Θεσσαλονίκη, 04/06/2021
Αριθ.Πρωτ. - 163 ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α΄ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ18
ΑΓΟΡΙΩΝ και Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του καταστατικού της
ΕΠΕΣΘ, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης, της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 1901/3.07.2020
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., της υπ.αριθμ. 1876/17.5.21 Συμπληρωματικής Γενικής
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, της υπ. αριθμ. 615/ 6.8.20
Ειδικής Προκήρυξης Α΄ Φάσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 18 Αγόρια και Κ 18 Κορίτσια αγωνιστικής
περιόδου 2020 -21 της ΕΠΕΣΘ η υπ. Αριθμ. 105/19.5.21 Ειδική Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Κ 18 Αγόρια – Κορίτσια αγ. Περιόδου 2020-21, συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
………………………………………………………………………………..…………………..
Β: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διαγράφεται στο τέλος της περ. 5 το εξής: «καθώς και αθλητές / αθλήτριες που θα εγγραφούν στο
μητρώο της Ε.Ο.ΠΕ. (νέα εγγραφή) από 1/8/2020 και μετά».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαγράφονται οι περ. 1, 2, και 3
1) Την ευθύνη της οικονομικής εν γένει οργάνωσης των αγώνων, της έκδοσης εισιτηρίων κλπ. έχει η
ΕΠΕΣΘ.
2) Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα Κ18 αγόρια – κορίτσια μπορούν να
εκδώσουν εισιτήριο αξίας μέχρι 5 ευρώ , για τους αγώνες που είναι γηπεδούχα.
3) Για την τελική φάση του κάθε πρωταθλήματος το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση
του, να ορίσει εισιτήριο κυμαινόμενο από 2 έως 5 ευρώ.και προστίθεται
1) Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων, επιβαρύνουν τα σωματεία.
2) Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α΄διαιτητής, Β΄διαιτητής/Σημειωτής) σε
όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος, βαραίνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα
καταβάλει τα αναλογούντα ποσά, στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση
που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω έξοδα στους παράγοντες του αγώνα, ο
αγώνας δε θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί τρεις (3) φορές, τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος
ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22, περ.α του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες
βαθμολογικές.

…………………………………………………………………………………………

