Ω από 4 βαθμούς και Φ 0 βαθμούς. Έτσι
στην 4η θέση κατατάσσεται η Φ και για τις θέσεις 1-3 ισχύουν κατά σειρά τα ως άνω κριτήρια. Με το κριτήριο Α
στην ειδική βαθμολογία όλες έχουν από 2 βαθμούς άρα θα εξεταστεί το επόμενο κριτήριο. Με το κριτήριο Β εάν
στους μεταξύ τους αγώνες η Χ έχει πρόσημο -1 η Ψ -1 και η Ω +2 τότε η Ω κατατάσσεται στην 1η θέση και οι Χ ,
Ψ θα αξιολογηθούν για τις θέσεις 2 -3 όχι με βάση το προηγούμενο, αλλά με βάση το επόμενο κριτήριο. Το
κριτήριο Γ ισχύει μόνο όπου υπάρχουν ίσοι αγώνες εντός και εκτός έδρας και μόνο για αρχική ισοβαθμία 2
ομάδων, άρα εδώ παρακάμπτεται. Με το κριτήριο Δ εάν στον σύνολο των αγώνων μεταξύ των ομάδων που
αρχικά είχαν ισοβαθμήσει (συνυπολογιζομένων και των αγώνων με την Ω) η Χ (με - 1) έχει επίθεση με 50 τέρματα
και η Ψ (με -1) έχει επίθεση με 48 τέρματα, τότε η Χ κατατάσσεται στην 2η θέση και η Ψ στην 3η θέση (είναι
αδιάφορο πλέον τόσο το αποτέλεσμα μεταξύ Χ και Ψ όσο και τα τέρματα που είχε πετύχει η Ω)
παράδειγμα 3ο : Επί ισοβαθμίας 2 ομάδων εφαρμόζονται κατά σειρά τα κριτήρια Α, Β, Γ (μόνο αν έχουν γίνει
διπλοί αγώνες εντός και εκτός έδρας – αλλιώς παρακάμπτεται) αλλά όχι το Δ (που ισχύει μόνο από 3 ομάδες και
πάνω) .
Και στα τρία παραδείγματα έπονται τα κριτήρια Ε, ΣΤ, Ζ.

5. Στα πρωταθλήματα Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων σε περίπτωση ισοπαλίας αγώνων που θα πρέπει να
αναδείξουν νικητή (π.χ. τελικός, νοκ άουτ, μονό μπαράζ, κατάταξη, play off κλπ) θα ακολουθεί μία παράταση
διάρκειας 10 λεπτών (2 ημίχρονα Χ 5 λεπτά) και στη συνέχεια σε νέα ισοπαλία θα ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι.
Στα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών των Ενώσεων/ΤΕ και όλων των φάσεων που ακολουθούν
Παμπαίδων Α΄, Παγκορασίδων Α΄ των Ενώσεων και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄ θα ακολουθεί
απευθείας εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.
Στα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών των Ενώσεων/ΤΕ και όλων των φάσεων που ακολουθούν
Παμπαίδων Β΄, Παγκορασίδων Β΄ και Μίνι των Ενώσεων και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄θα
ακολουθεί απευθείας εκτέλεση ΄΄Shootout΄΄ χωρίς παράταση.
Στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄/ Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι Αγοριών/Μίνι
Κοριτσιών δεν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα αλλά μόνο νικητής και ηττημένος

6. Σε τελικές και προκριματικές φάσεις/μπαράζ πανελληνίων πρωταθλημάτων δεν θα επιτρέπεται στα μέλη του ΔΣ
της ΟΧΕ και της ΕΑΠ/ΟΧΕ να παρευρίσκονται στους πάγκους των ομάδων τους. Οι υπεύθυνοι συνοδοί των
ομάδων υποχρεούνται την ημέρα άφιξης να ελέγχουν τους χώρους διαμονής των αθλητών και να αναφέρουν
τυχόν υφιστάμενες ζημίες ή φθορές στους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Για τυχόν ζημίες στους χώρους
διαμονής και των αγώνων, που θα προκύψουν και δεν θα έχουν αναφερθεί κατά τον αρχικό έλεγχο, θα είναι
υπόλογο το σωματείο που τις προκάλεσε. Για τους ανήλικους αθλητές κάθε σωματείου θα είναι υπόλογος ο
υπεύθυνος συνοδός. Στις τρεις πρώτες ομάδες κάθε πανελλήνιου πρωταθλήματος θα απονέμονται κύπελλα,
μετάλλια καθώς και αναμνηστικά διπλώματα. Στους αθλητές-τριες των υπολοίπων ομάδων θα απονέμονται
αναμνηστικά διπλώματα. Επίσης, θα απονέμονται έπαθλα σύμφωνα με τις επιλογές της Τεχνικής Επιτροπής
Προπονητών της ΕΑΠ/ΟΧΕ και την γνώμη των παρευρισκόμενων Ομοσπονδιακών Προπονητών ΕΑΠ
και ΟΧΕ για την καλύτερη επτάδα, τον πολυτιμότερο παίχτη (MVP) και τον καλύτερο αμυντικό. Στις open
Πανελλήνιες διοργανώσεις Παμπαίδων Α΄& Β΄/Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι αγοριών/κοριτσιών θα απονέμονται
κύπελλα και μετάλλια στους αθλητές-αθλήτριες των τριών πρώτων ομάδων και αναμνηστικά διπλώματα ή ρούχα
στους αθλητές-αθλήτριες όλων των ομάδων, αλλά όχι ατομικά αγωνιστικά έπαθλα για την καλύτερη επτάδα και
MVP, παρά μόνο έπαθλα ήθους και ΄΄ευ αγωνίζεσθε΄΄ σε ομάδες και αθλητές εκτός αν οι χορηγοί ή οι
διοργανωτές τα θεσμοθετήσουν.
7. ΄΄Shoot out΄΄ για τα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών Παμπαίδων Β΄, Παγκορασίδων Β΄ και Μίνι
Όταν ο αγώνας λήξει ισόπαλος δηλώνονται 4 παίκτες γηπέδου + 1 τ/φ για κάθε ομάδα.
Ο προπονητής δηλώνει από την αρχή ποιοι και με ποια σειρά θα σουτάρουν.
Ο τ/φ ΔΕΝ μπορεί να είναι ένας από τους σουτέρ & ο παίκτης ΔΕΝ μπορεί να αντικαταστήσει τον τ/φ.
Οι σουτέρ και ο τ/φ της ομάδας πρέπει να έχουν διαφορετική φανέλα.
Μπορούν να συμμετέχουν μόνον παίκτες που δεν είχαν αποβληθεί πριν την λήξη του αγώνα ή δεν είχαν πάρει
2΄λ. αποκλεισμό.
Κλήρωση για επιλογή εστίας ή ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη την διαδικασία του shoot out.
Οι τ/φ πατούν* επάνω στην γραμμή του τέρματος και ο σουτέρ* επάνω στην γραμμή των 9μ., προς τα δεξιά ή
αριστερά του διαμήκη άξονα του γηπέδου, με την μπάλα στα χέρια (*τουλάχιστον με ένα πόδι).
Με το σφύριγμα του διαιτητή, ο σουτέρ κάνει πάσα στον τ/φ του. Τότε μπορούν να κινηθούν οι τ/φ.
ΚΑΝΕΝΑΣ παίκτης ΔΕΝ μπορεί να κάνει χρέη τ/φ για την πάσα αιφνιδιασμού. Ο τ/φ έχει 3’’ στην διάθεσή του για
να κάνει πάσα αιφνιδιασμού στον συμπαίκτη του. Ο σουτέρ, μετά την πάσα, τρέχει προς την αντίπαλη εστία και
υποδέχεται την μακρινή πάσα από τον τ/φ του από την Σέντρα και μετά… Ο σουτέρ μπορεί να υποδεχθεί την
μπάλα ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ… με ντρίμπλα και βηματισμούς προσπαθεί να φθάσει κοντά στην εστία των
αντιπάλων και να πετύχει γκολ. Εάν η μπάλα πέσει κάτω κατά την διάρκεια της πάσας του παίκτη και του τ/φ,
λήγει η προσπάθεια. Ο αντίπαλος τ/φ μπορεί να αμυνθεί μόνον μέσα στην περιοχή των 6μ του τέρματός του.
Εκτελούνται και οι 4 προσπάθειες, από κάθε ομάδα, ασχέτως αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα παραμένει
ισόπαλο, εκτελούνται πέναλτι (7μ), ανά ένα, εναλλάξ, μέχρι να υπάρξει νικητής.
Οι διαιτητές επιλέγουν εστία και οι ομάδες εκτελούν με αντίστροφη σειρά από αυτήν που ξεκίνησαν το Shoot out.

Σχεδιάγραμμα

8. Οι τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Παιδιάς που έκανε η IHF διαμορφώνονται για τα ηλικιακά αναπτυξιακά μη
μοριοδοτούμενα τμήματα ως ακολούθως:
1. Ο τ/φ ως παίκτης γηπέδου: Ο τ/φ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 7os παίκτης γηπέδου ή να
αντικατασταθεί με 7ο παίκτη. Μόνο ως 6ος παίκτης γηπέδου - ΟΧΙ 7v6
2. Τραυματίας παίκτης: Ένας τραυματίας παίκτης δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως
μετά την παροχή των Α΄ βοηθειών σε αυτόν εντός του αγωνιστικού χώρου και μπορεί να συνεχίσει ή να
επανέλθει με την ομάδα του
3. Παθητικό παιχνίδι: Μετά την υπόδειξη από τους διαιτητές του προειδοποιητικού σήματος για παθητικό
παιχνίδι, η ομάδα με κατοχή μπάλας έχει στην διάθεσή της 6 πάσες για να πετύχει γκολ: Εφαρμόζεται!
4. Τελευταίο λεπτό: Η διατύπωση «στο τελευταίο λεπτό του αγώνα» αντικαθίσταται από την φράση «στα
τελευταία 30’’ του αγώνα»: Δεν εφαρμόζεται!
5. Μπλε κάρτα: Οι διαιτητές έχουν μία μπλε κάρτα (πέραν της κίτρινης και της κόκκινης) προκειμένου να
γίνονται πιο σαφείς στην αποβολή ενός παίκτη. Εάν δείξουν την μπλε κάρτα, γραπτή αναφορά και έκθεσή τους θα
συνοδεύει το Φύλλο Αγώνος, προκειμένου το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες:

Εφαρμόζεται

9. Ισχύουν οι κανονισμοί σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό και τα εξαρτήματα όπως τα έχει ορίσει και
διευκρινίσει η Διεθνής Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης.(site ΟΧΕ >Το Άθλημα > Κανονισμοί)
ΑΡΘΡΟ 14ο Β΄ & Γ΄ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
1. Στη Β Φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Ε Φ Η Β Ω Ν και Π Α Ι Δ Ω Ν δικαίωμα συμμετοχής
σε κάθε κατηγορία έχουν δέκα πέντε (15) ομάδες, βάσει της δυναμικής των ενώσεων/ΤΕ και της
κατάταξης των ομάδων στα πρωταθλήματα των ΕΝΩΣΕΩΝ/ΤΕ, ως εξής:
01.Από την ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ οι 3 πρώτες ομάδες
02.Από την ΕΣΧΘ οι 3 πρώτες ομάδες
03.Από την ΕΣΧΚΜ οι 2 πρώτες ομάδες
04.Από την ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η 1η ομάδα
05.Από την ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ η 1η ομάδα
06.Από την ΕΣΧ ΔΜ η 1η ομάδα
07.Από την ΕΣΧ ΚΕ η 1η ομάδα
08.Από την ΕΣΧΒΔΕ η 1η ομάδα
09.Από την ΕΣΧΑΜΑΘ η 1η ομάδα
10.Από την Τ.Ε Β.ΑΙΓΑΙΟΥ η 1η ομάδα
2. Η Β΄ Φάση θα διεξαχθεί με αγώνες μπαράζ /πρόκρισης (νοκ άουτ) σε ουδέτερη έδρα, από την
οποία θα προκριθούν για την τελική φάση οι επτά (7) νικήτριες ομάδες των παρακάτω ζευγαριών και
ο 1ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ άνευ αγώνος μπαράζ (ΥΠ.ΣΤ.1-8).
ΜΠ 1. 1ος ΕΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠ 2. 1ος ΕΣΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠ 3. 2ος ΕΣΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠ 4. 2ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠ 5. 2ος ΕΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠ 6. 3ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠ 7. 3ος ΕΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-

1ος ΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1ος ΕΣΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1ος ΕΣΧ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στους Παίδες
1ος ΕΣΧ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στους Εφήβους
1ος ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
1ος ΕΣΧ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στους Παίδες
1ος ΕΣΧ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στους Εφήβους
1ος ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1ος ΕΣΧ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Εάν σε κάποια Ένωση/ΤΕ δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, προκρίνεται άνευ αγώνα η αντίπαλη ομάδα. Εάν
κάποια ομάδα δηλώσει παραίτηση από τη συμμετοχή της, τότε με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΑΠ/ΟΧΕ είτε
προκρίνεται άνευ αγώνα η αντίπαλη ομάδα είτε καλείται να συμμετάσχει στο μπαράζ η αμέσως επόμενη ομάδα
της βαθμολογικής κατάταξης της αντίστοιχης Ένωσης/ΤΕ. Οι ηττημένες θα καταλάβουν τις θέσεις 9-15 με
κριτήριο τη διαφορά τερμάτων του αγώνα πρόκρισης, με τελευταίες όσες δεν προσήλθαν.
3. Θα ακολουθήσει η τελική φάση Final 8 ( Γ΄ Φάση ), στην οποία θα συμμετάσχουν οι οκτώ (8)
ομάδες που θα έχουν προκριθεί με βάση τα ανωτέρω και η οποία θα διεξαχθεί σε 3-5 ημέρες.
Οι 8 ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 4 ομάδων. Οι αγώνες κάθε ομίλου θα διεξαχθούν σε ένα ή
περισσότερα γήπεδα σε τρεις (3) αγωνιστικές με σύστημα ένας προς όλους σε ένα γύρο με βαθμολογία.
Στον Α΄ όμιλο θα συμμετέχει ο 1ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ και μία εκ των νικητριών των μπαράζ 2 ή 3 (με κλήρωση τον
πρώτο χρόνο 2017-2018, τον δεύτερο χρόνο 2018-2019 τον αντικαθιστά <<η ηττημένη>> της κλήρωσης) η
νικήτρια του μπαράζ 5, και μία εκ των νικητριών των μπαράζ 6 ή 7 (με κλήρωση τον πρώτο χρόνο 2017-2018 ,τον
δεύτερο χρόνο 2018-2019 τον αντικαθιστά <<η ηττημένη>> της κλήρωσης).

Στον Β΄ όμιλο θα συμμετέχει η νικήτρια του μπαράζ 1, μία εκ των νικητριών των μπαράζ 2 ή 3 (με κλήρωση ως
άνωθεν) η νικήτρια του μπαράζ 4, και μία εκ των νικητριών των μπαράζ 6 ή 7 (με κλήρωση ως άνωθεν).
Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου προκρίνονται στον όμιλο Ι, για τη διεκδίκηση
των θέσεων 1-4 του πανελληνίου πρωταθλήματος, με μεταφορά του αποτελέσματος μόνο του μεταξύ τους
αγώνα, μετά τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων δύο (2) αγωνιστικών, με σύστημα ένας προς όλους σε ένα γύρο με
βαθμολογία.
Οι δύο επόμενες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στον όμιλο ΙΙ, για τη
διεκδίκηση των θέσεων 5-8 του πανελληνίου πρωταθλήματος, με μεταφορά του αποτελέσματος μόνο του μεταξύ
τους αγώνα, μετά τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων δύο (2) αγωνιστικών, με σύστημα ένας προς όλους σε ένα
γύρο με βαθμολογία.
Ρητά αναφέρεται ότι ανεξάρτητα από τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουν οι ομάδες μετά το πέρας των αγώνων
των ομίλων Ι και ΙΙ, οι τελικές τους θέσεις θα είναι αυτές που θα έχουν καταλάβει τελικά εντός των ομίλων Ι και
ΙΙ. (π.χ. αν μία ομάδα καταταγεί στην 4η θέση του Ι΄ ομίλου με 0 βαθμούς και άλλη ομάδα καταταγεί στην
1η θέση του ΙΙ΄ ομίλου με 6 βαθμούς, η πρώτη θα καταλάβει τη 4η θέση και η δεύτερη την 5η θέση του
πρωταθλήματος).
Αν κάποια ομάδα δηλώσει παραίτηση από τη συμμετοχή της, δύναται να αναπληρωθεί από την αντίπαλη ομάδα
του αγώνα της προκριματικής φάσης ή από άλλη ηττημένη ομάδα της προκριματικής φάσης, με αιτιολογημένη
απόφαση της ΕΑΠ/ ΟΧΕ, λαμβανομένου υπόψη και του πίνακα αναπτυξιακής αξιολόγησης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, δηλώσουν δύο και περσότερες ομάδες παραίτηση από την συμμετοχή στην τελική
φάση Final 8 ( Γ΄ Φάση ) και δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τις αντίπαλες ομάδες των αγώνων της
προκριματικής φάσης ή από άλλες ηττημένες ομάδες της προκριματικής φάσης Θα ακολουθήσει η τελική
φάση με τη μορφή Final 6 ή Final 5 ή Final 4 κλπ , με ανάλογες αγωνιστικές και με σύστημα έναν προς
όλους σε ένα γύρο με βαθμολογία. Οι αγωνιστικές κάθε ομίλου θα γίνουν σε 3 έως 5 συνεχόμενες ημέρες σε ένα
γύρο με βαθμολογία Με την ολοκλήρωση των αγώνων του F6 ή F5 ή F4 και βάσει της κατάταξης θα
ανακηρυχθούν η πρωταθλήτρια ομάδα, η δευτεραθλήτρια, η τριταθλήτρια, καθώς και η 4η, 5η και 6η ομάδα του
πανελλήνιου πρωταθλήματος.

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 2018-2019
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
1ος ΕΣΧΑ
1
ΜΠ 1

2

ΜΠ 3

2

ΜΠ 2

3

ΜΠ 5

3

ΜΠ 4

4

ΜΠ 7

4

ΜΠ 6

Σειρά των αγώνων :
Α ΦΑΣΗ :
1η Αγωνιστική 2-4/1-3 2η Αγωνιστική 1-4/2-3 3η Αγωνιστική 3-4/1-2
Β ΦΑΣΗ :
4η Αγωνιστική ο 1ος Α΄ Ομίλου με τον 2ο Β΄ Ομίλου & ο 2ος Α΄ Ομίλου με τον 1ο του Β΄ Ομίλου και ο 3ος Α΄ Ομίλου με τον 4ο
του Β΄ Ομίλου & ο 4ος του Α΄ Ομίλου με τον 3ο του Β΄ Ομίλου 5η Αγωνιστική ο 2ος του Α΄ Ομίλου με τον 2ο του Β΄ Ομίλου &
ο 1ος του Α΄ Ομίλου με τον 1ο του Β΄ Ομίλου και ο 4ος του Α΄ Ομίλου με τον 4ο του Β΄ Ομίλου & ο 3ος Α΄ Ομίλου με 3ο του Β΄
Ομίλου

ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Στα πανελλήνια πρωταθλήματα ΝΕΑΝΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν δέκα έξι
(16) ομάδες, από όλες τις Ενώσεις και ΤΕ και των τριών αναπτυξιακών περιφερειών, βάσει της
δυναμικής των ενώσεων και ΤΕ και της κατάταξης των ομάδων στα πρωταθλήματα των ΕΝΩΣΕΩΝ/ΤΕ
, ως εξής :
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από

την
την
την
την
την
την
την
την
την
την

ΕΣΧΑ οι 2 πρώτες ομάδες
ΕΣΧΘ οι 2 πρώτες ομάδες
ΕΣΧΚΜ οι 2 πρώτες ομάδες
ΕΣΧΑΜAΘ οι 2 πρώτες ομάδες
ΕΣΧΔΜ οι 3 πρώτες ομάδες
ΕΣΧΚΕ η 1η ομάδα
ΕΣΧΒΔΕ η 1η ομάδα
ΤΕ Πελοποννήσου η 1η ομάδα
ΤΕ Κρήτης η 1η ομάδα
ΤΕ Βορείου Αιγαίου η 1η ομάδα

--Θα προηγηθεί η φάση των μπαράζ με αγώνες πρόκρισης νοκ άουτ μεταξύ των άνω 16 ομάδων.
Στην τελική φάση θα προκριθούν 6 ομάδες, οι νικήτριες των παρακάτω ζευγαριών.
ΜΠ1.
ΜΠ2.
ΜΠ3.
ΜΠ4.

1ος
1ος
1ος
1ος

ΕΣΧΑ
ΕΣΧΘ
ΕΣΧΚΜ
ΕΣΧΔΜ

-

1ος
3ος
1ος
1ος

ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΣΧΔΜ
ΕΣΧΚΕ
ΕΣΧΒΔΕ






Πρόκριση
Πρόκριση
Πρόκριση
Πρόκριση

απευθείας
απευθείας
απευθείας
απευθείας

στο
στο
στο
στο

F6
F6
F6
F6

ΜΠ5. 1ος ΕΣΧΑΜΑΘ – 1ος ΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Πρόκριση σε Μπαράζ για F6 ΜΠ7. Οι Νικητές μπαράζ για F6
ΜΠ6. 2ος ΕΣΧΘ – 2ος ΕΣΧΔΜ
Πρόκριση σε Μπαράζ για F6
ΜΠ8. 2ος ΕΣΧΚΜ – 2ος ΕΣΧΑΜΑΘ
ΜΠ9. 2ος ΕΣΧΑ – 1ος ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Πρόκριση σε Μπαράζ για F6
 Πρόκριση σε Μπαράζ για F6

ΜΠ10. Οι Νικητές μπαράζ για F6

Αν σε κάποια ένωση/ΤΕ δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, ή εάν κάποια ομάδα δηλώσει παραίτηση από τη
συμμετοχή της προκρίνεται άνευ αγώνα η αντίπαλη ομάδα. Οι ηττημένες ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 7-16
με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων του αγώνα πρόκρισης, με τελευταίες όσες δεν προσήλθαν.
Θα ακολουθήσει η τελική φάση Final 6, στην οποία θα συμμετάσχουν οι έξι (6) ομάδες που θα έχουν
προκριθεί κατά τα ανωτέρω και η οποία θα διεξαχθεί σε 3-5 ημέρες.
Οι 6 ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 3 ομάδων. Οι αγώνες κάθε ομίλου θα διεξαχθούν σε ένα ή
περισσότερα γήπεδα σε δύο (2) αγωνιστικές με σύστημα ένας προς όλους σε ένα γύρο με βαθμολογία.
Στον Α΄ όμιλο θα συμμετέχει η νικήτρια του μπαράζ 1, μία εκ των νικητριών των μπαράζ 2 ή 4 (με κλήρωση τον
πρώτο χρόνο 2017-2018 ,τον δεύτερο χρόνο 2018-2019 τον αντικαθιστά <<η ηττημένη>> της κλήρωσης) και
η νικήτρια του μπαράζ 7.
Στον Β΄ όμιλο θα συμμετέχει η νικήτρια του μπαράζ 3, μία εκ των νικητριών των μπαράζ 2 ή 4 (με κλήρωση ως
άνωθεν) και η νικήτρια του μπαράζ 10.
Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου προκρίνονται στον όμιλο Ι, για τη διεκδίκηση
των θέσεων 1-4 του πανελληνίου πρωταθλήματος, με μεταφορά του αποτελέσματος μόνο του μεταξύ τους
αγώνα, μετά τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων δύο (2) αγωνιστικών, με σύστημα ένας προς όλους σε ένα γύρο με
βαθμολογία.
Οι τρίτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε ένα αγώνα τελικό, για τη
διεκδίκηση των θέσεων 5-6 του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Αν κάποια ομάδα δηλώσει παραίτηση από τη συμμετοχή της, δύναται να αναπληρωθεί από την αντίπαλη ομάδα
του αγώνα της προκριματικής φάσης ή από άλλη ηττημένη ομάδα της προκριματικής φάσης, με αιτιολογημένη
απόφαση της ΕΑΠ/ ΟΧΕ, λαμβανομένου υπόψη και του πίνακα αναπτυξιακής αξιολόγησης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, δηλώσει μία ή και περσότερες ομάδες παραίτηση από την συμμετοχή στην τελική
φάση Final 6 ( Γ΄ Φάση ) και δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τις αντίπαλες ομάδες των αγώνων της
προκριματικής φάσης ή από άλλες ηττημένες ομάδες της προκριματικής φάσης Θα ακολουθήσει η τελική
φάση με τη μορφή Final 5 ή Final 4 με ανάλογες αγωνιστικές και με σύστημα έναν προς όλους σε ένα γύρο με
βαθμολογία. Οι αγωνιστικές κάθε ομίλου θα γίνουν σε 3 έως 5 συνεχόμενες ημέρες σε ένα γύρο με βαθμολογία
Με την ολοκλήρωση των αγώνων του F5 ή F4 και βάσει της κατάταξης θα ανακηρυχθούν η πρωταθλήτρια ομάδα,
η δευτεραθλήτρια, η τριταθλήτρια, καθώς και η 4η, 5η ομάδα του πανελλήνιου πρωταθλήματος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 2018-2019
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ος

ος

Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ος

1

ΜΠ 1. 1 ΕΣΧΑ - 1 ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΜΠ 3. 1 ΕΣΧΚΜ – 1ος ΕΣΧΚΕ

2

ΜΠ 2

2

ΜΠ 4

3

ΜΠ 7

3

ΜΠ 10

Η Σειρά των αγώνων :
η
η
Α ΦΑΣΗ : 1 Ημέρα ( 1η Αγωνιστική 1-2), 2 Ημέρα ( 2η Αγωνιστική 2-3 & 3η Αγωνιστική 1-3 )
η
Β ΦΑΣΗ : 3 Ημέρα (4η Αγωνιστική ο 1ος Α΄ Ομίλου με τον 2ο Β΄ Ομίλου & ο 2ος Α΄ Ομίλου με τον 1ο του Β΄ Ομίλου και ο
3ος Α΄ Ομίλου με τον 3ο του Β΄ Ομίλου για τις θέσεις 5 & 6 της κατάταξης)
η
4 Ημέρα (5η Αγωνιστική ο 2ος του Α΄ Ομίλου με τον 2ο του Β΄ Ομίλου & ο 1ος του Α΄ Ομίλου με τον 1ο του Β΄ Ομίλου.
∆ύναται ο αγώνας για την 5η & 6η θέση να γίνει την 5η Αγωνιστική αν το εγκρίνει η οργανωτική επιτροπή).

ΑΡΘΡΟ 16ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Για τη διάρκεια του αγώνα, το μέγεθος της μπάλας ανά ηλικία και την χρήση κόλας στη σεζόν 2018-2019 ισχύει.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΦΗΒΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

2 Χ 30
2 Χ 30
2 Χ 25
2 Χ 20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ

2 Χ 30
2 Χ 30
2 Χ 25
2 Χ 20
2 Χ 15

ΗΜΙ
ΧΡΟΝΟ
10
10
10
05
ΗΜΙ
ΧΡΟΝΟ
10
10
10
05
05

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
1ο έτος 2017-2018
3
2
1 με χρήση κόλας
0 χωρίς χρήση κόλας
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
1ο έτος 2017-2018
2
1
1 με χρήση κόλας
0 χωρίς χρήση κόλας
00 ή 0 χωρίς χρήση κόλας

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
2ο έτος 2018-2019
3
3
2 με χρήση κόλας
0 χωρίς χρήση κόλας
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
2ο έτος 2018-2019
2
2
1 με χρήση κόλας
0 χωρίς χρήση κόλας
0 χωρίς χρήση κόλας



Στα πρωταθλήματα Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων σε περίπτωση ισοπαλίας αγώνων που θα
πρέπει να αναδείξουν νικητή (π.χ. τελικός, νοκ άουτ, μονό μπαράζ, κατάταξη, play off κλπ) θα ακολουθεί
μία παράταση διάρκειας 10 λεπτών (2 ημίχρονα Χ 5 λεπτά) και στη συνέχεια σε νέα ισοπαλία θα
ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι.



Στα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών των Ενώσεων/ΤΕ και όλων των φάσεων που ακολουθούν
Παμπαίδων Α΄, Παγκορασίδων Α΄ των Ενώσεων και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄ θα
ακολουθεί απευθείας εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.



Στα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών των Ενώσεων/ΤΕ και όλων των φάσεων που ακολουθούν
Παμπαίδων Β΄, Παγκορασίδων Β΄ και Μίνι των Ενώσεων και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄θα
ακολουθεί απευθείας εκτέλεση ΄΄Shootout΄΄ χωρίς παράταση.
Στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Α΄& Β΄/ Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι Αγοριών/Μίνι Κοριτσιών
δεν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα αλλά μόνο νικητής και ηττημένος

ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2018/19 - 2019/20

ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Νέοι – Νεανίδων Α΄
Εφήβων – Νεανίδων Β΄
Παίδων – Κορασίδων
Παμπαίδων Α΄
Παγκορασίδων Α΄
Παμπαίδων Β΄
Παγκορασίδων Β΄
Μίνι αγόρια-κορίτσια

2018-2019

2019-2020

98-99
2000-01
02-03

2000-01
02-03
04-05

04-05

06-07

06-07

08 -09

2008 ++

2010 ++

Υπενθύμιση : Από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα ισχύσει η διετία 2002-2003 συμμετοχής
αθλητών/τριων στις κατηγορίες Εφήβων & Νεανίδων Β΄ και όχι οι 2001-2002-2003
ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ






ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ/ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Άμυνα: man to man σε όλους τους παίκτες σε όλο τον διαμορφωμένο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου
Διαστάσεις Γηπέδου Μίνι : 20μ Χ (16μ--12μ)
Διαστάσεις Τερμάτων : (Μήκος 2,40μ – 3μ) & (Ύψος 1,60μ – 1,80μ)
Γραμμή Τέρματος : ≤ 5μ


















Γραμμή Ελεύθερης Ρίψης : ≤ 7μ
Γραμμή Εξόδου Τερματοφύλακα : ≤ 3μ
Γραμμή Πέναλτι : ≤ 6μ
Αριθμός παικτών : 4+1 (τέσσερις παίκτες γηπέδου & ένας Τερματοφύλακας)
Χωρίς time-out και Χωρίς σέντρα μετά την επίτευξη τέρματος.
Μέγεθος μπάλας : Νο μηδέν (0)
Ποινές : Για το 2΄δίλεπτο θα ισχύει η αντικατάσταση του παίκτη που αποβλήθηκε με άλλο παίκτη για
1΄ μονόλεπτο αλλά ισχύει ότι με τρία (3) Χ μονόλεπτα 1΄ αποβάλετε ο παίκτης από το παιχνίδι χωρίς να
απομακρύνεται από τον πάγκο των αναπληρωτών αθλητών
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄& ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
Άμυνα: Στο 1ο πρώτο ημίχρονο παίζουμε μόνο man to man από την κεντρική γραμμή του γηπέδου
στο ½ μισό του γηπέδου που αμύνεται κάθε ομάδα σε όλους τους παίκτες, χωρίς time-out.
Άμυνα: Στο 2ο δεύτερο ημίχρονο επιτρέπεται ένα (1) time-out για κάθε ομάδα και η χρήση των
Αμυνών:
α. Άμυνα (1:5) Οι αμυντικοί θα πρέπει να αμύνονται, το πολύ, μέχρι το ύψος της γραμμής των αλλαγών
στο δικό τους μισό γήπεδο ή
β. Άμυνα (3:3) Οι 3 αμυντικοί των περιφερειακών επιθετικών παικτών αμύνονται έξω από τα 9μ., το
πολύ, μέχρι το ύψος της γραμμής των αλλαγών στο δικό τους μισό γήπεδο.
Διαστάσεις Γηπέδου: Κανονικών διαστάσεων (40μ Χ 20μ)
Διαστάσεις Τερμάτων : (3μ Χ 2μ)
Αριθμός παικτών : 6+1 (έξι παίκτες γηπέδου & ένας Τερματοφύλακας)
Μέγεθος μπάλας : Νο μηδέν (0)
Ποινές : Το 2΄δίλεπτο θα αντικατασταθεί με 1΄ μονόλεπτο χωρίς αντικατάσταση. αλλά ισχύει ότι με
τρία (3) Χ μονόλεπτα 1΄ αποβάλετε ο παίκτης από το παιχνίδι χωρίς να απομακρύνεται από
τον πάγκο των αναπληρωτών αθλητών.
Η άμυνα για 1΄λεπτό διαμορφώνεται σε (1:4) ή (2:3) ή (3:2). Απαγορεύεται η άμυνα 5:0
Επιβάλλεται η χρήση της γρήγορης σέντρας μετά την επίτευξη τέρματος από την αντίπαλη ομάδα.
Η μη τήρηση της, υποδεικνύεται με παθητικό παιχνίδι από τους διαιτητές
Σε περίπτωση κοψίματος του επιθετικού παίκτη μέσα από τα 9μ ο αμυντικός ακολουθεί τον παίκτη του
(ή γίνεται αλλαγή-παραλαβή).











ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄& ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
Επιτρέπεται να παίζουμε,
Τον 1ο χρόνο (2017-2018) : Άμυνα (5:1) ή (3:2:1) ή (4:2) και όλες οι άμυνες που
επιτρέπονται στις πριν ηλικιακές κατηγορίες Μίνι & Παμπαίδων/Παγκορασίδων Β΄.
Τον 2ο χρόνο (2018-2019) επιτρέπεται για μόνο στο πρώτο (1ο) ημίχρονο και η άμυνα (6:0).
Απαγορεύεται η άμυνα man to man σε συγκεκριμένους παίκτες-τριες όπως αναφέρεται
στους γενικούς κανόνες.
ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση της άμυνας (6:0), εκτός της περίπτωσης που ο αντίπαλος θα παίζει
με δύο (2) πίβοτ.
Τον 1ο χρόνο (2017-2018) συνεχίζεται η χρήση της γρήγορης σέντρας μετά την επίτευξη
τέρματος από την αντίπαλη ομάδα. Η μη τήρηση της, υποδεικνύεται με παθητικό παιχνίδι από
τους διαιτητές.
Στον 2ο χρόνο (2018-2019) συνεχίζεται η χρήση της γρήγορης σέντρας μετά την επίτευξη
τέρματος από την αντίπαλη ομάδα αλλά η μη τήρηση της δεν υποδεικνύεται με παθητικό
παιχνίδι από τους διαιτητές.
Η κάθε ομάδα δικαιούται από ένα (1) time out σε κάθε ημίχρονο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2018-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΗΜΙ
ΧΡΟΝΟ

TIME OUT

Νο ΜΠΑΛΑΣ

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

2 Χ 15΄
Χωρίς σέντρα

5΄

Χωρίς time out

0 χωρίς χρήση
κόλας

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

2 Χ 20΄

5΄

Ένα (1) time out στο
2ο ημίχρονο

0 χωρίς χρήση
κόλας

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

2 Χ 25΄

10΄

Ένα (1) time out για
κάθε ημίχρονο

2 με χρήση
κόλας

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

2 Χ 25΄

10΄

Ένα (1) time out για
κάθε ημίχρονο

1 με χρήση
κόλας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νίκη= 2 βαθμοί
Ήττα =0 βαθμός

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ
Διαμορφωμένο στις
διαστάσεις για Μίνι
20μ Χ (16μ--12μ)
20μ Χ 40μ
20μ Χ 40μ
20μ Χ 40μ

Η διάρκεια των παιχνιδιών του κάθε πρωταθλήματος ΄΄open΄΄ θα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα τον αριθμό συμμετοχής των ομάδων
Σε αγώνα με ισοπαλία που θα πρέπει να αναδείξει νικητή θα επακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι ή shoot out
Δεν υπάρχει το αποτέλεσμα της ισοπαλίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΄΄OPEN΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄& Β΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ & Β΄
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ/ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα πανελλήνια πρωταθλήματα Παμπαίδων Α΄& Β΄– Παγκορασίδων Α΄& Β΄ και Μίνι αγοριών/κοριτσιών θα έχουν
τη μορφή open διοργανώσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα με κανονική κατάταξη των ομάδων.
Ισχύει η Γενική και Ειδική προκήρυξη πρωταθλημάτων Χειροσφαίρισης και αναπτυξιακών ηλικιών 2017-2018 της
Ο.Χ.Ε και επιπλέον τα παρακάτω:
1) Στα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-αθλήτριες, που πληρούν τους
όρους του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ο. Χ. Ε, της Γενικής προκήρυξης και του Αθλητικού
νόμου και είναι κάτοχοι μηχανογραφημένου δελτίου αθλητικής ιδιότητας, που εκδίδει η Ομοσπονδία.
Οποιαδήποτε άλλα δελτία θεωρούνται άκυρα και αθλητές που δεν κατέχουν επίσημα δελτία δεν
δικαιούνται συμμετοχής σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα, με τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικές
Εξαιρέσεις:
α. Επιτρέπεται η συμμετοχή μικτών ομάδων (συμμετοχή αθλητών/τριών από διαφορετικές ομάδες
εφόσον έχουν στην κατοχή τους τα δελτία των ομάδων που ανήκουν οι αθλητές/τριες και δήλωση του
Ν.1599/1986 τόσο από το σωματείο που να δηλώνει ότι επιτρέπει τη συμμετοχή των αθλητών του στο
΄΄OPEN Πρωτάθλημα ΄΄με το συγκεκριμένο σωματείο όσο και του γονέα ότι γνωρίζει για την συμμετοχή
του παιδιού του με άλλο σύλλογο) χωρίς βαθμολογική συμμετοχή και σε περίπτωση συμμετοχής σε
γκρουπ δυναμικότητας αυτό συμμετέχει στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας των ομάδων.
β. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε σωματεία ή Εθνικές ομάδες εκτός Ελλάδος χωρίς βαθμολογική συμμετοχή
στην τελική κατάταξη. Σε περίπτωση συμμετοχής σε γκρουπ δυναμικότητας συμμετέχει στο γκρουπ
της δυναμικότητας που αξίζει (έχει διεκδικήσει) και συμμετέχει και σε αγώνες κατάταξης κανονικά. Δεν
υπολογίζεται όμως η θέση που κερδίζει στο ΄΄open πρωτάθλημα΄΄.
γ. Επιτρέπεται η συμμετοχή από ένα σωματείο το πολύ με δύο (2) ομάδες άλφα (Α) και βήτα (Β) με
διαφορετικούς αθλητές/αθλήτριες. Η βήτα (Β) ομάδα (η πιο αδύναμη) συμμετέχει χωρίς βαθμολογική
συμμετοχή στην τελική κατάταξη. Σε περίπτωση συμμετοχής σε γκρουπ δυναμικότητας η δεύτερη (2η)
ομάδα βήτα (Β) συμμετέχει στο τελευταίο γκρουπ της δυναμικότητας των ομάδων.
Επιτρέπεται η δυνατότητα μετακίνησης και συμμετοχής παικτών μόνο από την βήτα (Β)
ομάδα στην άλφα (Α) ομάδα κατά την διάρκεια του ΄΄OPEN΄΄ πρωταθλήματος.
2)
3)
4)

Στα πρωταθλήματα ΄΄OPEN΄΄ επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών που έχουν γεννηθεί:
Για το Μίνι Αγοριών/Κοριτσιών 2008 και μετά. Για Παμπαίδων Β΄ και Παγκορασίδων Β΄ το 2006-2007
και μετά. Για Παμπαίδων Α΄ και Παγκορασίδων Α΄το 2004-2005 και μετά
Στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι Αγοριών/Κοριτσιών επιτρέπεται η συμμετοχή
απεριόριστου αριθμού αθλητών/αθλητριών (δηλαδή και άνω των 16) στη σύνθεση κάθε ομάδας σε
κάθε αγώνα.
Στο φύλλο αγώνα κάθε ομάδα θα εμφανίζεται από επτά (≥07) στα Μίνι αγόρια/κορίτσια και δέκα (≥10)
στους Παμπαίδες & Παγκορασίδες Α΄& Β΄.

5)

Η μη τήρηση των ειδικών ηλικιακών κανονισμών θα τιμωρείται από τους διαιτητές με βάση την
προοδευτικότητα των ποινών (παρατήρηση, κίτρινη, δίλεπτο και κόκκινη κάρτα στον προπονητή ή στον
συνοδό αν δεν υπάρχει για σοβαρούς λόγους προπονητής).
6) Δεν επιτρέπεται, η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας στα ΄΄open πρωταθλήματα ΄΄ χωρίς
πιστοποιημένο-νόμιμο Προπονητή με κάρτα ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ ή ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ και νόμιμο Συνοδό με κάρτα της
ΟΧΕ.
7) Δεν επιτρέπεται, άμυνα man to man σε συγκεκριμένους παίκτες (ισχύει το man to man σε όλους ή σε
κανένα) σε όλα τα μη μοριοδοτούμενα ηλικιακά πρωταθλήματα.
(ποινή προς τον προπονητή : παρατήρηση/κίτρινη/2΄/κόκκινη κάρτα)
8) Γρήγορη σέντρα στην Ανάπτυξη εννοούμε την γρήγορη μετάβαση στο άλλο 1/2 μισό του γηπέδου που
εκδηλώνουμε επίθεση. Δεν θέλουμε να εκδηλώσουμε γρήγορη επίθεση αλλά να αναπτύξουμε γρήγορο
ρυθμό παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση και γρήγορες επιστροφές στην άμυνα.
ΑΡΘΡΟ 20 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί ή να διορθωθεί πριν την έναρξη της 1ης αγωνιστικής κάθε
ηλικιακού μοριοδοτούμενο ή μη μοριοδοτούμενο πρωταθλήματος.
Οι προβλεπόμενες προθεσμίες, ημερομηνίες και οι οικονομικοί όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και των
διοργανώσεων μπορεί να μεταβληθούν. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη και τους
κανονισμούς, καθώς και για οτιδήποτε χρειάζεται διευκρίνιση ή συμπλήρωση ή τροποποίηση, αρμόδια για να
αποφασίσει είναι η ΕΑΠ / ΟΧΕ με τη συνεργασία της ΔΕΠ / ΟΧΕ και την έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

