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Κοµοτηνή, 17/06/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΟΥ 2020-2021

Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ στη συνεδρίαση της 16/06/2021 λαµβάνοντας υπ
́όψιν το άρθρο 59 του Ν.4797 τεύχος Α΄ΦΕΚ 66/23.04.2021 ,τις ειδικές συνθήκες που
ισχύουν λόγω της πανδηµίας covid-19, την έγκαιρη προετοιµασία και προγραµµατισµό
των σωµατείων-µελών µας, σε περίπτωση που η Ε.Ο.Κ. αποφασίσει να διεξάγει τα
Πανελλήνια Πρωταθλήµατα 2020-2021,αποφάσισε την τροποποίηση της προκήρυξης
διεξαγωγής του πρωταθλήµατος κατηγορίας ΝΕΑΝΙΩΝ της αγωνιστικής περιόδου 20202021, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχηµατίζεται ένας Οµιλος ως εξής:
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ,ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ,ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωµατεία θα πρέπει να επικυρώσουν τη δήλωση συµµετοχής τους-σύµφωνα µε το
συνηµµένο υπόδειγµα- το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ 22/06/2021.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 23/06/2021 ώρα 17:45 και θα
µεταδοθεί µέσω skype.
Το Πρωτάθληµα αρχίζει στις 11/07/2021.
Οι αγώνες θα διεξάγονται και εντός της εβδοµάδας (π.χ. ΤΕΤΑΡΤΗ), προκειµένου να
ολοκληρωθεί έγκαιρα το πρωτάθληµα.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις.
Α΄ ΦΑΣΗ :
Στην Α΄ φάση σχηµατίζονται δύο (2) ζευγάρια οµάδων ,µετά από κλήρωση, που
θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (ένας σε κάθε έδρα).
Β΄ ΦΑΣΗ:
Οι νικητές της Α΄ φάσης αγωνίζονται σε µονό αγώνα σε ουδέτερη έδρα.
Η νικήτρια οµάδα της Β΄ φάσης θα είναι η πρωταθλήτρια ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2020-2021 .
Σηµειώνεται ότι όπου υπάρχουν διπλοί αγώνες και ο πρώτος αγώνας λήξει ισοπαλία,
δεν διεξάγεται παράταση.
Στον δεύτερο αγώνα πρέπει να υπάρξει νικητής (αν ο πρώτος αγώνας έχει λήξει
ισόπαλος), οπότε διεξάγονται παράταση ή παρατάσεις έως ότου προκύψει νικητής.
Αν υπάρξει νικητής στον Α΄ αγώνα και ο δεύτερος λήξει ισόπαλος, δεν διεξάγεται
παράταση.
Εάν στον δεύτερο αγώνα κερδίσει ο ηττηµένος του πρώτου αγώνα µε την ίδια
διαφορά πόντων που είχε χάσει, τότε υποχρεωτικά παίζεται παράταση µέχρι η
διαφορά πόντων να µην είναι ίδια.
Οι αγώνες σε όλους τους Οµίλους θα διεξαχθούν µε το ίδιο σύστηµα.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΑΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να προσκοµίζουν και να επιδεικνύουν
την ΑΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που εκδίδει η οικεία Περιφερειακή
Ενότητα.
Υπεύθυνοι για τον έλεγχο είναι οι διαιτητές του αγώνα ή ο γυµνασίαρχος αν
έχει οριστεί.
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σωµατεία που δε δήλωσαν συµµετοχή και όσα τυχόν αποσυρθούν µετά την κλήρωση
των αγώνων δεν υπόκεινται σε ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε σωµατείο πρέπει να δηλώσει ΥΠΕΥΘΥΝΟ COVID-19.
Οι αγώνες διεξάγονται µε βάση το υγειονοµικό πρωτόκολλο, που θα ισχύει κατά τη
χρονική περίοδο των αγώνων.
Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των πρωταθληµάτων και που δεν
προβλέπεται από τους Κανονισµούς της ΕΟΚ, τις Γενικές Προκηρύξεις ΕΟΚ και
ΕΚΑΣΑΜΑΘ, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το .Σ.
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΙΣΧΥΣ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΑΝΙΩΝ 20-21
Εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 6,7,9,12,13,14,15,16 της Ειδικής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΟΡΑΣΙΩΝ(229/25.08.20) και τα άρθρα 3 /3.1/3.1.1/3.2.5, 5 ,9, 11,14,15,17,18 της
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020-2021(223/25.08.20)
Ο ΠΡΟΕΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ
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