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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.,
καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ & της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αγωνιστικής περιόδου 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
Το Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγωνιστικής περιόδου 2022-23, με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος οι παρακάτω είκοσι τρεις (23) ομάδες των Συλλόγων που
δήλωσαν συμμετοχή για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, στο ειδικό έντυπο Δήλωση Συμμετοχής, οι οποίες
χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους και είναι:

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑΡΙΣΑΣ
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑ ΔΙΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Β
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Α
ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ ΣΚ
ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Β
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 19:00΄, στο γραφείο της
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2022-23
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο
τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης του.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα ημέρα Κυριακή ή και άλλη
ημέρα, εφ’ όσον δε παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του
Πρωταθλήματος.
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ )
Τα Σωματεία που μετέχουν στους ομίλους του Πρωταθλήματος, θα συναντηθούν μεταξύ τους ανά όμιλο δύο
φορές (πουλ) και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
1. Στην δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος θα σχηματιστούν εκ νέου δύο όμιλοι, όπως φαίνεται παρακάτω:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ: θα πάρουν μέρος οι δύο ομάδες που κατέκτησαν τις θέσεις 1η & 2η της βαθμολογίας του κάθε ομίλου
της κανονικής περιόδου
Οι ομάδες που συναντήθηκαν στην Κανονική Περίοδο, δεν θα ξανά αγωνιστούν μεταξύ τους στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ,
αλλά θα μεταφερθούν τα αποτελέσματα των μεταξύ των αγώνων την Κανονικής Περιόδου και η όποια βαθμολογία
προκύπτει από αυτά.
Συνεπώς η κάθε ομάδα από τις έξη θα συναντηθεί δύο φορές (εντός-εκτός) με τις ομάδες των άλλων δύο ομίλων
(σύνολο συναντήσεων οχτώ).
Β΄ΟΜΙΛΟΣ: θα πάρουν μέρος οι δύο ομάδες που κατέκτησαν τις θέσεις 3η & 4η της βαθμολογίας του κάθε
ομίλου της κανονικής περιόδου.
Οι ομάδες που συναντήθηκαν στην Κανονική Περίοδο, δεν θα ξανά αγωνιστούν μεταξύ τους στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ,
αλλά θα μεταφερθούν τα αποτελέσματα των μεταξύ των αγώνων την Κανονικής Περιόδου και η όποια βαθμολογία
προκύπτει από αυτά.
Συνεπώς η κάθε ομάδα από τις έξη θα συναντηθεί δύο φορές (εντός-εκτός) με τις ομάδες των άλλων δύο ομίλων
(σύνολο συναντήσεων οχτώ).
2. Οι δύο ομάδες που κατέκτησαν τις θέσεις 1η & 2η της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης θα
συμμετάσχουν στο Final Four του πρωταθλήματος.
3. Η ομάδα που κατέκτησε την 3η θέση της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης και η ομάδα που
κατέκτησε 2η θέση του Β ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης, θα συναντηθούν σε έναν αγώνα νοκ αουτ στο
γήπεδο- έδρα της ομάδας που κατέκτησε την 3η θέση της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης.
Ο νικητής της συναντήσεως θα συμμετάσχει στο Final Four του πρωταθλήματος.
4. Η ομάδα που κατέκτησε την 4η θέση της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης και η ομάδα που
κατέκτησε 1η θέση του Β ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης, θα συναντηθούν σε έναν αγώνα νοκ αουτ στο
γήπεδο- έδρα της ομάδας που κατέκτησε την 4η θέση της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάσης.
Ο νικητής της συναντήσεως θα συμμετάσχει στο Final Four του πρωταθλήματος.
FINAL FOUR
Στο FINAL FOUR, θα πάρουν μέρος οι ομάδες:
1. 1η (Α ΟΜΑΔΑ) & 2η (Β ΟΜΑΔΑ) της βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ της Δεύτερης Φάση
2. Η νικήτρια (Γ ΟΜΑΔΑ) του αγώνα 3ος Α ΟΜΙΛΟΥ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ - 2ος Β ΟΜΙΛΟΥ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
3. Η νικήτρια (Δ ΟΜΑΔΑ) του αγώνα 4ος Α ΟΜΙΛΟΥ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ - 1ος Β ΟΜΙΛΟΥ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ FINAL FOUR
Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:
Α ΟΜΑΔΑ - Δ ΟΜΑΔΑ
Β ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:
Β ΟΜΑΔΑ – Γ ΟΜΑΔΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ FINAL FOUR
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ
Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ
Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του FINAL FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ομάδα της
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. και θ’ αγωνιστεί στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ.
Από τις ομάδες που κατέκτησαν τις θέσεις 5η , 6η & 7η στην βαθμολογία των ομίλων της Κανονικής περιόδου, θα
ζητηθεί νέα δήλωση συμμετοχής (αν επιθυμούν).
Αναλόγως των συμμετοχών θα δημιουργηθούν όμιλοι , με βασικό κριτήριο την γεωγραφική τους θέση.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2022-23
ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Στα Πρωταθλήματα – Τουρνουά δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των
διατάξεων του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Άρθρου 26 του Γενικού κανονισμού
οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Στο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2007 και νεότεροι
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Α. Οι ηλικίες και η συμμετοχή των αθλητών που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύσουν τόσο στο Πρωτάθλημα της
Ένωσης όσο και στην προκριματική και τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος,
Β. Διευκρινίζεται ότι η ΕΟΚ και η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., θεωρώντας ότι δεν παρεμποδίζεται η σύγχρονη διεξαγωγή των
Πρωταθλημάτων, επιτρέπει τη χρήση Κορασίδων και Παίδων στα Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων, όπως
επίσης τη χρήση Νεανίδων και Εφήβων στα Εθνικά και Τοπικά Πρωταθλήματα Γυναικών και Ανδρών και για τον
λόγο αυτό η εφαρμογή του ως άνω δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο αναβολής αγώνα, ήτοι δεν θα δίδεται
αναβολή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διοργανώσεων ή η αντίστοιχη Επιτροπή Πρωταθλημάτων
της Ένωσης, όσον αφορά στα Τοπικά Πρωταθλήματα.
Γ. Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές – Αθλήτριες καθώς και δύο επιπλέον αθλητές/τριες για την
περίπτωση της αντικατάστασης και στο φύλλο αγώνας εκάστου αγώνα θα δηλώνονται 12 από τους 14.
Δ. Τέλος βάσει του άρθρου 3 παρ. 1α του Ν. 4726/2020, τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε τελική φάση
πανελληνίων πρωταθλημάτων θα πρέπει να έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 27 Γενικών κανονισμών
οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που
εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).
ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Αναβολή αγώνων είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση που τούτο προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αναβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα σωματείου (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά ακαταλληλότητα γηπέδου, αντικατάσταση της μπασκέτας κλπ), όλα τα έξοδα της αναβολής βαρύνουν
αποκλειστικώς το υπαίτιο σωματείο.
Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων επιλαμβάνεται των ως άνω περιπτώσεων και καταλογίζει με απόφασή της τα έξοδα
στο υπαίτιο σωματείο
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται, για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. εκδικάζονται ως εξής: α)
για τις ενστάσεις κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς, αρμοδιότητα έχουν τα δικαιοδοτικά όργανα που
προβλέπονται στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας, τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια της Ένωσης και
συγκροτούνται όπως ο Νόμος ορίζει, β) για τις λοιπές ενστάσεις, η αρμοδιότητα ανήκει στο πρωτοβάθμιο
δικαιοδοτικό όργανο του άρθρου 119 παρ. 2β΄ του Ν.2725/1999 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
αυτό, ενώ για τις άλλες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. που εισηγείται σχετικά στο
Δ.Σ. της Ένωσης (Άρθρο 4 & 5 Πειθαρχικός κανονισμός ΕΟΚ).
2. Κατά των αποφάσεων του άνω Δικαιοδοτικού Οργάνου δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Άρθρο 6
Πειθαρχικός κανονισμός ΕΟΚ)
3. Οι ενστάσεις πρέπει να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την διεξαγωγή του αγώνα και να
συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50€), στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωματεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και την
Γενική Προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των Σωματείων,
καθώς και οι προπονητές, κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και από τον
Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. καθώς και από τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών (πειθαρχικό δίκαιο
κ.λ.π.) και την Γενική προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2022-23
ΑΡΘΡΟ 11ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ισχύουν όσα σχετικά αναγράφονται στο άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
2022- 2023
2. Οι αγώνες θα διεξάγονται με έως δύο διαιτητές και έως δυο κριτές, οι οποίοι θα ορίζονται από την αρμόδια
ΚΕΔ/ΕΚΑΚΣΕΜ.
Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά διαιτητών, κριτών θα ορισθούν από την ΕΟΚ και θα σας γνωστοποιηθούν
εγκαίρως.
3. Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται στην έναρξη του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο, λόγω
του ότι οι αμοιβές αυτές θα καταβληθούν από την Ε.Ο.Κ. μέσω της Ενώσεως.
Η χιλιομετρική αποζημίωση θα δίνεται για ένα αυτοκίνητο όταν οι Διαιτητές ή οι Κριτές που ορίζονται είναι από την
ίδια πόλη ή η διαδρομή που κάνει ο ένας εκ των ορισμένων διαιτητών ή Κριτών προς την πόλη του αγώνα περνάει
από την έδρα του συναδέλφου του διαιτητή ή Κριτή.
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Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει το ποσό, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και θα μηδενίζεται
το γηπεδούχο σωματείο.
Ημέρα Παρασκευή απόγευμα κάθε εβδομάδος και μετά από την συνεδρίαση της ΚΕΔ/ΕΚΑΣΚΕΜ θα
ανακοινώνεται στο site της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., το ακριβές αντίτιμο του κάθε Διαιτητή, Κριτή ανά αγώνα και οι Σύλλογοι
καθώς και οι επίσημοι ορισμένοι Διαιτητές, Κριτές θα μπορούν να ενημερώνονται για το ποσό που θα πρέπει να
καταβληθεί σε κάθε αγώνα.

4.Τα έξοδα των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο σωματεία
που συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε
διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό ή οποιοδήποτε
πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του
αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια
Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) € το οποίο
θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης, πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα
μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη,
είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, πέρα του προστίμου
της προηγουμένης παραγράφου τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο. Το
αντίτιμο θα το καταθέτουν στην Ένωση προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο, πριν την επανάληψη του
παιχνιδιού, άλλως θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό μετακίνησης θα προσδιορίζεται από
Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφο 9 του Ν 4049/03.02.12, θα πρέπει τα Σωματεία (στα οποία έχουν
παραχωρηθεί τα γήπεδα ως έδρα) να πάρουν άδεια διεξαγωγής των συναντήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
που έχει καταρτισθεί, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας
Περιφέρειας και θα πρέπει να κοινοποιήσουν αντίγραφο του Προγράμματος αγώνων και αλλαγών αυτών,
στην οικεία αστυνομική αρχή και στο γήπεδο που αγωνίζονται.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΛΠ.)
Τα σωματεία με αποκλειστική τους ευθύνη υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά πανδημίας ή
επιδημίας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και το υγειονομικό πρωτόκολλο της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή ενός αγώνα όπως διαιτητές, κριτές γυμνασίαρχους.
Σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής των σωματείων για λόγους ανωτέρας βίας, συνεπεία, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, πανδημίας ή επιδημίας, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων δύναται να ζητάει κατά τη διακριτική της
ευχέρεια από τα σωματεία, όλα τα έγγραφα που κρίνει ότι δύνανται να δικαιολογούν πλήρως το τυχόν υποβληθέν
προς αυτή αίτημα για αναβολή ή ματαίωση του αγώνα. Επίσης η Επιτροπή Πρωταθλημάτων έχει το δικαίωμα να
ορίζει για το θέμα της απόδειξης του λόγου της αναβολής, άλλη διαδικασία με ανεξάρτητους φορείς, ώστε να
επιβεβαιώνει πλήρως το αίτημα εκάστου σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ
Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς
και στον προπονητή τους.
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική κατάταξη, θ' απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με
ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, αντίστοιχα.
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από
διευκρίνιση , αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Για το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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