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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε
Τουρνουά καλαθοσφαίρισης κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΩΝ Β αγωνιστικής
Περιόδου 2017-2018 µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
1.- Στο Τουρνουά αυτό δικαιούνται να πάρουν µέρος όλα τα Σωµατεία-Μέλη της Ένωσης.
2.- Κάθε Σωµατείο - Μέλος µπορεί να δηλώσει µέχρι δύο (2) οµάδες.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.- Τα Σωµατεία που επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή, πρέπει να στείλουν
συµπληρωµένο το συνηµµένο υπόδειγµα, στα Γραφεία της Ένωσης το
αργότερο µέχρι 14/02/2018 .
2.- Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει 21/02/2018 ώρα 16.30΄ στα Γραφεία
της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.- Ανάλογα µε τις δηλώσεις συµµετοχής θα δηµιουργηθούν κατά γεωγραφικά
διαµερίσµατα Όµιλοι των 5-6 οµάδων (αγώνες Α φάσης).
2.- Σε κάθε Όµιλο οι οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ τους δύο φορές (από µία στην
έδρα της κάθε οµάδας).
3.- Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του κάθε Οµίλου θα ακολουθήσει η διεξαγωγή
των αγώνων Β΄φάσης.
4.- Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων Β φάσης θα γνωστοποιηθεί µετά την υποβολή των
δηλώσεων συµµετοχής.
5.-Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων θα έχει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων
της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
6.-Το Τουρνουά θα αρχίσει 03/03/2018.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
1.- Στους αγώνες έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν αθλητές γεννηµένοι το 2005 και
2006 ή και νεώτεροι.
2.- Η προσκόµιση των δελτίων των αθλητών ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από
πλευράς Σωµατείων . Οι αθλητές µπορούν να αγωνιστούν µε πιστοποιητικό
γέννησης µε σφραγισµένη φωτογραφία του αθλητή(για την ταυτοπροσωπία) και
πιστοποιητικό γιατρού.
3.- Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα πριν από την έναρξη του αγώνα να ζητήσει
από τους διαιτητές την αντιπαραβολή των στοιχείων των δελτίων µε τους
αθλητές για την αποφυγή πλαστοπροσωπιών.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1.- Επειδή τα γήπεδα είναι κανονικών διαστάσεων, όπως επίσης και οι µπασκέτες,
στους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν µπάλες κανονικού µεγέθους.
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ΑΡΘΡΟ 6 :ΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
1.- Η ιαιτησία των αγώνων ορίζεται από την ΚΕ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
2.- Οι αγώνες θα γίνονται και µε ένα (1) διαιτητή.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.- Στα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος δεν θα καταβληθεί αποζηµίωση µετακίνησης.
2.- Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλεται αποζηµίωση 8,00 €.
3.-Τα Σωµατεία επιβαρύνονται εξολοκλήρου µε τα έξοδα διαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.- Σε περίπτωση που κάποιο Σωµατείο χρησιµοποιήσει σε οµάδα του
αθλητή µεγαλύτερης από την προβλεπόµενη ηλικία θα αποκλείεται από
τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήµατος.
2.- Απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων και προσφυγών, για κακή διαιτησία.
3.- Τα Σωµατεία απαγορεύεται να χρησιµοποιούν στην άµυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ”.
Αν ο διαιτητής του αγώνα διαπιστώσει ότι µία οµάδα χρησιµοποιεί στην άµυνα
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ” προειδοποιεί τον προπονητή µε τεχνική ποινή. Αν η παράβαση
επαναληφθεί ο διαιτητής καταλογίζει τεχνική ποινή στην οµάδα που υποπίπτει στην
παράβαση.
Επίσης απαγορεύεται η πίεση ( PRESS ) σε όλο το γήπεδο. Αν ο
διαιτητής του αγώνα διαπιστώσει ότι µία οµάδα πιέζει σε όλο το γήπεδο
προειδοποιεί τον προπονητή µε τεχνική ποινή. Αν η παράβαση επαναληφθεί ο
διαιτητής καταλογίζει τεχνική ποινή στην οµάδα που υποπίπτει στην
παράβαση.
4.- Εάν κάποιο Σωµατείο χρησιµοποιήσει αθλητή µε όνοµα διαφορετικό από
το πραγµατικό του (πλαστοπροσωπία) και διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία το
υπαίτιο Σωµατείο θα τιµωρείται µε αποκλεισµό από τους υπόλοιπους αγώνες.
5.- Για να διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία :
α.- φωτογράφηση του αθλητή µε τον διαιτητή (πρέπει να φαίνεται και ο αριθµός της
φανέλας του αθλητή).
β.- αντιπαραβολή της φωτογραφίας µε την φωτογραφία του δελτίου συµµετοχής.
γ.- αναγραφή των ενεργειών και των διαπιστώσεων στο Φ.Α. από τον ιαιτητή.
6.- Αν ένα σωµατείο δηλώσει να συµµετάσχει στην κατηγορία µε δύο οµάδες είναι
υποχρεωµένο να δηλώσει οκτώ ( 8 ) διαφορετικούς παίκτες που δεν θα έχουν το
δικαίωµα να αγωνιστούν και στις δύο αυτές οµάδες. Επίσης θα πρέπει να δηλώσει
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) δελτία αθλητών στην συγκεκριµένη κατηγορία.
ΓΕΝΙΚΑ :
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στο συνηµµένο
έντυπο Κανονισµών , αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΟΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κοινοποίηση : Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

2

