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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2018-19
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού
Νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και
της ΕΣΚΑΣΕ, των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ
αγωνιστικής περιόδου 2018-19, καθώς και των κανονισμών
παιδειάς,
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Το πρωτάθλημα: ΑΝΔΡΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
αγωνιστικής περιόδου 2018-19 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ

1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)Στο πρωτάθλημα της Β! Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της ΕΣΚΑΣΕ
δικαιούνται συμμετοχής τα ακόλουθα δέκα έξι (16) σωματεία
που θα χωρισθούν σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια
μετά την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχών.
Δικαιούνται συμμετοχής τα ακόλουθα σωματεία:
1.ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ,2.ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ,3.ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ.4.ΝΓΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ, 5. ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 6.ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 7.ΓΑΣ
Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ, 8.ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 9.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 10.ΑΟ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, 11.ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ, 12.ΑΟ ΜΩΛΟΣ, 13. ΑΣΕ
ΜΠΟΥΚΑΛΗ, 14.ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ,, 15.ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΛΑΡΥΜΝΑΣ, 16.ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
ΑΡΘΡΟ

2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να
βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11

Ιουλίου 2018.
Επισυνάπτουμε το ειδικό έντυπο συμμετοχής το οποίο
αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να σταλεί εμπρόθεσμα στην
ΕΣΚΑΣΕ.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 03/9/18
ημέρα Δευτέρα . Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν και οι
εκπρόσωποι των σωματείων. Ο τόπος και η ώρα της κλήρωσης
θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφο μας.
Η έναρξη του παραπάνω πρωταθλήματος
13/10/18
ΑΡΘΡΟ

ορίζεται στις

3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

(βλέπε άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ

4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΓΗΠΕΔΑ

Όσον αφορά τα γήπεδα να μελετηθεί προσεκτικά η
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΚΑΣΕ.(άρθρο 3ο )
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την
εβδομάδα Σάββατο ή Κυριακή και εφ όσον παραστεί ανάγκη και
άλλη ημέρα της εβδομάδος, για την έγκαιρη περάτωση του
πρωταθλήματος, εντός των προθεσμιών που ορίζει η ΕΟΚ και η
ΕΣΚΑΣΕ.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι
εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης τέλεσης του
αγώνα στο γήπεδο, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το
μέσο μετακίνησης του.
Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο καθώς και
ένα δευτερεύον γήπεδο ως εφεδρικό.
Υποχρέωση όλων των σωματείων είναι μαζί με την δήλωση
συμμετοχής να στείλουν και βεβαίωση παραχώρησης του
γηπέδου όπου θα αγωνίζονται, από τον φορέα στον οποίο
ανήκει το γήπεδο, καθώς και την άδεια λειτουργίας των
γηπέδων ( κύριο και εφεδρικό).
Σε περίπτωση που αποκλειστεί γήπεδο λόγω τιμωρίας ή
δεν είναι δυνατόν να τελεστεί αγώνας, ο αγώνας θα
διεξαχθεί σε άλλο γήπεδο που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Στην 1η φάση σε κάθε όμιλο, θα συναντηθούν τα
σωματεία μεταξύ τους δύο φορές (σε δύο γύρους),σύμφωνα με
το πρόγραμμα που έχει σταλεί στα σωματεία.
Στην 2η φάση η 1η και η 2η ομάδα κάθε ομίλου από την
η
1 φάση(σύνολο ομάδων 4), θα σχηματίσουν έναν όμιλο και θα
αγωνιστούν σε δύο γύρους (ένας προς όλους).
Μετά το τέλος της 2ης φάσης θα καταταγούν τα σωματεία
στις θέσεις 1η έως και 4η. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν
όσα ορίζει το άρθρο 6ο της Γεν. Προκήρυξης.
Παράλληλα οι ομάδες που κατέλαβαν την 3η θέση σε κάθε
όμιλο από την 1η φάση θα αγωνιστούν σε αγώνα κατάταξης και
η νικήτρια θα καταλάβει την 5η θέση ενώ η ηττημένη τη 6η
θέση της τελικής βαθμολογίας.
Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες που κατέλαβαν την
4η θέση σε κάθε όμιλο της 1ης φάσης θα αγωνιστούν σε αγώνα

κατάταξης και η νικήτρια θα καταλάβει την 7η θέση ενώ η
ηττημένη την 8η θέση της τελικής βαθμολογίας.
Επίσης θα αγωνιστούν σε αγώνα κατάταξης και οι ομάδες
που κατέλαβαν την 5η θέση σε κάθε όμιλο της 1ης φάσης και
η νικήτρια θα καταλάβει τη 9η θέση ενώ η ηττημένη την 10η
θέση.
Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν
υποχρεωτικά μπάλες molten τύπου BGG7X, μη εφαρμοζομένης
της παρ 5 του Άρθρου 37 των κανονισμών της ΕΟΚ.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν
στην φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης
των αθλητών/τριων της με 4 τουλάχιστον μπάλες όμοιες με
αυτή του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ

6ον :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

(ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπε άρθρο 4ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ.)
ΑΡΘΡΟ

7ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

(βλέπε άρθρο 5ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ.)
ΑΡΘΡΟ

8ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(βλέπε άρθρο 7ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ)
(βλέπε άρθρο 10ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΡΘΡΟ

9ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο
άρθρο 50 των κανονισμών της ΕΟΚ, εκτός και εάν αποφασίσει
διαφορετικά η επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.
Οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται το συντομότερο
δυνατόν σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την επιτροπή
πρωταθλήματος και σε καθημερινές ημέρες της εβδομάδας.
ΑΡΘΡΟ

10ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(βλέπε άρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )
ΑΡΘΡΟ

11ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(βλέπε άρθρο 9ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )
ΑΡΘΡΟ

12ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

(βλέπε άρθρο 6ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ

13ον : ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σε γήπεδα που έχουν άδεια
λειτουργίας, ύστερα από σχετική αίτηση εκ μέρους του
σωματείου.
ΑΡΘΡΟ

14ον : ΑΝΟΔΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Α: ΑΝΟΔΟΣ
Από την ΑΝΔΡΩΝ Β ανέρχονται στην ΑΝΔΡΩΝ Α τρία (3) ή
δύο(2) σωματεία ως ακολούθως:
1. Εάν δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο της ΕΣΚΑΣΕ ή εάν
υποβιβαστεί ένα (1) σωματείο από την Γ ΕΘΝΙΚΗ τότε
από την ΑΝΔΡΩΝ Β ανέρχονται (3) σωματεία στην ΑΝΔΡΩΝ
Α και θα είναι εκείνα που κατέλαβαν την 1η,2η,3η θέση
από την τελική βαθμολογία της Β φάσης.
2. Εάν υποβιβαστούν δύο (2) ή τρία(3) ή τέσσερα(4)
σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ από την Γ Εθνική, τότε από την
ΑΝΔΡΩΝ Β ανέρχονται δύο(2) σωματεία και θα είναι
εκείνα που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση από την
τελική βαθμολογία της Β φάσης.
Β: ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την ΑΝΔΡΩΝ Β υποβιβάζονται στην ΑΝΔΡΩΝ Γ δύο(2) έως
πέντε(5) σωματεία ως ακολούθως:
1. Εάν από την Γ ΕΘΝΙΚΗ δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο
της ΕΣΚΑΣΕ, τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Β υποβιβάζονται δύο
(2) σωματεία και θα είναι εκείνα που κατέλαβαν την 8η
θέση σε κάθε όμιλο της βαθμολογίας από την 1η φάση.
2. Εάν από την Γ ΕΘΝΙΚΗ υποβιβαστεί ένα (1) σωματείο
της ΕΣΚΑΣΕ, τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Β υποβιβάζονται
τρία(3) σωματεία και θα είναι εκείνα που κατέλαβαν
σε κάθε όμιλο, την 8η θέση της βαθμολογίας της 1ης
φάσης και ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης μεταξύ των
σωματείων που κατέλαβαν την 7η θέση από την 1η φάση.
3. Εάν από την Γ ΕΘΝΙΚΗ υποβιβαστούν δύο (2) ή τρία(3
σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Β
υποβιβάζονται τέσσερα (4) σωματεία και θα είναι
εκείνα που κατέλαβαν σε κάθε όμιλο την 8η και 7η θέση
της βαθμολογίας από την 1η φάση.
4. Εάν από Γ ΕΘΝΙΚΗ υποβιβαστούν και τα τέσσερα (4)
σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Β
υποβιβάζονται πέντε (5) σωματεία και θα είναι εκείνα
που κατέλαβαν σε κάθε όμιλο την 8η και 7η θέση της
βαθμολογίας από την 1η φάση και ο ηττημένος του αγώνα
κατάταξης μεταξύ των σωματείων που κατέλαβαν την 6η
θέση της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο από την 1η φάση.
ΑΡΘΡΟ

15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ

(βλέπε άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ

16ον : ΓΕΝΙΚΑ

(βλέπε άρθρο 12ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

