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ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ
Β’ ΦΑΗ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
ΠΑΙΓΩΝ - ΚΟΡΑΙΓΩΝ
Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2016 - 2017
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ
Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνύο Θαλνληζκνύ
Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο
Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ 2016-2017 κε αξηζ. πξση.
2770/16.6.2016 θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή απηήο κε αξηζ.πξση. 5651/4.11.2016
προκηρύζζοσμε
ηε Β’ Φάζε ηνπ Πανελληνίοσ Πρωηαθλήμαηος Παίδων – Κοραζίδων, αγσληζηηθήο πεξηόδνπ
2016 - 2017 σο εμήο:
ΑΟΘΟΝ 1ν:

ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΓΗΘΑΗΝΛΡΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Πηε Β’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Ξαίδσλ ζα ιάβνπλ κέξνο:
α) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηελ Α’ Φάζε ηελ 1ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο
ΔΠΞΑΑΑ, ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ηεο ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο, ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ηεο ΔΠΞΔ
Καθεδνλίαο ηεο ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο, ηεο ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ,
ηεο ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη ηεο Ε’ Ξεξηθέξεηαο (10 νκάδεο)
β) ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλώζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2015-2016, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε
θαη ηελ 3ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη νη νκάδεο πνπ ζα
θαηαιάβνπλ ηελ 2ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΔΓΑ θαη ηεο ΔΠΞΔ
Ξεινπνλλήζνπ.
γ) ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ, ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ, ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’ Ξεξηθέξεηαο
ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ ΔΠΞΔΓΑ.
δ) ιακβάλνληαο ππόςε ησλ αξηζκώλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο,
ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 2ε ζέζε ζηελ
ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο.
Πηε Β’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Θνξαζίδσλ ζα ιάβνπλ κέξνο:
α) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηελ Α’ Φάζε ηελ 1ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο
ΔΠΞΑΑΑ, ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ηεο ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο, ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ηεο ΔΠΞΔ
Καθεδνλίαο, ηεο ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο, ηεο ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ,
ηεο ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη ηεο Ε’ Ξεξηθέξεηαο (10 νκάδεο)
./.

-2β) ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλώζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2015-2016, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηελ
Α’ Φάζε ηελ 2ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ηεο ΔΞΔΠ
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο.
γ) ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ, ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ, ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’ Ξεξηθέξεηαο
ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ ΔΠΞΑΑΑ.
δ) ιακβάλνληαο ππόςε ησλ αξηζκώλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο,
ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 3ε ζέζε ζηελ
ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο.

ΑΟΘΟΝ 2ν:

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ

α) Π Α Ι Δ Ω Ν
Προημιηελική Φάζη
Νη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ξξνεκηηειηθή Φάζε (ζπλνιηθά 16 νκάδεο) ρσξίδνληαη ζε
ηέζζεξηο νκίινπο κε ηέζζεξηο νκάδεο ν θαζέλαο, όπσο παξαθάησ:
- Νη όκηινη Α θαη Β: πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο πνπ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηαζιήκαηνο ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο:
1ε, 2ε θαη 3ε ζηελ ΔΞΔΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ
1ε θαη 2ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΟΑΘΖΠ/ ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΓΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΔΛΡΟ. ΔΙΙΑΓΑΠ
- Νη όκηινη Γ θαη Γ: πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο πνπ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηαζιήκαηνο έρνπλ θαηαιάβεη ηηο ζέζεηο:
1ε ζηελ ΔΠΞΑΑΑ
1ε, 2ε θαη 3ε ζηελ ΔΠΞΔΓΑ
1ε θαη 2ε ζηελ ΔΠΞΔ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΟΖΡΖΠ
1ε ζηελ Ε’ Ξεξηθέξεηα
Πηνπο νκίινπο Α θαη Β νη νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θιήξσζε κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνύο:
1) νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο
ηίζεληαη επηθεθαιείο ησλ νκίισλ κε θιήξσζε
2) νη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο
ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο νκίινπο (κία ζε θάζε όκηιν) κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη ν πξσηαζιεηήο
θαη ν δεπηεξαζιεηήο ηεο ίδηαο Έλσζεο δελ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ίδην όκηιν
Πηνπο νκίινπο Γ θαη Γ νη νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θιήξσζε κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνύο:
1) νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΠΞΔΓΑ θαη ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ ηίζεληαη επηθεθαιείο
ησλ νκίισλ κε θιήξσζε

./.

-32) νη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΠΞΔΓΑ θαη ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ
ζηνπο νκίινπο (κία ζε θάζε όκηιν) κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη ν πξσηαζιεηήο θαη ν
δεπηεξαζιεηήο ηεο ίδηαο Έλσζεο δελ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ίδην όκηιν
Πε θάζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο νκίινπο ζα δηεμαρζεί ηνπξλνπά ελόο γύξνπ (έλαο πξνο όινπο)
κε βαζκνινγία θαη ζα πξνθξηζνύλ ζηελ Ζκηηειηθή Φάζε νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε
θαη 2ε ζέζε ζε θάζε όκηιν.
Ημιηελική Φάζη
Νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Ξξνεκηηειηθή θάζε ζα ρσξηζηνύλ ρηαζηί όπσο
παξαθάησ:
Α1 v Β2
(1)
Β1 v Α2
(2)
Γ1 v Γ2
(3)
Γ1 v Γ2
(4)
Νη ληθεηέο ησλ αγώλσλ απηώλ ζα πξνθξηζνύλ ζηελ Ρειηθή Φάζε.
Σελική Φάζη
Νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Ζκηηειηθή Φάζε ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε ηνπξλνπά
ελόο γύξνπ κε βαζκνινγία (έλαο πξνο όινπο) κε βαζκνινγία.
β) Κ Ο Ρ Α  Ι Δ Ω Ν
Προημιηελική Φάζη
Νη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ξξνεκηηειηθή Φάζε (ζπλνιηθά 16 νκάδεο) ρσξίδνληαη ζε
ηέζζεξηο νκίινπο κε ηέζζεξηο νκάδεο ν θαζέλαο, όπσο παξαθάησ:
- Νη όκηινη Α θαη Β: πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο πνπ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο:
1ε, 2ε θαη 3ε ζηελ ΔΞΔΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΟΑΘΖΠ/ ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΓΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ
1ε θαη 2ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΔΛΡΟ. ΔΙΙΑΓΑΠ
- Νη όκηινη Γ θαη Γ: πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο πνπ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο:
1ε, 2ε θαη 3ε ζηελ ΔΠΞΑΑΑ
1ε θαη 2ε ζηελ ΔΠΞΔΓΑ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
1ε ζηελ ΔΠΞΔ ΘΟΖΡΖΠ
1ε ζηελ Ε’ Ξεξηθέξεηα
Πηνπο νκίινπο Α θαη Β νη νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θιήξσζε κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνύο:
1) νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο ηίζεληαη
επηθεθαιείο ησλ νκίισλ κε θιήξσζε
2) νη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο ζα
./.

-4ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο νκίινπο (κία ζε θάζε όκηιν) κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη ν πξσηαζιεηήο θαη
ν δεπηεξαζιεηήο ηεο ίδηαο Έλσζεο δελ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ίδην όκηιν
Πηνπο νκίινπο Γ θαη Γ νη νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ κε θιήξσζε κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνύο:
1) νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΠΞΑΑΑ θαη ηεο ΔΠΞΔΓΑ ηίζεληαη επηθεθαιείο ησλ νκίισλ κε
θιήξσζε
2) νη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο ηεο ΔΠΞΑΑΑ θαη ηεο ΔΠΞΔΓΑ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο νκίινπο
(κία ζε θάζε όκηιν) κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη ν πξσηαζιεηήο θαη ν δεπηεξαζιεηήο ηεο ίδηαο
Έλσζεο δελ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ίδην όκηιν
Πε θάζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο νκίινπο ζα δηεμαρζεί ηνπξλνπά ελόο γύξνπ (έλαο πξνο όινπο)
κε βαζκνινγία θαη ζα πξνθξηζνύλ ζηελ Ζκηηειηθή Φάζε νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε
θαη 2ε ζέζε ζε θάζε όκηιν.

Ημιηελική Φάζη
Νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Ξξνεκηηειηθή θάζε ζα ρσξηζηνύλ ρηαζηί όπσο
παξαθάησ:
Α1 v Β2
(1)
Β1 v Α2
(2)
Γ1 v Γ2
(3)
Γ1 v Γ2
(4)
Νη ληθεηέο ησλ αγώλσλ απηώλ ζα πξνθξηζνύλ ζηελ Ρειηθή Φάζε.
Σελική Φάζη
Νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Ζκηηειηθή Φάζε ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε ηνπξλνπά
ελόο γύξνπ κε βαζκνινγία (έλαο πξνο όινπο) κε βαζκνινγία.
** ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΡΝ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΩΛ θαη ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ ΘΑ
ΓΗΔΜΑΣΘΝΛ ΚΔ ΔΓΣΟΩΚΔΠ ΚΞΑΙΔΠ ΚIKASA ηύπνπ MVΑ 200, MVA 300 ή MOLTEN ηύπνπ
V5M4000, V5M5000 ή GALA ηύπνπ BV5591S, BV5461S
Ζ ηειηθή επηινγή γηα ηνλ ηύπν ηεο κπάιαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο αγώλεο θάζε
θάζεο ζα απνθαζηζηεί από ηελ ΔΝΞΔ θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα ελδηαθεξόκελα
ζσκαηεία.
ΑΟΘΟΝ 3ν:
α)
β)

γ)

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ - ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΡΝ ΡΝΟΛΝΑ

Γηα ηνπο αγώλεο ησλ ηνπξλνπά ζα ηζρύζεη βαζκνινγία, δηόηη νη αγώλεο ζα είλαη απινί κελ
αιιά ζα αγσληζζνύλ ν έλαο πξνο όινπο.
Νη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη, βαζκνινγνύληαη κε:

Γύν (2) βαζκνύο ζε πεξίπησζε λίθεο

Έλαλ (1) βαζκό ζε πεξίπησζε ήηηαο

Κεδεληζκό (0 βαζκνί) ζε θάζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ αγώλα, πνπ αλαθέξεηαη ζην
Θεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ.
Πε πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ηζνβαζκήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε, ηόηε
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζέζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε:
1) Νη βαζκνί πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο
./.

-52) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα ληθεθόξα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα
ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο.
3) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο βαζκνύο (πόληνπο)
θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο.
4) Ρηο πεξηζζόηεξεο λίθεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Ρνπξλνπά γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ
ηζνβαζκεί.
5) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα θεξδηζκέλα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα
ρακέλα ζεη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Ρνπξλνπά γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
6) Ν ιόγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο πόληνπο (βαζκνύο)
θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνύο (πόληνπο) ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ
Ρνπξλνπά γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
ΑΟΘΟΝ 4ν:

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ

Ξξνεκηηειηθή Φάζε: Ξαίδσλ 13-15/6/2017
Θνξαζίδσλ 15-17/6/2017
Ζκηηειηθή Φάζε: Ξαίδσλ 16/6/2017
Θνξαζίδσλ 18/6/2017
Ρειηθή Φάζε: Ξαίδσλ 14-16/7/2017
Θνξαζίδσλ 23-25/6/2017
ΑΟΘΟΝ 5ν:
α)

γ)

ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΘΙΖΟΩΠΖ

Νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ γηα ηα ΞΟΝΖΚΗΡΔΙΗΘΑ πξέπεη λα θζάζνπλ ην
αξγόηεξν ζηα γξαθεία ηεο Νκνζπνλδίαο (ΝΑΘΑ, Αλνηθηό Θνιπκβεηήξην, Ππύξνπ Ινύε,
15123 Καξνύζη) κέρξη ηελ Ρεηάξηε 31 Καΐνπ 2017.
β) Νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε
δήισζε ζπκκεηνρήο θαη απνδνρή ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Πσκαηεία από Έλσζε ή Ρνπηθή Δπηηξνπή πνπ δελ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηελ
παξαπάλσ εκεξνκελία ΘΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΝΛ.
Νη θιεξώζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνγξακκάησλ ησλ αγώλσλ ηεο Ξξνεκηηειηθήο
Φάζεο ζα γίλνπλ ζηα γξαθεία ηεο ΔΝΞΔ ηελ Ξέκπηε 1 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 12.00.
Ζ θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ ηεο Ρειηθήο Φάζεο ζα γίλεη
ζηα γξαθεία ηεο ΔΝΞΔ ηε Γεπηέξα 19 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 12.00.

ΑΟΘΟΝ 6ν:

ΑΘΙΖΡΔΠ-ΡΟΗΔΠ ΞΝ ΓΗΘΑΗΝΛΡΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Πηε Β’ Φάζε ησλ πξσηαζιεκάησλ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ αλήθνπλ
ζηελ δύλακε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ θαη είλαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ ηεο
Δ.Ν.ΞΔ. πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα απηή ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2016 - 2017 θαη από ην γηαηξό.
Πηε Β’ Φάζε ησλ πξσηαζιεκάησλ ΞΑΗΓΩΛ – ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2016-2017
κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο:
αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2000 έσο θαη 31.12.2004
αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2000 έσο θαη 31.12.2003
θαη γξάθηεθαλ ζηα κεηξώα ηεο ΔΝΞΔ, ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο Β’ Φάζεο ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ.

./.
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ΞΟΝΠΔΙΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ

Ρελ ώξα πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα όηη αξρίδεη ν αγώλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα από ηεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο-ηξηεο έηνηκνπο (κε
αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγώλα πνπ ηα νλόκαηά ηεο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην θύιιν ηνπ
αγώλα.
Θάζε παξαβίαζε ησλ πην πάλσ όξσλ νδεγεί ζηνλ κεδεληζκό ηεο νκάδαο.
ΑΟΘΟΝ 8ν:

ΓΖΞΔΓΑ

Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ νπσζδήπνηε ζε θιεηζηά γήπεδα πνπ ζα νξίζεη ε Δ.Ν.ΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 9ν:

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο-δηαηξνθήο (όπνπ ρξεηάδεηαη), επηβαξύλνπλ ηα
ζσκαηεία.
ΑΟΘΟΝ 10ν:

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΔΦΔΠΔΗΠ

Ν ηξόπνο ππνβνιήο θαη επηιύζεσο ησλ ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαζνξίδεηαη από ηα ζρεηηθά
άξζξα ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ.
Ρν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο έρεη ηελ ηηκή ησλ 44 ΔΟΩ.
ΑΟΘΟΝ 11ν:
1)
2)

ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΩΛ ΑΓΩΛΩΛ - ΑΓΩΛΝΓΗΘΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ

Ρελ νξγάλσζε ησλ αγώλσλ έρεη ε Θ.Δ.Ξ./Δ.Ν.ΞΔ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δλώζεηο θαη
Ρνπηθέο Δπηηξνπέο, αλάινγα κε ηηο πόιεηο πνπ ζα γίλνπλ νη αγώλεο ηεο Ξξνθξηκαηηθήο,
ηεο Ζκηηειηθήο θαη Ρειηθήο Φάζεο.
Αγσλόδηθεο Δπηηξνπέο
α) Πε θάζε πόιε πνπ ζα γίλνπλ νη αγώλεο ηεο Ξξνεκηηειηθήο, ηεο Ζκηηειηθήο θαη
Ρειηθήο Φάζεο, νξίδεηαη Αγσλόδηθε Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη: από κέιε
ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ. ή/θαη κέιε ηνπ ΓΠ ηεο Έλσζεο ή/θαη κέιε ησλ Δπηηξνπώλ ηεο
ΔΝΞΔ ή/θαη κέιε Δπηηξνπώλ ηεο Έλσζεο, ή/θαη εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα ηνπ
ηνπηθνύ ζπλδηνξγαλσηή
β) Νη αξκνδηόηεηεο ησλ Αγσλόδηθσλ Δπηηξνπώλ είλαη νη παξαθάησ:
- Δθδίθαζε Δλζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ θαη ηνλ Θαλνληζκό Ξαηδηάο
- Δπηβνιή πνηλώλ ζύκθσλα κε ην Ξεηζαξρηθό Γίθαην ηεο Δ.Ν.ΞΔ.
γ) Νη απνθάζεηο ησλ Αγσλόδηθσλ Δπηηξνπώλ πνπ αθνξνύλ ελζηάζεηο θαη επηβνιέο
πνηλώλ, ηεινύλ ππό ηελ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν.ΞΔ., ε νπνία
ζα ζπλεδξηάδεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο εκέξαο.

ΑΟΘΟΝ 12ν:

ΠΛΘΔΠΖ ΞΑΓΘΝ

Πύκθσλα κε ην Θεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ ζε θάζε αγώλα ηνπ
Ξξσηαζιήκαηνο, κέρξη πέληε (5) άηνκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο νκάδαο, έρνπλ δηθαίσκα λα
παξεπξίζθνληαη ζηνλ πάγθν εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηαπηόηεηεο πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ ΔΝΞΔ,
νη νπνίνη ζα έρνπλ κία από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
./.

-7Ν πξνπνλεηήο
Ν βνεζόο πξνπνλεηή
Ν θπζηνζεξαπεπηήο ή γηαηξόο ή γπκλαζηήο
Ν έθνξνο
ν θξνληηζηήο
Ν ζηαηηζηηθνιόγνο
Όια ηα άηνκα απηά ή όζα επηζπκνύλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο Νκάδαο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο πνπ έρεη
εθδώζεη ήδε ε δηνξγαλώηξηα Έλσζε/Ρ.Δ. ηεο Α’ Φάζεο ή ε ΔΝΞΔ γηα ηελ Β’ Φάζε ηνπ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο θαη ην νπνίν ζα θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ αγώλσλ. Ρα άηνκα απηά πξέπεη λα έρνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΟΘΟΝ 13ν:

ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ ΑΓΩΛΩΛ

Όινη νη δηαηηεηέο - θξηηέο ησλ αγώλσλ (πξνεκηηειηθά, εκηηειηθά, ηειηθά), ζα νξίδνληαη από ηελ
Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Ν.ΞΔ.
Ρα έμνδα ησλ δηαηηεηώλ - θξηηώλ ζα θαιύςεη ε Δ.Ν.ΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 14ν:

ΓΔΛΗΘΑ

Ππληζηάηαη ζηα ζσκαηεία ε πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ηεο
Ππκπιεξσκαηηθήο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2016-2017 ζύκθσλα κε ηνπο
όξνπο ηεο νπνίαο ζα δηεμαρζνύλ ηα πξσηαζιήκαηα, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε πξνθήξπμε απηή.
Όηη δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε όπσο θαη θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη
ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη από ην Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ.
Ξαξαθαινύκε λα ζεκεησζεί όηη θάζε αγώλαο πνπ ζα αλαβιεζεί, δηαθνπεί ή κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν βξεζεί ζε εθθξεκόηεηα (ηεο πξνθξηκαηηθήο, εκηηειηθήο θαη ηειηθήο θάζεο) ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα επηθέξεη δηαθνπή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Νη αγώλεο απηνί ζα νξίδνληαη κε κέξηκλα ησλ Αγσλόδηθσλ Δπηηξνπώλ.

Ν Ξξόεδξνο
Γηώξγνο Θαξακπέηζνο

Ν Γελ. Γξακκαηέαο
Λεθηάξηνο Σαιβαηδήο

