Θεσσαλονίκη, 18.10.17
Aρ. Πρωτ.: - 1422 -

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
2ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων (ΓΚΟ∆Π) της ΕΟΠΕ, του ∆ιεθνούς Κανονισµού Πετοσφαίρισης και της υπ'
αριθµ. Πρωτ.: 1810/15.05.2017 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ.,
αγωνιστικής περιόδου 2017-2018,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
το πρωτάθληµα 2ης Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών της ΕΠΕΣΘ 2017-2018 µε τους εξής
όρους:

Α΄: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦΣ 2) ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α∆ΕΝ∆ΡΟΥ 3) ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ 4) ΟΛΥΜΠΟΣ
5) ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6) ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 7) ΑΕ ∆ΕΛΤΑ 8)
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9) ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 10) ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ. 12) ΖΕΦΥΡΟΣ 13) ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝ∆ΟΥ 14) ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 15) ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑΣ 16) ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
και όσα σωµατεία έχουν τις προϋποθέσεις του κεφ. Ε’, άρθρο 19, παρ. 6 & 7 του
ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ, αλλά και των υφισταµένων – εγγεγραµµένων σωµατείων που
επιθυµούν να λάβουν µέρος για πρώτη φορά µε γυναικείο τµήµα.
Η συµµετοχή των παραπάνω σωµατείων είναι υποχρεωτική. Σωµατείο που δικαιούται
συµµετοχής στο πρωτάθληµα και δεν συµµετέχει, δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής
βαθµολογικής κατάταξης. Το ίδιο ισχύει και για σωµατείο που δικαιούται συµµετοχής, αλλά
δηλώσει εγγράφως πριν από την κλήρωση τη βούληση του να µη λάβει µέρος στο
πρωτάθληµα.
Σε Σωµατείο που δικαιούται συµµετοχής και δεν πάρει µέρος στο πρωτάθληµα ή
αποχωρήσει µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος και αφού έχει συµµετάσχει έστω και σε
έναν αγώνα, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθµών από το πρωτάθληµα της
επόµενης αγωνιστικής περιόδου (άρθρο 9 του ΓΚΟ∆Π) στο οποίο θα συµµετάσχει.
Σωµατείο που συµπληρώνει δύο µηδενισµούς για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις
του άρθρου 22 του ΓΚΟ∆Π και ανεξάρτητα από το είδος της πρώτης παράβασης,
αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήµατος. Οι αγώνες που έχουν
διεξαχθεί, παραµένουν ισχυροί και το σωµατείο παραµένει στον βαθµολογικό πίνακα, ενώ οι
υπόλοιποι αγώνες του πρωταθλήµατος κατακυρώνονται µε 3-0 σετ και 75-0 πόντους υπέρ
του αντιπάλου σωµατείου. Σε σωµατείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση επιβάλλεται
επιπλέον ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθµών από το πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής
περιόδου στο οποίο θα συµµετάσχει (άρθρο 23 του ΓΚΟ∆Π).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως προσέλευση οµάδας στους αγώνες της 2ης Τοπικής Κατηγορίας
Γυναικών θεωρείται µόνο η παρουσία στο γήπεδο, µε αθλητική περιβολή, το λιγότερο
έξι (6) αθλητριών.

Β΄: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1) Τα σωµατεία που θα µετάσχουν στο πρωτάθληµα πρέπει να υποβάλλουν στην
ΕΠΕΣΘ, µέχρι και την Πέµπτη 26/10/17 δήλωση συµµετοχής που θα υπογράφουν ο
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Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας του συλλόγου και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα αυτού.
Η δήλωση θα πρέπει να αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Γενικής
Προκήρυξης της ΕΟΠΕ και της Ειδικής Προκήρυξης της ΕΠΕΣΘ. Σωµατείο που δεν θα
υποβάλλει δήλωση συµµετοχής σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα αποκλειστεί από το
πρωτάθληµα.
2) Η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί, παρουσία
των εκπροσώπων των σωµατείων, την ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00 , στα
γραφεία της ΕΠΕΣΘ.
3) Το πρωτάθληµα θα αρχίσει στις 12 Νοεµβρίου 2017.
4) Με τη δήλωση συµµετοχής τα σωµατεία πρέπει να καταβάλλουν και παράβολο
συµµετοχής αξίας 150 Ευρώ. ∆εν θα γίνει δεκτή δήλωση συµµετοχής εφόσον δεν
καταβληθεί το σχετικό παράβολο και δεν εξοφληθούν οφειλές που αφορούν
παράβολα προηγούµενων ετών, της συγκεκριµένης κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Υ.Α.
(ΦΕΚ/Β΄1223/5.9.2006) οι προπονητές των οµάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων των
κατηγοριών) είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν στον Α΄ διαιτητή του αγώνα, την
κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν
δικαίωµα να καθίσουν στον πάγκο της οµάδας τους.

Γ΄: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ- Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ_
Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυµναστήρια της περιφέρειας της Ενωσης, που θα
δηλώσουν τα σωµατεία ή θα καθορίσει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΠΕΣΘ.
Τα σωµατεία θα θεωρείται ότι έχουν γηπεδότητα µόνον εφόσον προσκοµίσουν στην
ΕΠΕΣΘ, πριν την κλήρωση του πρωταθλήµατος, έγγραφο του Γυµναστηρίου, στο οποίο θα
αναφέρεται ως ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων η Κυριακή και η ώρα που παραχωρείται για
τους αγώνες του. Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά τη γηπεδότητα είναι η ύπαρξη
άδειας λειτουργίας του γυµναστηρίου που την παραχωρεί. Θα γίνουν δεκτές οι
γηπεδότητες που θα αναφέρουν ως ώρα έναρξης από 10.00 έως και 20.00’.
Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί το παραπάνω έγγραφο, τα γυµναστήρια
διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της
ΕΠΕΣΘ, όπως είναι εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. Εφόσον ένα σωµατείο δεν
προσκοµίσει έγγραφο γηπεδότητας πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος, τότε
δεν έχει δικαίωµα να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόµενες φάσεις. Η έδρα µπορεί
να αλλάξει µετά από απόφαση του ∆Σ της ΕΠΕΣΘ, µόνον σε περιπτώσεις
αποπεράτωσης νέων γυµναστηρίων που βρίσκονται στον ∆ήµο του ενδιαφερόµενου
σωµατείου ή λόγω ανωτέρας βίας.
Το ∆Σ της ΕΠΕΣΘ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων, διατηρεί το
δικαίωµα να ορίζει τους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του πρωταθλήµατος και σε άλλες
µέρες, πλην της Κυριακής, ή ακόµη και σε εµβόλιµη αγωνιστική, αν παρουσιαστεί ανάγκη γι’
αυτό.
Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων του πρωταθλήµατος εκδίδονται από τα
γηπεδούχα σωµατεία, σύµφωνα µε το Αρθρο 13, παράγραφος 3 του ΓΚΟ∆Π και το
Κεφ. Η, παρ.3 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ.
Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ
ΑΓΩΝΑ στους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση θα
εφαρµόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.

∆΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Tο σύστηµα διεξαγωγής του πρωταθλήµατος θα καθοριστεί ανάλογα µε τον αριθµό
των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή και θα ανακοινωθεί µε συµπληρωµατική
προκήρυξη, µετά το τέλος της προθεσµίας για την υποβολή δηλώσεων συµµετοχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µπάλες που θα χρησιµοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που
αναφέρονται στο Κεφ. Ι’ της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ Αγ. Περιόδου 2017-2018.

Ε΄: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ/ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1) Στην κανονική περίοδο, οι διαγωνιζόµενες οµάδες βαθµολογούνται ως εξής:
- Τρεις (3) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3-0 ή 3-1 σετ
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- ∆ύο (2) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3-2 σετ
- ΄Ενα (1) βαθµό σε περίπτωση ήττας µε 2-3 σετ
- Κανένα (0) βαθµό σε περίπτωση ήττας µε 0-3 ή 1-3 σετ
- Μηδενισµό και αφαίρεση τριών (-3) βαθµών σε κάθε περίπτωση, που αναφέρεται
στο Κεφ. Ε, αρ. 22 του ΓΚΟ∆Π (µηδενισµός).
2) Σε περίπτωση ισοβαθµίας για όλες τις θέσεις, προνοµιούχες ή µη, για τον
υπολογισµό της θέσης λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Οι βαθµοί που έχει συγκεντρώσει κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες
β) Ο λόγος του κλάσµατος που έχει αριθµητή τα νικηφόρα ΣΕΤ και παρονοµαστή τα
χαµένα ΣΕΤ στους µεταξύ τους αγώνες. Η οµάδα που θα έχει τον µεγαλύτερο λόγο
προηγείται των άλλων.
γ) Ο λόγος του κλάσµατος που έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους και
παρονοµαστή τους χαµένους πόντους στους µεταξύ τους αγώνες.
δ) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα κερδισµένα σετ και παρονοµαστή
τα χαµένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος για την κάθε οµάδα που
ισοβαθµεί.
ε) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους
(βαθµούς) και παρονοµαστή τους χαµένους βαθµούς (πόντους) σε όλους τους
αγώνες του πρωταθλήµατος για την κάθε οµάδα που ισοβαθµεί.
στ) Σε περίπτωση που µετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθµία, τότε και µόνο σε
περίπτωση που η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασµό
ή πρόκριση σε επόµενη φάση του πρωταθλήµατος, θα διεξάγεται ένας αγώνας
κατάταξης.
3) Οι δύο πρώτες οµάδες της 2ης Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών ανέρχονται στην
Τοπική Κατηγορία Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

ΣΤ΄: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1) Οι αναβολές των αγώνων καθορίζονται από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στον ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ. Επισηµαίνεται η προσοχή των σωµατείων στην διάταξη της παρ. η’
του άρθρου 20 του κεφαλαίου Ε’ του ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
2) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, µπορεί να κριθεί
επαναληπτέος µόνον µετά από απόφαση του ∆Σ της ΕΠΕΣΘ.
3) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ αναβολή αγώνα, κατά τα ανωτέρω,
το ∆Σ της ΕΠΕΣΘ, µετά από πρόταση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων, µπορεί να ορίσει τον
αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε µέρα.

Ζ΄: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1) Στο πρωτάθληµα της 2ης Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών , αγ. περιόδου 2017-2018,
µπορούν να πάρουν µέρος αθλήτριες εγγεγραµµένες στη δύναµη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι
αθλητικού δελτίου, θεωρηµένου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Yπενθυµίζουµε ότι από φέτος υπάρχουν και δελτία διαφορετικού χρώµατος που σηµαίνει ότι
η αθλήτρια έχει δικαίωµα συµµετοχής µόνο στο πρωτάθληµα γυναικών.
2) Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τον Α' διαιτητή, πριν από την έναρξη του
αγώνα.
3) Οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων οµάδων µπορούν να ζητήσουν
τα δελτία για έλεγχο.
4) Τα δελτία επιστρέφονται στις οµάδες µετά τη λήξη του αγώνα.
5) ∆εν επιστρέφεται το δελτίο αθλήτριας στις περιπτώσεις του κεφ. ∆' του ΓΚΟ∆Π της
ΕΟΠΕ.

Η΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
1) Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το κεφ.
ΣΤ’ του ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
2) Για τις υποβαλλόµενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 Ευρώ. Σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ.

Θ΄: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
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Οι διαιτητές των αγώνων του πρωταθλήµατος Τοπικής Κατηγορίας 2 θα είναι
επίσηµοι διαιτητές ΕΟΠΕ και θα ορίζονται από την Κ.Ε.∆. της Ε.Πε.Σ.Θ.

Ι΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Την ευθύνη της οικονοµικής εν γένει οργάνωσης των αγώνων, της έκδοσης
εισιτηρίων κλπ. έχει η ΕΠΕΣΘ.
2) Το ∆Σ της ΕΠΕΣΘ, µε απόφασή του, µπορεί να εγκρίνει εισιτήριο για τους αγώνες,
κυµαινόµενο από 2 έως 5 Ευρώ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο
γηπεδούχο σωµατείο. Την ευθύνη της οικονοµικής διοργάνωσης, έκδοσης εισιτηρίων κ.λ.π.
θα έχουν τα γηπεδούχα σωµατεία. Η είσοδος για παιδιά µέχρι 16 ετών θα είναι ελεύθερη.
3) Οι δαπάνες των διαιτητών βαρύνουν το γηπεδούχο σωµατείο όπως ορίζεται από
το Κεφ. ∆’, παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο
σωµατείο δεν καταβάλει τα προβλεπόµενα ποσά, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα
επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κεφ. ∆΄, παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ.

ΙΑ΄: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Πρωταθλήτρια Οµάδα θα απονεµηθεί κύπελλο και δίπλωµα από την ΕΠΕΣΘ.
Στις αθλήτριες και τον προπονητή/προπονήτρια της οµάδας αυτής θα απονεµηθούν 12
επίχρυσα µετάλλια και διπλώµατα. Στην δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια οµάδα θα
απονεµηθούν αντίστοιχα επάργυρα και χάλκινα µετάλλια, καθώς και διπλώµατα.

ΙΒ΄: ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Στην περίπτωση που οι οµάδες που θα δηλώσουν συµµετοχή στην 1η Τοπική
Κατηγορία Γυναικών και στη 2η Τοπική Κατηγορία Γυναικών, την αγωνιστική περίοδο
2018-2019, είναι στο σύνολό τους λιγότερες από δέκα τέσσερις (14), τότε το ∆Σ της
ΕΠΕΣΘ διατηρεί το δικαίωµα κατάργησης της 2ης Τοπικής Κατηγορίας, για την
αγωνιστική περίοδο 2018-2019.
Σε περίπτωση που οι οµάδες που θα δικαιούνται και θα δηλώσουν συµµετοχή
στην 2η Τοπική Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 είναι παραπάνω
από 24 τότε το ∆Σ της ΄Ενωσης διατηρεί το δικαίωµα να δηµιουργήσει και 3η Τοπική
Κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή έτσι όπως προβλέπεται από τον ΓΚΟ∆Π και τις
προκηρύξεις στη 2η Τοπική Γυναικών θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής δώδεκα (12)
οµάδες και υπόλοιπες θα λάβουν µέρος στην 3η Τοπική Κατηγορία Γυναικών για την
αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

ΙΓ΄: ΓΕΝΙΚΑ
Oι όροι της παρούσας προκήρυξης ισχύουν υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της
από την E.O.ΠE. Kάθε αλλαγή που θα υποδειχθεί από την E.O.ΠE. θα κοινοποιηθεί στα
σωµατεία µε Συµπληρωµατική Προκήρυξη.
Τα ενδιαφερόµενα σωµατεία πρέπει να µελετήσουν µε προσοχή το Γενικό Κανονισµό
Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της
ΕΟΠΕ, αγ. περιόδου 2017-2018, και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις τους, για την
αποφυγή ανωµαλιών και την εξασφάλιση επιτυχίας του Πρωταθλήµατος.
Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, θα ισχύει ότι
προβλέπεται από τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ.
Αν κάτι δεν προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη, αρµόδιο να αποφασίσει είναι
το ∆Σ της Ε.ΠΕ.Σ.Θ.
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