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ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ
ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΞΔΡΝΠΦΑΗΟΗΠΖΠ
ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2017 - 2018
Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ, ηνπ
Θαλνληζκνχ Ξαηδηάο ηεο FIVB θαη ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ,
εθδίδεη
ηελ
παξαθάησ
ΓΔΛΗΘΖ
ΞΟΝΘΖΟΜΖ
ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ
ΞΔΡΝΠΦΑΗΟΗΠΖΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2017 – 2018.

ΜΔΡΟ Α
Γιοπγανώζειρ και Γιοπγανυηέρ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ
Δθνικών Θαηηγοριών
1.

Α1 ΔΘΛΗΘΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΛΓΟΩΛ – Volley League
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018
Ππκκεηέρνπλ δψδεθα νκάδεο.
Ρελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο έρεη ε ΔΠΑΞ

2.

Α1 ΔΘΛΗΘΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΓΛΑΗΘΩΛ – League Α1 Γπλαηθψλ
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018
Ππκκεηέρνπλ δψδεθα νκάδεο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: ΑΞΠ ΑΗΑΠ, ΑΠ ΑΟΖΠ, ΓΠ ΖΙΗΝΞΝΙΗΠ, ΓΠΘ ΖΟΑΘΙΖΠ, ΑΝ
ΘΖΟΑΠ, ΑΠΞ ΘΝΟΗΛΘΝΠ, ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΔΠ, ΑΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ, ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΠΦΞ, ΑΝ
ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝΠ, ΑΝΛ ΞΑΛΛΑΜΗΑΘΝΠ, ΑΝΦ ΞΝΟΦΟΑΠ
Ρελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο δψδεθα νκάδεο.

3.

Pre League ΑΛΓΟΩΛ
Ζ θαηεγνξία ζα δεκηνπξγεζεί ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζε απηήλ ζα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή νη δψδεθα (12) νκάδεο πνπ απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε
ηελ Ρειηθή Θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ 2016-2017 θαη ζε
πεξίπησζε άξλεζεο νη επηιαρνχζεο νκάδεο ηεο θαηάηαμεο απηήο.
./.

-2Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: ΑΔΘ ΑΘΖΛΩΛ, ΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΑΞΠ ΘΕΗΘΝΠ, ΑΚΠ ΛΔΠΡΩΟ,
ΑΔΞ ΝΙΚΞΗΑΠ, ΑΝ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ, ΝΦΖ, ΑΝ ΞΑΙΙΖΛΖ, ΔΑ ΞΑΡΟΩΛ, ΞΖΓΑΠΝΠ
ΞΝΙΗΣΛΖΠ, ΟΝΓΗΩΛ ΑΘΙΖΠΗΠ, ΑΝ ΠΔΟΟΩΛ.
Δπηιαρνχζεο νκάδεο είλαη: ΑΠ ΔΙΞΗΠ (1ε), ΣΑΛΘ (2ε), ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ (3ε), ΑΠ ΑΟΖΠ
(4ε).
Νη έρνπζεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαζψο θαη νη επηιαρνχζεο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ δήισζε
ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε 31/5/2017. Δπίζεο κέρξη ηελ
παξαπάλσ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε
ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Pre League 2017-2018 δήισζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα εθδνζεί
ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ παξάιεηςε απνζηνιήο έζησ θαη
κίαο εθ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ ζπληζηά άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Pre League.
Νκάδα πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ Pre League Αλδξψλ δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
δηάηαμεο ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ.
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018
4.

Pre League ΓΛΑΗΘΩΛ
Ζ θαηεγνξία ζα δεκηνπξγεζεί ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζε απηήλ ζα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή νη δψδεθα (12) νκάδεο πνπ απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε
ηελ Ρειηθή Θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθψλ 2016-2017 θαη ζε
πεξίπησζε άξλεζεο νη επηιαρνχζεο νκάδεο ηεο θαηάηαμεο απηήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: ΑΔΘ ΑΘΖΛΩΛ, ΑΠΞ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΦΝ ΒΟΗΙΖΠΠΗΩΛ, ΑΠ ΔΙΞΗΠ,
ΑΝ ΖΙΠΗΑΘΝΠ, ΑΠΞ ΘΔΡΗΠ, ΑΠΘ ΙΑΓΘΑΓΑ, ΑΝ ΙΑΚΗΑΠ 2013, ΑΞΠ ΛΑΑΟΣΝ ΒΝΡΠΖ,
ΓΠ ΞΑΛΗΩΛΗΝΠ, ΓΠ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ, ΣΑΛΘ
Δπηιαρνχζεο νκάδεο είλαη: 1ε ΕΖΟΗΛΔΗΝΠ ΑΝΛ (1ε), ΑΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ (2ε), ΓΑΠ
ΚΔΠΠΑΟΑΠ (3ε), ΑΝ ΑΗΓΑΙΔΩ (4ε), ΚΑΠ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ (5ε), ΔΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ (6ε)
Νη έρνπζεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαζψο θαη νη επηιαρνχζεο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ δήισζε
ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε 31/5/2017. Δπίζεο κέρξη ηελ
παξαπάλσ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε
ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Pre League 2017-2018 δήισζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα εθδνζεί
ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ παξάιεηςε απνζηνιήο έζησ θαη
κίαο εθ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ ζπληζηά άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Pre League.
Νκάδα πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ Pre League Γπλαηθψλ δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
δηάηαμεο ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ.
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018

5.

Α2 ΔΘΛΗΘΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΛΓΟΩΛ
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018
Ππκκεηέρνπλ είθνζη ηέζζεξηο (24) νκάδεο εάλ δεκηνπξγεζεί ε Pre League Αλδξψλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγεί ηξηάληα έμη (36) νκάδεο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ:
α) εάλ δεκηνπξγεζεί ε Pre League: ΑΝ ΑΘΙΝΞΑΗΓΗΩΛ ΘΩ, ΑΠ ΑΘΙΝΠ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ, ΑΝ
ΑΗΓΗΑΙΔΩΛ, ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΑΟΡΑΠ, ΑΠΞ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΚΓΠ
ΑΞΝΙΙΩΛ,
ΑΝΛ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΑΠ ΑΟΖΠ (4ε επηιαρνχζα Pre League), ΓΑΠ
ΑΟΣΔΙΑΝΠ, ΓΑΠ ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ, ΑΠ ΔΙΞΗΠ (1ε επηιαρνχζα Pre League), ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ,
ΑΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑ 80, ΑΠ ΘΔΟΘΖΠ, ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ, ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ (3ε
επηιαρνχζα Pre League), ΑΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ, ΑΠ ΞΑΛΔΟΘΟΑΪΘΝΠ, ΓΠ ΞΑΛΗΩΛΗΝΠ,
ΑΞΠ ΦΘΗΑ, ΠΦΑΚ ΦΝΗΒΝΠ, ΣΑΛΘ (2ε επηιαρνχζα Pre League), ΠΦΞ ΣΑΛΗΩΛ.
./.

-3Πε πεξίπησζε πνπ επηιαρνχζα νκάδα ζπκκεηάζρεη ζηελ Pre League, ηφηε ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ κεηαθέξεηαη ζηελ νκάδα ηελ νπνία
αληηθαηέζηεζε ζηελ Pre League.
β) εάλ δελ δεκηνπξγεζεί ε Pre League: ΑΔΘ ΑΘΖΛΩΛ, ΑΝ ΑΘΙΝΞΑΗΓΗΩΛ ΘΩ, ΑΠ ΑΘΙΝΠ
ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ, ΑΝ ΑΗΓΗΑΙΔΩΛ, ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΑΟΡΑΠ, ΑΠΞ
ΑΞΝΙΙΩΛ, ΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΚΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΑΝΛ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΑΠ ΑΟΖΠ, ΓΑΠ
ΑΟΣΔΙΑΝΠ, ΓΑΠ ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ, ΑΠ ΔΙΞΗΠ, ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ, ΑΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑ 80, ΑΠ
ΘΔΟΘΖΠ, ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ, ΑΞΠ ΘΕΗΘΝΠ, ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ, ΑΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ,
ΑΚΠ ΛΔΠΡΩΟ, ΑΔΞ ΝΙΚΞΗΑΠ, ΑΝ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ, ΝΦΖ, ΑΝ ΞΑΙΙΖΛΖ,
ΑΠ
ΞΑΛΔΟΘΟΑΪΘΝΠ, ΑΝ ΞΑΙΙΖΛΖ, ΓΠ ΞΑΛΗΩΛΗΝΠ, ΔΑ ΞΑΡΟΩΛ, ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ,
ΟΝΓΗΩΛ ΑΘΙΖΠΗΠ, ΑΝ ΠΔΟΟΩΛ ΑΞΠ ΦΘΗΑ, ΠΦΑΚ ΦΝΗΒΝΠ, ΣΑΛΘ, ΠΦΞ ΣΑΛΗΩΛ.
Κε ζπκπιεξσκαηηθή Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, αλάινγα κε ην εάλ δεκηνπξγεζεί
ή φρη Pre League, ζα αλαθνηλσζνχλ ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο, ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζε νκίινπο θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019.
6.

Α2 ΔΘΛΗΘΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΓΛΑΗΘΩΛ
Σξφλνο δηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 κέρξη 10/5/2018
Ππκκεηέρνπλ είθνζη ηέζζεξηο (24) νκάδεο εάλ δεκηνπξγεζεί ε Pre League Γπλαηθψλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγεί ζαξάληα (40) νκάδεο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ:
α) εάλ δεκηνπξγεζεί Pre League: ΑΔ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, ΑΝ ΑΗΓΑΙΔΩ (4ε επηιαρνχζα Pre
League), ΑΝΛ ΑΚΑΕΝΛΔΠ, ΑΓΠ ΑΟΡΔΚΗΠ, ΓΑΠ ΑΟΣΔΙΑΝΠ, ΑΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ
(2ε
επηιαρνχζα Pre League), ΔΛΩΠΖ ΒΟΩΛΑ, ΑΠ ΓΗΑΛΛΔΛΑ, ΑΝΛ ΕΖΟΗΛΔΗΝΠ (1ε
επηιαρνχζα Pre League), ΑΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ, ΑΝ ΘΑΒΑΙΑ, ΑΝ ΘΓΩΛ, ΔΑ ΙΑΟΗΠΖΠ, ΓΑΠ
ΚΔΠΠΑΟΑΠ (3ε επηιαρνχζα Pre League), ΓΑΠ ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ, ΓΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΘΝΠ,
ΑΝ ΛΔΑΠ ΒΠΠΑΠ, ΚΑΠ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ (5ε επηιαρνχζα Pre League), ΓΠΓ ΛΗΘΖ, ΞΑΝΘ,
ΑΝ ΞΝΠΔΗΓΩΛ Ινπηξαθίνπ, ΝΞ ΟΔΘΚΛΝ, ΔΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ (6ε επηιαρνχζα Pre
League), Ξξσηαζιήηξηα νκάδα Ε’ Νκίινπ Β’Δζληθήο/Δζληθνχ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξση/ηνο
Γπλαηθψλ 2016-2017.
Πε πεξίπησζε πνπ επηιαρνχζα νκάδα ζπκκεηάζρεη ζηελ Pre League, ηφηε ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ κεηαθέξεηαη ζηελ νκάδα ηελ νπνία
αληηθαηέζηεζε ζηελ Pre League.
β) εάλ δελ δεκηνπξγεζεί Pre League: ΑΔΘ ΑΘΖΛΩΛ, ΑΔ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, ΑΝ ΑΗΓΑΙΔΩ,
ΑΝΛ ΑΚΑΕΝΛΔΠ, ΑΠΞ ΑΞΝΙΙΩΛ, ΑΓΠ ΑΟΡΔΚΗΠ, ΓΑΠ ΑΟΣΔΙΑΝΠ, ΑΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ, ΦΝ
ΒΟΗΙΖΠΠΗΩΛ, ΑΠ ΔΙΞΗΠ, ΔΛΩΠΖ ΒΟΩΛΑ, ΑΠ ΓΗΑΛΛΔΛΑ, ΑΝΛ ΕΖΟΗΛΔΗΝΠ, ΑΠ
ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ, ΑΝ ΖΙΠΗΑΘΝΠ, ΑΠΞ ΘΔΡΗΠ, ΑΝ ΘΑΒΑΙΑ, ΑΝ ΘΓΩΛ, ΑΠΘ ΙΑΓΘΑΓΑ,
ΑΝ ΙΑΚΗΑΠ 2013, ΔΑ ΙΑΟΗΠΖΠ, ΓΑΠ ΚΔΠΠΑΟΑΠ, ΓΑΠ ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ, ΓΠ
ΚΔΠΠΖΛΗΑΘΝΠ, ΑΞΠ ΛΑΑΟΣΝ ΒΝΡΠΖ, ΑΝ ΛΔΑΠ ΒΠΠΑΠ, ΚΑΠ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ, ΓΠΓ
ΛΗΘΖ, ΑΝ ΞΑΙΙΖΛΖ, ΓΠ ΞΑΛΗΩΛΗΝΠ, ΞΑΝΘ, ΔΑ ΞΑΡΟΩΛ, ΓΠ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ,ΑΝ
ΞΝΠΔΗΓΩΛ Ινπηξαθίνπ, ΝΞ ΟΔΘΚΛΝ, ΔΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ, ΦΗΙΑΘΙΖΡΗΘΝΠ
ΙΑΟΗΠΑΪΘΝΠ ΠΙ., ΣΑΛΘ, ΓΑΠ ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ, Ξξσηαζιήηξηα νκάδα Ε’ Νκίινπ
Β’Δζληθήο/Δζληθνχ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξση/ηνο Γπλαηθψλ 2016-2017.
Κε ζπκπιεξσκαηηθή Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, αλάινγα κε ην εάλ δεκηνπξγεζεί
ή φρη Pre League, ζα αλαθνηλσζνχλ ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο, ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζε νκίινπο θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019.

./.

-4–
7.

Γεληθά πεξί Ξξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ Θαηεγνξηψλ
α)

Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο ηηο αγψλεο Δζληθψλ Θαηεγνξηψλ ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε αζιεηηθή πεξηβνιή έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ ην ιηγφηεξν έμη
(6) αζιεηψλ-ηξηψλ, ηηο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί.
Β) Πηα πξσηαζιήκαηα ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 19
πεξ. 1β ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηηο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Γ) Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο
ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα, ζσκαηεία ή ηκήκαηα ζσκαηείσλ ζπγρσλεπηνχλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/99 φπσο ηζρχεη, ην Γ.Π. ηηο ΔΝΞΔ ζα θαζνξίζεη
ηηο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα, εθαξκνδφκελνπ
αλαινγηθά ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Θεθ. Β ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Γ) Ζ αλαθεξφκελε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο αθνξά ην ρξνληθφ
φξην κέζα ζην νπνίν απηφ ζα δηεμαρζεί. Κε ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηνπ θάζε
πξσηαζιήκαηνο ζα αλαθνηλσζεί ε αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο, δεδνκέλνπ
φηη αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία ή κε ηεο Pre League Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ.
Ρν Γ.Π. ηηο ΔΝΞΔ έρεη δηθαίσκα λα παξαηείλεη ή λα ζπληκήζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ησλ πξσηαζιεκάησλ, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη.
Δ) Ζ ακνηβή ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγψλα (Α’ δηαηηεηήο, Β’ Γηαηηεηήο, Πεκεησηήο,
Δπφπηεο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο, φπνπ ππάξρεη) ζε φινπο ηηο αγψλεο ησλ
πξσηαζιεκάησλ Α1 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθψλ, Pre League Αλδξψλ (εθφζνλ
δεκηνπξγεζεί), Pre League Γπλαηθψλ (εθφζνλ δεκηνπξγεζεί), Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο
Αλδξψλ θαη Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθψλ, βαξχλνπλ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην
νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ηηο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Ρελ κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ
ηνπ αγψλα βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα
πνζά ηηο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά
ακνηβήο θαη ηε δαπάλε κεηαθίλεζεο, δηακνλήο-δηαηξνθήο (φπνπ ρξεηάδεηαη) ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα ράλεη
ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί
παξαπάλσ απφ ηξεηο (3) θνξέο, ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα
κεδελίδεηαη, ππφ ηελ έλλνηα ηηο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ), κε ηηο εληεχζελ
πξνβιεπφκελεο βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
Πη) Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ, νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, επηβαξχλνπλ ηα
ζσκαηεία.
Ε) Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλνο έσο δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ. Πηελ
πεξίπησζε δήισζεο ζην Φχιιν Αγψλνο δεθαηξηψλ (13) ή δεθαηεζζάξσλ (14)
αζιεηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε δήισζε δχν (2) Ιίκπεξν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νκάδα πνπ δειψζεη δψδεθα (12) αζιεηέο ζην Φχιιν Αγψλνο έρεη
δηθαίσκα λα δειψζεη έσο δχν (2) Ιίκπεξν, ελψ εάλ δειψζεη έληεθα (11) αζιεηέο ή
ιηγφηεξνπο έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη έλα (1) Ιίκπεξν.

./.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β
ΞΟΝΘΖΟΜΖ
Β’ Δθνικής Θαηηγορίας - Δθνικού Ξεριθερειακού Ξρωηαθλήμαηος
Ανδρών & Γσναικών
α)

Ζ Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ νκάδσλ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία απηή.
Ππκκεηέρνπλ νη νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζηνπο
νκίινπο ζα γίλεη κε βάζε ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ε θάζε νκάδα σο εμήο:
Α’ Όκηινο:
ΔΠΞΑΑΑ
Β’ Όκηινο:
ΔΠΞΔΓΑ
Γ’ Όκηινο:
ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο
Γ’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο
Δ’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο
ΠΡ’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο
Ε’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο
Ζ’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ
Θ’ Όκηινο:
ΔΠΞΔ Θξήηεο
Η’ Όκηινο:
Ε’ Ξεξηθέξεηα

β)

Ζ ΔΝΞΔ ζα εθδψζεη ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε ηνπο γεληθνχο φξνπο
δηεμαγσγήο απηνχ θαη αληίζηνηρα νη Δλψζεηο/Ρνπηθέο Δπηηξνπέο ζα εθδψζνπλ ηε
Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε γηα ηνλ θάζε φκηιν, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ
ζηελ ΔΝΞΔ πξνο έγθξηζε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 έσο 31/8/2017 θαη νη δειψζεηο
ζπκκεηνρήο αλά πξσηάζιεκα ην αξγφηεξν 15 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζρεηηθήο
πξνζεζκίαο.

γ)

Σξφλνο Γηεμαγσγήο απφ 1/10/2017 έσο 10/5/2018
Κε ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο ζα αλαθνηλσζεί ε αθξηβήο εκεξνκελία
έλαξμεο θαη ιήμεο, δεδνκέλνπ φηη αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία ή κε ηεο Pre League Αλδξψλ
θαη Γπλαηθψλ.

δ)

Δηδηθά γηα ηνλ Η’ Όκηιν ην πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δχν θάζεηο:
Α’ Φάζη: νη νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή ζα ρσξηζηνχλ ζε πέληε (5) νκίινπο,
κε γεσγξαθηθφ θξηηήξην ηηο πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Ρ.Δ.
Ρν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε κέξηκλα ηεο ΔΝΞΔ, ε νπνία δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ζηηο
Ρ.Δ. ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Α’ Φάζεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ή λα ζπζηήζεη
γηα απηή Αγσλφδηθεο Δπηηξνπέο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΘΔΞ/ΔΝΞΔ. Δηδηθφηεξα:
 Ρα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Αγσλνδίθσλ
Δπηηξνπψλ θαη ησλ Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ Θεθ. Α, άξζξν 5, πεξ. β θαη Θεθάιαην Β,
ζην ζχλνιφ ηνπ.
 Νη απνθάζεηο επηθπξψλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. ή ηελ Δ.Δ./Δ.Ν.ΞΔ.
 Γηα ηα δεηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Γεληθνχ
Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ αξκφδην φξγαλν είλαη ην
Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. ή ε Δ.Δ./Δ.Ν.ΞΔ.
./.
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θαλνληζκψλ παηδηάο θαη άζθεζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο απέλαληη ζε δηαηηεηέο αζθείηαη απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα δηαηηεζίαο ηεο ΔΝΞΔ.
Β’ Φάζη: Νη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ θαη ν ηξφπνο ζα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή
Δηδηθή Ξξνθήξπμε
ε)

Άλνδνο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ
Ζ άλνδνο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ ζα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Γεληθή
Ξξνθήξπμε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α2
Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019.

ζη) Άλνδνο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ
Ζ άλνδνο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ ζα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Γεληθή
Ξξνθήξπμε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α2
Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019.
δ)

Γηα ηνπο νκίινπο Α’, Γ’, Ζ’ (Αλδξψλ- Γπλαηθψλ) θαη Β’, Δ’ θαη Ε’ (Γπλαηθψλ): Άλνδνο ζηε Β’
Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα – πνβηβαζκφο ζηελ Ρνπηθή
Θαηεγνξία
Ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα αλέιζνπλ ζηελ Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ
Ξξσηάζιεκα (αλά φκηιν) απφ ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ηεο Έλσζεο, ζα αλαθνηλσζεί κε ηελ
Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο
Έλσζεο. Νκνίσο ην ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα ππνβηβαζηνχλ
ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία.

ε)

Γεληθά πεξί Β’ Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθνχ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξσηαζιήκαηνο Αλδξψλ Γπλαηθψλ
1) Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο ζηνπο αγψλεο ηεο Β’ Δζληθήο Θαηεγνξίαο - Δζληθνχ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξσηαζιήκαηνο ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε
αζιεηηθή πεξηβνιή ην ιηγφηεξν έμη (6) αζιεηψλ-ηξηψλ, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί.
2) Πην πξσηάζιεκα ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 19 πεξ.
1β ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3) Δπίζεο ζην πξσηάζιεκα ζηε βαζκνινγία ζε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο
ηζνβαζκήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ζα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
α) Νη βαζκνί πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο.
β) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα ληθεθφξα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα
ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο.
γ) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο βαζκνχο (πφληνπο)
θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνχο (πφληνπο) ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαη ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία
ζηνπο βαζκνχο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πςειφηεξε
ζέζε ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ζεηξά νη πεξ. β θαη γ (εάλ ρξεηαζηεί). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία (εμαηξνπκέλεο ηεο νκάδαο πνπ
ήδε έρεη θαηαηαγεί), πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ νη ππφινηπεο νκάδεο ηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο (πρ ηζνβαζκνχλ 3 νκάδεο ζηελ ίδηα ζέζε [Α, Β θαη Γ]. Ιακβάλνληαο ππφςε καο
ηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο βιέπνπκε φηη ππάξρεη λέα ηζνβαζκία αιιά ε νκάδα Α ιφγσ
θαιχηεξνπ ζπληειεζηή ζηα ζεη θαηαηάζζεηαη 1ε. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζνχκε εμ αξρήο
./.
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4)

5)

6)

7)

8)

ηελ ίδηα δηαδηθαζία κφλν γηα ηηο νκάδεο Β θαη Γ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαμχ ηνπο
αλακεηξήζεηο ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηελ 1ε θαηαηαγείζα νκάδα Α. Κεηαμχ ησλ Β θαη Γ,
ε νκάδα πνπ ππεξηεξεί είλαη ε Γ ε νπνία θαη θαηαηάζζεηαη 2ε ελψ Β θαηαηάζζεηαη 3ε ).
δ) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα θεξδηζκέλα ζεη θαη παξνλνκαζηή
ηα ρακέλα ζεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ
ηζνβαζκεί.
ε) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο πφληνπο (βαζκνχο)
θαη παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο πφληνπο (βαζκνχο) ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
ζη) Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηα παξαπάλσ ππάξρεη ηζνβαζκία, ηφηε θαη κφλν ζε
πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεη άλνδν ή ππνβηβαζκφ
ή πξφθξηζε ζε επφκελε θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ζα δηεμάγεηαη έλαο αγψλαο
θαηάηαμεο.
ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΠΔ ΘΙΔΗΠΡΑ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΑ. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ
πφιε – έδξα θάπνηνπ ζσκαηείνπ δελ ππάξρεη Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην, νη αγψλεο ζα
δηεμαρζνχλ ζην θνληηλφηεξν Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πνπ ζα βξεζεί κε επζχλε ηνπ
ζσκαηείνπ, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ηφηε ζα δίλεηαη έγθξηζε
απφ ηελ ΘΔΞ/ΔΝΞΔ.
Δηδηθά γηα ηνπο νκίινπο Α’ (ΔΠΞΑΑΑ), Γ’ (ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο) θαη Ζ’ (ΔΠΞΔ
Ξεινπνλλήζνπ) γηα ηα πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ θαη Β’ (ΔΠΞΔΓΑ), Γ’ (ΔΠΞΔ
Καθεδνλίαο), Ε’ (ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο) γηα ην πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ, ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα, ζσκαηεία ή ηκήκαηα ζσκαηείσλ ζπγρσλεπηνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 2725/99, ην Γ.Π. ηεο Έλσζεο ζα θαζνξίζεη ηηο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην
αληίζηνηρν πξσηάζιεκα, εθαξκνδφκελνπ αλαινγηθά ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Θεθ. Β ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Ζ ακνηβή ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγψλα (Α’ δηαηηεηήο, Β’ Γηαηηεηήο, Πεκεησηήο) ζε φινπο
ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα
θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηνπο
παξαπάλσ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, είηε απεπζείαο ζηνπο παξάγνληεο ηνπ
αγψλα είηε κέζσ ηεο Έλσζεο ή Ρνπηθήο Δπηηξνπήο.
Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ
παξαγφλησλ ηνπ αγψλα βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα
αλαινγνχληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά
ακνηβήο θαη ηε δαπάλε κεηαθίλεζεο, δηακνλήο-δηαηξνθήο (φπνπ ρξεηάδεηαη) ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα ράλεη
ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί ηξεηο (3)
θνξέο, ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα κεδελίδεηαη, ππφ ηελ
έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ) κε φιεο ηηο εληεχζελ πξνβιεπφκελεο
βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ, νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, επηβαξχλνπλ ηα
ζσκαηεία.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλνο έσο δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ. Πηελ
πεξίπησζε δήισζεο ζην Φχιιν Αγψλνο δεθαηξηψλ (13) ή δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ
είλαη ππνρξεσηηθή ε δήισζε δχν (2) Ιίκπεξν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νκάδα πνπ δειψζεη δψδεθα (12) αζιεηέο ζην Φχιιν Αγψλνο έρεη
./.

-8δηθαίσκα λα δειψζεη έσο δχν (2) Ιίκπεξν, ελψ εάλ δειψζεη έληεθα (11) αζιεηέο ή
ιηγφηεξνπο έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη έλα (1) Ιίκπεξν.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ
Ξανελλήνια Ξρωηαθλήμαηα
Δθήβων(Λέων), Λεανίδων, Ξαίδων, Θοραζίδων
1. Γενικόρ Κανόναρ Γιεξαγυγήρ Ππυηαθλημάηυν
α)

β)

γ)

δ)

2.


ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΠΔ ΘΙΔΗΠΡΑ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΑ. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ
πφιε – έδξα θάπνηνπ ζσκαηείνπ δελ ππάξρεη Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην, νη αγψλεο ζα
δηεμαρζνχλ ζην θνληηλφηεξν Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πνπ ζα βξεζεί κε επζχλε ηνπ
ζσκαηείνπ, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηφηε ζα δίλεηαη έγθξηζε απφ
ηελ ΘΔΞ/ΔΝΞΔ.
Πηνπο αγψλεο ηεο Α’ Φάζεο, ε ακνηβή θαη ηα έμνδα θίλεζεο ή νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηψλ,
θαζνξίδνληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηεο δηνξγαλψηξηαο Έλσζεο/ΡΔ κε ηνλ αληίζηνηρν
ΠΓΞΔ, βαξχλνπλ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν θαη θαηαβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα ζπκθσλεζέληα πνζά ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα ράλεη
ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί παξαπάλσ
απφ ηξεηο (3) θνξέο ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα κεδελίδεηαη,
ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ κε φιεο ηηο εληεχζελ πξνβιεπφκελεο
βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο γηα ηελ Α’ Φάζε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο ζα θαζνξηζηεί
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή, ελψ δελ ζα δηεμαρζεί
θαλέλα πξσηάζιεκα κε ζπκκεηνρή ιηγφηεξσλ απφ 4 νκάδεο, εθηφο εάλ ππάξμεη αίηεκα
απφ Έλσζε/Ρ.Δ. γηα δηεμαγσγή πξσηαζιήκαηνο κε ιηγφηεξεο απφ 4 νκάδεο, ην νπνίν ζα
εθηηκήζεη ε ΘΔΞ/ΔΝΞΔ θαη αθνχ εμεηάζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Έλσζεο/Ρ.Δ. ην εγθξίλεη.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ, νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, επηβαξχλνπλ ηα
ζσκαηεία.
ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΔΦΖΒΩΛ(ΛΔΩΛ) - ΛΔΑΛΗΓΩΛ

Ρα παξαπάλσ Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο:
Α’ Φάζη: ζα δηεμαρζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ Δλψζεσλ, εθηφο ηεο Ε’ Ξεξηθέξεηαο
φπνπ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξ. δ ηνπ Θεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο.
 Πχζηεκα Γηεμαγσγήο: Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηεο Α’ Φάζεο ηνπ Ξαλειιελίνπ
Ξξσηαζιήκαηνο Δθήβσλ(Λέσλ) – Λεαλίδσλ ζα θαζνξηζηεί κε ηηο Ξξνθεξχμεηο ηεο
θάζε Έλσζεο/Ρ.Δ.
 Σξφλνο δηεμαγσγήο Α’ Φάζεο:
Δθήβσλ(λέσλ): απφ 1/10/2017 έσο 11/2/2018
Λεαλίδσλ: απφ 1/10/2017 έσο 11/2/2018
./.

-9Β’ Φάζη: ζα πξνθξηζνχλ δέθα έμη νκάδεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη απφ ηελ ίδηα
Έλσζε/Ξεξηθέξεηα δελ ζα πξνθξηζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο, σο εμήο:
Δθήβσλ
α) νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ 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 ππφςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλψζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2016-2017, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ
2ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ηεο ΔΠΞΔ
Θεληξ. Διιάδαο θαη ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ.
γ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’
Ξεξηθέξεηαο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε.
δ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ
Καθεδνλίαο θαη ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε.
Λεαλίδσλ
α) νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ 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 ππφςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλψζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2016-2017, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ
2ε ζέζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ηεο ΔΠΞΔ
Γπη. Διιάδαο θαη ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ.
γ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’
Ξεξηθέξεηαο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε.
δ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ
Καθεδνλίαο θαη ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε.



Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ ζηηο πεξ. γ θαη δ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε
ηα ζσκαηεία πνπ απνρψξεζαλ ή απνβιήζεθαλ απφ ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα.
Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα πνπ έρεη πξνθξηζεί, φπσο παξαπάλσ, δελ δειψζεη ζπκκεηνρή,
αλαπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή βαζκνινγηθή ζέζε ησλ νκάδσλ ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα ηεο Έλσζεο/Ξεξηθέξεηαο.
Ν ρξφλνο ηεο πξνεκηηειηθήο, εκηηειηθήο θαη ηειηθήο θάζεο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο θαζψο
θαη ηπρφλ επηπιένλ παξνρέο ζηηο πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ζα θαζνξηζηεί κε Δηδηθή
Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε.
Σξφλνο δηεμαγσγήο:
Δθήβσλ(λέσλ) απφ 22/2/2018 έσο 12/3/2018
Λεαλίδσλ απφ 22/2/2018 έσο 12/3/2018
Πην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα Δθήβσλ(Λέσλ) θαη Λεαλίδσλ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 20172018 ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.1998
θαη κεηά.
./.

- 10 Ρελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο
πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.1999 θαη κεηά.
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ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΞΑΗΓΩΛ - ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ
Ρα παξαπάλσ Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο:
Α’ Φάζη: ζα δηεμαρζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ Δλψζεσλ, εθηφο ηεο Ε’ Ξεξηθέξεηαο
φπνπ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξ. δ ηνπ Θεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο.
 Πχζηεκα Γηεμαγσγήο: Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηεο Α’ Φάζεο ηνπ Ξαλειιελίνπ
Ξξσηαζιήκαηνο Ξαίδσλ – Θνξαζίδσλ ζα θαζνξηζηεί κε ηηο Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο ηεο
θάζε Έλσζεο/Ρ.Δ.
 Σξφλνο δηεμαγσγήο Α’ Φάζεο:
Ξαίδσλ: απφ 1/10/2017 έσο 22/4/2018
Θνξαζίδσλ: απφ 1/10/2017 έσο 22/4/2018
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο Δλψζεηο/Ρ.Δ. λα γίλεη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ψζηε λα
ηειεηψζνπλ έγθαηξα νη αγψλεο ηεο Α’ Φάζεο.
Δπίζεο, παξαθαινχληαη νη Δλψζεηο/Ρ.Δ. θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο
λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν κεγαιχηεξνο θαηά ην
δπλαηφλ αξηζκφο αγψλσλ αλά ζσκαηείν θαζψο θαη ε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ αθφκα θαη γηα ηα
ζσκαηεία πνπ δελ ζα πξνθξηζνχλ ζε επφκελε θάζε ηεο Α’ Φάζεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ ζε αγψλεο γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απηφ εθηθηφ.

Β’ Φάζη: ζα πξνθξηζνχλ δέθα έμη νκάδεο σο εμήο:
Ξαίδσλ
α) νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ 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 ππφςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλψζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2016-2017, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ
ζηελ Α’ Φάζε ηελ 2ε ή θαη ηελ 3ε ζέζε (εάλ ε ίδηα Έλσζε/Ξεξηθέξεηα ζηελ Ρειηθή Φάζε
εθπξνζσπήζεθε κε δχν νκάδεο) ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο Έλσζεο ζηελ Α’ Φάζε
(4 νκάδεο)
γ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ, ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ,
ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’ Ξεξηθέξεηαο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε ή θαη ηελ 3ε
ζέζε (εάλ ε ίδηα Έλσζε/Ξεξηθέξεηα εθπξνζσπήζεθε ζηελ Ρειηθή Φάζε ηελ πξνεγνχκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν) ζηελ Α’ Φάζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο
ζπκκεηνρέο (1 νκάδα).
δ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ηεο ΔΠΞΔ
Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη ΔΠΞΔ Θεληξ.
Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε ή θαη ηελ 3ε ζέζε (εάλ ε ίδηα
Έλσζε/Ξεξηθέξεηα εθπξνζσπήζεθε ζηελ Ρειηθή Φάζε ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή
πεξίνδν) ζηελ Α’ Φάζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο (1
νκάδα).
./.

- 11 Θνξαζίδσλ
α) νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ 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 ππφςε ηηο εθπξνζσπήζεηο ησλ Δλψζεσλ/Ρ.Δ. ζηελ Ρειηθή Φάζε ησλ
αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο 2016-2017, νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ
ζηελ Α’ Φάζε ηελ 2ε ή θαη ηελ 3ε ζέζε (εάλ ε ίδηα Έλσζε/Ξεξηθέξεηα ζηελ Ρειηθή Φάζε
εθπξνζσπήζεθε κε δχν νκάδεο) ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο Έλσζεο ζηελ Α’ Φάζε
(4 νκάδεο)
γ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ, ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ,
ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη Ε’ Ξεξηθέξεηαο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε ή θαη ηελ 3ε ζέζε
(εάλ ε ίδηα Έλσζε/Ξεξηθέξεηα εθπξνζσπήζεθε ζηελ Ρειηθή Φάζε ηελ πξνεγνχκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν) ζηελ Α’ Φάζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο
ζπκκεηνρέο (1 νκάδα).
δ) απφ ηελ Έλσζε/Ξεξηθέξεηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ηεο ΔΠΞΔ
Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο θαη ΔΠΞΔ Θεληξ.
Διιάδαο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε ή θαη ηελ 3ε ζέζε (εάλ ε ίδηα
Έλσζε/Ξεξηθέξεηα εθπξνζσπήζεθε ζηελ Ρειηθή Φάζε ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή
πεξίνδν) ζηελ Α’ Φάζε ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο (1
νκάδα).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ ζηηο πεξ. γ θαη δ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε
ηα ζσκαηεία πνπ απνρψξεζαλ ή απνβιήζεθαλ απφ ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα.
Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα πνπ έρεη πξνθξηζεί, φπσο παξαπάλσ, δελ δειψζεη ζπκκεηνρή,
ηφηε ηε ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη ε νκάδα πνπ ηεξκάηηζε ζηελ πςειφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ
νκάδσλ πνπ δελ πξνθξίζεθαλ ζηελ Β’ Φάζε απφ ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα ηεο
Έλσζεο/Ξεξηθέξεηαο.
Ν ρξφλνο ηεο πξνεκηηειηθήο, εκηηειηθήο θαη ηειηθήο θάζεο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ζα
θαζνξηζηεί κε Δηδηθή Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε.
Σξφλνο δηεμαγσγήο:





4.

Ξαίδσλ απφ 3/5/2018 έσο 25/6/2018
Θνξαζίδσλ απφ 3/5/2018 έσο 25/6/2018
Πην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα Ξαίδσλ θαη Θνξαζίδσλ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018 ζα
κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.2001 θαη κεηά.
Ρελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο
πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.2002 θαη κεηά.
Ρν χςνο ηνπ θηιέ είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο
Νκνζπνλδίαο Βφιετ (FIVB) δει. γηα ηα αγφξηα 2,43 κ. θαη γηα ηα θνξίηζηα 2,24 κ.
Ππκκεηνρή ζσκαηείσλ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Ξαίδσλ θαη
Θνξαζίδσλ κε δχν ή ηξεηο νκάδεο
Ρα ζσκαηεία ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο
Ξαίδσλ – Θνξαζίδσλ θαη κε δχν ή θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
α) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζσκαηείσλ κε δχν ή ηξεηο νκάδεο ζηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα ηεο
./.
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β)

ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ΔΠΞΔ Γπη. Διιάδαο, ΔΠΞΔ Θεληξ.
Διιάδαο, ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ, ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη ησλ Ρ.Δ. ηεο Ε’ Ξεξηθέξεηαο,
απαηηείηαη:
1) Ρν ζσκαηείν πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Έλσζε/Ρ.Δ., πξηλ ηελ θιήξσζε ησλ αγψλσλ
γηα ζεψξεζε, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ ζα
αγσλίδνληαη ζε θάζε νκάδα.
Ζ ζεσξεκέλε απηή θαηάζηαζε ζα θαηαηίζεηαη καδί κε ηα δειηία αζιεηψλ-ηξηψλ
ζηνπο δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ γηα έιεγρν
2) Νη δχν ή ηξεηο νκάδεο ππνρξεσηηθά λα αγσλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ φκηιν.
3) Ζ κεηαθίλεζε αζιεηψλ-ηξηψλ απφ ηελ κία νκάδα ζηελ άιιε απαγνξεχεηαη θαη
ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή.
4) Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο νκάδεο απηέο απνθιεηζηεί απφ ην πξσηάζιεκα
ιφγσ κεδεληζκψλ (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Γεληθή Ξξνθήξπμε)
ζα ηζρχζνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. 4ε ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ δει.
αθαίξεζε ηξηψλ βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ (2017-2018)
ζηελ θαηεγνξία πνπ ζα αλήθεη θαη ε νκάδα ζα απνβιεζεί απφ ην πξσηάζιεκα. Νη
αζιεηέο-ηξηεο ηεο νκάδαο απηήο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο
αγψλεο ηεο άιιεο νκάδαο.
5) Δάλ ζηελ Β’ θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζηελ Έλσζε/Ρ.Δ. πξνθξηζνχλ θαη νη δχν ή θαη
νη ηξεηο νκάδεο, ηφηε ην ζσκαηείν ζα επηιέμεη κία κφλν νκάδα γηα λα ζπκκεηάζρεη
θαη ε άιιε νκάδα ζα απνρσξήζεη θαη ηελ ζέζε ηεο ζα ιάβεη ε νκάδα κε ηελ ακέζσο
αλψηεξε βαζκνινγία. Ρν ζσκαηείν ζα έρεη ην δηθαίσκα ζηελ νκάδα πνπ ζα
ζπκκεηάζρεη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ πξσηαζιήκαηνο λα επηιέμεη αζιεηέο-ηξηεο θαη
απφ ηελ νκάδα πνπ έρεη απνθιεηζηεί.
Πηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ θαη ΔΞΔΠ Θεζ/λίθεο ε ζπκκεηνρή
ηεο δεχηεξεο ή ηξίηεο νκάδαο ζσκαηείνπ ζα είλαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ. Νη νκάδεο
απηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκίινπο φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κφλν νη δεχηεξεο ή ηξίηεο
νκάδεο. Νη αζιεηέο/ηξηεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ 1ε νκάδα δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ 2ε ή ζηελ 3ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ. Ρα ζσκαηεία πνπ δειψζνπλ ζπκκεηνρή κε
πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο, ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ζηελ Έλσζε πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηαζιήκαηνο νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ
ηεο 1εο νκάδαο. Αζιεηήο/ηξηα ηεο 2εο θαη ηεο 3εο νκάδαο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξσηαζιήκαηνο λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 1ε νκάδα κε ζπκπιεξσκαηηθή θαηάζηαζε θαη
δελ ζα έρεη πιένλ ην δηθαίσκα λα αγσλίδεηαη κε ηε 2 ε ή ηελ 3ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ.
Ξαξαβίαζε ησλ παξαπάλσ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή.

5.

Γεληθά πεξί Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ

α)

Ζ ΔΝΞΔ κεηαβηβάδεη ζηηο Δλψζεηο/Ρ.Δ. ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε Ξξνθήξπμεο, ζηελ
νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη εηδηθνί φξνη δηεμαγσγήο ηεο Α’ Φάζεο. Ζ πξνθήξπμε ζα ηειεί ππφ
ηελ έγθξηζε ηεο ΔΝΞΔ. Γηα ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο απηήο ζηελ ΔΝΞΔ θαζψο θαη ησλ
δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Θεθ. Β παξ. β ηεο παξνχζαο. Πε
αληίζεηε πεξίπησζε νη αγψλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζα ζεσξνχληαη ΑΘΟΝΗ κε φιεο ηηο
εληεχζελ ζπλέπεηεο (π.ρ. κε πξφθξηζε νκάδσλ ζηελ επφκελε θάζε, θιπ).
Ζ Δ.Ν.ΞΔ. έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Α’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ
Ξξσηαζιήκαηνο, κεκνλσκέλεο νκάδεο άιιεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία δελ δηνξγαλψλεηαη
πξσηάζιεκα.
Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο ζηνπο αγψλεο ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Δθήβσλ (λέσλ),
Λεαλίδσλ, Ξαίδσλ & Θνξαζίδσλ ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε
αζιεηηθή πεξηβνιή ην ιηγφηεξν έμη (6) αζιεηψλ-ηξηψλ, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί.
./.

β)
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Γηα ηα ΡΑΞ ηεο Α1 Δζληθήο θαη. Αλδξψλ θαη ηεο Pre League Αλδξψλ (εθφζνλ δεκηνπξγεζεί)
ή ηεο Α2 Δζληθήο θαη. Αλδξψλ (εάλ δελ δεκηνπξγεζεί Pre League) ε ζπκκεηνρή ζην
Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα Δθήβσλ(Λέσλ) θαη ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα Ξαίδσλ είλαη
ππνρξεσηηθή. Πην ΡΑΞ πνπ δελ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην
λφκν, ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (-3) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο
Θαηεγνξίαο.
δ) Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Pre League Αλδξψλ (εθφζνλ δεκηνπξγεζεί) θαη ηεο Α2 Δζληθήο
Θαηεγνξίαο Αλδξψλ ε ζπκκεηνρή ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα Ξαίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Πην ζσκαηείν πνπ δελ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή, ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (-3)
βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο Θαηεγνξίαο.
ε) Ρα ζσκαηεία πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ Α’ Φάζε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο
Δθήβσλ(Λέσλ) – Λεαλίδσλ θαη ζηελ Α’ Φάζε ηνπ Ξαλειιήληνπ Ξξσηαζιήκαηνο Ξαίδσλ –
Θνξαζίδσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ Θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, είλαη ππνρξεσκέλα λα ιάβνπλ
κέξνο θαη λα ζπλερίζνπλ λα αγσλίδνληαη ζε φιν ην Αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
ζη) Πην ζσκαηείν πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή θαη δελ ζπκκεηάζρεη ή κεδεληζηεί ζε ΓΝ αγψλεο
ζηελ Α’ Φάζε, δηαδνρηθά ή δηαθεθνκκέλα, γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ ή απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα, ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ
(-3) βαζκψλ απφ ην Ξξσηάζιεκα ηεο Θαηεγνξίαο (Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ αληίζηνηρα) πνπ ζα
αλήθεη ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν (2017-2018), ελψ ζπγρξφλσο ε νκάδα (Δθήβσλ
ή Λεαλίδσλ ή Ξαίδσλ ή Θνξαζίδσλ) ζα απνβάιιεηαη απφ ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα (Θεθ. Δ
άξζξν 23 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ). Πε
πεξίπησζε πνπ ε αθαίξεζε ησλ ηξηψλ βαζκψλ απφ ηα πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ,
αληίζηνηρα, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν, ε πνηλή ζα
εθαξκνζηεί ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019.
Πηε Β’ Φάζε ζην ζσκαηείν πνπ δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ή δειψζεη ζπκκεηνρή θαη δελ
ζπκκεηάζρεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
23 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
δ) Πηνπο αγψλεο ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο Δθήβσλ(λέσλ) – Λεαλίδσλ θαη Ξαίδσλ Θνξαζίδσλ ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 19 πεξ. 1β ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ζέζεσλ ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην Θεθάιαην Β παξ. ε3 ηεο παξνχζαο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη ζηα ζσκαηεία φηη γηα ηελ εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηαθξίζεσλ ηεο Γ.Γ.Α γηα
λίθεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ λ.2725/99 φπσο ηζρχεη θαη αθνξνχλ ζε εγρψξηεο
δηνξγαλψζεηο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην Πσκαηείν λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα πνπ επεηεχρζε ε δηάθξηζε.
ζ) Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλνο έσο δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ. Πηελ
πεξίπησζε δήισζεο ζην Φχιιν Αγψλνο δεθαηξηψλ (13) ή δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ
είλαη ππνρξεσηηθή ε δήισζε δχν (2) Ιίκπεξν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νκάδα πνπ δειψζεη δψδεθα (12) αζιεηέο ζην Φχιιν Αγψλνο έρεη
δηθαίσκα λα δειψζεη έσο δχν (2) Ιίκπεξν, ελψ εάλ δειψζεη έληεθα (11) αζιεηέο ή
ιηγφηεξνπο έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη έλα (1) Ιίκπεξν.
η) Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 γηα ηελ πξφθξηζε ησλ νκάδσλ (εθηφο ησλ
πξσηαζιεηψλ) ζηε Β’ Φάζε ηνπ αληίζηνηρνπ Ξαλειιήληνπ αλαπηπμηαθνχ πξσηαζιήκαηνο,
ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία ησλ Δλψζεσλ/Ξεξηθεξεηψλ.

./.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ
Ροπικά Ξρωηαθλήμαηα
Ανδρών, Γσναικών, Ξαμπαίδων, Ξαγκοραζίδων
Ροσρνοσά Κίνι Βόλεϊ
1.

ΑΛΓΟΩΛ - ΓΛΑΗΘΩΛ
Ρνπηθή θαηεγνξία ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ (κφλν γπλαηθψλ), ΔΞΔΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ, ΔΠΞΔ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (κφλν γπλαηθψλ), ΔΠΞΔ ΘΔΛΡΟ. ΔΙΙΑΓΑΠ (κφλν Γπλαηθψλ), ΔΠΞΔ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, Ρνπηθή Θαηεγνξία 2 ΔΠΞΑΑΑ θαη ΔΞΔΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ θαη Ρνπηθή
Θαηεγνξία 3 Γπλαηθψλ ΔΠΞΑΑΑ
α) Σξφλνο θαη ινηπνί φξνη δηεμαγσγήο ζα θαζνξηζηνχλ κε Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο, νη νπνίεο
ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΝΞΔ. Γηα ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο απηήο ζηελ ΔΝΞΔ
θαζψο θαη ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Θεθ. Β παξ. β
ηεο παξνχζαο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε νη αγψλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζα ζεσξνχληαη
ΑΘΟΝΗ κε φιεο ηηο εληεχζελ ζπλέπεηεο (π.ρ. κε πξφθξηζε νκάδσλ ζηελ επφκελε
θάζε, θιπ).
Ππκκεηέρνπλ νη νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή.
β) Ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα αλέιζνπλ ζηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθφ
Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα (αλά φκηιν) απφ ηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία ηεο Έλσζεο, ζα
αλαθνηλσζεί κε ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηεο Β’ Δζληθήο Θαηεγνξίαο – Δζληθνχ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξσηαζιήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο
Έλσζεο. Νκνίσο ην ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα
ππνβηβαζηνχλ ζηελ Ρνπηθή Θαηεγνξία.
γ) Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο ζηνπο αγψλεο ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν, κε αζιεηηθή πεξηβνιή ην ιηγφηεξν έμη (6) αζιεηψλ-ηξηψλ, φπσο νξίδνπλ νη
θαλνληζκνί.
δ) Πηα πξσηαζιήκαηα ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 19
πεξ. 1β ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ζέζεσλ ζε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Θεθάιαην Β παξ. ε3 ηεο παξνχζαο.
ε) Ζ ακνηβή ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγψλα (Α’ δηαηηεηήο, Β’ Γηαηηεηήο, Πεκεησηήο) ζε
φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα
θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηνπο
παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, είηε απεπζείαο ζηνπο παξάγνληεο ηνπ
αγψλα είηε κέζσ ηεο Έλσζεο ή ηνπηθήο επηηξνπήο.
Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ
παξαγφλησλ ηνπ αγψλα βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα
αλαινγνχληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά
ακνηβήο θαη ηε δαπάλε κεηαθίλεζεο, δηακνλήο-δηαηξνθήο (φπνπ ρξεηάδεηαη) ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα ράλεη
ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί ηξεηο
(3) θνξέο, ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα κεδελίδεηαη, ππφ ηελ
έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ κε φιεο ηηο εληεχζελ πξνβιεπφκελεο
βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
./.

- 15 ζη) Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ, νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, επηβαξχλνπλ ηα
ζσκαηεία.
δ) Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλνο έσο δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ. Πηελ
πεξίπησζε δήισζεο ζην Φχιιν Αγψλνο δεθαηξηψλ (13) ή δεθαηεζζάξσλ (14)
αζιεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε δήισζε δχν (2) Ιίκπεξν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νκάδα πνπ δειψζεη δψδεθα (12) αζιεηέο ζην Φχιιν Αγψλνο έρεη
δηθαίσκα λα δειψζεη έσο δχν (2) Ιίκπεξν, ελψ εάλ δειψζεη έληεθα (11) αζιεηέο ή
ιηγφηεξνπο έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη έλα (1) Ιίκπεξν
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ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ - ΞΑΓΘΝΟΑΠΗΓΩΛ
Ρα παξαπάλσ πξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ Δλψζεσλ.
Σξφλνο δηεμαγσγήο: απφ 1/11/2017 έσο 31/5/2018
Δθηζηάηαη ζηηο Δλψζεηο/ΡΔ ε πξνζνρή ζηελ έγθαηξε έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ
Ξακπαίδσλ – Ξαγθνξαζίδσλ ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αξγφηεξα απφ 1/12/2017.
Δπίζεο, παξαθαινχληαη νη Δλψζεηο/Ρ.Δ. θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο
λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν κεγαιχηεξνο θαηά ην
δπλαηφλ αξηζκφο αγψλσλ αλά ζσκαηείν θαζψο θαη ε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ αθφκα θαη γηα ηα
ζσκαηεία πνπ δελ ζα πξνθξηζνχλ ζε επφκελε θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ ζε αγψλεο γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απηφ εθηθηφ. Δπίζεο λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ αγψλσλ.
Γηα ηε Ε’ Ξεξηθέξεηα ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηα πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ.
Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ζα θαζνξηζηεί κε ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε.
Ζ Δ.Ν.ΞΔ. έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη ζην Ρνπηθφ-Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα,
κεκνλσκέλεο νκάδεο άιιεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία δελ δηνξγαλψλεηαη πξσηάζιεκα.
Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο ζηνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ Ξακπαίδσλ & Ξαγθνξαζίδσλ
ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε αζιεηηθή πεξηβνιή ην ιηγφηεξν έμη
(6) αζιεηψλ-ηξηψλ φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλνο έσο δεθαηεζζάξσλ (14) αζιεηψλ-ηξηψλ.
Πηνπο αγψλεο, ε ακνηβή θαη ηα έμνδα θίλεζεο ή νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηψλ, θαζνξίδνληαη
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηεο δηνξγαλψηξηαο Έλσζεο/ΡΔ κε ηνλ αληίζηνηρν ΠΓΞΔ, βαξχλνπλ ην
γεπεδνχρν ζσκαηείν θαη θαηαβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα ζπκθσλεζέληα πνζά ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα ράλεη ηνλ
αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί παξαπάλσ απφ
ηξεηο (3) θνξέο ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα κεδελίδεηαη, ππφ ηελ
έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο
θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ κε φιεο ηηο εληεχζελ πξνβιεπφκελεο βαζκνινγηθέο
ζπλέπεηεο.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ, νη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, επηβαξχλνπλ ηα ζσκαηεία.
Πχζηεκα Γηεμαγσγήο: Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ Ξακπαίδσλ Ξαγθνξαζίδσλ ζα θαζνξηζηεί κε ηηο Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο. Πην ζσκαηείν πνπ δειψζεη
ζπκκεηνρή θαη δελ ζπκκεηάζρεη ή κεδεληζηεί ζε ΓΝ αγψλεο, δηαδνρηθά ή δηαθεθνκκέλα,
γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 22 ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ή απνρσξήζεη απφ ην
./.
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πξσηάζιεκα, ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (-3) βαζκψλ απφ ην Ξξσηάζιεκα ηεο
Θαηεγνξίαο (Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ αληίζηνηρα) πνπ ζα αλήθεη ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή
πεξίνδν (2017-2018), ελψ ζπγρξφλσο ε νκάδα (Ξακπαίδσλ ή Ξαγθνξαζίδσλ) ζα
απνβάιιεηαη απφ ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα (Θεθ. Δ άξζξν 23 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ). Πε πεξίπησζε πνπ ε αθαίξεζε ησλ ηξηψλ
βαζκψλ απφ ηα πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ, αληίζηνηρα, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν, ε πνηλή ζα εθαξκνζηεί ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν
2018-2019.
Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ αλά ζσκαηείν πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Ρνπηθά
Ξξσηαζιήκαηα Ξακπαίδσλ-Ξαγθνξαζίδσλ, αξκφδηεο λα απνθαζίζνπλ είλαη νη Δλψζεηο,
θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη δηεμαγσγήο απφ ηελ ΔΝΞΔ. Γηα ηνπο φξνπο
ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ απηψλ ζηα πξσηαζιήκαηα ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Θεθ.
Γ πεξ. 3 ηεο παξνχζαο.
Κανόνερ Αγώνυν για ηα ππυηαθλήμαηα εκηόρ ζςναγυνιζμού (ΔΠΑΑΑ, ΔΠΔΓΑ,
ΔΠΔ Θεζζαλονίκηρ):
1. δελ επηηξέπεηαη ζπκκεηνρή αζιεηή / αζιήηξηαο ζαλ Libero
2. δελ επηηξέπεηαη ζέξβηο ησλ αζιεηψλ / αζιεηξηψλ κε άικα. Ν αζιεηήο/ηξηα ζα πξέπεη
λα έρεη ηα πφδηα ζηαζεξά ζην έδαθνο. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο/ηξηα θάλεη ζέξβηο κε
άικα ε νκάδα ράλεη ηνλ πφλην
3. νη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ππνρξεσηηθά δπν (2) έσο έμη (6) παζαδφξνπο (ρσξίο
δηείζδπζε) θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ελφο παζαδφξνπ.
Πηα πξσηαζιήκαηα ζα ηζρχζεη ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Θεθ. Δ άξζξν 19 πεξ. 1β
ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ζέζεσλ ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ηζρχνπλ
ηα αλαθεξφκελα ζην Θεθάιαην Β παξ. ε3 (εθηφο ηεο πεξ. 5α) ηεο παξνχζαο.
Πηα πξσηαζιήκαηα Ξακπαίδσλ θαη Ξαγθνξαζίδσλ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018 ζα
κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.2002 θαη κεηά θαη αζιήηξηεο πνπ
γελλήζεθαλ απφ 1.1.2003 θαη κεηά.
Ρελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ
απφ 1.1.2003 θαη κεηά θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ 1.1.2004 θαη κεηά.
Ρν χςνο ηνπ θηιέ θαζνξίδεηαη γηα αγφξηα 2,35 κ. θαη γηα ηα θνξίηζηα 2,20 κέηξα.

Παμπαίδυν Junior
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ 1.1.2005 έσο 31.12.2007
 Ρα ζσκαηεία ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε δχν ή θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ν θάζε
αζιεηήο ζα αγσλίδεηαη ζε κία κφλν νκάδα. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ αζιεηή απφ ηελ
κία νκάδα ζηελ άιιε.
 Πηελ θάζε νκάδα ζα αγσλίδνληαη ηέζζεξηο (4) αζιεηέο (4Σ4), ελψ σο πξνζέιεπζε νκάδαο
ζηνλ αγψλα ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε αζιεηηθή πεξηβνιή ην
ιηγφηεξν έμη (6) αζιεηψλ (Θεθ. Γ’ άξζξν 14 Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη
Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ).
 Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 6 κ. Σ 6 κ.
Ρν γήπεδν θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ βφιετ κε απιή ραξηνηαηλία, είηε απφ
ηελ πιεπξά ηνπ Α’ Γηαηηεηή είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Β’ Γηαηηεηή.
 Ύςνο θηιέ: 2,10 κ.
 Βάξνο κπάιαο: έσο 230 γξ.
 Γηάξθεηα αγψλα: 3 ληθεθφξα ζεη ησλ 21 πφλησλ (κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 2 πφληνπο). Πε
πεξίπησζε 2-2 ζεη δηεμάγεηαη 5ν ζεη ζηνπο 15 πφληνπο (κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 2 πφληνπο)
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Κανόνερ Αγώνυν:
1. δελ επηηξέπεηαη ζπκκεηνρή αζιεηή ζαλ Libero
2. δελ επηηξέπεηαη ζέξβηο ησλ αζιεηψλ κε άικα (jumb ζέξβηο, jump float ζέξβηο). Πε
αληίζεηε πεξίπησζε ε νκάδα ράλεη ηνλ πφλην
Ρν Ρκήκα Αλάπηπμεο ΔΝΞΔ ζα δψζεη αλαιπηηθέο νδεγίεο, ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
γεπέδνπ, φζν θαη γηα ην αγσληζηηθφ ζχζηεκα.
Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ γηα ην πξσηάζιεκα Ξακπαίδσλ.

3. Γεληθά πεξί Ρνπηθψλ Ξξσηαζιεκάησλ
α) ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΠΔ ΘΙΔΗΠΡΑ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΑ. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ
πφιε – έδξα θάπνηνπ ζσκαηείνπ δελ ππάξρεη Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην, νη αγψλεο ζα
δηεμαρζνχλ ζην θνληηλφηεξν Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πνπ ζα βξεζεί κε επζχλε ηνπ
ζσκαηείνπ, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηφηε ζα δίλεηαη έγθξηζε απφ
ηελ ΘΔΞ/ΔΝΞΔ.
4.







ΚΗΛΗ - ΒΝΙΔΪ
Όινη νη αγψλεο Κίλη Βφιετ ζα γίλνληαη απφ 1/9/2017 έσο 31/5/2018
Νη αγψλεο Κίλη Βφιετ ζα δηεμάγνληαη κε κνξθή Ρνπξλνπά θαη κε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ (4)
έσο έμη (6) νκάδσλ απφ φκνξεο πεξηνρέο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ Δλψζεσλ ή Ρνπηθψλ
Δπηηξνπψλ, φπνπ ππάξρνπλ, ή Νξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Νκνζπνλδίαο, ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ δελ ππάξρνπλ Δλψζεηο ή Ρνπηθέο Δπηηξνπέο.
Ζ θάζε Έλσζε / Ρνπηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα δηνξγαλψζεη ππνρξεσηηθά δχν (2) κεγάια
ηνπξλνπά Κίλη Βφιετ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ηεο Έλσζεο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ.
Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ΓΠ ζα κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα πεξηνξίδεη ην εγθεθξηκέλν πνζφ
επηρνξήγεζεο ηεο Έλσζεο/Ρνπηθήο Δπηηξνπήο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Ρα Ρνπξλνπά Κίλη Βφιετ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 ζα δηεμαρζνχλ ζε ηξία
αγσληζηηθά επίπεδα κε ηνπο πην θάησ θαλνληζκνχο:
α) Μίνι Βόλεφ 1 (Family Game – 1ο επίπεδο δεξιοηήηυν-Γοκιμαζηικό)
Ζιηθηαθή θαηεγνξία: 6-8 εηψλ (Α’ & Β΄ Γεκνηηθνχ). Γεθηά είλαη θαη ηα παηδηά λεπηαθήο
ειηθίαο.
Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 4.5κ. Σ 4.5κ.
Ύςνο θηιέ:
1.50-1.80 κ (εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ)
Βάξνο κπάιαο:
70-100γξ.
Γηάξθεηα αγψλα:
10΄
Ρξφπνο παηρληδηνχ: 3Σ3 αζιεηέο
Νη αζιεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα παίξλνπλ απφ ηνλ
εκςπρσηή ηνπο ηνλ αξηζκφ ηνπο (1,2,3). Μεθηλά ην παηρλίδη ν Λν 1
αζιεηήο ηεο Α νκάδαο πνπ ηνπνζεηεί ην ζψκα ηνπ έλα κέηξν
καθξηά απφ ην θηιέ (θαιφ είλαη λα ππάξρεη έλα ζεκάδη θάησ).
Θξαηψληαο ηε κπάια ζηα ρέξηα ηνπ απφ θάησ (ζέζε καλζέηαο) ηελ
ειεπζεξψλεη θάζεηα πξνο ηα πάλσ θαη ηελ ρηππάεη κε ην έλα ρέξη
πξνο ηε δψλε ηεο αληίπαιεο νκάδαο (νκάδα Β). Ζ Β νκάδα θεξδίδεη
./.

- 18 πφλην α) αλ πηάζεη ηε κπάια ζηνλ αέξα ή β) αλ γίλεη ιάζνο απφ ηελ
Α νκάδα (πρ πέξαζκα άνπη ή θάησ απφ ην θηιέ). Ζ Α νκάδα
θεξδίδεη πφλην α) αλ ε κπάια κεηά ηελ επίζεζε ηνπ αζιεηή 1
θαηαιήμεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηεο νκάδαο Β. Ρν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηνλ αζιεηή Λν1 ηεο Β νκάδαο.
Αθνινπζεί ν αζιεηήο Λν 2 ηεο Α νκάδαο θνθ
Πε πεξίπησζε παξνπζίαο λεπίσλ αιιά θαη παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ
θαηαθηήζεη ηε δεμηφηεηα «ειεπζεξψλσ ζηνλ εαπηφ κνπ θάζεηα πξνο
ηα πάλσ θαη ρηππψ ηε κπάια κε ην έλα ρέξη» ππάξρεη ν εκςπρσηήο
πνπ ζα έρεη ην ξφιν ηεο έλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ (ζα ειεπζεξψλεη ηε
κπάια ζην παηδί πνπ έρεη ζεηξά λα επηηεζεί). Αλ θαη απηφ είλαη
δχζθνιν γηα θάπνηα παηδηά ηφηε ν εκςπρσηήο ζα πξέπεη λα θξαηά
ηε κπάια ζηνλ αέξα κε ην έλα ηνπ ρέξη θαη ην παηδί λα δνθηκάδεη κε
ζηεκέλε κπάια πνπ είλαη πην εχθνινο ζηφρνο
Ν εκςπρσηήο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη θνληά ζηνπο αζιεηέο γηα λα
ππνζηεξίδεη ηα παηδηά ζηε πξνζπάζεηά ηνπο, λα κεηξάεη ην ζθνξ
αιιά θαη ην ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ αγψλα (10 ιεπηά).
β) Μίνι Βόλεφ 2 (Γεύηεπο επίπεδο δεξιοηήηυν)
Ζιηθηαθή θαηεγνξία: 9-10 εηψλ (Γ’ & Γ’ Γεκνηηθνχ). Γεθηά είλαη θαη ηα παηδηά 8 εηψλ
(Β’ Γεκνηηθνχ) αλ νη δεμηφηεηέο ηνπο δηθαηνινγνχλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε απηφ ην επίπεδν.
Γηαζηάζεηο γεπέδνπ: 4.5κ. Σ 4.5κ.
Ύςνο θηιέ:
2.00κ.
Βάξνο κπάιαο:
180-210γξ ή 230 γξ.
Γηάξθεηα αγψλα:
1 Πεη ζηνπο 25 πφληνπο ή 2 ληθεθφξα ζεη ζηνπο 15 πφληνπο.
Ρξφπνο παηρληδηνχ:
3Σ3 αζιεηέο. Ξηάζηκν/πέηαγκα (πάζα απφ επάλσ) ηεο κπάιαο
(ρσξίο βήκαηα) ή πηάζηκν/πέηαγκα (πάζα απφ επάλσ) κφλν ηεο
1εο κπάιαο.
πνρξεσηηθή αιιαγή παίθηε ζε θάζε πεξηζηξνθή ζηε ζέζε ηνπ
ζέξβηο
(δειαδή
λα
κπαίλεη
κε
ηε
ζεηξά
έλαο/κηα
αλαπιεξσκαηηθφο/ή κε ζθνπφ λα ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ φια ηα
παηδηά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ).
Πέξβηο κφλν απφ θάησ.
γ) Μίνι Βόλεφ 3 (καλύηεπο επίπεδο δεξιοηήηυν)
Ζιηθηαθή θαηεγνξία: 11-12 εηψλ (Δ’ & ΠΡ’ Γεκνηηθνχ). Γεθηά είλαη θαη κηθξφηεξα
παηδηά 10 εηψλ αλ νη δεμηφηεηέο ηνπο δηθαηνινγνχλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε απηφ ην επίπεδν.
Γηαζηάζεηο γεπέδνπ:
Βάξνο κπάιαο:
Γηάξθεηα αγψλα:
Ρξφπνο παηρληδηνχ:

4,5κ. Σ 6κ. Ύςνο θηιέ: 2.10κ.
230 γξ. Ή θαλνληθφ (280γξ) αλ δελ ππάξρεη ε πξψηε θαηεγνξία
κπάιαο.
2 ληθεθφξα ζεη 25 πφλησλ.
3Σ3 Αγφξηα/Θνξίηζηα
 Ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ αγσληζηηθνχ Βφιετ (πεξηζηξνθή
αζιεηψλ).
 Πέξβηο: Κφλν απφ θάησ ή ελαιιάμ απφ πάλσ θαη απφ θάησ.
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- 19  Αλαιπηηθά γηα ην ελαιιάμ ζέξβηο:
o Ν/ε αζιεηήο/ηξηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ζέξβηο απφ πάλσ θαη
ε νκάδα ηνπ/ηεο θεξδίζεη πφλην (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν),
εθηειεί ην επφκελν ζέξβηο ηνπ/ηεο απφ θάησ.
o Ζ ελαιιαγή ζην είδνο ζέξβηο (απφ πάλσ θαη απφ θάησ)
ζπλερίδεηαη φζν ζεξβίξεη ν ίδηνο/α αζιεηήο/ηξηα.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ
ΘΞΔΙΙΑ ΔΙΙΑΓΑΠ ΑΛΓΟΩΛ – ΓΛΑΗΘΩΛ
Νη νκάδεο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα θαζνξηζηνχλ κε Ππκπιεξσκαηηθή Γεληθή
Ξξνθήξπμε, δεδνκέλνπ φηη αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία ή κε ηεο Pre League Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ
ΙΝΗΞΔΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΩΠΔΗΠ
1.

Super Cup Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ
Θα δηεμαρζεί αγψλαο Super Cup Αλδξψλ κεηαμχ ηεο Ξξσηαζιήηξηαο Νκάδαο θαη ηεο
Θππειινχρνπ νκάδαο, εθφζνλ απηφ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ΔΝΞΔ-ΔΠΑΞ, πνπ έρνπλ απφ
θνηλνχ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο. Ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ζα γίλεη έγθαηξα γλσζηφο.
Δπεηδή Ξξσηαζιήηξηα Νκάδα Γπλαηθψλ θαη Θππειινχρνο Διιάδαο Γπλαηθψλ είλαη ε ίδηα
νκάδα δελ ζα δηεμαρζεί αγψλαο Super Cup Γπλαηθψλ.

2. All Star Game Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ
Δθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, ελδέρεηαη λα γίλεη.
Πηελ πεξίπησζε απηή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ All Star Game Αλδξψλ έρεη ε
ΔΠΑΞ, ελψ ηνπ All Star Game Γπλαηθψλ ε ΔΝΞΔ θαη ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπο
ζα γίλεη έγθαηξα γλσζηφο.
3.

Ξαλειιήλην Ρνπξλνπά Ξακπαίδσλ - Ξαγθνξαζίδσλ
Ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο αλά Φάζε ζα θαζνξηζηεί κε ηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε ηνπ
Ρνπξλνπά.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε
ΓΔΛΗΘΑ ΞΔΟΗ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ
ΞΝ ΓΗΝΟΓΑΛΩΛΝΛ ΝΗ ΔΛΩΠΔΗΠ/Ρ.Δ.
α) Oη Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε
ζηελ ΔΝΞΔ. Ρν Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. ή ε Δ.Δ./Δ.Ν.ΞΔ. επηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο κε
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- 20 θξηηήξηα ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ παξνχζα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο θαη
αθνινχζσο αλαθνηλψλεη εγγξάθσο ζηνπο δηνξγαλσηέο ηελ έγθξηζε ή ηε κε έγθξηζε ησλ
πξνθεξχμεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ.
β) Πε πεξίπησζε δηεμαγσγήο πξσηαζιήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε πξνθήξπμε δελ ζα έρεη
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηελ ΔΝΞΔ, ζχκθσλα κε ηα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
νξηδφκελα, ή δελ έρεη γίλεη ελαξκφληζε ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ λ. 2725/1999
φπσο ηζρχεη, ε φιε δηνξγάλσζε ζεσξείηαη ΑΘΟΖ, κε φιεο ηηο εληεχζελ ζπλέπεηεο (π.ρ. κε
πξφθξηζε νκάδσλ ζε Ξαλειιήληα πξσηαζιήκαηα ή Ξξσηαζιήκαηα Ξεξηθεξεηψλ, κε
θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηελ Έλσζε/Ρ.Δ. θιπ).
γ) Πε φπνηα δηνξγάλσζε ρξεηαζηεί (πρ. Θχπειιν Διιάδνο Αλδξψλ-Γπλαηθψλ, Ξαλειιήλην
Ξξσηάζιεκα θιπ), ε ΘΔΞ/ΔΝΞΔ ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθέο Αγσλφδηθεο Δπηηξνπέο γηα ηε
δηεμαγσγή ηνπο, ησλ νπνίσλ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ζα θαζνξίδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ ην Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. θαη ζα αλαθνηλψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο Δηδηθέο
Ξξνθεξχμεηο.

ΜΔΡΟ Β
Γενικοί Κανόνερ πεπί διοπγανώζευν
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ
ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΓΖΞΔΓΑ, ΑΓΔΗΔΠ ΑΓΩΛΩΛ
1. α) Ρα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πξσηάζιεκα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ
Γηνξγαλψηξηα αξρή δήισζε ζπκκεηνρήο ζην αληίζηνηρν Ξξσηάζιεκα, φπσο αλαθέξεηαη
ζην Θεθάιαην Β άξζξν 9 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο.
β) Ζ δήισζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γελ.
Γξακκαηέα ηνπ Πσκαηείνπ, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα ζα αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν πνπ
πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Πσκαηείνπ.
Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ην Πσκαηείν δέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο
φξνπο απηήο ηεο Ξξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γεληθνχ
Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ
Θαλνληζκψλ ηεο Δ.Ν.ΞΔ. θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ επίιπζεο αζιεηηθψλ δηαθνξψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ αζιεηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο Θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δήισζε απνηειεί ζχκβαζή αλεπηθχιαθηεο πξνζρψξεζεο ηνπ δεινχληνο
ζσκαηείνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη Θαλνληζκψλ. Πε
πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο ε δήισζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη απφ ηελ, θαηά
πεξίπησζε, δηνξγαλψηξηα αξρή.
Κε ηελ ππνβνιή ηεο παξαπάλσ δήισζεο, ζπλάπηεηαη ζχκβαζε ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο
νθείιεη λα ηεξεί ην ζπκκεηέρνλ ζσκαηείν.
Πσκαηείν πνπ δελ ζα ππνβάιιεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο
ζα απνθιεηζηεί απφ ην Ξξσηάζιεκα.
2. α) Όινη νη αγψλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γήπεδα πνπ ζα δειψζνπλ ηα ζσκαηεία θαη ζα
εγθξίλεη ε ΔΝΞΔ γηα ηα πξσηαζιήκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο, ή ε ΔΠΑΞ γηα ην πξσηάζιεκα
ηεο Α1 Δζληθήο θαη. Αλδξψλ ή ε αληίζηνηρε Έλσζε ή Ρνπηθή Δπηηξνπή γηα ηα πξσηαζιή./.

- 21 καηα πνπ δηνξγαλψλνπλ απηέο, ζχκθσλα κε φηη αλαθέξεηαη ζην Θεθάιαην Γ άξζξα 12, 13
θαη 14 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
β) Πχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ Θεθάιαην, φια ηα Πσκαηεία είλαη
ππνρξεσκέλα, κέζα ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην αληίζηνηρν Ξξσηάζιεκα, λα
αλαθέξνπλ ην γήπεδν πνπ ζα αγσλίδνληαη θαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηε δήισζε,
έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ γεπέδνπ πνπ λα αλαθέξεη φηη ην γήπεδν απηφ παξαρσξείηαη
γηα αγψλεο Ξεηνζθαίξηζεο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Δηδηθά γηα ηα ζσκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ, Pre League
Αλδξψλ (εθφζνλ δεκηνπξγεζεί), Pre League Γπλαηθψλ (εθφζνλ δεκηνπξγεζεί), Α2 Δζληθή
Θαηεγνξία Αλδξψλ θαη Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνζηαιεί
ην παξαπάλσ έγγξαθν παξαρψξεζεο ρξήζεο, ε δήισζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε
εθθξεκφηεηα θαη εάλ δελ ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
θιήξσζε, ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε κε απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ παξαρψξεζεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηε κε
αδεηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, νπφηε ζα επηιακβάλεηαη ην Γ.Π. ηεο ΔΝΞΔ.
γ) Θαλέλαο αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΝΞΔ, δελ ζα δηεμαρζεί ζε γήπεδν πνπ
ζηεξείηαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηφ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο ΔΝΞΔ.
Αληίζηνηρα νη Δλψζεηο θαη νη Ρ.Δ. ιακβάλνληαο ππφςε ην λφκν θαη ηηο πνηληθέο επζχλεο, ζα
πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα γηα ηα πξσηαζιήκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηελ απφθαζή ηνπο ζηελ Δηδηθή Ξξνθήξπμε.
δ) Πε φια ηα γήπεδα πξέπεη:
- λα ππάξρεη νξηνζεηεκέλε ε γξακκή ηνπ πξνπνλεηή ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο
FIVB
- λα ππάξρνπλ αξηζκεκέλεο ηακπέιεο αιιαγήο παηθηψλ απφ λνχκεξν 1 κέρξη θαη
λνχκεξν 20
- λα ππάξρεη θνπδνχλη ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο γηα ηηο αιιαγέο ησλ παηθηψλ
3. α) Νη άδεηεο ηέιεζεο αγψλσλ εθδίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ζέκαηα
αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ζηε νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο (άξζξν 22 λ. 4049/2012), κε θξνληίδα ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ.
β) Πε πεξίπησζε αλαβνιήο ηέιεζεο αγψλα γηα νπνηαδήπνηε αηηία, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε
λέαο άδεηαο δηεμαγσγήο αγψλα, αιιά ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψζεη ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε λέα εκεξνκελία θαη ψξα ηέιεζήο ηνπ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ
ΠΛΘΔΠΖ ΞΑΓΘΝ ΝΚΑΓΑΠ
Κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο θαλνληζκνχο παηδηάο θαη κε δεδνκέλν ηνλ αξηζκφ ησλ
θαζηζκάησλ γηα ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο παίθηεο-ηξηεο κέρξη πέληε (5) άηνκα, θαηά ηελ θξίζε
ηεο νκάδαο, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ πάγθν εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηαπηφηεηεο πνπ
ζα εθδνζνχλ απφ ηε δηνξγαλψηξηα (ΔΝΞΔ ή ΔΠΑΞ ή ΔΠΞΔ ή Ρ.Δ.), νη νπνίνη ζα έρνπλ κία απφ
ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:
1) Ν πξνπνλεηήο
2) Ν βνεζφο πξνπνλεηή
3) Ν θπζηνζεξαπεπηήο ή γηαηξφο ή γπκλαζηήο
4) Ν έθνξνο
5) ν θξνληηζηήο
./.
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6) Ν ζηαηηζηηθνιφγνο
Όια ηα άηνκα απηά ή φζα επηζπκνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο Νκάδαο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο πνπ
εθδίδεηαη απφ ην δηνξγαλσηή (ΔΝΞΔ ή Έλσζε/ΡΔ) ή ζε πεξίπησζε πξνπνλεηή απφ ηνλ ΠΔΞΞΔ
θαη ην νπνίν ζα θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Ρα άηνκα απηά πξέπεη λα
έρνπλ ηηο παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε, πξνυπνζέζεηο:
- Ξροπονηηής και Βοηθός Ξροπονηηή: πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην δειηίν ηαπηφηεηαο
πξνπνλεηνχ πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηνλ Θαλνληζκφ
Ξξνπνλεηψλ.
- Για ηον Φσζιοθεραπεσηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Πρνιήο Φπζηνζεξαπεπηψλ. Γηα ηελ
απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Γσμναζηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Ρ.Δ.Φ.Α.Α. ή ηζφηηκεο ζρνιήο. Γηα ηελ απφδεημε
ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Ηαηρό: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Ηαηξηθήο Πρνιήο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ.
- Για ηον Φρονηιζηή: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζφο Ξξνπνλεηνχ ζε Φχιιν Αγψλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.
- Για ηον Έθορο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζφο Ξξνπνλεηνχ
ζε Φχιιν Αγψλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.
- Για ηον Πηαηιζηικολόγο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί σο
πξνπνλεηήο ή βνεζφο πξνπνλεηή ζε άιιε νκάδα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
Ν Α’ θαη ν Β’ Γηαηηεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γπκλαζίαξρν ηνπ αγψλα (φπνπ ππάξρεη), πξέπεη
λα δεηήζνπλ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ηα άηνκα πνπ ζα θαζίζνπλ ζηνλ πάγθν θαη λα δεηήζνπλ ηα
Δηδηθά Γειηία Ραπηφηεηάο ηνπο γηα έιεγρν. Πηελ ζπλέρεηα ζα επηζηξέθνπλ ηα Γειηία Ραπηφηεηαο
θαη ζα δεηνχλ λα θέξνληαη απφ ηα άηνκα απηά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
Νπνηνζδήπνηε δελ θέξεη καδί ηνπ ην Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο, δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φηη βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν άηνκν ην νπνίν δελ έρεη ην δηθαίσκα απηφ, πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ακέζσο θαη ην
γεγνλφο λα αλαθέξεηαη ζηηο Δθζέζεηο ηνπ Γπκλαζίαξρνπ (φπνπ ππάξρεη) θαη ηνπ Α’ δηαηηεηή.
Πηηο Δθζέζεηο απηέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ Άξζξνπ
απηνχ (δηαθνξά ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο κε ην άηνκν πνπ ηελ θέξεη, επεηζφδηα απφ ηα άηνκα απηά
θιπ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη άηνκν βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν Νκάδαο, ρξεζηκνπνηψληαο
Γειηίν ηαπηφηεηαο άιινπ αηφκνπ, ηφηε ην Γειηίν απηφ αλαθαιείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018 θαη δελ κπνξεί λα εθδνζεί άιιν γηα ην άηνκν πνπ ην έθεξε.
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρεη εθδνζεί Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηφηε αλαθαινχληαη φια ηα Δηδηθά Γειηία Ραπηφηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ
αθαηξνπκέλνπ παξάιιεια ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο λεψηεξνπ Γειηίνπ ζην ζσκαηείν απηφ γηα
ην ππφινηπν ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018. Δπίζεο ζην άηνκν πνπ ην έθεξε δελ κπνξεί
λα εθδνζεί άιιε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.
Γηα ηνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη κε επζχλε ησλ Δλψζεσλ θαη ησλ
Ρνπηθψλ Δπηηξνπέο, ε δηνξγαλψηξηα Έλσζε/ΡΔ ζα εθδίδεη «Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο» γηα ην
θάζε ζσκαηείν θαη φρη γηα ην θάζε ηκήκα ηνπ ζσκαηείνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνπνλεηψλ πνπ
ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θάξηα πξνπνλεηή ηνπ ΠΔΞΞΔ.

./.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η
ΚΞΑΙΔΠ ΑΓΩΛΩΛ
Όια ηα πξσηαζιήκαηα Δζληθψλ Θαηεγνξηψλ ζα δηεμαρζνχλ κε κπάιεο MIKASA ή MOLTEΛ ή
GALA (εθηφο ηεο Α1 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ) θαη φια ηα ηνπηθά κε κπάιεο MIKASA ή
MOLTEΛ ή GALA πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηεζλή Νκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο ή WILSON
(κφλν ε Α’ Φάζε ησλ Ξαλειιελίσλ αλαπηπμηαθψλ Ξξσηαζιεκάησλ θαη Ρνπηθά ΞακπαίδσλΞαγθνξαζίδσλ). Νη θαηεγνξίεο ησλ κπαιψλ αλά πξσηάζιεκα είλαη:
Ππυηάθλημα
Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ
Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ

Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ
Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ
Β’ Δζληθή Θαηεγνξία-Ξεξηθεξεηαθφ
Ξξση/κα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ
Ρνπηθέο Θαηεγνξίεο
Αλδξψλ-Γπλαηθψλ
Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα
Δθήβσλ(λέσλ) & Λεαλίδσλ

MIKASA
MVA 200
MVA 200
MVA 200
MVA 300
MVA 200
MVA 300
MVA 200
MVA 200
MVA 200
MVA 300
MVA 200
MVA 300
MVA 200
MVA 300

Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα
Ξαίδσλ & Θνξαζίδσλ

MVA 200
MVA 300

Ρνπηθφ Ξξση/κα Ξακπαίδσλ &
Ξαγθνξαζίδσλ

MVA 200
MVA 300

Θχπειιν Διιάδαο Αλδξψλ
Θχπειιν Διιάδαο Γπλαηθψλ

MOLTEN
V5M5000
V5M5000

GALA
--BV5591S

WILSON
-----

V5M5000

BV5591S

---

V5M5000

BV5591S

---

V5M5000
V5M5000

BV5591S
BV5591S

-----

V5M5000

BV5591S

---

V5M5000

BV5591S

---

V5M4000
V5M5000

BV5591S
BV5461S

V5M4000
V5M5000

BV5591S
BV5461S

V5M4000
V5M5000

BV5591S
BV5461S

I-COR POWER
TOUCH
Μόνο η Α’ Φάζη
I-COR POWER
TOUCH
Μόνο η Α’ Φάζη
I-COR POWER
TOUCH

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΑ
ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΔΠ ΚΔΡΑΓΝΠΔΗΠ
1)

2)

Ζ ΔΝΞΔ ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κε αλάδνρν εηαηξεία γηα παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ
ηειενπηηθήο κεηάδνζεο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλεη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 84 λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, ζα θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ ηειενπηηθψλ
κεηαδφζεσλ θάζε αγσληζηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν ηειενπηηθφ ζηαζκφ
δεζκεχνληαο ηα ζσκαηεία, σο πξνο ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα ηειενπηηθήο κεηάδνζεο ησλ
αγψλσλ ηνπο.
Ρν πξφγξακκα ησλ αληίζηνηρσλ ηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα
δηαγσληδφκελα ζσκαηεία νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ
ππφ κεηάδνζε αγψλσλ, πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία λα έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα
αλεχξεζε δηαθεκίζεσλ, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ (αηθλίδηα αιιαγή έδξαο ή
πξνγξάκκαηνο, αλάγθε εκβφιηκσλ αγσληζηηθψλ θιπ).
./.
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3)

Πε θάζε πεξίπησζε αιιαγή πξνγξακκαηηζκέλεο κεηάδνζεο γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο
αξκφδηαο νξγαλσηηθήο, θαηά πεξίπησζε, Δπηηξνπήο.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξεκπφδηζε εθ κέξνπο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ηεο ηειενπηηθήο
θάιπςεο ή ε απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ζην ηειενπηηθφ ζπλεξγείν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ
κε ηελ ΔΝΞΔ ηειενπηηθνχ θνξέα. Ρπρφλ παξαπάλσ γεγνλφο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
παξαπνκπή ηνπ ππαίηηνπ ζσκαηείνπ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα
«δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο» κε πξνβιεπφκελε ρξεκαηηθή πνηλή (πξφζηηκν) κέρξη 15.000
ΔΟΩ, αλά αγψλα.
Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν ην
ππαίηην ζσκαηείν απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα. Αλαιακβάλεη δε εμ’ νινθιήξνπ ηελ
θάιπςε ηπρφλ, πνηληθψλ ξεηξψλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ζε ηξίηνπο ε
ΔΝΞΔ ιφγσ παξεκπφδηζεο ηεο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΒ
ΓΔΛΗΘΑ
α)

Όια ηα πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Ν.ΞΔ., ηελ Δ.Π.Α.Ξ., ηηο Δλψζεηο θαη
Ρνπηθέο Δπηηξνπέο ΔΝΞΔ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο
θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ ηεο ΔΝΞΔ, ησλ
Θαλνληζκψλ Ξαηδηάο ηεο FIVB θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ.
β) Ρν ΓΠ ηεο Νκνζπνλδίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ησλ νκάδσλ γηα ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απαξαίηεηεο πξνεγνχκελεο
γλσζηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία κέρξη ηελ έλαξμε ησλ
νηθείσλ πξσηαζιεκάησλ, αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018.
γ) Δηδηθά γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 θαη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ηεο
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν Α33 παξ. 9 ηνπ λ. 2725/99 Δηδηθήο πνπξγηθήο Απφθαζεο
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα φξγαλα πηζηνπνίεζεο ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή
κέρξη ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηα φζα, αληίζηνηρα, νξίδνληαη
ζηηο κέρξη ηψξα Γεληθέο Ξξνθεξχμεηο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ, δειαδή φηη ε πηζηνπνίεζε
ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηδηψηε ηαηξφ.
δ) Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνπνλεηέο/ηξηεο θαη δελ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε απηή
εθαξκφδεηαη ν ηζρχνλ Θαλνληζκφο Ξξνπνλεηψλ ηνπ ΠΔΞΞΔ.
ε) Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε απνθαζίδεη ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ.
Ρν ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξνχζα πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ πξσηαζιεκάησλ.
ζη) Γελ επηηξέπεηαη κεηαβνιή ζηελ πξνθήξπμε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο πνπ
αθνξά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο (ζχζηεκα, θαηάηαμε, ππνβηβαζκφο θιπ). Πε εμαηξεηηθέο φκσο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ηα αλσηέξσ, ε ΔΝΞΔ δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο Δηδηθέο
Ξξνθεξχμεηο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
δ) Νη πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο Δλψζεηο, Ρνπηθέο
Δπηηξνπέο θαη Αγσλφδηθεο Δπηηξνπέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ΔΝΞΔ θαη ηεινχλ δε ππφ αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο
απφ ην Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ.
ε) Ζ Δ.Ν.ΞΔ. έρεη ην δηθαίσκα ζηηο Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ, ηνπ Θππέιινπ,
ησλ Δηδηθψλ Ρνπξλνπά θιπ, λα πξνζζέζεη εηδηθνχο φξνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ
./.
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ζ)

παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο / Δλψζεηο θαη
ηα Πσκαηεία.
Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Wild Card θαζνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα 1 ηεο
παξνχζαο Ξξνθήξπμεο.

Ν Ξξφεδξνο
Γηψξγνο Θαξακπέηζνο

Ν Γελ. Γξακκαηέαο
Λεθηάξηνο Σαιβαηδήο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΜΔ «WILD CARD»
ΣΗΝ Α1 ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΓΗΠΔΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ύμθυνα με πποδιαγπαθέρ και συπηηικόηηηα >1500 θεαηέρ
4
ύμθυνα με πποδιαγπαθέρ και συπηηικόηηηα 1000-1500 θεαηέρ
3
ύμθυνα με πποδιαγπαθέρ και συπηηικόηηηα 500 - 1000 θεαηέρ
2
Ακπιβώρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ και συπηηικόηηηα 500 θεαηέρ
1
ΤΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ
Μη ύπαπξη άλληρ ομάδαρ
6
Α2 μπάζκεη Α2 βόλεφ, Β'/Γ' ποδοζθαίπος
5
Α2 μπάζκεη Α2 βόλεφ, Β'/Γ' ποδοζθαίπος (> 1 ομάδα)
4
Α1 μπάζκεη
3
SuperLeague ποδοζθαίπος
2
SuperLeague ποδοζθαίπος - Α1 μπάζκεη
1
ΘΔΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Α2
2η θέζη
6
3η θέζη
5
4η θέζη
4
5η θέζη
3
6η θέζη
2
Κάηυ ηηρ 6ηρ θέζηρ Α2 - άλλη Δθνική Καηηγοπία
1
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΟΛΔΙ
ΣπείρΠανελλήνιοςρ ηίηλοςρ Ν-Κ-ΠΚ
6
Γςο Πανελλήνιοςρ ηίηλοςρ Ν-Κ-ΠΚ
5
Δναν Πανελλήνιο ηίηλο Ν-Κ-ΠΚ
4
Σπείρ Σοπικούρ ηίηλοςρ Ν-Κ-ΠΚ
3
Γςο Σοπικούρ ηίηλοςρ Ν-Κ-ΠΚ
2
Ένα Σοπικό ηίηλο Ν-Κ-ΠΚ
1
ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΑΣΩΝ
>1000 θεαηέρ/ανα αγώνα
4
501 - 1000 θεαηέρ/ανα αγώνα
3
250 -500 θεαηέρ/ανα αγώνα
2
100 - 250 θεαηέρ/ανα αγώνα
1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΟΠΙΚΔ ΑΡΥΔ-ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ/ΓΗΜΟ
Κάλςτη όλυν ηυν εξόδυν
4
Κάλςτη οδοιποπικών εξόδυν
3
Κάλςτη αθληηικού εξοπλιζμού
2
Κάλςτη εξόδυν γηπέδος
1
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
4 * ζε απόζηαζη έυρ 500 μ. απο ηο γήπεδο
6
4 * ζε απόζηαζη 500 - 1500 μ. απο ηο γήπεδο
5
3 * ζε απόζηαζη έυρ 500 μ. απο ηο γήπεδο
4
3 * ζε απόζηαζη 500 - 1500 μ. απο ηο γήπεδο
3
4 * ζε απόζηαζη μεγαλύηεπη ηυν 2 σλμ. απο ηο γήπεδο
2
3 * ζε απόζηαζη μεγαλύηεπη ηυν 2 σλμ. απο ηο γήπεδο
1
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ, ΟΓΙΚΗ, ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ ΤΝΓΔΗ
Καθημεπινή αεποποπική ζύνδεζη ζηην ιδια πόλη
6
Καθημεπινή αεποποπική ζύνδεζη ζε απόζηαζη 20 - 60 σλμ.
5
Καθημεπινή αεποποπική ζύνδεζη ζε απόζηαζη > 60 σλμ.
4
Αεποποπική ζύνδεζη (1 - 3 θοπέρ εβδομαδιαίυρ) ζηην ιδια πόλη
3
Αεποποπική ζύνδεζη (1 - 3 θοπέρ εβδομαδιαίυρ) 20 - 60 σλμ.
2
Αεποποπική ζύνδεζη (1 - 3 θοπέρ εβδομαδιαίυρ) > 60 σλμ.
1
Οδική
Οδική
Οδική
Οδική
Οδική
Οδική

ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη

Ακηοπλοφκή
Ακηοπλοφκή
Ακηοπλοφκή
Ακηοπλοφκή

έυρ 300 σλμ. με εθνικό δίκηςο
300 - 600 σλμ. με εθνικό δίκηςο
έυρ 300 σλμ. ζε ζςνδςαζμό με εθνικό δίκηςο
300 - 600 σλμ. ζε ζςνδςαζμό με εθνικό δίκηςο
έυρ 300 σλμ. συπίρ εθνικό δίκηςο
300 - 600 σλμ. συπίρ εθνικό δίκηςο

ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη
ζύνδεζη

(> απο 2 καθημεπινά δπομολόγια)
(1 καθημεπινό δπομολόγιο)
( 5 - 6 εβδομαδιαία δπομολόγια)
( 3-4 εβδομαδιαία δπομολόγια)

ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΙΑ
Νοζοκομειακή μονάδα (πλήπηρ)
Νοζοκομειακή μονάδα (με μεπικέρ μονάδερ)
Κένηπο Τγείαρ

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

Ζ αμηνιφγεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν.ΞΔ. ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Νκνζπνλδίαο πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο WILD CARD.
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