Αρ. Πρωτ: 104

Σύρος 12/9/2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ε.Σ.Κ.Κ.

Η Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα διοργανώσει
και θα τελέσει το
πρωτάθλημα Γυναικών το οποίο και προκηρύσσει
που θα
διεξαχθεί με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., των Κανονισμών της, καθώς και
των Κανονισμών Παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σωματεία δυνάμεως ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
Η κλήρωση των αγώνων διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα γίνει στα
γραφεία της Ένωσης στις 20/9/2022 και ώρα 10.00. Η έναρξη του πρωταθλήματος
ορίζεται την 1/10/2022.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
α) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων,
καθορίζονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Διοργανώσεων της ΕΟΚ (Άρθρο 25). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των
σωματείων, που θα δηλώσουν ότι θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 27 των Κανονισμών της ΕΟΚ.
Τα αγωνιζόμενα σωματεία υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές σύμφωνα με
το άρθρο 31 παράγραφος 5γ του νέου αθλητικού νόμου 2725/99 και επίσης
υποχρεούνται προ του αγώνα να καταθέτουν το δελτίο ταυτότητας των προπονητών
τους (πρώτου και βοηθού) που δηλώνουν στο φύλλο αγώνα, το οποίο εκδίδεται
από τον Σ.Ε.Π.Κ. και αποδεικνύει την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 13 του ιδίου
Νόμου.
β) Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή και κόουτς με την ιδιότητα
του αθλητή (άρθρο 31 παρ. 11 του Ν. 2527/1999).
γ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή αγώνων λόγω έλλειψης
Διαιτητών ή Κριτών ή για άλλους λόγους, οι αγώνες θα γίνονται εκεί που θα ορίζει
η Ένωση.
δ) Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα (16 θέσεις στην περιοχή
του πάγκου διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας τα οποία αποτελούνται από τις
αναπληρωματικές παίκτριες και το staff της ομάδας). Η γηπεδούχος ομάδα
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εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη εμφάνιση (προτιμάτε άσπρη) και κάθεται αριστερά της
Γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα δεξιά της Γραμματείας. Στην παρουσίαση
των ομάδων, όπου γίνεται, θα πρέπει οι αθλήτριες να είναι ντυμένες το ίδιο (με
εμφανίσεις ή warm up κλπ).
στ) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1α ν.
4726/2020 τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε τελική φάση πανελληνίων
πρωταθλημάτων θα πρέπει να έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕΔΑ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες του Γυναικείου πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε όλα τα γήπεδα που
έχουν καταλληλότητα, στα νησιά Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.
Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα του λόγω
έλλειψης διαιτητών ή Κριτών και δεν θέλει να μετακινηθεί στην έδρα του αγώνα που θα
οριστεί από την ΕΣΚΚ(σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ) της παρούσας τότε μπορεί να
πληρώσει τα οδοιπορικά και την αποζημίωση των Διαιτητών ή Κριτών από
άλλο
Σύνδεσμο Διαιτητών ή Κριτών στην έδρα του σωματείου.
Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες δερμάτινες ή συνθετικές δερμάτινες
μάρκας του επίσημου προμηθευτή του πρωταθλήματος ήτοι ΜΟLTEN και Νο 6. Τα
γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για
τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες,
όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.
Οι ομάδες – σωματεία οφείλουν εφόσον χρειαστούν αγορά νέων σφαιρών
καλαθοσφαίρισης να αγοράσουν μόνο μπάλες του επίσημου προμηθευτή του
πρωταθλήματος ήτοι της MOLTENαπό την επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα και
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που τους έχει δοθεί. Απαγορεύεται στις ομάδες – σωματεία
να προβούν σε αγορά μπαλών άλλης μάρκας πλην της MOLTEN.
Απαγορεύεται επίσης στις ομάδες – σωματεία να προβαίνουν σε άμεση ή έμμεση
διαφήμιση και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων της εν λόγω εταιρείας (ήτοι σφαιρών
καλαθοσφαίρισης άλλης μάρκας). Σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων
- απαγορεύσεων επιβάλλονται στο υπαίτιο σωματείο:
α) στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται η ποινή της αυστηρής επίπληξης.
β) σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού
από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος όπου συμμετέχει την αγωνιστική
περίοδο 2022-23 και πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) υπέρ της μικτής αναπτυξιακής ομάδας.
Οι αγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση του διαιτητή
δύο (2) δερμάτινες μπάλες σε καλή κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλήτριες που πληρούν τις
προϋποθέσεις
των
διατάξεων
του
Ν.2725/1999
Αθλητικού
Νόμου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι και
δώδεκα (12) αθλήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οτιδήποτε αφορά τα δελτία ταυτότητας αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 27
Γενικών κανονισμών οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ, πλην του
χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 – παρ. 9
του Ν. 2725/99 (ισχύς ενός έτους).
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 του
Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ ( 2
βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα -συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα
που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο (2) παικτών / άρθρο
21 Κανονισμών Παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το Άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της
ΕΟΚ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί
από
τους
μεταξύ
τους
αγώνες
(νίκες -ήττες -μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goa laverage) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2) τότε καταρτίζεται
βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που
ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η
μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις
ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων
(goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των
παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε 2 ομάδες, τότε αυτόματα
εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται
η διαδικασία της παραγράφου γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOALAVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 –παρ. β περίπτ. δ του Πειθαρχικού
Κανονισμού της ΕΟΚ,
τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε
ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης
από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, στην περίπτωση που η αποχώρηση και ο
συνεπεία αυτής υποβιβασμός της υπαίτιας ομάδας συντελεσθεί τόσο μετά τη λήξη
του Α΄ Γύρου, όσο και κατά τη διάρκεια του Β΄ Γύρου του Πρωταθλήματος και έως
τη λήξη αυτού, παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του
γενικού βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου. Οι εναπομείναντες αγώνες
της ομάδας αυτής μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος θεωρούνται ότι διεξήχθησαν
και κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 20-0.
Γ. Σωματείο που συμπληρώνει 2 μηδενισμούς λόγω μη καθόδου σε αγώνες από
υπαιτιότητά του, αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Διαιτητές, Κριτές, και Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕΔ της
ΕΣΚΚ.
Οι φιλοξενούμενες ομάδες δύνανται να θέσουν κωλύματα εντοπιότητας διαιτητών
για έναν ή περισσότερους αγώνες. Οι αγώνες που επιθυμούν οι ομάδες να τεθούν τα
κωλύματα εντοπιότητας θα δηλωθούν εγγράφως στην Ε.Σ.Κ.Κ. μέχρι την 15/9/2022 και
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αυτά θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΣΚΚ. Σε περίπτωση
που το κώλυμα γίνει δεκτό, η ομάδα που το δήλωσε θα επιβαρυνθεί με το επιπλέον κόστος
κάλυψης των αγώνων με μη ντόπιους διαιτητές.
Εάν υπάρχει αδυναμία κάλυψης αγώνος είτε από διαιτητές είτε από κριτές
αυτός θα καλύπτεται από άλλο Σύνδεσμο.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών
Παιδιάς, εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας
Όργανα σε Α’ και Β’ βαθμό.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΟΚ
ή τον Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.
γ) Οι αποφάσεις της παραγράφου β’ προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του
ΑΣΕΑΔ.
δ) Το παράβολο των ενστάσεων ορίζεται στα 30 Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι όμιλοι θα ορισθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων.
Ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα αναδειχθεί με αγώνες Final Four, στο οποίο θα
συμμετέχουν οι δυο πρώτοι από κάθε όμιλο, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος.
Με την υπ’ αριθμ. 31/10-6-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
σωματείων αποφασίσθηκε η μετάβαση των ομάδων στον τόπο διεξαγωγής του Final
Four να γίνεται μία μέρα πριν την έναρξή του. Η αυθημερόν μετακίνηση και έγκαιρη
προσέλευση για την έναρξη των αγώνων του Final Four
είναι υπ’ ευθύνη των
ομάδων.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής θα βαρύνουν τα σωματεία.
Στον πρωταθλητή Κυκλάδων θα απονεμηθεί κύπελλο και στις τρεις (3) πρώτες
ομάδες μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα καταβάλλουν στην ΕΣΚΚ το ποσό
των είκοσι (20)€
υπέρ της Μικτής σύμφωνα με σχετική απόφαση
της Γενικής
Συνέλευσης (19/6/2016).
Σε περίπτωση που ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα του Πρωταθλήματος
( εκτός εάν αποσυρθεί – αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα μέχρι τη λήξη του
πρώτου γύρου) υποχρεούται στην καταβολή προστίμου ύψους 500€ (ανά αγώνα)
υπέρ της Μικτής, ποσό το οποίο πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την κλήρωση των
πρωταθλημάτων της επόμενης σαιζόν αλλιώς η υπόχρεη ομάδα δεν συμμετέχει στην
κλήρωση και σε όλα τα πρωταθλήματα της συγκεκριμένης σαιζόν.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής θα βαρύνουν τα σωματεία.
Σωματείο που δεν κατεβαίνει σε ορισμένο αγώνα και δεν έχει ειδοποιήσει την
Ένωση 48 ώρες πριν, θα χρεωθεί τα έξοδα του αγώνα και τα έξοδα του άλλου
σωματείου εφόσον αυτό έχει μετακινηθεί.
Οι αποζημιώσεις Διαιτητών (20€
έκαστος) και
Κριτών (10€
έκαστος)
καταβάλλονται εξ ημισείας από τα δυο σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα, όπως
ορίζει η γενική προκήρυξη της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα σωματεία η υποχρεωτική παρουσία ιατρού ή
διασώστη, ή πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον
Ερυθρό Σταυρό ή άλλο αρμόδιο φορέα, κατά την διάρκεια των αγώνων.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των προσώπων της προηγούμενης
παραγράφου η καθυστέρηση έναρξης του αγώνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των
30΄λεπτών. Σε περίπτωση απουσίας των εν λόγω προσώπων ή καθυστέρησης άφιξής τους
πέραν των 30΄λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται με την υποχρέωση να ορισθεί εκ νέου από
την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος και επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο
χρηματικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, συν τα έξοδα μετακίνησης της
φιλοξενούμενης ομάδας για τον αγώνα που αναβλήθηκε, όπως αυτά θα υπολογιστούν από
την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΚΚ.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο αρνηθεί να πληρώσει το χρηματικό
πρόστιμο πριν την τέλεση του αναβληθέντος αγώνα, τότε ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ
της φιλοξενούμενης ομάδας με σκορ 20-0, χωρίς άλλες βαθμολογικές κυρώσεις για την
γηπεδούχο ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΓΕΝΙΚΑ
Δεν θα υπάρχουν αναβολές αγώνων ένεκα σχολικών αγώνων και σχολικών
εκδρομών.
Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την
εφαρμογή περιορισμών για την πρόληψη έναντι του κορονοϊού COVID-19, οι αγώνες
θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Καλαθοσφαίρισης,
όπως αυτό θα ισχύει.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους
κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΣΚΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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