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ΑΡΘΡΟ 12ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών της
ΕΟΚ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή των Σωµατείων είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της
Ε.Ο.Κ. ως εξής:
•
Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιµοποιούν τους
αριθµούς 0 µέχρι 99, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIBA.
•
Η σύνθεση της οµάδος αποτελείται από 21 άτοµα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιµες
για τα µέλη της οµάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωµατικούς και το staff της
οµάδας).
•
Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση και κάθεται αριστερά της Γραµµατείας
και η φιλοξενούµενη µε σκουρόχρωµη και κάθεται δεξιά της Γραµµατείας.
•
Στις εµφανίσεις επιτρέπονται τρεις διαφηµίσεις (µία εµπρός στην φανέλα, µία πίσω και µία στο
σορτς εµπρός στο δεξί πόδι)
•
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρών ή Εθελοντές Σαµαρείτες, Εθελοντές
∆ιασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή οποιοιδήποτε ∆ιασώστες-Εθελοντές που
διαθέτουν πιστοποίηση της ιδιότητας τους µε ευθύνη της γηπεδούχου στους αγώνες, σε αντίθετη
περίπτωση ο αγώνας δεν θα πραγµατοποιείται και θα µηδενίζεται η γηπεδούχος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ:
1.
Σωµατείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε ∆ΥΟ (2) αγώνες θα του επιβληθούν οι
εξής κυρώσεις:
α. Μηδενισµός και οριστική αποχώρηση από το Πρωτάθληµα
β. Έξοδα των αγώνων που δεν προσήλθε (διαιτητές, κριτές, γυµνασίαρχος, έξοδα µετακίνησης της οµάδας
που προσήλθε)
2.
Σωµατείο θα αποχωρήσει στην διάρκεια του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο τότε
εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου θα του
επιβληθούν συµπληρωµατικά και οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα της οµάδος (σε οποιοδήποτε Πρωτάθληµα της
Ένωσης) τότε η Ανδρική ή Γυναικεία Οµάδα του Σωµατείου τιµωρείται µε την ποινή
κεκλεισµένων των θυρών της έδρας του µε δύο (2) αγωνιστικές.
Σε περίπτωση λήξης του Πρωταθλήµατος η ποινή ακολουθεί την οµάδα στην επόµενη αγωνιστική
περίοδο. Εάν η οµάδα του Συλλόγου που τιµωρείται αγωνίζεται σε Εθνική Κατηγορία, οι ποινές θα
µεταφερθούν στο πρώτο τοπικό πρωτάθληµα της Ένωσης που θα συµµετάσχουν, (Ανδρών
ή Γυναικών).
β. Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα του προπονητού:τότε τιµωρείται ο Προπονητής
µε δύο (2) µήνες αποκλεισµό από όλα τα Πρωταθλήµατα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο Α∆ΕΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 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.
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