ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ-ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2010-11 ΣΖ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ αθνύ έιαβε ππ όςε ηεο:
1. ην Καηαζηαηηθό ηεο
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Κ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα
3. ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Ο.Κ.
4. ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ πνπ ηζρύνπλ
δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Γηεζλέο πκβνύιην ηεο F.Η.Β.Α.
5. ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ.
6. Δγθξηηηθή Γηαηαγή Αξρεγείνπ
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
ΣΟ 10 Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο-4νπ Κππέιινπ Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ
Διιάδνο.
ν

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
'Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
1. Καλόλσλ Παηδηάο Καιαζνζθαίξηζεο πνπ ηζρύεη δηεζλώο θαη Οξίδνληαη από ην
Γηεζλέο πκβνύιην ηεο F.I.B.A.
2. Καλνληζκώλ Αγώλσλ Καιαζνζθαίξηζεο (ΚΑΗΚ)
3. Καλνληζκώλ ηεο ΔΟΚ πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα.
4. Απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηεο Δ.Ο.Κ θαη
5. Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Κ ηνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα πνπ
δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΝΝΟΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
Ζ πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ
Διιάδνο απνδεθηή από ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα
ΑΡΘΡΟ 3 : HMEPOMΖNIA ΔΝΑΡΞΖ: ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ 25/10/2010
ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΟ - EΓΡA ΟΜΑΓΟ ΓΖΠΔΓΟ
Ζ νκάδα πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή, ππνρξενύηαη λα γλσξίζεη ζηελ δηνξγαλώηξηα. ην
ρξώκα ηεο ζηνιήο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ θαζώο θαη ην γήπεδν πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπο αγώλεο ηεο, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη θιεηζηό θαη
ν αγσληζηηθόο ρώξνο λα είλαη δαπέδνπ παξθέ.
Οξηζκέλνη αγώλεο ιόγσ θσιύκαηνο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδα πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί
γηα ρξήζε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζηελ Έλσζε.
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΓΩΝΩΝ
1. Οξηζκόο ησλ δηαηηεηώλ - ζα γίλεηαη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή.
2. Ο δηαηηεηήο ζα ζπληάζζεη ην θύιιν αγώλνο θαη ζα αλαγξάθεη ηα γεγνλόηα
αλαιπηηθά.
3. ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ζα αληηθαζίζηαηαη από ηνπο δηαζέζηκνπο δηαηηεηέο.
4. Σν θύιιν αγώλνο ζα ζπληάζζεηαη. ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο
ε νπνία είλαη ζεσξεκέλε από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή.

5. Κάζε νκάδα νθείιεη λα δηαζέζεη έλα άηνκν γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ην
νπνίν ζα θάλεη ρξέε γξακκαηείαο ζηνπο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΩΝΩΝ
ε θάζε αγώλα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο, ε δηνξγαλώηξηα έρεη ππνρξέσζε λα νξίζεη έλα
εθπξόζσπό ηεο (παξαηεξεηή),από πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε
ηεο.
Καζήθνληα παξαηεξεηή έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.ΔΑ.Δ. εθόζνλ νξηζζεί αξκνδίσο. Γηα νπνηνδήπνηε ιόγν
απνπζηάδεη ν παξαηεξεηήο η ν νπνίνο νξίζζεθε από ηελ δηνξγαλώηξηα, ηόηε νη νκάδεο
πνπ δηαγσλίδνληαη. έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνδείμνπλ θάζε κηα. από έλα πξόζσπν θαη ν
δηαηηεηήο λα δηελεξγήζεη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο 'γηα λα αλαδεηρζεί ν παξαηεξεηήο ηνπ
αγώλα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΜΑΓΩΝ – ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΑ
α. Οη ππνρξεώζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ γηα ηελ ώξα πξνζέιεπζεο, ηνλ
εθνδηαζκό ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ, γηα ηηο κπάιεο ηνπ αγώλα θαζνξίδνληαη από ηνλ
ΚΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 8:ΓΔΛΣΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΣΖ
1. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο, ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδi ηνπο θαη λα
παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή:
α) Σν δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ ηνπ θαιαζνζθαηξηζηή. Σν νπνίν πξέπεη
λα θέξεη νπσζδήπνηε ηαηξηθή ζεώξεζε από παζνιόγν ή θαξδηνιόγν ηδηώηε ή από
Ηαηξό ηεο Γηεπζύλζεσο Τγεηνλνκηθνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ε νπνία πηζηνπνηεί
όηη είλαη απνιύησο πγηήο.
β) Φ/Ο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηνο θαη νπό ηηο δύν όςεηο, ην νπνίν απνηειεί
αδηακθηζβήηεην επίζεκν έγγξαθν ζε πεξίπησζε ελζηάζεσλ θ πξνζθπγώλ.
2. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ ΦΑ.
ηηο ηπρόλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Ο Έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ,
ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Kαηά
ηελ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή
ζπκπιήξσζε ηνπ ΦΑ.
4. Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδόκελσλ
"θαιαζνζθαηξηζηώλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ΦΑ νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ κπνξνύλ
λα δεηήζνπλ ν' απηό ην δηάζηεκα λα ηα ειέγμνπλ, κόλν γηα πεξίπησζε δηαηύπσζεο
έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο.
5. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή θαιαζνζθαηξηζηή ζε νπνηαδήπνηε αγώλα
πξσηαζιήκαηνο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθώλ σ' θαη β' ζηε παξαγ.-1- παξόληνο • ν
δε δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα απαγνξεύζεη ηε ζπκκεηνρή θαιαζνζθαηξηζηή γηα ηνλ
νπνίν δελ πιεξνύληαη ΟΗ πξνϋπνζέζεηο απηέο .Δάλ παξά απηά θαιαζνζθαηξηζηήο
κεηάζρεη ζηνλ αγώλα . n ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ,n ππαίηηα δε νκάδα, ζε
πεξίπησζε ελζηάζεσο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ελώ ν δηαηηεηήο
ηηκσξείηαη από ηελ αξκόδηα πεηζαξρηθή επηηξνπή, κε πνηλή απαγνξεύζεσο δηεύζπλζεο
αγώλα γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
6. α) Απαγνξεύεηαη ε αληηθαηάζηαζε θαιαζνζθαηξηζηή ν νπνίνο απνβιήζεθε από ηνλ
δηαηηεηή.
β) Παξ6βαζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ. ζπληζηά ιόγσ
αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελεο θαηόπηλ ελζηάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΜΑΓΩΝ
α. Οη αγσληδόκελεο νκάδεο βαζκνινγνύληαη:

ε πεξίπησζε λίθεο κε δύν (2) βαζκνύο.
ε πεξίπησζε ήηηαο κε έλα (1) βαζκό.
β. Δάλ πξνθύπηεη ζην ηέινο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηζνβάζκεζε νκάδσλ, ηόηε
ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλάληεζεο.
v· Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα ρσξηζηνύλ ζε 2 Οκίινπο Α θαη Β δηά θιεξώζεσο .
δ. Μεηά ην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζα ζxεκαηηζζεί από ηελ δηεμαγσγή ησλ
ζπλαληήζεσλ κεηαμύ ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ νκάδσλ, ζα δηεμαρζνύλPLAY OFF
παηρλίδηα κεηαμύ ησλ 1ν Ά Οκίινπ κε ηνλ 4ν ηνπ Β’ Οκίινπ – Γθξνππ Α’ – 2ν Α’ Οκίινπ
κε 3ν Β’ Οκίινπ – Γθξνππ Β’ – 3ν Α’ Οκίινπ κε 2ν Β’ Οκίινπ- Γθξνππ Γ’ – θαη κεηαμύ ηνπ
4ν Α’ Οκίινπ κε 1ν Β’ Οκίινπ – Γθξνππ Γ’. Καη κεηά ληθεηήο Γθξνππ Α’ κε ληθεηή
Γθξνππ Γ θαη ληθεηήο Γθξνππ Β κε ληθεηή Γθξνππ Γ. Πιενλέθηεκα έδξαο έρνπλ νη
νκάδεο πνπ ηεξκαηίζαλε ζηνλ όκηιν ηνπο κε θαιύηεξε βαζκνινγηθή ζεηξά. Γηα ηελ
πξόθξηζε ζηελ επόκελε θάζε ρξεηάδνληαη δύν λίθεο. Νηθεηέο ησλ νπνίσλ ζα κεηέρνπλ
ζην ηειηθό ηνπ πξσηαζιήκαηνο νη δε εηηεκέλνη ζην κηθξό ηειηθό.
ΑΡΘΡΟ 10: ΜΖ ΣΔΛΔΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ
Αγώλαο ν νπνίνο δελ ηειέζζεθε ή δελ έιεμε, ρσξίο λα επζύλνληαη νη δύν
δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξώζεθε κε ηειεζίδηθε
απόθαζε, επαλαιακβάλεηαη από ηελ αξρή. Σν Φ.Α. πνπ ζπληάζεθε ζε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο Δ[λαη άθπξν θαη ΟΗ Καιαζνζθαηξηζηέο
πνπ έρνπλ δεισζεί ζε απηό
ζεσξείηαη όηη δελ αγσλίζζεθαλ (ε εκέξα απηνύ ηνπ αγώλα δελ πξνζκεηξάηε γηα ηελ
έθηηζε πνηλώλ).
Αληίζεηα ην παξαπάλσ θύιιν αγώλα είλαη ηζρπξό γηα ην πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό θαη γηα
όζνπο γξαθηήθαλ ζε απηό, από ην δηαηηεηή γηα παξαπηώκαηα, ηηκσξνύληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο ΚΑΚ.
Αγώλαο πνπ δελ ηειέζζεθε ή πνπ δελ έιεμε κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο ή θαη ησλ δύν
νκάδσλ ΓΔΝ πξνζκεηξάηε γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλώλ ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ή θαη ηεο
νκάδνο θαη βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζηνλ ΚΑΚ.
ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΑΝΑΒΟΛΔ ΔΚΣΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ!
ΣΖ ΔΛ.Α ΚΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΜΟΦΩΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΩΝ
ΑΡΥΖΓΩΝ ΣΩΝ OMAΓΩN ΘΑ ΔΝΖΜΔΡΩΝΔΣΑΗ Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 48 ΩΡΔ ΠΡΗΝ ΚΑΗ
ΑΝ Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΝΔΗ ΓΔΚΣΟ ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ ΣΟΤ Ο ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΣΔΛΔΣΔΗ ΣΟ
ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΡΑ ΑΝΑΒΟΛΖ .
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΩΝ – ΔΠΑΘΛΟ ΖΘΟΤ
ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα Πξσηαζιήκαηνο ζα απνλεκεζεί Κύπειιν θαη Μεηάιιηα γηα
ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο, ελώ γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο θαη
ηνλ πξνπνλεηή ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθά
θύπειια θαη κεηάιιηα .ηελ θππειινύρν νκάδα ζα απνλεκεζεί θύπειιν θαη κεηάιιηα γηα
ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο ,ελώ ζηελ θηλαιίζη ζα απνλεκεζεί
θύπειιν ζπκκεηνρήο θαη κεηάιιηα.
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΠΟΗΝΔ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΔ ΣΟ ΦΑ
Ο πεηζαξρηθόο έιεγρνο ησλ ζσκαηείσλ, παξαγόλησλ θαη θαιαζνζθαηξηζηώλ αζθείηαη:
1. Από ηελ Σξηκειή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο
Καιαζνζθαίξηζεο ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο.
2. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηνπλ ζέκαηα πoπ δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ
θείκελν ζα επηιύνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή θαη όηαλ ππάξρεη αδηέμνδν
ζα απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο Α.Δ.Α.Δ.

ΑΡΘΡΟ 13:ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ – ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
α. Ζ ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο είλαη
ππνρξεσηηθή.
β. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο θαηά πεξίπησζε από ηελ
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.
γ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη αζηπλνκηθνί, Δηδηθνί Φξνπξνί, πλνξηαθνί Φύιαθεο
πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο έσο θαη ηνλ αξηζκό έμη (6), νη νπνίνη ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ν αξρηθά νξηζζείο
ππεύζπλνο αζηπλνκηθόο έθαζηεο νκάδνο , αλεμαξηήησο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα αλήθεη
νξγαληθά. Όηαλ νκάδα δειώζεη αζιεηή άιιεο Τπεξεζίαο (μέλνο) πνπ ζπκκεηείρε ζην
πξνεγνύκελν Πξσηάζιεκα κε άιιε νκάδα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ δειηίνπ ηνπ ζα
θαηαηεζεί θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ παίρηε πνπ επηζπκεί λα αγσληζζεί.
ΟΗ αλσηέξσ αζιεηέο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ Γ/ΝΖ ATYNOMIA
ΑΣΣΗΚΖ
δ. Κάζε αζηπλνκηθόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα επηζπκεί . ΟΗ
απνζπαζκέλνη κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ ζηηο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ απνζπαζζεί εάλ ην
επηζπκνύλ.
ε. Ωο εκεξνκελία δειώζεσο ζπκκεηνρήο ησλ αζηπλνκηθώλ - παηθηώλ θαη
αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο δηνξγαλώηξηαο Αξρήο, νξίδεηαη ε 13-10-10.
Ωο εκεξνκελία θαηαζέζεσλ θαηαζηάζεσλ αζιεηώλ νξίδεηαη θαηαιπηηθή ηελ 20/10/2010.
ζη. Κάζε νµάδα έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη 30 αζιεηέο αζηπλνκηθνύο, .Φ ,ΔΦ, από
ηνπο νπνίνπο νη 21 ζα είλαη από Σελ ππεξεζία ηεο νκάδαο θαη 9 από άιιεο
ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζηπλνκηθώλ –ΔΦ,Φ πνπ εθηεινύλ
πξαθηηθή εθπαίδεπζε, ζηνπο αγώλεο ζα ζπκκεηέρνπλ 12 παίρηεο . Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ππάξμεη κεηάζεζε ή απόζπαζε Αζηπλνκηθνύ, απηό δελ επεξεάδεη
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο αγώλεο. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ελζσκάησζεο κέζα
ζηνλ πξνβιεπόκελν όξην ησλ αζιεηώλ κόλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ
κεηαγξαθώλ.
Απαγορεύονται να σσμμετέτοσν αθλητές οι οποίοι ανήκοσν-έτοσν αποσπαστεί
στην Τ.Φ.Α.
δ. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε απμνκείσζε αξηζκνύ παηθηώλ θαη νκάδσλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Όηαλ θάπνηα νκάδα δειώζεη αζιεηή από άιιε ππεξεζία
πνπ ζπκκεηείρε ζην πξνεγνύκελν Πξσηάζιεκα κε άιιε νκάδα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ
δειηίνπ ηνπ ν αζιεηήο ζα θαηαζέηεη ππεύζπλε δήισζε δε πνηα νκάδα επηζπκεί λα
αγσληζζεί.
ε. Οη Αζηπλνκηθνί αζιεηέο θάζε αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο θαζώο θαη νη δηαηηεηέο,
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε δηθή ηνπο επζύλε.
ζ. Όινη ΟΗ Αζηπλνκηθνί αζιεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε δειηίν Αζιεηηθήο
ηδηόηεηνο ζεσξεκέλν από Ηαηξό θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ ππεύζπλν εθάζηεο
νκάδνο.
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ Φ.Α.
α. Πνηλή κηαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο αλ ν θαιαζνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλνο.
β. Πνηλή δύν (2) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε απνβνιήο ιόγσ πβξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ζε αληίπαιν παίθηε, θαη πνηλή -5- αγσληζηηθώλ εκεξώλ εθ·6ζνλ ε πβξηζηηθή
ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεη θαη βιαζθεκία ησλ ζείσλ.
Τ. Πνηλή νξηζηηθήο απνβνιήο από ην Πξσηάζιεκα γηα βηαηνπξαγία θαηά Γηαηηεηνύ.
Γ. Πνηλή νξηζηηθήο απνβνιήο ζε πεξίπησζε πνπ θαιαζνζθαηξηζηήο ιαθηίζεη Κηππήζεη
ή πηύζεη αληίπαιν θαιαζνζθαηξηζηή.

ε. Οη 1Σνηλέο επηβάιινληαη κε βάζε ην Φ.Α. πνπ ζπληάζζεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη δελ
επηδέρνληαη ακθηζβήηεζεο.
ζη. Ζ πεηζαξρηθή επηηξνπή θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ησλ κειώλ ηεο ζε εκέξα πνπ ζα
θαζνξηζζεί κεηά ην πέξαο όισλ ησλ αγώλσλ ηεο αγσληζηηθήο θαη πάληα εληόο ηεο
εβδνκάδνο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλώλ.
δ. Λόγσ ηεο θύζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ζπλίζηαηαη ζηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο ησλ
νκάδσλ πεξηζζόηεξε επζημία ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο . η.
ΑΡΘΡΟ 15: ΣΑΞΖ - ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ
Καηά ην ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ, ε ηάμε θαη
ε πεηζαξρία ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε ελέξγεηα, θαζηζηακέλσλ
ππεπζύλσλ πξνο ηνύην. ησλ επηθεθαιήο αξρεγώλ ησλ απνζηνιώλ θαη αξρεγώλ
νκάδσλ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη θαηαγξαθεί ζην ΦΑ. ή ζηελ έθζεζε ηνπ
παξαηεξεηή~, παξάβαζε πεηζαξρηθή θαη πνηληθή, νη επζύλεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά
πξνζσπηθέο.
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
1. Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απνηεινύλ:
Αξρ/θαο ΚΑΣΑΝΗΩΣΖ Γεκήηξηνο.
Αλζ/κνο ΓΡΗΜΜΑ Ησάλλεο.
Αξρ/θαο ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ Ρήγαο.
2. Σελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνηεινύλ
ΕΑΒΛΑΝΟ Νηθόιανο, σο αζιεηηθόο δηθαζηήο
3. Ζ Διιαλόδηθνο Δπηηξνπή ηεο ηειηθήο θάζεο: ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη από ηνπο
επίζεκνπο παξηζηάκελνπο ησλ αγώλσλ κε ζπκκεηνρή κειώλ ηεο νξγαλσηηθήο
επηηξνπήο.
4. Οη ζπκκεηέρνληεο αζηπλνκηθνί - Δηδηθνί Φξνπξνί- πλνξηνθύιαθεο
κε ηελ
νπνηνδήπνηε ηδηόηεηα πξέπεη λα είλαη µέιε ηεο Έλσζεο ε εγγξαθή πξέπεη λα
θαηαηεζεί κέρξη ηελ θαηάζεζε ησλ δειηίσλ.
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΓΡΑΦΩΝ
Πεξίνδν κεηαγξαθώλ νξίδεηαη από 01-15 Ηαλνπαξίνπ 2011. Παίρηεο πνπ αγσλίζηεθε
ζηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζε θάπνηα νκάδα ή είρε δειηίν δελ δηθαηνύηαη
κεηαγξαθή .
ΑΡΘΡΟ 18: ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
Όπνην ζέκα πξνθύςεη θαη δελ ξπζκίδεηαη κε ηε' παξνύζα πξνθήξπμε ζα επηιύεηαη κε
απόθαζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.

