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Θεσσαλονίκη 30. 08. 2017
Αρ. Πρωτ. -1156 -

Συµπληρωµατική Προκήρυξη
Γ’ Οµίλου
Β’ Εθνικής Κατηγορίας-Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Γυναικών
(πρώην Α’ Κατηγορίας Γυναικών)
Αγωνιστικής Περιόδου 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 1 της υπ' αριθµ. Πρωτ.: 1810/15.05.2017 Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, η Ειδική Προκήρυξη της Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας - Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Γυναικών συµπληρώνεται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
α) Τα σωµατεία που συµµετέχουν στην Β’ Εθνική Κατηγορία-Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα
Γυνιακών, πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΕΣΘ, σύµφωνα µε το Κεφ. Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και µε το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθληµάτων 2017-2018, συµπληρωµένη τη συνηµµένη δήλωση συµµετοχής µέχρι και την Παρασκευή
1 Σεπτεµβρίου 2017. Παράλληλα µε τη δήλωση συµµετοχής πρέπει να καταβληθεί και παράβολο αξίας
150 euro. ∆εν θα γίνει δεκτή δήλωση συµµετοχής εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο και
δεν εξοφληθούν οφειλές που αφορούν παράβολα προηγούµενων ετών, της συγκεκριµένης
κατηγορίας.
β) Η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 20
Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 18:15, στην αίθουσα διαλέξεων «ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ» του Αλεξανδρείου
Αθλητικού Μελάθρου. Στην κλήρωση πρέπει να συµµετέχουν τα σωµατεία µε εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους.
γ) Ο Γ’ Οµιλος θα αρχίσει στις 08 Οκτωβρίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
α) Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µε τις οµάδες που θα δηλώσουν συµµετοχή και θα αγωνιστούν σε
δύο γύρους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα προκύψει από την κλήρωση (κανονική περίοδος).
β) Μετά τη λήξη και του δεύτερου γύρου, οι τέσσερις πρώτες οµάδες της βαθµολογίας της κανονικής
περιόδου προκρίνονται στην τελική φάση. Εκεί θα αγωνιστούν η πρώτη µε την τέταρτη και η δεύτερη µε την
τρίτη, µέχρι να συµπληρώσει µία από τις δύο οµάδες τρεις (3) νίκες, λαµβανοµένων υπόψη των µεταξύ τους
αποτελεσµάτων της κανονικής περιόδου. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αγωνιστούν για την ανάδειξη της
πρωταθλήτριας, µέχρι να συµπληρώσει µία από τις δύο οµάδες τρεις (3) νίκες, λαµβανοµένων υπόψη των
µεταξύ τους αποτελεσµάτων της κανονικής περιόδου. Πλεονέκτηµα έδρας στον πρώτο αγώνα θα έχει
πάντοτε η οµάδα µε την ανώτερη βαθµολογική θέση στην κανονική περίοδο, από το γήπεδο της οποίας
ξεκινούν οι µεταξύ τους αγώνες. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδας που
έχει το πλεονέκτηµα έδρας.
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γ) Οι ηττηµένοι των πρώτων αγώνων της τελικής φάσης, καταλαµβάνουν την 3 και 4 θέση,
ανάλογα µε την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο. Τις υπόλοιπες θέσεις, από την 5η µέχρι και την
τελευταία, θα καταλάβουν οι υπόλοιπες οµάδες, ανάλογα µε την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
α) 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 την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του γυµναστηρίου που
την παραχωρεί. Θα γίνουν δεκτές οι γηπεδότητες που θα αναφέρουν ως ώρα έναρξης 10.00 έως και
20.00. Ειδικά για τους εξ αναβολής αγώνες ή αγώνες Play Off, σε περίπτωση που αυτοί θα διεξάγονται σε
εργάσιµη µέρα (∆ευτέρα έως Παρασκευή), η ώρα έναρξης θα πρέπει να είναι το νωρίτερο 20.30, εκτός εάν
υπάρχει συναίνεση των διαγωνιζόµενων σωµατείων σε διαφορετική ώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
εµβόλιµης αγωνιστικής.
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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.
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.
Σε ότι αφορά τις έδρες για την τελική φάση (Play off Θέσεις 1-4 & 2–3 και τη σειρά των τελικών), για
λόγους ασφαλείας και προκειµένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες όσο το δυνατόν περισσότεροι θεατές,
θεσπίζεται η προϋπόθεση, της χωρητικότητας των γυµναστηρίων, µε ελάχιστο όριο 200 θεατές. Ο αριθµός
θα προκύπτει από την πραγµατική κατάσταση και όχι από τυχόν παλαιά έγγραφα αδειοδότησης της
εγκατάστασης που δεν ανταποκρίνονται στην υπάρχουσα κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, το σωµατείο ή
τα σωµατεία που κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης (κανονικής περιόδου) χρησιµοποίησαν ως έδρα
γυµναστήρια µικρότερης χωρητικότητας, θα πρέπει να δηλώσουν ως έδρα για τα Play Off γυµναστήριο που
να πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η έδρα θα ορίζεται από την
διοργανώτρια αρχή.
β) Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ στο γυµναστήριο
που χρησιµοποιούν ως έδρα, για τους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση
θα εφαρµόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
γ) 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.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η τιµή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήµατος θα κυµαίνεται από 2 µέχρι 5 ΕΥΡΩ. Τα έσοδα
από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωµατείο.
Την ευθύνη της οικονοµικής διοργάνωσης και έκδοσης εισιτηρίων θα έχουν τα γηπεδούχα σωµατεία.
β) Η αποζηµίωση και τυχόν µετακινήσεις των διαιτητών βαρύνουν το γηπεδούχο σωµατείο όπως ορίζεται
από το Κεφ. ∆’, παρ. 1. περ. ε, 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.

Ο Πρόεδρος
Βαγγέλης Ντινόπουλος

Ο Γεν. Γραµµατέας
Γιώργος ∆ιονάς

