ΚΟΡΙΤΣΙΑ
(γεν. 2001-02)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η
Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του
Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο μέλη του Π.Ο.Κ. Έσπερος και δύο μέλη από τους
αντίστοιχους αθλητικούς Οργανισμούς των δύο Δήμων. Η επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας εντός της
εβδομάδος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ.
Τα 8 (οκτώ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή αποτελούν έναν όμιλο:

KOΡΙΤΣΙΑ 2001-2002
1.ΚΡΟΝΟΣ
2.ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
4.ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
5.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6.ΕΣΠΕΡΟΣ
7.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
8.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ.
Η έναρξη του τουρνουά θα γίνει το Σαββατοκύριακο 02-03 Νοεμβρίου
2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Α
(01-02)
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 02-03/11/13

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12/01/14

ΚΡΟΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΣΠΕΡΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΚΡΟΝΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 09-10/11/13

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18-19/01/14

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΡΟΝΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ

ΚΡΟΝΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16-17/11/13

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25-26/01/14

ΚΡΟΝΟΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ – ΚΡΟΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23-24/11/13

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 01-02/02/14

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΚΡΟΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30/11-01/12/13

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 08-09/02/14

ΚΡΟΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΕΣΠΕΡΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΚΡΟΝΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 07-08/12/13

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-16/02/14

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΡΟΝΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΕΣΠΕΡΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14-15/12/13

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22-23/02/14

ΚΡΟΝΟΣ – ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΣΠΕΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΚΡΟΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΕΣΠΕΡΟΣ

Α’ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους δυο φορές στην Α΄ ΦΑΣΗ, όπως
ορίζουν τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. Οι αγώνες του
Πρωταθλήματος θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή. Ισχύει το σύστημα
pool δυο γύρων (καθένας εναντίον όλων 2 φορές).Προκρίνονται οι 4
πρώτοι στην επόμενη φάση.



Από τον προγραμματισμό των αγωνιστικών του τουρνουά,
έχουν προβλεφθεί κενές ημερομηνίες στο τέλος των δύο
γύρων για τη διεξαγωγή των όποιων αναβληθέντων αγώνων.
Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα για δύο (2) φορές με
υπαιτιότητα του γηπεδούχου, ο αγώνας μετά τη δεύτερη
αναβολή κατακυρώνεται αμέσως στον φιλοξενούμενο.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα της Α΄ Φάσης, θα
διασταυρωθούν σε final-4 δύο ημερών στο κλειστό του ΕΣΠΕΡΟΥ ή στο
κλειστό του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ως εξής:
1η ημέρα Σάββατο 15 Μαρτίου 2014
αγώνες

νικήτριες

ηττημένες

1-4

Ν1

Η1

2-3

Ν2

Η2

2η ημέρα Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
αγώνες

νικήτριες

ηττημένες

Η1 – Η2

3ος

4ος

Ν1 – Ν2

ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ

2ος

Οι αγώνες του final-4 θα γίνονται εκ περιτροπής στο κλειστό του
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ή και στο κλειστό του ΕΣΠΕΡΟΥ ή σε όποιο γήπεδο ορίσει η
Επιτροπή Πρωταθλήματος.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Όλοι οι αγώνες του τουρνουά, θα διεξαχθούν στις έδρες που θα δηλωθούν
από τα Σωματεία, κατά το δυνατόν σε κλειστά γήπεδα. Με την κατάθεση
της δήλωσης συμμετοχής στο τουρνουά, κάθε σωματείο υποχρεούται να
προσκομίσει παραχωρητήριο χρήσης διεξαγωγής των αγώνων του
αδειοδοτημένου από τη Νομαρχία γηπέδου που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα
του. Το σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα των αγώνων

θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Οι αγώνες του final-4 θα γίνουν στα κλειστά Πανιωνίου ή Εσπέρου.
ΜΠΑΛΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες θα διεξάγονται με δερμάτινη ή συνθετική δερμάτινη μπάλα, nr 6
μάρκας του χορηγού που έχει επιλεγεί από την Ένωση.
ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες τελούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3207/2003. Ως εκ
τούτου, τα Σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των
αγώνων στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.
Τα σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα
άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ., δηλαδή ανοιχτόχρωμα για
τον γηπεδούχο και σκουρόχρωμα για τον φιλοξενούμενο.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο
ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το
σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ.
Στο τουρνουά, δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλήτριες που θα πρέπει να
έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητος ή για τις μικρότερες ηλικίες πιστοποιητικό
γεννήσεως και απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας και πληρούν τις
προϋποθέσεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων και του άρθρου 36 των
Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του
Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της
Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 46, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Στους αγώνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επίσημοι Διαιτητές και
Βοηθοί Διαιτητών, που θα ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΝΑ σύμφωνα με το
άρθρο 44 παρ. 4του Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με
το Νόμο 3057/2002. Τα γηπεδούχα Σωματεία της Ε.Σ.Κ.Α. θα φροντίζουν
για τη Διαιτησία με επίσημους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητών του
Συνδέσμου διαιτητών της Ε.Σ.Κ.Α.
Για τον ορισμό διαιτητών Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. οι υπεύθυνοι των σωματείων
θα πρέπει να απευθύνονται στην ΚΕΔ/ΕΣΚΑΝΑ (κος Νάκος, τηλ:
6945902610).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του
Κανονισμού των Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα
αναφέρονται στα άρθρα 48 και 49 του ίδιου Κανονισμού.
Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8(όπως αυτή
τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που
υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσής σε δυο(02) αγώνες ή αποχώρησης
από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Ι) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα σε οποιαδήποτε
θέση, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β) Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων σε όλους τους
αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα,
συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή
αποκλείσθηκαν από την πρώτη περίπτωση ισοβαθμίας.
γ) Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων στο σύνολο των
αγώνων του Πρωταθλήματος.
δ) Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης
σε ουδέτερα γήπεδα.
ΙΙ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων σε θέση μη σημαντική στο
Πρωτάθλημα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας οι τρεις
πρώτες παράγραφοι της ανωτέρω παραγράφου Ι και αν η ισοβαθμία
εξακολουθεί να υπάρχει, θα γίνεται κλήρωση.
*Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ (δηλαδή στην ίδια
διαφορά πόντων υπερισχύει η ομάδα με το μικρότερο παθητικό, δηλαδή
την καλύτερη άμυνα).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων σωματείων,
καθορίζονται από τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων, καθώς
και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (άρθρα 37 και 40) και των κατά τόπους
Ενώσεων. Ειδικότερα:
α) Βαθμολογικό σύστημα: Δύο (2) βαθμοί για την νίκη και ένας (1) για
την ήττα.
β) Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή και η γηπεδούχος ομάδα
υποχρεούται να ορίζει το γήπεδο, ώρα και ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως με

την αντίπαλη ομάδα τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν την διεξαγωγή του
αγώνα.
γ) Να μεριμνά:
 για την έγκυρη ειδοποίηση επίσημου διαιτητή μέχρι την Τρίτη
το μεσημέρι,
 για τον ορισμό υπευθύνου για την σύνταξη του φύλλου
αγώνα,
 για φύλλο αγώνα, ρολόι, σημαιάκια foul κλπ,
 ώστε μόνον ένας από κάθε ομάδα θα κάθεται στην
γραμματεία,
 οι αγώνες να γίνονται σε κλειστά γήπεδα όσο αυτό είναι
εφικτό.
δ) Στο τουρνουά δικαιούνται να λάβουν μέρος 10-15 αθλήτριες
υποχρεωτικά, που έχουν δελτίο αθλητικής ταυτότητας και υγείας αθλητού
της E.O.K.
ε) Κατά την διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του
αμυντικού συστήματος man to man.
Απαγορεύεται η ζώνη και οι παραλλαγές της, το zone press,
καθώς και κάθε είδους παγίδες.
Ο διαιτητής είναι, ως ο μόνος αρμόδιος, υποχρεωμένος αν διαπιστώσει
παράβαση του αμυντικού συστήματος να χρεώνει με τεχνική ποινή την
ομάδα (δύο βολές και κατοχή μπάλας).
στ) Η διάρκεια του αγώνα είναι 4 περίοδοι των 10 λεπτών.
Η 1η περίοδος ξεκινά με jump ball.
Τα διαλείμματα ανάμεσα στις περιόδους καθώς επίσης και στις τυχόν
παρατάσεις θα είναι 2 λεπτών εκτός του ημιχρόνου (μεταξύ 2ης και 3ης
περιόδου) που θα είναι 5 λεπτά.
ζ) Απαγορεύεται η πίεση σε όλο το γήπεδο. Μετά από κάθε καλάθι οι
παίκτριες της αντίπαλης ομάδας θα πηγαίνουν αμέσως πίσω από το κέντρο
για να παίξουν ξανά, σε παράβαση η κατοχή θα πηγαίνει αυτόματα στην
άλλη ομάδα αφού πρώτα εκτελέσει ποινή 2 βολών. Πίεση σε όλο το
γήπεδο επιτρέπεται μόνο στο τελευταία 2 λεπτά της 4ης περιόδου.
η) Οι ομάδες υποχρεούνται στις τρεις πρώτες περιόδους να έχουν
χρησιμοποιήσει όλες τις εγγεγραμμένες στο φύλλο αγώνα αθλήτριες,
τουλάχιστον 10 λεπτά ως εξής:
1η περίοδος

5 αθλήτριες χωρίς αλλαγή

2η περίοδος

5 διαφορετικές αθλήτριες χωρίς αλλαγή

3η περίοδος
Τις υπόλοιπες μη χρησιμοποιηθείσες αθλήτριες χωρίς
αλλαγή και συμπληρώνουν με όποιες άλλες θέλουν (οι οποίες και δύνανται
να αντικατασταθούν).
Αναγκαστικά γίνεται αλλαγή σε περίπτωση τραυματισμού ή αποβολής (5
foul ή τεχνικός αποκλεισμός).
Η αντικαταστάτρια θα είναι –αν υπάρχει- παίκτρια που δεν έχει αγωνιστεί
και η οποία θα συμμετέχει και σε μια περίοδο ακόμη.
Όταν μια ομάδα συμπληρώσει 5
εκτελεί βολές.

foul ανά δεκάλεπτο η αντίπαλη ομάδα

Δικαίωμα ενός Time-out έχουν οι προπονητές σε κάθε περίοδο.
Κανονικά ισχύει και ο κανόνας των 24΄΄ και 8΄΄
*Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να μεριμνά, για την
παρουσία γιατρού στο γήπεδο, σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής
του αγώνα.
Όροι – Κυρώσεις
Αν κάποιο σωματείο δεν κατέβει ή αποκλειστεί λόγω μειωμένου
αριθμού αθλητών σε δυο αγώνες αυτόματα αποκλείεται από το τουρνουά.
Δικαιολογείται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τέλεση
του αγώνα. Οι κανονισμοί που ισχύουν στη διεξαγωγή του τουρνουά είναι
αυτοί της Ε.Ο.Κ και σε περίπτωση ένστασης αυτή θα εξετάζεται από την
επιτροπή Πρωταθλήματος.
Μετά τη λήξη του αγώνα, υποχρεούνται όλοι οι γηπεδούχοι
το αργότερο μέχρι Τρίτη πρωί, να τηλεφωνήσουν ή να στείλουν με
sms, e-mail ή fax το αποτέλεσμα του αγώνα, ακόμα και αν αυτός
αναβλήθηκε και να εξηγήσουν τον λόγο.
*Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να μεριμνά, για την
παρουσία γιατρού στο γήπεδο, σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής
του αγώνα.
Μετά τη λήξη του αγώνα, το αποτέλεσμα αποστέλλεται με SMS και
το φύλλο αγώνα με email ή fax από το γηπεδούχο Σωματείο στην
διοργάνωση του τουρνουά, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση των
site για την κατάταξη και τη βαθμολογία των ομάδων.
email:

panioniosesperos@yahoo.gr

ifatouros@yahoo.com, kyrtahinakos@gmail.com,
ergoglass@gmail.com
SMS: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ

6945678933

ΙΚΑΡΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

6973985807

& ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ
Fax:

6975028090

210 9568467 & 210 9339335

Τηλεοπτικές Μεταδόσεις και μαγνητοσκόπηση των Αγώνων.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή
να μαγνητοσκοπούνται. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διευκολύνει αυτές
τις λήψεις αν αυτό βέβαια ζητηθεί. Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε
τρίτο σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή
την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων σωματείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Η συμμετοχή στο τουρνουά του είναι 80 € ευρώ.
Εκτός από το κόστος συμμετοχής οι ομάδες θα πρέπει να μεριμνούν
για την κάλυψη των αγώνων με γιατρό. Μετά από συνεννόηση με το
ΣΥΔΚΝΑ τα έξοδα διαιτησίας για κάθε αγώνα είναι 15 € ευρώ και θα
καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωματείο στον διαιτητή.
ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα, που θα αναδειχθεί από το final – 4, θα
απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα και κύπελλο, στις δε αθλήτριές της
θα απονεμηθούν διπλώματα με μετάλλια χρυσού χρώματος. Επίσης θα
απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια για την δεύτερη ομάδα χρώματος
αργυρού και για την τρίτη ομάδα χρώματος χαλκού.
ΓΕΝΙΚΑ.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος
και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό
Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την γενική
προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση
ή συμπλήρωση, αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθλήματος με τη
συμβουλευτική αρωγή των αντίστοιχων επιτροπών των Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ-ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα και
κύπελλο, στις δε αθλήτριές της θα απονεμηθούν διπλώματα με μετάλλια
χρυσού χρώματος. Επίσης θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια για
την δεύτερη ομάδα χρώματος αργυρού και για την τρίτη ομάδα χρώματος
χαλκού. Στις υπόλοιπες ομάδες θα μοιραστούν αναμνηστικά διπλώματα σε
όλες τις αθλήτριες.
Η τελετή λήξης και το all-star game θα γίνει στο κλειστό γήπεδο του
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ το Μάιο. Στην τελετή είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των
σωματείων που συμμετέχουν στο τουρνουά. Εκεί θα βραβευθούν οι
νικήτριες ομάδες.
* Όλα τα σωματεία θα ενημερωθούν εγκαίρως για την τελετή λήξης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2000-01)

ΟΜΑΔΑ

ΥΠ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

E-MAIL

1.ΚΡΟΝΟΣ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
2.ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Κ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

6976657584

konstamatis@yahoo.com

Α.ΚΑΝΤΑΣ

6944909097

Δ.ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ

6974363769

dgiouleas@gmail.com

Κ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

6976657584

konstamatis@yahoo.com

Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

6972353541

Α.ΧΑΛΙΒΙΔΟΥ

6997092772

chalividoua@hotmail.com

Μ.ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

6936592831

kmissas@dci.gr

3.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2104816991

atromitosbasket1@yahoo.gr

4.ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
5.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6.ΕΣΠΕΡΟΣ
7.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
8.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ

ΥΠ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(2)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

E-MAIL

1.ΚΡΟΝΟΣ
Α.ΤΑΣΟΥΛΗ

6947936699

atalanti_tasouli@yahoo.gr

Φ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6971642263

fp_ds_yoyo@yahoo.gr

Κ.ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ

6975028090

kyrtaxinakos@gmail.com

Π.ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ

9645678933

panioniosesperos@yahoo.gr

Κ.ΜΙΣΣΑΣ

6945460555

kmissas@dci.gr

2.ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
4.ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
5.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6.ΕΣΠΕΡΟΣ
7.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
8.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

