Αρ. Πρωτ: 3441

Αθήνα:21/11/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄1 Εθνικής

Κατηγορίας 2016-17, με τους παρακάτω όρους:

Τόπος: Κλειστό Γυμναστήριο Σερρών
Ημερομηνία: Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016.
Έναρξη Αγώνων: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 09:30 π.μ.
Προθέρμανση: 08:30 – 09:00 Σωματεία Σερρών – Θεσσαλονίκης
09:00 – 09:30 Υπόλοιπα σωματεία (ΑΒΕ, Πελοποννήσου, Θράκης).
Συμμετέχοντα Σωματεία:

1. Α.Γ.Σ. «ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ» ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2. Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ
3. Ε.Α.Τ.Ε.Κ. «COLLEGE CLUB»
4. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
5. Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. Ο.Α.Γ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
7. Φ.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
8. Α.Σ. ΙΑΣΩΝ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
9. Φ.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ
10. Α.Γ.Σ. «ΔΙΑΣ» ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
11. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
12. Α.Ο. «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
13. Α.Ο. ΘΕΡΜΗΣ ¨Ο ΘΕΡΜΑΙΟΣ ¨
14. Α.Σ. ¨ΠΛΑΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ¨

15. Γ.Α.Σ. ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
16. Α.Σ. ¨ΦΕΡΕΝΙΚΗ¨
Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων μελών της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι των νέων ΔΕΛΤΙΩΝ Αθλητικής Ιδιότητας & Υγείας.
Αγωνίζονται αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2003 και μεγαλύτεροι.
Η επίδειξη της αθλητικής ταυτότητας και των ιατρικών θεωρήσεων είναι υποχρεωτική στους υπευθύνους των αγώνων. (Ε.Ο.Φ.Σ.Α, Κανονισμός Εσωτερικών
Διοργανώσεων, Γ. 10.1).

Α΄ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ.
Σχηματίζονται μετά από κλήρωση τέσσερεις(4) Όμιλοι των Τεσσάρων
(4) Σωματείων.
Επικεφαλείς των τεσσάρων Ομίλων θα τοποθετηθούν κατά σειρά τα Σωματεία που πήραν τις τέσσερεις πρώτες θέσεις στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 2015 - 16
Για τον σχηματισμό των υπόλοιπων θέσεων των τεσσάρων Ομίλων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των εναπομεινάντων Σωματείων, σύμφωνα με την
σειρά κατάταξής τους το 2015 - 16. Οι 5η -8η μετά από κλήρωση θα είναι δεύτεροι των ομίλων κ.ο.κ.
Κάθε Σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα του Ομίλου του «ένας εναντίον όλων». Βαθμολογία 2 βαθμοί για την νίκη, 1 βαθμός για ήττα και
0 βαθμοί για αδυναμία συμμετοχής σε συνάντηση (2+2 αθλητές/τριες).
Τα τέσσερα (4) πρώτα Σωματεία του κάθε Ομίλου, προκρίνονται στην τελική φάση και αγωνίζονται για τις θέσεις 1 – 4.
Τα τέσσερα δεύτερα και τα τέσσερα τρίτα σωματεία τοποθετούνται σε σχήμα των οκτώ(8) συμμετοχών(knock out) αγωνίζονται για τις θέσεις 5 – 12.
Τα τέσσερα (4) τελευταία Σωματεία κάθε Ομίλου, αγωνίζονται για τις θέσεις 13 – 16. Τα δύο(2) τελευταία σωματεία υποβιβάζονται στην Α΄2 κατηγορία.

Β΄ ΦΑΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ 13 - 16
Σχηματίζεται ένας (1) Όμιλος των τεσσάρων (4) Σωματείων, που θα
αποτελείται από το 4ο Σωματείο κάθε Ομίλου της Α΄ προκριματικής φάσης. Το
κάθε Σωματείο του Ομίλου θα αγωνιστεί «ένας εναντίων όλων» με τα υπόλοιπα
σωματεία του νέου ομίλου. Τα δύο(2) τελευταία σωματεία υποβιβάζονται στην
Α΄2 κατηγορία ενώ τα υπόλοιπα καταλαμβάνουν τις θέσεις 13 -14. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρακάτω σχετική παράγραφο.

Β΄ ΦΑΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ 5 - 12
Τα οκτώ(8) σωματεία που κατέλαβαν την 2η και την 3η θέση στους τέσσερεις (4) ομίλους της Α΄ προκριματικής φάσης τοποθετούνται σε οχτάρι σχήμα
και με αγώνες knock out καταλαμβάνουν τις θέσεις 5 – 12. Συγκεκριμένα ο νικητής του τελικού καταλαμβάνει την 5η θέση, ο ηττημένος την 6η, οι δύο ηττημένοι των ημιτελικών την 7η θέση, οι δε ηττημένοι των προκριματικών την 9η θέση.

Β΄ ΦΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΘΈΣΕΙΣ 1 – 4
Σχηματίζεται ένας (1) Όμιλος τεσσάρων (4) Σωματείων, που θα αποτελείται από τα 1α Σωματεία του κάθε Ομίλου της Α΄ προκριματικής φάσης. Το
κάθε Σωματείο του Ομίλου θα αγωνιστεί «ένας εναντίων όλων» με τα υπόλοιπα
σωματεία του νέου ομίλου και καταλαμβάνουν τις θέσεις 1 – 4. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρακάτω σχετική παράγραφο.
Η κλήρωση των ομάδων θα γίνει από τον Επιδιαιτητή των αγώνων παρουσία
μελών της Τ.Ε. και εκπροσώπων των Σωματείων το Σάββατο 28/11 και ώρα
08.15 στο χώρο των αγώνων.
Σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά αρμόδιος για την Σύσταση των
Ομίλων,
θα ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & η Τ.Ε. της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Σωματείο το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή και δεν θα συμμετέχει, υποβιβάζεται στη Α΄2 Εθνική κατηγορία και καταβάλει σχετικό πρόστιμο ύψους 100
ΕΥΡΩ, δίχως να παίρνει την βαθμολογία που αντιστοιχεί στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α 1΄ Εθνικής Κατηγορίας (κανονισμός Εσωτερικών Διοργανώσεων 5.2.1.)
Ένα σωματείο δικαιούται:
α) να μην αγωνισθεί εναντίον οποιουδήποτε σωματείου δεν επιθυμεί
χωρίς να υφίσταται περαιτέρω συνέπειες, εκτός των παρακάτω:

i) Η συνάντηση κατοχυρώνεται 5-0 υπέρ των αντιπάλων
ii) Το σκορ κάθε παιχνιδιού καταγράφεται (21- 0 ) υπέρ των
αντιπάλων
β) να εγκαταλείπει αγώνες μέσα σε μία συνάντηση. Τότε το αποτέλεσμα των αγώνων που εγκαταλείπονται, καταγράφεται (2-0) υπέρ των αντιπάλων.
Ένα σωματείο που εγκαταλείπει σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάντηση ή μέρος
συνάντησης δεν υφίσταται άλλες κυρώσεις και στις επόμενες συναντήσεις δικαιούται να αγωνισθεί κανονικά.
To σωματείο υποχρεούται να δηλώσει τα ονόματα των αθλητών του, στο έντυπο
της δήλωσης συμμετοχής εναντίον ενός άλλου σωματείου, σε όλα τα αγωνίσματα
και να σημειώσει δίπλα στο αγώνισμα ή τα αγωνίσματα ότι εγκαταλείπει ένα ή
περισσότερα από αυτά ή ακόμα και όλη τη συνάντηση (σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β).
Ελάχιστη σύνθεση ομάδας: Δύο άνδρες και δύο γυναίκες.
Μέγιστη σύνθεση ομάδας: Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες.
Μέγιστη συμμετοχή αθλητή/τριας: Ένας αθλητής / τρια μπορεί να αγωνισθεί
το πολύ σε δύο (2) από τα τρία αγωνίσματα σε μία συνάντηση του Σωματείου
του.
Υποχρεωτική παρουσίαση ομάδων : Πριν την έναρξη της κάθε συνάντησης
σωματείων, ο επιδιαιτητής τους καλεί να εμφανιστούν για τον έλεγχο των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας & Υγείας των Αθλητών/τριών (Δ.Α.Ι.), έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι τα σωματεία πληρούν τον ελάχιστο όρο των 2 + 2 συμμετοχών, για την έναρξη των αγώνων της συνάντησης. Η παρουσία όλων των αθλητών που δηλώνονται σε κάθε συνάντηση είναι υποχρεωτική.
Περιπτώσεις ισοβαθμίας:
1. Αν στη βαθμολογία προκύψει ισοβαθμία μεταξύ δύο ομάδων την καλύτερη
θέση θα κρίνει το αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνάντησης.
2. Αν ισοβαθμήσουν τρία ή περισσότερα Σωματεία λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των αγώνων μεταξύ των Σωματείων που ισοβαθμούν.
3. Αν και με την εφαρμογή της παραγράφου 2 προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία,
τότε υπολογίζεται η καλύτερη διαφορά αγώνων μεταξύ των Σωματείων που ισοβαθμούν.
4. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η καλύτερη διαφορά παιχνιδιών(σετ) και αν
δεν λύνεται και πάλι η ισοβαθμία η καλύτερη διαφορά πόντων πάντα στους αγώνες μεταξύ των Σωματείων που ισοβαθμούν.
Δήλωση συμμετοχής: Όλα τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά την συμμετοχή τους έως τις 30 – 11 – 2016. Επίσης θα πρέπει
να δηλώσουν τα ονόματα των αθλητών και αθλητριών που θα συμμετέχουν.
Φτερά: Φυσικά.

Ενδυμασία: Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.
Παράβολο συμμετοχής:
Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ ως «Δικαί ωμα Συμμετοχής Αγώνων » Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει
πριν την έναρξη των αγώνων. Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.
Ιατρική Βεβαίωση: Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας του αθλητή/τριας θεωρημένο για το έτος 2016 - 17
από ιατρό και σε περίπτωση που το δελτίο τελεί υπό έκδοση, να προσκομίσουν
ιατρική βεβαίωση για αυτούς τους αθλητές ή πρόσφατο αντίγραφο της αίτησης
εγγραφής του αθλητή/τριας που έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία για έκδοση
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και όπου θα είναι εμφανής η υπογραφή και η
σφραγίδα του ιατρού στην αντίστοιχή θέση.
Ενστάσεις: Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή και συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90 € υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή, καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε
περίπτωση απόρριψής της.
Διαμονή σωματείων. Η διανομή των συμμετεχόντων μπορεί να γίνει σε κάποια
από τις προτάσεις – προσφορές που προτείνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας: Μπακούρας Οδυσσέας.
Επιδιαιτητής: Καραογλανίδης Αβραάμ.
Γενικά: Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.
Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη
του σωματείου τους και του ιατρού του σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α και οι διοργανωτές των αγώνων δε φέρουν καμία ευθύνη.
ΜΟΝΟ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 201617, οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή
του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζήνα

Βικτωρία

Εξαρχόπουλος Παναγιώτης

