ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σελίδα 1

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2015
Αριθ.πρωτ. 2664

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, του ∆ιεθνούς Κανονισµού
Πετοσφαίρισης, του νόµου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθληµάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016, µε αριθ. πρωτ.
2545/11.6.2015
προκηρύσσουµε
το πρωτάθληµα Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 2015-2016, µε τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο:
α)

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα παρακάτω σωµατεία:
Α’ Όµιλος
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΟΦΗ
ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟ∆ΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ
ΣΦΠ ΧΑΝΙΩΝ

β)

Β’ Όµιλος
ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΦΠΦ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΠΣ ΚΥΖΙΚΟΣ
ΓΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Γ’ Όµιλος
ΑΠΣ ΑΙΑΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ
ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ
ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΧΑΝΘ
ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΣ ΝΙΚΗ
ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

Η συµµετοχή στο Πρωτάθληµα των Σωµατείων που έχουν αυτό το δικαίωµα είναι
υποχρεωτική.
Η τοποθέτηση των οµάδων περιοχής Αττικής στον Α’ και Β’ Όµιλο έγινε µε κλήρωση, όπως
προέβλεπε η περ. 3 του Κεφαλαίου Α της Γενικής Προκήρυξης Πρωτ/των 2015-2016.
Σε περίπτωση αποχώρησης οµάδων από όµιλο ή οµίλους, η ΕΟΠΕ θα προβεί σε
αναδιαµόρφωση των οµίλων, εφόσον αυτό γίνει πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος και
εφόσον οι αποχωρήσασες από κάποιο όµιλο οµάδες είναι ίσες ή περισσότερες από τις
οµάδες που υποβιβάζονται.
Σωµατείο που δηλώσει συµµετοχή και αποσυρθεί πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ή συµµετάσχει σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες της
Α’ Φάσης , το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής:
εάν αποσυρθεί πριν από τη κλήρωση: 1.000 €
εάν αποσυρθεί µετά τη κλήρωση: 2.000 €
εάν αγωνιστεί σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες της Α’ Φάσης: 2.000 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
γ)

δ)

δ)

Σωµατείο που δικαιούται να συµµετάσχει και δεν µετέχει στο Πρωτάθληµα υποβιβάζεται στο
Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα και επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθµών από
το πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1) δηλώσει συµµετοχή µε επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, της
Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων
2) δεν αποσταλεί το έγγραφο παραχώρησης χρήσης του γηπέδου µέχρι την προηγουµένη
εργάσιµη ηµέρα από την κλήρωση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που
η µη αποστολή του εγγράφου παραχώρησης χρήσης οφείλεται στη µη αδειοδότηση της
εγκατάστασης, οπότε θα επιλαµβάνεται το ∆.Σ. της ΕΟΠΕ.
Σε περίπτωση που σωµατείο υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις
του άρθρου 22 (εκτός της περ. α) του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων και ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του παράβασης, αποκλείεται από
τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήµατος. Οι αγώνες που στο µεταξύ έχουν γίνει,
παραµένουν ισχυροί σχετικά µε τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν και το σωµατείο
παραµένει στο βαθµολογικό πίνακα, αφού µηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Σε
σωµατείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση επιβάλλεται επιπλέον ποινή αφαίρεσης έξι (-6)
βαθµών από το πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, αν αγωνιστεί στην Α2
Εθνική κατηγορία Ανδρών και τριών(-3) αν αγωνιστεί στη Β’ Εθνική Κατηγορία/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθληµα.
Σε περίπτωση που σωµατείο υποπέσει στην παράβαση της περ. α του άρθρου 22 του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων έστω και µία φορά κατά
τη διάρκεια των αγώνων της Α’ Φάσης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του
πρωταθλήµατος και υποβιβάζεται στην Β Εθνική Κατηγορία / Εθνικό Περιφερειακό
Πρωτάθληµα Ανδρών, στην οποία θα έχει δικαίωµα συµµετοχής την αγωνιστική περίοδο
2016-2017. Αν η οµάδα που υποβιβάζεται για τον παραπάνω λόγο έχει ήδη υποβιβαστεί
βάσει των αποτελεσµάτων του πρωταθλήµατος, τότε πλέον του άµεσου υποβιβασµού
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθµών από το πρωτάθληµα της Β Εθνικής
Κατηγορίας / Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανδρών 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 2ο:
α)

β)

γ)

γ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Τα σωµατεία που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών πρέπει
να υποβάλλουν στην ΕΟΠΕ, σύµφωνα µε το Κεφ. Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και µε το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής
Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2015-2016, συµπληρωµένη τη συνηµµένη δήλωση
συµµετοχής µέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν
χρηµατικό παράβολο για τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα ποσού πενήντα ευρώ (50 €). Σε
περίπτωση µη καταβολής του παραβόλου η δήλωση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Η ηµεροµηνία της κλήρωσης για τον καθορισµό του προγράµµατος, ο τόπος και η ώρα
διεξαγωγής της θα γίνουν έγκαιρα γνωστοί.
Στην κλήρωση πρέπει να συµµετέχουν τα σωµατεία µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
Το Πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών θα αρχίσει στις 3 Οκτωβρίου 2015 (Γ’
Όµιλος) και στις 17 Οκτωβρίου 2015 (Όµιλοι Α΄και Β’) και θα τελειώσει στις 8 Μαΐου 2016.
Στο παράρτηµα 1 της παρούσας αναφέρονται οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής της Α’ και Β’
Φάσης του πρωταθλήµατος (καλεντάρι).

ΑΡΘΡΟ 3ο:
α)
β)

Σελίδα 2

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος αναλαµβάνει η ΕΟΠΕ.
Η ΕΟΠΕ, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων,
µπορεί και έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη συµπαράσταση των Τοπικών Ενώσεων και
Τοπικών Επιτροπών, µε σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη διεξαγωγής του
πρωταθλήµατος.
Ο Γυµνασίαρχος του αγώνα είναι υποχρεωµένος να στέλνει στην ΕΟΠΕ, µέσα σε δύο µέρες
οπωσδήποτε, το φύλλο του αγώνα και τις παρατηρήσεις του, αν τυχόν υπάρχουν.
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δ)

Σελίδα 3

Σε περίπτωση παραπτώµατος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζοµένου
σωµατείου, ο σχετικός φάκελος (έκθεση, έγγραφο υπόµνηµα και κάθε άλλο διαφωτιστικό
στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηµατισµό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης
από τα αρµόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην ΕΟΠΕ την αµέσως επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από τον αγώνα, από τον Γυµνασίαρχο µε την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”.

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

α) Το πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση
Σε κάθε έναν από τους τρεις (3) οµίλους, οι οµάδες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής θα
αγωνισθούν σε πρωτάθληµα δύο γύρων µε βαθµολογία και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που
θα βγει µετά από κλήρωση.
Β’ Φάση
Οι οµάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη (2η) θέση σε κάθε έναν από τους τρεις (3) οµίλους
θα συµµετάσχουν σε Ειδικό Τουρνουά (∆ευτεραθλητών) µε βαθµολογία και η οµάδα που θα
καταλάβει την 1η θέση στη τελική βαθµολογική κατάταξη θα συµµετάσχει στο Ειδικό
Τουρνουά Ανόδου (τουρνουά ενός γύρου µε βαθµολογία) στην Α1 Εθνική Κατηγορία
Ανδρών. Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί σε ουδέτερη πόλη 22-24/4/2016.
Οι οµάδες που θα καταλάβουν την πρώτη (1η) θέση σε κάθε έναν από τους τρεις (3) οµίλους
και η οµάδα που προκρίθηκε από το Ειδικό Τουρνουά ∆ευτεραθληθών θα συµµετάσχουν σε
Ειδικό Τουρνουά Ανόδου (τουρνουά ενός γύρου µε βαθµολογία). Οι οµάδες που θα
καταλάβουν την 1η και 2η θέση στην τελική βαθµολογική κατάταξη του τουρνουά αυτού θα
ανέλθουν στην Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών. Το Τουρνουά θα διεξαχθεί σε ουδέτερη πόλη
6-8/5/2016.
β) 1) Στην Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2016
-2017 οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στην τελική βαθµολογική
κατάταξη του Ειδικού Τουρνουά Ανόδου
2) Στη Β Εθνική Κατηγορία/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα θα υποβιβαστούν οι οµάδες
που θα καταλάβουν την 10η και 11η θέση στον Α’ Όµιλο, την 11η και 12η θέση στον Β’
Όµιλο, την 12η και 13η θέση στον Γ’ Όµιλο.
3) Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 9η θέση στον Α’ Όµιλο, την 10η θέση στον Β’ Όµιλο,
την 10η και 11η θέση στον Γ’ Όµιλο θα συµµετάσχουν σε Ειδικό Τουρνουά Παραµονής
(τουρνουά ενός γύρου µε βαθµολογία). Το Τουρνουά θα διεξαχθεί σε ουδέτερη πόλη 2224/4/2016.
4) Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 2016-2017 θα ανέλθουν:
- οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στους οµίλους Α’, Γ’ και Η’ της Β’ Εθνικής
Κατηγορίας/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα (3 οµάδες)
- από τους οµίλους Β’, ∆’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’ Θ’ και Ι’ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθληµα θα ανέλθουν συνολικά έξι (6) οµάδες ως εξής:
οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση από τους 5 οµίλους που διεξήχθησαν µε τις
περισσότερες συµµετοχές
από τους δύο οµίλους της Β’ Εθνικής Κατηγορίας/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα
µε τις λιγότερες συµµετοχές η νικήτρια οµάδα του αγώνα µπαράζ, ενώ σε περίπτωση
που τις λιγότερες συµµετοχές είχαν περισσότεροι από δύο οµίλους, τότε απευθείας θα
ανέλθουν λιγότερες οµάδες και οι υπόλοιπες θα συµµετάσχουν σε αγώνες µπαράζ.
5) Ο αριθµός των οµάδων που θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Α2 Εθνική Κατηγορία
Ανδρών θα γνωστοποιηθεί µε Συµπληρωµατική Προκήρυξη που θα εκδοθεί έως
31/7/2015. Επίσης µε την προκήρυξη αυτή θα καθοριστούν οι όροι και ο αριθµός των
οµάδων που θα συµµετέχουν νέα ενδιάµεση κατηγορία ανάµεσα στην Α1 και στην Α2
Εθνική Κατηγορία Ανδρών (Pre League) που θα δηµιουργηθεί από την αγωνιστική
περίοδο 2016-2017, όπως επί της αρχής αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του ∆Σ Νο.
23/23.5.2015.
γ) Οι αγώνες του πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Παιδιάς της
FIVB. ∆εν ισχύσουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά time out), ενώ τα κανονικά time out
είναι δύο για κάθε οµάδα σε κάθε σετ µε διάρκεια 30’’ το καθένα.
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Σελίδα 4

δ) Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν µε έγχρωµες µπάλες ΜIKASA τύπου MVΑ
200 ή MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S ή WILSON τύπου I-COR HIGHPERFORMANCE.
ε) Η συµµετοχή των σωµατείων της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα παίδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Στο σωµατείο που δεν θα δηλώσει συµµετοχή, θα
επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθµών από το πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών.

ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωµατεία και θα
εγκρίνει η ΕΟΠΕ, σύµφωνα µε ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και στο Κεφάλαιο Η
παράγραφος 1α της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2015-2016.
β) Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων
2015-2016, όλα τα Σωµατεία της Α2 Εθνικής κατηγορίας είναι υποχρεωµένα, µέσα στη
δήλωση συµµετοχής τους στο Πρωτάθληµα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται
και να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ µαζί µε τη δήλωση, την άδεια λειτουργίας του Κλειστού
Γυµναστηρίου και έγγραφο της ∆ιοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο
αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ.
Στην περίπτωση που το γυµναστήριο που δηλώσει το σωµατείο ως έδρα, δεν διαθέτει κατά
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης συµµετοχής άδεια λειτουργίας, τότε το σωµατείο θα
πρέπει να δηλώσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεύτερο γήπεδο το οποίο θα διαθέτει άδεια λειτουργίας
και έγγραφο της ∆ιοίκησης του γυµναστηρίου που να αναφέρει ότι αυτό παραχωρείται
όπως παραπάνω. Στο δεύτερο αυτό γήπεδο θα διεξάγονται οι αγώνες της οµάδες µέχρι την
έκδοση άδειας λειτουργίας του πρώτου γηπέδου που έχουν δηλώσει.
γ) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να επιµελούνται την έκδοση των αδειών
αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της οµάδας τους, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Επίσης τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να κοινοποιούν αντίγραφο
της άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνοµική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας και τάξης.
δ) Σε περίπτωση τιµωρίας της έδρας του σωµατείου από το Μονοµελές Πειθαρχικό
∆ικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς θεατές «κεκλεισµένων των
θυρών» σύµφωνα µε τον ν. 3262/2004 Κεφ. Β άρθρο 9 παρ. 1.
Η ΕΟΠΕ µε ειδική Εγκύκλιο θα ανακοινώσει έγκαιρα πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος
τα άτοµα που θα έχουν δικαίωµα εισόδου στο γήπεδο.
2. Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Παιδιάς και τον Γενικό
Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, τα γηπεδούχα Σωµατεία έχουν τις
πιο κάτω υποχρεώσεις:
α) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να διαθέτουν για τις συναντήσεις
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ, µε αριθµούς 1-20 για τις δύο οµάδες. Οι πινακίδες
πρέπει να είναι οµοιόµορφες, καθαρογραµµένες, καλαίσθητες και ευδιάκριτες.
β) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να έχουν στο τραπέζι της γραµµατείας
χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ και κουδούνι για τις αλλαγές των παικτών.
γ) Τη γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να έχουν δώδεκα (12)
µπάλες (της
κατηγορίας του πρωταθλήµατος) σε καλή κατάσταση από τις οποίες έξι (6) θα δίνουν
υποχρεωτικά στην φιλοξενούµενη οµάδα για προθέρµανση. Σε περίπτωση που υπάρχουν
λιγότερες από 12 µπάλες, τότε η φιλοξενούµενη οµάδα θα πάρει τις 6 για την
προθέρµανση και τις υπόλοιπες η γηπεδούχος. Υπεύθυνοι για την εφαρµογή είναι ο Α’
∆ιαιτητής και ο Γυµνασίαρχος του αγώνα.
δ) Οι αγώνες θα γίνονται υποχρεωτικά µε τρεις µπάλες που θα επιλέγει ο διαιτητής πριν από
την έναρξη του αγώνα. Γι’ αυτό το γηπεδούχο σωµατείο πρέπει να διαθέτει τέσσερα (4)
έως έξι (6) παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, που θα χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία αυτού
του συστήµατος, όσο θα διεξάγεται ο αγώνας (κανονισµός παιδιάς).
ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ,
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.
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ΑΡΘΡΟ 6ο:

Σελίδα 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1) Το πρόγραµµα των συναντήσεων όλων των οµάδων που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα,
ανακοινώνεται από την ΕΟΠΕ στα σωµατεία:
α) δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήµατος ή οκτώ
(8) ηµέρες για την συνέχιση του προγράµµατος.
β) Τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση
(καθορισµός αγώνα µετά από αναβολή ή µετάθεση κλπ) και προκειµένου για τηλεοπτική
µετάδοση οκτώ (8) ηµέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικές
καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει οµαλά το πρωτάθληµα,
κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόµενη σειρά κλπ.
2) Στο πρόγραµµα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ηµεροµηνία, οι ώρες έναρξης
των αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους.
3) Οι αγώνες του πρωταθλήµατος θα διεξάγονται ηµέρα Σάββατο ή Κυριακή, εκτός ειδικών
περιπτώσεων και για λόγους ανωτέρας βίας
4) Οι ώρες έναρξης των αγώνων, καθορίζονται ανάλογα µε την χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ
των δύο διαγωνιζόµενων οµάδων, ως εξής:
έως ώρα 16.00: εάν µία από τις δύο οµάδες είναι από νησί
έως ώρα 18.00: εάν η φιλοξενούµενη οµάδα µετακινείται για τον αγώνα σε απόσταση πάνω
από 200 χλµ.
έως ώρα 20.00: εάν η φιλοξενούµενη οµάδα µετακινείται για τον αγώνα σε απόσταση έως
200 χλµ.
5) Όλοι οι αγώνες της 21ης και της 22ης αγωνιστικής ηµέρας της Α’ Φάσης του πρωταθλήµατος
που έχουν βαθµολογικό ενδιαφέρον θα διεξαχθούν την ίδια ηµέρα και ώρα. Η ώρα
διεξαγωγής θα καθοριστεί από την ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)

Στους αγώνες πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής κατηγορίας έχουν το δικαίωµα να πάρουν
µέρος αθλητές γραµµένοι στη δύναµη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι του Αθλητικού ∆ελτίου της
ΕΟΠΕ, που έχει θεωρηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 και από το γιατρό.
β) Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή:
1) Αν έχει αναφερθεί από τον ∆ιαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα.
2) Αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρµόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο
παράπτωµα.
γ) Σύµφωνα µε τη διάταξη της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:
1) Οι αριθµοί των αθλητών να είναι γραµµένοι στην πίσω και εµπρός επιφάνεια της
φανέλας.
2) Οι αριθµοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 µέχρι και το Νο. 20.
δ) Στις φανέλες των αθλητών επιτρέπονται διαφηµίσεις (απεριόριστος αριθµός) µε την
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που διαφηµίζουν είναι αυτά που επιτρέπονται από την ΕΟΕ και
έχει δοθεί η σχετική έγκριση από την ΕΟΠΕ. Για να δοθεί έγκριση από την ΕΟΠΕ θα πρέπει
το σωµατείο να αποστείλει σχέδιο της φανέλας. Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να εµποδίζουν
την ευδιάκριτη εµφάνιση του αριθµού φανέλας του κάθε αθλητή.
Υπεύθυνοι για την εφαρµογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 8ο:

DOPING CONTROL

Στους αγώνες του πρωταθλήµατος το ΕΣΚΑΝ θα προβαίνει χωρίς καµία προειδοποίηση σε
έλεγχο Doping Control των αθλητών των οµάδων που µετέχουν στον αγώνα, σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρονται στα άρθρα 128Α έως 128Ι του ν. 2725/99 όπως συµπληρώθηκε µε τον νόµο
3057/02 και τον νόµο 4049/2013, την Υ.Α. 19514/16.5.2005, την Υ.Α. 3956/17.2.2012 και στο
Κεφάλαιο Η άρθρο 29 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ως απαγορευµένες ουσίες και µέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
34912/19.12.2011, στους σχετικούς κανονισµούς της FIVB και στον ετήσια ανανεοούµενο
κατάλογο απαγορευµένων ουσιών (prohidited list) του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ
(WADA), ο οποίος µπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org.
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Σελίδα 6

Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις
απαγορευµένες ουσίες
θα επιβάλλονται στο σωµατείο και στον αθλητή οι ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού ∆ικαίου της ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

Την ώρα που ορίζει το πρόγραµµα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε οµάδα, ανεξάρτητα από τις
καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωµένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες έτοιµους (µε
αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόµατά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του
αγώνα.
Σε περίπτωση που οµάδα δεν εµφανιστεί στον αγώνα θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθµών.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

α)

Αναβολές αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Γενικό
Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20.
β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να
επαναληφθεί, ορίζεται µετά από απόφαση της ΕΟΠΕ. Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται
υποχρεωτικά εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ.
γ) Η οµάδα που µετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα
(Γενικός Κανονισµός Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Γ άρθρο 14).
δ) Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την ΕΟΠΕ, πάντα για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων Κεφάλαιο
Ε άρθρο 20, η ΕΟΠΕ µπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε µέρα.
ε) Η ΕΟΠΕ µπορεί να αλλάξει τη µέρα και την ώρα στο πρόγραµµα, οποιουδήποτε αγώνα που
θα αναµεταδοθεί από την τηλεόραση.
στ) Η ΕΟΠΕ, εφόσον εξουσιοδοτηθεί από τα σωµατεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών,
µπορεί να µεταβιβάζει τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αγώνων του πρωταθλήµατος 20152016 σε τηλεοπτικό σταθµό. Στην περίπτωση αυτή κανένα σωµατείο δεν έχει το δικαίωµα
να έλθει σε συνεννόηση µε τηλεοπτικό σταθµό πανελλήνιας εµβέλειας για αναµετάδοση
αγώνα πρωταθλήµατος.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η οµάδα θα µηδενίζεται στον συγκεκριµένο
αγώνα και θα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα.
ζ) Σωµατείο το οποίο παρεµποδίσει ή δεν επιτρέψει στο τηλεοπτικό κανάλι, µε το οποίο έχει
συµφωνήσει η ΕΟΠΕ, την αναµετάδοση του αγώνα, θα έχει σαν συνέπεια την παραποµπή
του σωµατείου ενώπιον του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου (ΜΠ∆Ο/ΕΟΠΕ) για
«δυσφήµιση του αθλήµατος» µε προβλεπόµενη χρηµατική ποινή (πρόστιµο µέχρι 15.000
ΕΥΡΩ). Σε περίπτωση υποτροπής θα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα. Αναλαµβάνει δε εξ’
ολοκλήρου την κάλυψη τυχόν, ποινικών ρητρών ή αποζηµιώσεων που τυχόν θα κληθεί να
καταβάλει σε τρίτους η ΕΟΠΕ λόγω παρεµπόδισης της τηλεοπτικής µετάδοσης.
ζ) Τα σωµατεία έχουν το δικαίωµα να προχωρήσουν σε συµφωνία µε τηλεοπτικό σταθµό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ εµβέλειας για την αναµετάδοση των εντός έδρας αγώνων του.
θ) Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήµατος από τα σωµατεία
της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που
βιντεοσκοπήθηκε για εµπορικούς λόγους.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

α) Οι αθλητές που ανήκουν στις οµάδες που αγωνίζονται πρέπει να έχουν τα σχετικά δελτία της
ΕΟΠΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής.
Ο έλεγχος των ∆ελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ ∆ιαιτητή.
β) Τα ∆ελτία των αθλητών δύνανται οι αρχηγοί των οµάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε
κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιµο του Φύλλου Αγώνα.
γ) ∆εν επιστρέφεται δελτίο παίκτη στις παρακάτω περιπτώσεις:
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1) Όταν υποβληθεί ένσταση κακής συµµετοχής του αθλητή λόγω πλαστοπροσωπίας
2) Όταν αναγραφεί στο φύλλο του αγώνα από τον διαιτητή για πειθαρχικό παράπτωµα. Αν ο
παίκτης δεν παραπεµφθεί στην ΕΟΠΕ το δελτίο του επιστρέφεται στο σωµατείο του.
δ) Ο προπονητής της οµάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το
σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προπονητών και τον
Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη
γραµµατεία του αγώνα.
ε) Εφιστάται η προσοχή στην εφαρµογή του άρθρου 31 περ. 11 του ν. 2725/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3057/02.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων σε κάθε αγώνα του
Πρωταθλήµατος, µέχρι 5 άτοµα, κατά την κρίση της οµάδας, έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται
στον πάγκο εφοδιασµένοι µε τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την ΕΟΠΕ ή σε περίπτωση
προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ, οι οποίοι θα έχουν µία από τις παρακάτω ιδιότητες:
1) Ο προπονητής
2) Ο βοηθός προπονητή
3) Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυµναστής
4) Ο έφορος
5) ο φροντιστής
6) Ο στατιστικολόγος
Όλα τα άτοµα αυτά ή όσα επιθυµούν να βρίσκονται στον πάγκο της Οµάδας τους κατά την
διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας και το οποίο
θα φέρουν µαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτοµα αυτά πρέπει να έχουν τις
παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:
- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο ταυτότητας
προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισµό
Προπονητών.
- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.
- Για τον Γυµναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιµης σχολής. Για την απόδειξη
της ιδιότητάς του πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.
- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του
πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητας του
Ιατρικού Συλλόγου.
- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί σαν
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήµατος πετοσφαίρισης
Πρωταθλήµατα, τα τελευταία 2 έτη.
- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί σαν
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήµατος πετοσφαίρισης
Πρωταθλήµατα, τα τελευταία 2 έτη.
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί ως
προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη οµάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Ο Προπονητής και ο Βοηθός Προπονητή πρέπει να φέρουν οµοιόµορφη εµφάνιση (πολιτική ή
αθλητική). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άτοµα που θα βρίσκονται στον πάγκο της οµάδας,
οι οποίοι θα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση µεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική).
Ο Α’ και ο Β’ ∆ιαιτητής, σε συνεργασία µε τον Γυµνασίαρχο του αγώνα, πρέπει να ζητήσουν πριν
την έναρξή του τα άτοµα που θα καθίσουν στον πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά ∆ελτία
Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα ∆ελτία Ταυτότητας και θα
ζητούν να φέρονται από τα άτοµα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οποιοσδήποτε δεν φέρει µαζί του το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας, δεν µπορεί να βρίσκεται στον
πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον
πάγκο άτοµο το οποίο δεν έχει το δικαίωµα αυτό, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως και το
γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του Γυµνασίαρχου και του Α’ διαιτητή. Στις Εκθέσεις αυτές
πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά
στοιχείων ταυτότητας µε το άτοµο που την φέρει, επεισόδια από τα άτοµα αυτά κλπ). Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτοµο βρίσκεται στον πάγκο Οµάδας, χρησιµοποιώντας ∆ελτίο
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ταυτότητας άλλου ατόµου, τότε το ∆ελτίο αυτό ανακαλείται µέχρι το τέλος της αγωνιστικής
περιόδου 2014-2015 και δεν µπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτοµο που το έφερε.
Όλα τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, πρέπει
να αποστείλουν µέχρι τη ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ), τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (για όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και µια
πρόσφατη φωτογραφία, για την έκδοση των ∆ελτίων Ταυτότητας. Κάθε επιπλέον δήλωση ή
αλλαγή ατόµου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε
αγώνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν ΟΛΕΣ οι ιδιότητες των ατόµων που θα
βρίσκονται στους πάγκους των Οµάδων. Τα Σωµατεία µπορούν να δηλώσουν για το υπόλοιπο
της περιόδου µέχρι 2 αλλαγές για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα άτοµα, πάντα µε τις ίδιες
προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωµατεία στην ΕΟΠΕ, θα εκδικάζονται σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων.
Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε 150 ΕΥΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 14ο:

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήµατος, ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας
(Κ.Ε.∆.) της ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α)

Η τιµή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήµατος θα κυµαίνεται από 3 µέχρι 10
ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωµατείο.
Την ευθύνη της οικονοµικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων,
κ.λ.π., θα έχουν τα γηπεδούχα σωµατεία.
β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
γ) Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος απαγορεύεται η µετακίνηση των φιλάθλων και
κατά συνέπεια το φιλοξενούµενο σωµατείο δεν δικαιούται εισιτηρίων. Στους αγώνες θα
δίνονται στη φιλοξενούµενη οµάδα µόνο προσκλήσεις για τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του σωµατείου.
δ) Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση
της, χαρακτηρισµού αγώνα ως «ειδικής διαχείρισης», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου σε
προηγούµενο αγώνα των δύο οµάδων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος σηµειωθούν
επεισόδια.
ε) Όλα τα έξοδα µετακίνησης επιβαρύνουν τα σωµατεία. Η Οµοσπονδία θα συµβάλει στη
µετακίνηση των σωµατείων µόνο στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η δυνατότητα εφόσον
επέλθει συµφωνία µε χορηγό του πρωταθλήµατος.
στ) Η αµοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σηµειωτής, Επόπτες,
παρατηρητής διαιτησίας όπου υπάρχει) σε όλους τους αγώνες επιβαρύνει το γηπεδούχο
σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη
του αγώνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επίσης η µετακίνηση και διαµονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων
του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά
στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωµατείο δεν καταβάλει τα παραπάνω προβλεπόµενα ποσά
στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος οµάδα θα
χάνει τον αγώνα µε 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί
παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόµενο αγώνα η γηπεδούχος οµάδα θα
µηδενίζεται, υπό την έννοια της µη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων) µε όλες τις εντεύθεν
προβλεπόµενες βαθµολογικές συνέπειες.
ζ) Στις οµάδες των νησιών όπου δεν υπάρχουν αξιολογηµένοι διαιτητές και εκ του λόγου
αυτού θα µετακινούνται διαιτητές από άλλες περιοχές, η Οµοσπονδία θα συµβάλει στα
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έξοδα µετακίνησης των διαιτητών καταβάλλοντας στο σωµατείο το ποσό των 1.500 €
(εφάπαξ).
η) Τα σωµατεία που δεν εφαρµόζουν κάποια από τα προηγούµενα άρθρα θα έχουν και τις
ακόλουθες κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται µε απόφαση του ∆Σ/ΕΟΠΕ.
1) Αριθµός παιδιών για την κυκλοφορία της µπάλας µικρότερος του προβλεποµένου:
Επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 150 ΕΥΡΩ στο Σωµατείο.
2) Παιδιά για την κυκλοφορία της µπάλας χωρίς οµοιόµορφη εµφάνιση:
Επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150 ΕΥΡΩ στο Σωµατείο.
3) Έλλειψη χειροκίνητου πίνακα
Επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200 ΕΥΡΩ.
4) Έλλειψη πινακίδων αλλαγής παικτών
Επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 300 ΕΥΡΩ.
5) Απαγόρευση βιντεοσκόπησης αγώνα
Επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηµατικό πρόστιµο 600 ΕΥΡΩ. Σε
περίπτωση που το ίδιο σωµατείο για δεύτερη φορά δεν επιτρέψει την βιντεοσκόπηση θα
του επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 1.500 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 16ο:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι
•
•
•

οµάδες που αγωνίζονται, βαθµολογούνται µε:
Τρεις (3) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ
∆ύο (2) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3 – 2 σετ
Κανένα (0) βαθµό: α) σε περίπτωση ήττας µε 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ, β) σε κάθε περίπτωση
που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόµενα ποσά στους
παράγοντες του αγώνα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 παρ. ζ της παρούσας.
• Ένα (1) βαθµό σε περίπτωση ήττας µε 2 – 3 σετ
• Μηδενισµό και αφαίρεση 3 (-3) βαθµών: α) σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων,
β) σε περίπτωση που σωµατείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει
προβλεπόµενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα για περισσότερες από τρεις φορές.
Σε περίπτωση που οι οµάδες θα ισοβαθµήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισµό
της θέσης θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
1) Οι βαθµοί που έχει συγκεντρώσει κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες
2) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα νικηφόρα σετ και παρονοµαστή τα χαµένα
σετ στους µεταξύ τους αγώνες.
3) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους βαθµούς (πόντους) και
παρονοµαστή τους χαµένους βαθµούς (πόντους) στους µεταξύ τους αγώνες.
4) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα κερδισµένα σετ και παρονοµαστή τα
χαµένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος για την κάθε οµάδα που ισοβαθµεί.
5) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους (βαθµούς) και
παρονοµαστή τους χαµένους βαθµούς (πόντους) σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος
για την κάθε οµάδα που ισοβαθµεί.

ΑΡΘΡΟ 17ο:

ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Στην Πρωταθλήτρια οµάδα της Β’ Φάσης θα απονεµηθεί Κύπελλο από την ΕΟΠΕ και στους
αθλητές της δώδεκα επίχρυσα µετάλλια και αντίστοιχα διπλώµατα.
Στις Β και Γ οµάδες της τελικής κατάταξης της Β’ Φάσης του πρωταθλήµατος µετάλλιο και
δίπλωµα και στους αθλητές τους διπλώµατα καθώς και ανά δώδεκα επάργυρα και χαλκά
µετάλλια αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 18ο:

ΓΕΝΙΚΑ

Ότι δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή καθορίζεται
από τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων ή την Γενική
Προκήρυξη Πρωταθληµάτων, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συµπλήρωση ή
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διευκρίνηση, θα ρυθµίζεται από το ∆Σ της ΕΟΠΕ, η οποία και θα αποστείλει στα σωµατεία
σχετικές εγκυκλίους.
Παρακαλούµε τα σωµατεία που ενδιαφέρονται, να µελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισµό
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων
Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της,
για να µην παρουσιαστούν ανωµαλίες έτσι ώστε να στεφθεί µε επιτυχία το πρωτάθληµα.

Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας Μαυροµάτης

Ο Γεν. Γραµµατέας
Παναγιώτης Σιδέρης
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