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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-20
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2725/99, των Κανονισµών και του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., καθώς και της
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων αγωνιστικής περιόδου 2019-20

ΠΡΟΚΗΡΥ Σ ΟΥΜΕ
Το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγων. περιόδου 2019-20 µε τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος οι οµάδες των Σωµατείων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
που δήλωσαν συµµετοχή .

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι οµάδες που δήλωσαν συµµετοχή στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ, θα χωριστούν σε οµίλους µε ευθύνη της Επιτροπής
Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
Τα Σωµατεία που µετέχουν στους οµίλους του Τουρνουά θα συναντηθούν ανά όµιλο µεταξύ τους δύο φορές
(πουλ) και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
v
Στο Τουρνουά Προµίνι δεν ισχύει η βαθµολογία και σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα δοθεί παράταση.
v
Η διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι τέσσερα δεκάλεπτα, δηλαδή σαράντα λεπτά όπως σε κάθε αγώνα
καλαθοσφαίρισης.
v
Το Φύλλο Αγώνα κλείνεται κανονικά, όπως σε κάθε αγώνα καλαθοσφαίρισης.
v
Η κάθε οµάδα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δέκα (10) αθλητές. Μπορεί να δηλώσει δώδεκα (12), αλλά
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά , θα παίξουν οι δέκα (10).
v
Η πρώτη πεντάδα αθλητών που θα επιλέξει ο προπονητής για ν’ αρχίσει τον αγώνα, θ’ αγωνιστεί
υποχρεωτικά το πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο προπονητής της κάθε οµάδος δικαιούται ένα
(1) TIME-OUT . Στην έναρξη του 2ου δεκάλεπτου υποχρεωτικά πρέπει να αλλάξει την πρώτη πεντάδα
αθλητών που χρησιµοποίησε µε πέντε άλλους, οι οποίοι και θα αγωνιστούν σε όλη την διάρκεια του
δευτέρου δεκάλεπτου. Στην διάρκεια του δευτέρου δεκάλεπτου, ο προπονητής µπορεί να πάρει άλλο ένα
TIME-OUT, αλλά δεν έχει το δικαίωµα άλλης αλλαγής. Στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα
ισχύει η ελεύθερη συµµετοχή και αντικατάσταση κατά την κρίση του προπονητού και όσα TIME-OUT,
δικαιούται όπως σε κάθε αγώνα καλαθοσφαίρισης.
v
Σε περίπτωση που αθλητής της οµάδος τραυµατιστεί αντικαθίσταται αµέσως από τον ένα από τους
δύο που περισσεύουν και δεν ξαναχρησιµοποιείται έως την λήξη του αγώνα.
v
Σε περίπτωση που η οµάδα δεν έχει παρουσιάσει στο γήπεδο δέκα (10) αθλητές έτοιµους ν’
αγωνιστούν την ώρα έναρξης του αγώνα το παιχνίδι δεν τελείτε.
v
Επίσης σε περίπτωση που η οµάδα έχει παρουσιάσει στο γήπεδο δέκα (10) αθλητές αλλά αρνείται να
τους χρησιµοποιήσει όλους σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω τότε ο αγώνας διακόπτεται από τους
∆ιαιτητές και υπεύθυνη θεωρείτε η οµάδα αυτή.
v
∆εν επιτρέπεται σε οµάδα να παρουσιάζει κάθε µορφή Άµυνα Ζώνης καθώς και
οποιαδήποτε παραλλαγή της. Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε οι ∆ιαιτητές µπορούν να διακόψουν τον
αγώνα σε βάρος της.
v
∆εν θα χρησιµοποιείται καθόλου το χρονόµετρο των 24΄΄
v
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η διαφορά των πόντων µεταξύ των διαγωνιζοµένων οµάδων
ξεπεράσει τους δέκα πέντε (15) απευθείας ο ∆ιαιτητής διακόπτει προσωρινά και η οµάδα
που κερδίζει µε την παραπάνω διαφορά υποχρεούται στην άµεση αλλαγή όλης της πεντάδας
των παικτών που εκείνη την στιγµή αγωνίζονται µε πέντε αθλητές του πάγκου.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι:
1. Υποχρεωτικά κλειστά
2. Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα
3. Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2019-20
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4.

Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την άδεια λειτουργίας του
κλειστού γυµναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. προ της έναρξης
του Πρωταθλήµατος.
Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές µέσα σε πέντε ηµέρες αλλιώς
αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστηµα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών
που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής. Τα Σωµατεία υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών.
Στις περιπτώσεις που Σωµατείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο
πρόβληµα µε το γήπεδο δεν δίνεται καµία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται
σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο µόνος αρµόδιος για ν’
αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν µε την σχετική
απόφαση.
Οι διαιτητές υποχρεούνται µε έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. να
αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που
οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας και αφού έχει γνωστοποιηθεί
έγκαιρα στην Ένωση από το γηπεδούχο Σωµατείο (το αργότερο τρεις ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία
τέλεσης), ο αγώνας θα καθοριστεί την ίδια ηµεροµηνία σε άλλο κλειστό γήπεδο που θα ορισθεί από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Στα Τουρνουά δικαιούνται να πάρουν µέρος οι Αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού
Νόµου και του Άρθρου 36 των Κανονισµών της ΕΟΚ.
Οι οµάδες θα πρέπει να χρησιµοποιούν υποχρεωτικά στις εµφανίσεις τους ,αριθµούς από το 4 έως και το 15.
Στο Τουρνουά Μίνι Αγοριών δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2007 και
νεότεροι , επιτρέπεται η συµµετοχή δύο αθλητριών γεννηµένων τα παραπάνω έτη
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισµών της
ΕΟΚ.
Η πιστοποίησης υγείας όλων των αθλητών-τριών ανεξαρτήτου ηλικίας από την αγωνιστική περίοδο 2019-20 και
εφεξής, σύµφωνα µε το άρθρο µε το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και
Υφυπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 3254Β 8/8/18)
1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας , είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί
προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία η στον αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση
συµµετοχής στον αγώνα.
4. Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων η
από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο η µε Ν.Π.∆.∆ , καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού
τοµέα , κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα.
5. Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο
πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , χωρίς να
χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Στους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά µπάλες size–5.
Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να προµηθεύει την φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της
προθέρµανσης των αθλητών µε δύο (2) τουλάχιστον µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί στον
αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
∆εν επιτρέπεται η υποβολή Ενστάσεων για κακή εφαρµογή Κανονισµών για την ∆ιαιτησία.

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
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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για το δικαίωµα συµµετοχής στο Τουρνουά αγωνιστικής περιόδου 2019-20 θα πρέπει να καταβληθεί προ της
κληρώσεως:
1. Για τα Σωµατεία που οµάδα τους αγωνίζονται στην Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ και Β΄ & Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ το χρηµατικό ποσό των διακοσίων (200) € για κάθε οµάδα που θα
συµµετάσχει,
2. Για τα Σωµατεία που οµάδα τους αγωνίζονται στην Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ το χρηµατικό ποσό των
εκατόν πενήντα (150) € για κάθε οµάδα που θα συµµετάσχει,
3. Για τα Σωµατεία που δεν έχουν αγωνιστική δραστηριότητα στα Πρωταθλήµατα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ, Β΄& Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ & Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ και Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ το χρηµατικό ποσό των τριακοσίων (300) € για
κάθε οµάδα που θα συµµετάσχει,
4. Για τα Σωµατεία που οµάδες της συµµετέχουν µόνο στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ το χρηµατικό ποσό των
πεντακοσίων (500) € για κάθε οµάδα που θα συµµετάσχει.
µε το παραπάνω ποσό πέρα του δικαιώµατος συµµετοχής , θα πληρώνονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. τα έξοδα
µετακινήσεων και ηµεραργιών των ∆ιαιτητών.
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:

Σε κάθε ∆ιαιτητή θα καταβάλλονται για την κάθε συνάντηση δέκα (10) €
Σε κάθε ∆ιαιτητή που µετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα έξοδα µετακινήσεως και
ηµεραργίας.
Η αµοιβή των διαιτητών θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα από τα γηπεδούχα σωµατεία
ενώ η µετακίνηση - ηµεραργία του ∆ιαιτητή θα καταβάλλεται από την ΕΚΑΣΚΕΜ
Σε περίπτωση µη καταβολής της αµοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και
ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου Σωµατείου µε σκορ 20-0
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ∆εν θα καταβάλλονται έξοδα Μετακίνησης στους συµµετέχοντες Συλλόγους .

ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Στο Τουρνουά επιτρέπεται η συµµετοχή και δεύτερης οµάδας από τον ίδιο Σύλλογο.
Η δεύτερη οµάδα του κάθε Συλλόγου θα έχει το όνοµα του Συλλόγου και τον διακριτικό αριθµό 2 αµέσως µετά
το όνοµα.
Τα Σωµατεία που θα αγωνιστούν στο Τουρνουά και µε δεύτερη οµάδα θα πρέπει να προσκοµίσουν σε
κατάσταση στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. τους αθλητές που θα χρησιµοποιήσουν στην κάθε οµάδα µε τα πλήρη στοιχεία
τους. Η κατάσταση αφού θα θεωρηθεί θα επιστραφεί στα Σωµατεία αντίγραφο αυτής. Η παραπάνω κατάσταση
θα πρέπει να δίνεται προ της έναρξης του κάθε αγώνα µε συνηµµένα τα δελτία των αθλητών που αναφέρονται
σε αυτή θεωρηµένα από Ιατρό.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ.
Ο ∆ιαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωµένος να ελέγχει την κατάσταση και τα δελτία, το ίδιο θα γίνεται κι από
την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. σε αντιπαραβολή της κατάστασης και του Φ.Α.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συµµετοχή του ίδιου αθλητή σε άλλη απ’ αυτή που έχει δηλωθεί στην
κατάσταση οµάδα, τα δύο Σωµατεία του Συλλόγου που υπέπεσε στο παράπτωµα θα αποχωρούν αυτοµάτως από
το Τουρνουά και ο ∆ιαιτητής θα παραπέµπετε στην ΚΕ∆, η οποία υποχρεούται να του επιβάλλει την ποινή
αποκλεισµού δέκα πέντε (15)ηµερών.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΟΜΙΝΙ
Μετά την λήξη του Τουρνουά, µε ευθύνη του Περιφερειακού Προπονητού και των Τοπικών Προπονητών, θα
επιλεγούν είκοσι τέσσερις (24) αθλητές οι οποίοι και θα αγωνιστούν σε ένα αγώνα ο οποίος θα έχει εορταστικό
χαραχτήρα, στην Γιορτή του ΠΡΟΜΙΝΙ, αγωνιστικής περιόδου 2019-20

ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του ΤΟΥΡΝΟΥΑ 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 ∆.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
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