ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2020-2021

Ο ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ επί ςειρά ετϊν διοργανϊνει το ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ. Η τρζχουςα προκιρυξθ είναι για τθν ςεηον 2020-2021. τόχοσ των
αγϊνων είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ άκλθςθσ ςτθ ηωι των Δθμοτϊν για μια καλφτερθ ποιότθτα
ηωισ και υγείασ με αρμονικι ανάπτυξθ του ςϊματοσ και του πνεφματοσ.

Αρκρο 1. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΜΠΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ
Ορίηεται επιτροπι του εργαςιακοφ πρωτακλιματοσ καλακοςφαίριςθσ περιόδου
2020-2021
1.
2.
3.
4.

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΨΟΤΝΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ, ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΖΟΤΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
5. ΦΩΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
6. ΧΡΙΣΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΩΡΙ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΤ)
θ οποία κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
α) Ευκφνθ διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ του πρωτακλιματοσ
β) Ζγκριςθ των καταςτάςεων ςυμμετοχισ των ομάδων και ζκδοςθ των δελτίων των
διαγωνιηόμενων
γ) Εκδίκαςθ ενςτάςεων
δ) Επιβολι ποινϊν
ε) Κακοριςμόσ προγράμματοσ
ςτ) Αποφαςίηει για οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει και δεν αναφζρεται ςτον
παρόντα κανονιςμό. Η επιτροπι ςυνεδριάηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα , ςε
ϊρα και τόπο που θ ίδια κα ορίςει. Εάν κρικεί απαραίτθτθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου
από κάκε ομάδα ςτθ ςυνεδρίαςθ, οι υπεφκυνοι των ομάδων κα ειδοποιθκοφν
ζγκαιρα.

Άρκρο 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να τθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ :
o Να ζχουν γεννθκεί το ζτοσ 1994 και προγενζςτερα (εωσ 31-12-1994)
o Να είναι κάτοικοι του Νομοφ Χανίων
o Να ζχουν προςκομίςει πρόςφατθ ιατρικι βεβαίωςθ κεωρθμζνθ από
καρδιολόγο.
o Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε κάκε ομάδα κα μπορεί να ζχει επίςθσ:
- ζνασ ακλθτισ καλακοςφαίριςθσ που ιταν εν ενεργεία κατά τθν αγωνιςτικι
περίοδο 2019-2020 εφόςον πλθροί τουσ όρουσ ςυμμετοχισ.
- ζνασ ακλθτισ απο 18 ετων και άνω (γεννθκζντεσ μζχρι και το 2002) .
- ζνασ αμερικανόσ υπικοοσ που εργάηεται ςτθν Αμερικάνικθ Βάςθ.
- δφο διαιτθτζσ του ΤΔΚΑΚ ςε κάκε ομάδα ωσ ακλθτισ.
θμείωςθ: Οι διαιτθτζσ που αγωνίηονται και ωσ ακλθτζσ ςτο εργαςιακό
πρωτάκλθμα δεν κα ζχουν το δικαίωμα να διαιτθτεφςουν αγϊνεσ τθσ ίδιασ
κατθγορίασ, (εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων και μετά από τθν ζγκριςθ τθσ
επιτροπισ).

Άρκρο 3. ΔΗΛΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Κάκε ομάδα που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ κα πρζπει να
υποβάλει ςτο τμιμα ακλθτιςμοφ του Διμου Χανίων ΔΗΛΩΗ και ΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ των ακλθτϊν ωσ τθν 1θ επτεμβρίου 2020
που περιλαμβάνουν:
1. Δθλωςθ τθσ ομάδασ, μαηι με τθν υπογεγραμμζνθ διλωςθ του
υπευκφνου ι του εκπροςϊπου τθσ ομάδασ και ενόσ αναπλθρωματικοφ
ότι ζλαβαν γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ προκιρυξθσ και τθν οποία
αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
2. Κατάςταςτθ ςυμμζτοχισ τθσ ομάδασ, θ οποία κα πρζπει να αποτελείται
απο τουλάχιςτον 10 ακλθτεσ, και κα περιλαμβάνει τα πλθρθ ςτοιχεία
και ετοσ γζννθςθσ των ακλθτϊν, μαηί με τθν υπογραφι του
υπζυκυνου/εκπρόςωπου τθσ ομάδασ.
o Οι ομάδεσ ζχουν επίςθσ το δικαίωμα:

α) Προςκικθσ ενόσ ακλθτι ςτθν κατάςταςθ ςυμμετοχισ, ζωσ και τθν
ολοκλιρωςθ τθσ 6θσ αγωνιςτικισ, που δεν ζχει δθλωκεί ςτισ αρχικζσ
καταςτάςεισ
και
β) Μεταγραφισ ενόσ ακλθτι από άλλθ ομάδα, ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ
6θσ αγωνιςτικισ, ο οποίοσ αγωνίηεται από τθν αρχι του πρωτακλιματοσ.
o Οι ακλθτζσ πρζπει να τθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2 τθσ
Προκιρυξθσ του Εργαςιακοφ Πρωτακλιματοσ Καλακοςφαίριςθσ
o ε περίπτωςθ που ζνασ ακλθτισ που ζχει δελτίο κατά τθν τρζχουςα
αγωνιςτικι περίοδο, επικυμεί να μεταγραφεί ςε ομάδα πρζπει να υποβάλει
ςτθν αρμόδια επιτροπι εργαςιακοφ πρωτακλιματοσ ςχετικό αίτθμα
ςυνοδευόμενο από τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρχθγϊν των
εμπλεκόμενων ομάδων. ε αντίκετθ περίπτωςθ το αίτθμα κα εξετάηεται από
τθν επιτροπι παρουςία του ενδιαφερόμενου και των αρχθγϊν των
ενδιαφερόμενων ομάδων.
o Δικαίωμα ςτθν τελικι φάςθ των (play off, play out, final four) κα ζχουν όςοι
ακλθτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταγραφϊν και προςκθκϊν, ζχουν
αγωνιςτεί τουλάχιςτον ςε 4 αγϊνεσ, εκτόσ εξαιρζςεων π.χ. τραυματιςμοί,
υπθρεςιακοί λόγοι και οτιδιποτε άλλο που κα αποφαςίςει θ επιτροπι. Για
τισ τυχόν εξαιρζςεισ μπορεί να ηθτθκουν, εφόςον χρειαςτοφν, τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά απο τθν επιτροπι.
θμείωςθ : Δεν αρκεί ο ακλθτισ να ζχει δθλωκεί ςτο φφλλο αγϊνοσ, άλλα και να
ζχει ενεργι ςυμμετοχι ςτον αγϊνα.

Άρκρο 4. ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ
Κάκε ακλθτισ, για να ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ομάδα, πρζπει να
εκδϊςει δελτίο ακλοφμενου, αφοφ πρϊτα προςκομίςει τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
α) Μια ζγχρωμθ φωτογραφία (Μόνο για τα νζα δελτία)
β) Φωτοτυπία (εμπρόσ και πίςω) τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ (χωρίσ
επικφρωςθ)
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 105, επικυρωμζνθ από το ΚΕΠ, που κα
αναφζρει ότι ο ακλθτισ ςυμμετζχει με αποκλειςτικά δικι του ευκφνθ ςτο
εργαςιακό πρωτάκλθμα καλακοςφαίριςθσ του Διμου Χανίων ςε ότι αφορά τυχόν
τραυματιςμό του & κατά ςυνζπεια παραιτείται κάκε ςχετικισ αποηθμίωςθσ , όπωσ
επίςθσ & ότι γιατρόσ-καρδιολόγοσ ζχει επιβεβαιϊςει ότι ο ακλθτισ μπορεί να
ςυμμετζχει ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο.

δ) Γνιςια ιατρικι γνωμάτευςθ γιατροφ καρδιολόγου, ωσ ΔΕΛΣΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΑΘΛΗΣΗ, για τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο, ςυνοδευόμενθ από πρόςφατο
καρδιογράφθμα, οτι ο ακλθτισ μπορεί να ςυμμετζχει ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ για τον COVID-19, όπωσ κα ανακοινωκεί απο τθν
ΕΚΑΚ.

Άρκρο 5. ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
o Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των ακλοφμενων ςτο
τουρνουά είναι να υπάρχει ιατρικι εξζταςθ ιατροφ καρδιολόγου
ςτθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για τθν ζκδοςθ δελτίου
ακλοφμενου.
o Η καλι κατάςταςθ υγείασ των ςυμμετεχόντων είναι ευκφνθ των
ιδίων.
o Οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι, δεν πάςχουν
από κάποια αςκζνεια που ζκετε ι κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία τουσ, ι
κα περιόριηε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςτο Σουρνουά,
αντιλαμβάνονται τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ και οικειοκελϊσ και
ελεφκερα επιλζγουν να τουσ αναλάβουν.
o Εάν λόγω τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ αγωνιηόμενου (ακλοφμενου ι
διαιτθτι ι παράγοντα τζλεςθσ αγϊνα) κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα,
προκφψουν ςτθ ςυνζχεια αςφαλιςτικζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ, ο
διοργανωτισ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, ουδεμία ευκφνθ φζρει.
o Η παρουςία ιατροφ ςτουσ αγϊνεσ πιςτοποιείται από το διαιτθτι πριν
από τθν ζναρξθ του αγϊνα , ο οποίοσ υποχρεοφται να μθν ξεκινιςει
ι να διακόψει τον αγϊνα εάν δεν υπάρχει γιατρόσ.

Άρκρο 6. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ
1. Οι αγωνιηόμενεσ ομάδεσ κα πρζπει να παρουςιάηονται ςτο γιπεδο με
ομοιόμορφθ ακλθτικι περιβολι.
2. Κακε ομάδα κα πρζπει να προςκομίηει ςτο ςθμειωτι τθν κατάςταςθ
ςυμμετοχισ και τα δελτία των ακλοφμενων τθσ που κα αγωνιςκοφν, κακϊσ
και τα ονοματα του αρχθγοφ και του αναπλθρωτι του, δεκαπζντε λεπτά πριν
τθν ζναρξθ του αγϊνα, για να ελεγχκεί θ ορκότθτα των ακλθτικϊν δελτίων
των ςυμμετεχόντων.

3. Ο Αγϊνασ διαρκεί 40 λεπτά ςε 4 περιόδουσ διάρκειασ 10 λεπτϊν ζκαςτθ
(κακαροφ χρόνου) και κα διζπεται απο τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΟΚ. Εάν
ομάδα χρθςιμοποιιςει παίχτθ που δεν ζχει δελτίο ςυμμετοχισ μθδενίηεται
για το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι. Εάν θ ομάδα δεν είναι παροφςα ι δεν είναι
ικανι να παραταξει 5 ακλθτζσ ςτο γιπεδο, εωσ και 15 λεπτά μετά τθν
προγραμματιςμζνθ ζναρξθ του παιχνιδιοφ, κλείνει το Φ.Α. με μθδενιςμό τθσ
ομάδασ.
4. Για τθν ομαλι διεξαγωγθ του πρωτακλιματοσ είναι απαραίτθτθ ςε κάκε
παιχνίδι, θ παρουςία Ιατροφ, Διαιτθτϊν και Κριτϊν (Γραμματείασ).
5. Με ευκφνθ των Διαιτθτϊν κανζνασ αγϊνασ δε κα διεξάγεται χωρίσ τθν
παρουςία Ιατροφ που κρίνεται απαραίτθτθ για τθν αςφάλεια των
ακλουμζνων.
Ωσ αποδεικτικό των ςτοιχείων του ακλοφμενου, είναι το δελτίο τθσ
αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο ζγγραφο, το οποίο κα
επιδεικνφεται ςτο διαιτθτι, εφόςον ηθτθκεί.
Ο ζλεγχοσ και θ τιρθςθ των παραπάνω είναι ευκφνθ των οριςκζντων
διαιτθτϊν.
Ιδιαίτερα για τουσ τελικοφσ κα προτιμθκεί να διαιτθτεφςουν αξιολογθμζνοι
διαιτθτζσ για το κφροσ του πρωτακλιματοσ.
Τπεφκυνοι του αγϊνα ορίηονται οι εκπρόςωποι των ομάδων, (ζνασ από κακε
ομάδα) που βρίςκονται ςτο γιπεδο, οι διαιτθτζσ, οι κριτζσ και ο γιατρόσ, που
αναγράφονται και υπογράφουν ςτο Φ.Α. και οποιοδιποτε κζμα προκφψει κατά τθ
διάρκεια του αγϊνα, επιλφεται από αυτοφσ.

Άρκρο 7. ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Σο φφλλο αγϊνα ςυντάςςεται από τθ γραμματεία και ςε αυτό αναγράφονται :
o
o
o
o
o
o

Ο αρικμόσ τθσ αγωνιςτικισ
Η θμερομθνία, τοποκεςία και ϊρα ζναρξθσ του αγϊνα
Οι ςυνκζςεισ και οι υπεφκυνοι των ομάδων
Σα ονοματεπϊνυμα των διαιτθτϊν
Σα ονοματεπϊνυμα των κριτϊν
Σο ονοματεπϊνυμο του γιατροφ του αγϊνα

Μετά τθ λιξθ του αγϊνα πρζπει να αναγράφει :
o Σο αποτζλεςμα και θ ϊρα λιξθσ του αγϊνα.

o Συχόν παρατθριςεισ των διαιτθτϊν ςε περίπτωςθ αποβολισ. τθν
περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναγράφεται λεπτομερϊσ το
ονοματεπϊνυμο του παίχτθ και ο λόγοσ τθσ αποβολισ.
o Ενςτάςεισ που τυχόν υποβλθκοφν με βάςθ των παρόντα κανονιςμό.
o Λόγοι οι οποίοι ςυνζντρεξαν για τθ διακοπι του αγϊνα ςε βάροσ τθσ
μίασ ι τθσ άλλθσ ομάδασ και τθν τυχόν κατακφρωςθ του
αποτελζςματοσ υπζρ μιασ από αυτζσ.
o Μετά τθν υπογραφι του φφλλου αγϊνα από το διαιτθτι
απαγορεφεται θ τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςι του. Εάν
υπάρχει θ ανάγκθ, θ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ του διαιτθτι, κα
υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Εργαςιακοφ Μπάςκετ.

Άρκρο 8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν, για κάκε αγϊνα βακμολογοφνται με :
o Δφο (2) βακμοφσ ςε περίπτωςθ νίκθσ
o Ζνα (1) βακμό ςε περίπτωςθ ιττασ
o Κανζναν (0) βακμό ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
-ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε αγϊνα ακλθτι που δε δικαιοφται
ςυμμετοχισ και εφόςον ζχει υποβλθκεί ζνςταςθ.
-ε περίπτωςθ πλαςτοπροςωπίασ και εφόςον ζχει υποβλθκεί
ζνςταςθ.
-ε περίπτωςθ μθ προςζλευςι τθσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο.
θμείωςθ: Ομάδα που μθδενιςτεί ςε δφο (2) αγώνεσ αποβάλλεται από τθ
ςυνζχεια των αγώνων.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα ιςχφουν τα παρακάτω :
α) Αν οι ομάδεσ είναι 2, τότε λαμβάνεται υπόψθ οι βακμοί απο τουσ μεταξφ τουσ
αγϊνεσ, δθλαδθ θ νικιτρια κα προθγείται ςτθν βακμολογία.
β) Αν οι ομάδεσ που ιςοβακμίςουν είναι περιςςότερεσ από 2 τότε καταρτίηεται
βακμολογικόσ πίνακασ με τουσ βακμοφσ που ςυγκζντρωςαν οι ομάδεσ που
ιςοβακμοφν ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ και με βάςθ τον πίνακα αυτόν γίνεται θ
μεταξφ τουσ κατάταξθ. Αν όμωσ και από τον παραπάνω πίνακα προκφψει νζα
(εςωτερικι) ιςοβακμία, τότε για τισ ομάδεσ που ςυνεχίηουν να ιςοβακμοφν
λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί από τουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ. Αν οι ομάδεσ ζχουν
το ίδιο ςφνολο βακμϊν, τότε λαμβάνεται υπόψθ ο ςυντελεςτισ πόντων (θ διαφορά
που προκφπτει από τθν αφαίρεςθ πόντων που ςθμείωςε θ ομάδα με τουσ πόντουσ
που δζχτθκε) ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ. Αν παρά ταφτα ςυνεχίηετε θ ιςοβακμία

τότε λαμβάνεται ο ςυντελεςτισ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ του ομίλου των ομάδων που
ζχουν ιςοβακμίςει από τθν αρχι.
H τελικι κατάταξθ του πρωτακλιματοσ κα κακορίηεται ωσ εξθσ:



ΘΕΕΙ 1-4: Απο το Final 4
ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΘΕΕΙ: Απο τθν κατάταξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
πρωτακλιματοσ. ε περίπτωςθ που εχουμε 2 ι παραπάνω ομίλουσ, και οι
ομαδεσ εχουν καταλάβει ςτθν ίδια κζςθ, τοτε θ κζςθ τουσ κακορίηεται από τθν
βακμολογία των ιςοβακμοφντων ομάδων κατα τθν πρϊτθ φάςθ των ομίλων
(αρχικά βακμοί και εφόςον υπάρχει και εκει ιςοβακμία, απο τθν ςυνολικι
διαφορά πόντων).

θμείωςθ: Ομάδα που βάςει κατάταξθσ ανεβαίνει κατθγορία, ακόμα και 4θ ι και
χαμθλότερα ςτθν κατάταξθ, και αποφαςίηει για δικοφσ τθσ λόγουσ να μθν τθν
αποδεκτεί κα υποβιβάηεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ κατθγορία και θ επόμενθ ομάδα
βαςει τθσ κατάταξθσ κα προβιβάηεται για τθν ομαλι κατανομι των κατθγοριϊν. ε
περίπτωςθ που αφορά ομάδα τθσ τελευταίασ κατθγορίασ (Γ’ κατ.) και δεν δεχτεί να
ανζβει τότε θ ομάδα αυτι δεν κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρωτάκλθμα.
Π.χ. αν μια ομάδα Β’ κατθγορίασ ζχει κερδίςει ςτθν άνοδο ςτθν Α’ και δεν τθν
αποδεκτεί τότε κα υποβιβάηεται ςτθν Γϋ κατθγορία αυτόματα.

Άρκρο 9. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Σο νζο πρωτάκλθμα τθσ Αϋ, Β’ και Γ’ κατθγορίασ χαρακτθρίηεται από 3 φάςεισ :
1. Κανονικι Διάρκεια
2. Play Off – Play Out
3. Final Four
I.
II.

τθν πρϊτθ φάςθ, Κανονικι Διάρκεια, κάκε ομάδα αγωνίηεται ςφμφωνα
με τθν διαμόρφωςθ τθσ κατθγορίασ τθσ, θ οποία διευκρινίηεται παρακάτω.
τθν δεφτερθ φάςθ, Play Off, προκρίνονται οι οχτϊ (8) πρϊτεσ ομάδεσ. Σα
ηευγάρια των play off κακορίηονται βάςει τθσ κατάταξθσ των ομάδων. κατά
τθν πρϊτθ φάςθ του πρωτακλιματοσ. Σα ηευγάρια ορίηονται ωσ: A. Αγϊνασ
(1-8) , Β. Αγϊνασ (2-7) , Γ. Αγϊνασ (3-6) και Δ. Αγϊνασ (4-5). Σθν πρόκριςθ
ςτθν τρίτθ φάςθ (Final Four), παίρνουν οι ομάδεσ που κα ςυμπλθρϊςουν
δφο (2) νίκεσ.
τα Play Out (για Α’ και Β’ κατθγορία) ςυμμετζχουν οι ομάδεσ που
τερμάτιςαν ςτισ τζςςερισ (4) τελευταίεσ κζςεισ του πρωτακλιματοσ.
Για τθν Α’ κατθγορία κα προκφψει θ μια (1) ομάδα που κα υποβιβαςτεί απο
τθν κατθγορία. Σα ηευγάρια ορίηονται ωσ: Α. Αγϊνασ (4θ απο το τζλοσ -

Σελευταία) και Β. Αγϊνασ (3θ απο το τζλοσ - 2θ απο το τζλοσ). Οι αγϊνεσ
μεταξφ των ομάδων ςτθ φάςθ των Play Out κρίνονται ςτθν μια (1) νίκθ. Οι
νικθτζσ των αγϊνων Α & B παραμζνουν ςτθν κατθγορία και οι θττθμζνοι κα
αναμετρθκοφν ςε μονό αγϊνα ϊςτε να προκφψει θ μία (1) ομάδα που
επίςθσ κα παραμείνει ςτθν κατθγορία. Η θττθμζνθ κα υποβιβαςτει.

III.

IV.

Για τθν Β’ κατθγορία κα προκφψει θ μια (1) ομάδα που κα παραμείνει ςτθν
κατθγορία. Σα ηευγάρια ορίηονται ωσ: Α. Αγϊνασ (4θ απο το τζλοσ Σελευταία) και Β. Αγϊνασ (3θ απο το τζλοσ - 2θ απο το τζλοσ). Οι αγϊνεσ
μεταξφ των ομάδων ςτθ φάςθ των Play Out κρίνονται ςτθν μια (1) νίκθ. Οι
θττθμζνοι των αγϊνων υποβιβάηονται. Οι νικθτζσ των αγϊνων Α & B κα
αναμετρθκοφν ςε μονό αγϊνα ϊςτε να προκφψει θ μία (1) ομάδα που κα
παραμείνει ςτθν κατθγορία. Η θττθμζνθ κα υποβιβαςτεί.
υνεπώσ από τθν Αϋ ςτθν Βϋ υποβιβάηεται μία (1) ομάδα και απο τθν Β’ ςτθν
Γ’ κατθγορία υποβιβάηονται τρεισ (3) ομάδεσ.
τθν τρίτθ φάςθ, το Final Four του πρωτακλιματοσ, τα ηευγάρια ορίηονται
όπωσ παρακάτω, νικθτισ Α. (Αγϊνασ) με Δ. (Αγϊνασ) (Α-Δ) - πρϊτοσ
θμιτελικόσ και νικθτισ Β. (Αγϊνα) με Γ.(Αγϊνασ) – (Β-Γ) δεφτεροσ θμιτελικόσ.
Οι νικθτζσ ςε αυτι τθ φάςθ κρίνονται ςτθ μια νίκθ. Οι νικθτζσ των
ηευγαριϊν (Α-Δ) και (Β-Γ) αγωνίηονται ςτο μεγάλο τελικό και οι θττθμζνοι
ςτο μικρό τελικό.
Απο τθν Β’ ςτθν Α’ και απο τθν Γ’ ςτθν Β’ προβιβάηονται οι τρεισ (3) πρϊτεσ
ομάδεσ. Δθλαδθ οι ομάδεσ που κα αγωνιςτοφν ςτον μεγάλο τελικό και θ
νικιτρια του μικροφ τελικοφ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
 Α’ κατθγορία:
υμμετζχουν 12 ομάδεσ ςε εναν όμιλο. Κακε ομάδα αγωνίηεται απζναντι ςε όλεσ
από μία φορά. τα Play Off ςυμμετζχουν οι ομάδεσ που τερμάτιςαν ςτισ οκτϊ (8)
πρϊτεσ κζςεισ κατά τθν κανονικι διάρκεια του πρωτακλιματοσ. τα Play Out
ςυμμετζχουν οι ομάδεσ που τερμάτιςαν ςτισ τζςςερισ (4) τελευταίεσ κζςεισ κατά
τθν κανονικι διάρκεια του πρωτακλιματοσ.
 Β’ κατθγορία:
1θ Φαςθ: υμμετζχουν 16 ομάδεσ ςε δυο ομίλουσ των 8. Κακε ομάδα αγωνίηεται
απζναντι ςε όλεσ από μία φορά ςτον όμιλο τθσ. Μετα το περασ αυτϊν, οι τζςςερεισ
(4) πρϊτεσ ομάδεσ κάκε ομίλου, δθμιουργουν τον όμιλο ανόδου, ενω οι τζςςερεισ
(4) τελευταίεσ τον όμιλο υποβιβαςμοφ. Και για τουσ δυο ομίλουσ, οι ομάδεσ
κρατοφν τθν βακμολογία τθσ πρωτθσ φάςθσ.

2θ Φαςθ: Κακε ομάδα αγωνίηεται με τισ άλλεσ τζςςερεισ του άλλου ομίλου. τα Play
Off ςυμμετζχουν και οι οκτϊ ομάδεσ με βάςθ τθν τελικι τουσ καταταξθ ςτον όμιλο
ανόδου. τα Play Out ςυμμετζχουν οι ομάδεσ που τερμάτιςαν ςτισ τζςςερισ (4)
τελευταίεσ κζςεισ ςτθν τελικι κατάταξθ ςτον όμιλο υποβιβαςμοφ.
 Γ’ κατθγορία:
1θ Φαςθ: υμμετζχουν 18 ομάδεσ ςε δυο ομίλουσ των 9. Κακε ομάδα αγωνίηεται
απζναντι ςε όλεσ από μία φορά ςτον όμιλο τθσ. Μετα το περασ αυτϊν, οι τρεισ (3)
πρϊτεσ ομάδεσ κάκε ομίλου, δθμιουργουν τον Ανω Ομιλο *Ομιλοσ C+, οι ομάδεσ
που κα τερματίςουν ςτισ κζςεισ (4-6) τον Μεςαίο Όμιλο *Όμιλοσ D], ενω οι τρεισ (3)
τελευταίεσ τον Όμιλο Κατάταξθσ *Όμιλοσ Ε+. Για όλουσ τουσ ομίλουσ, οι ομάδεσ
κρατοφν τθν βακμολογία τθσ πρωτθσ φάςθσ.
2θ Φαςθ: Κακε ομάδα αγωνίηεται με τισ άλλεσ τρεισ του άλλου ομίλου.
τα Play Off ςυμμετζχουν 8 ομάδεσ. Οι 6 ομάδεσ, με βάςθ τθν τελικι τουσ
καταταξθ, του Άνω Ομίλου και μαηί οι 2 πρϊτεσ ομάδεσ, με βάςθ τθν τελικι τουσ
καταταξθ, του Μεςαίου Ομίλου. Η ςειρά κατάταξθσ κα είναι C1-C2-C3-C4-C5-C6-D1D2.
θμείωςθ 1: Αν για οποιονδιποτε λόγο το πρωτάκλθμα διακοπεί και
επαναξεκινιςει, αλλά δεν υπάρχει ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ, τότε θ 2 θ φαςθ των
ομίλων για τθν Β και Γ κατθγορία δζν κα διεξαχκεί και κα γίνουν play off με
ςυςτθμα χιαςτί με βαςθ τθν καταταξθ ςτθν πρωτθ φάςθ των ομίλων.
θμείωςθ 2: Αν προκφψει μθ απαιτοφμενοσ αρικμόσ ομάδων, πρίν τθν ζναρξθ τθσ
επόμενθσ ςεηον, τότε υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ αναδιάρκρωςθσ των κατθγοριϊν,
εφόςον το αποφαςίςει θ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΜΠΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ.

Άρκρο 10. ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΕ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΠΑΘΛΑ – ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΑ
Ωσ γιπεδα κα χρθςιμοποιθκοφν το κλειςτό δθμοτικό γυμναςτιριο
Καμπανίου (κάκε Δευτζρα και Σετάρτθ) ςε ςτακερι βάςθ, το κλειςτό δθμοτικό
γυμναςτιριο οφδασ και Καμπανίου (κάκε άββατο και Κυριακι) ςε ςτακερι βάςθ,
και όποιο άλλο γιπεδο κρικεί κατάλλθλο και οριςκεί από το τμιμα ακλθτιςμοφ του
Διμου Χανίων ςυμπεριλαμβανομζνων και των προαναφερομζνων ςε ϊρεσ και
θμζρεσ που είναι διακζςιμα. Ζπακλα και αναμνθςτικά κα αποδοκοφν μετά τθν
ολοκλιρωςθ
όλων
των
αγϊνων
του
Εργαςιακοφ
Πρωτακλιματοσ
Καλακοςφαίριςθσ. Η Επιτροπι κα ορίςει οποιαδιποτε βράβευςθ κρίνει ςκόπιμθ
κατά τθ διάρκεια του πρωτακλιματοσ.

Άρκρο 11. ΕΝΣΑΕΙ
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μζχρι και 15 λεπτά μετά τθν ϊρα λιξθσ του
αγϊνα ςυμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΟΚ και για να γίνουν τυπικά δεκτζσ
πρζπει να φζρουν τθν υπογραφι του αρχθγοφ τθσ ομάδασ που τθν κατακζτει και
πρζπει να αναλφονται ςε αυτι κακαρά οι λόγοι.
Δικαίωμα υποβολισ ενςτάςθσ γίνεται προσ τισ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςτον
αγϊνα για τουσ παρακάτω λόγουσ:



Για αντικανονικι ςυμμετοχι ακλθτι, με απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο ακλθτισ να
ζχει ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα.
Για πλαςτοπροςωπία ακλθτι, με τθν προχπόκεςθ οτι ο ακλθτισ αναγράφεται
ςτο φφλλο αγϊνα.

Άρκρο 12. ΠΟΙΝΕ-ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ
o Ομάδεσ, μζλθ ομάδασ, ακλθτζσ, διαιτθτζσ, κριτζσ ι γιατροί που προκαλοφν
επειςόδια που δυςφθμοφν το κεςμό του Εργαςιακοφ Πρωτακλιματοσ, κα
αποβάλλονται για πάντα από το Εργαςιακό Πρωτάκλθμα.
o Ομάδεσ που αποχωροφν ι αποβάλλονται από το πρωτάκλθμα πριν
ολοκλθρωκεί, δεν κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο επόμενο.
o Ομάδεσ που δεν ζχουν τακτοποιιςει όλεσ τισ εκκρεμότθτεσ τουσ μζχρι τθν
οριςκείςα θμερομθνία από το Γραφείο Ακλθτιςμοφ του Διμου Χανίων δεν κα
λάβουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ ι ςτο πρωτάκλθμα.
o Σο πρόγραμμα των αγϊνων ακολουκείται πιςτά από τισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ
χωρίσ καμία διαμαρτυρία. Αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν πλθροφόρθςθ του
προγράμματοσ, κα είναι οι εκπρόςωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να
ενθμερϊνονται από το Γραφείο Ακλθτιςμοφ του Διμου Χανίων.
o Απαγορεφεται θ αναβολι αγϊνων χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Εργαςιακοφ
Μπαςκετ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ προςζλευςθσ ςε αγϊνα ο υπεφκυνοσ τθσ
ομάδασ πρζπει να κατακζςει ενθμζρωςθ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από
τον προγραμματιςμζνο αγϊνα. Μετά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ εάν γίνει
δεκτό το αίτθμα ορίηεται νζα θμερομθνία του αγϊνα. ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ
ενθμζρωςθσ, θ ομάδα μθδενίηεται και καταβάλει το αντίςτοιχο κόςτοσ αγϊνα
που τθσ αναλογεί.
o Ομάδα που κα μθδενιςτεί ςε δφο (2) αγωνεσ αποβάλλεται από το πρωτάκλθμα
και τα αποτελζςματα όλων των μζχρι τότε αγϊνων τθσ επίςθσ κα ακυρϊνονται.
o Ομάδα που δεν προςζλκει ςε αγωνα play off χάνει λόγω υπαιτιότθτασ όλθ τθν
ςειρά αγϊνων.
o ε περίπτωςθ που κατά τθν διαδικαςία αγϊνων των play off δεν προςζλκουν
και οι δφο ομάδεσ, τθν πρόκριςθ κα κερδίςει ο νικθτισ του ενόσ αγϊνα που
πραγματοποιικθκε. Εάν το αποτζλεςμα ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ είναι

ιςόπαλο (1-1) και οι ομάδεσ δεν προςζλκουν ςτον τρίτο αγϊνα, θ πρόκριςθ κα
κακοριςτεί απο τθν διαφορά πόντων των δφο μεταξφ τουσ αγϊναν. ε
περίπτωςθ που δεν υπάρξει διαφορά πόντων, θ πρόκριςθ κα γίνει με κλιρωςθ
ςτο Γραφείο Ακλθτιςμοφ του Διμου Χανίων, παρουςία τθσ Επιτροπισ και των
εκπροςϊπων των δυο εμπλεκομζνων ομάδων.
o Ποινζσ ακλθτϊν ομάδων κα μεταφζρονται ςτθν επόμενθ χρονιά.
o Ομάδεσ που ςυμμετζχουν υπόκεινται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν
κείμενθ νομοκεςία, τισ διατάξεισ των άρκρων των Κανονιςμϊν τθσ Ε.Ο.Κ. και τθσ
προκιρυξθσ του Πρωτακλιματοσ.

Άρκρο 13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι ευριςκόμενοι ςτουσ πάγκουσ των ομάδων, υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ
που διζπουν τθν ακλθτικι ςυμπεριφορά.
Ο Διμοσ Χανίων δε φζρει καμία ευκφνθ αναφορικά για τθν καταλλθλότθτα
και τθν κατάςταςθ των χϊρων που κα διεξαχκεί το ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ και αναγνωρίηεται από τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο
Πρωτάκλθμα, κακϊσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ, ότι θ ςυμμετοχι τουσ μπορεί
να εμπεριζχει κινδφνουσ, ατυχιματοσ, τραυματιςμοφ, κλοπισ ι ηθμιάσ.
Επιπλζον κα ςυμφωνοφν και κα ςυμμορφϊνονται με τισ εφλογεσ οδθγίεσ
των διοργανωτϊν του Πρωτακλιματοσ κατά τθ διάρκειά του.
Οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ και οι ακλθτζσ αντιλαμβάνονται και αναγνωρίηουν
ότι ο ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ανά πάςα ςτιγμι ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθ ςυμμετοχι
ομάδων ι ακλθτϊν ςτο ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ για
οποιοδιποτε λόγο ι / και εάν δε ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα προκιρυξθ ι με
τισ οδθγίεσ των επιτροπϊν ι των εκπροςϊπων του ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ.
Οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ και ακλθτζσ αντιλαμβάνονται και αποδζχονται ότι
προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτο ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ
απαιτείται να παρζχουν προςωπικά δεδομζνα ςτο ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ (Επϊνυμο,
Όνομα, Όνομα Πατρόσ και Μθτρόσ, Αρ. Σαυτότθτασ, Διεφκυνςθ Κατοικίασ και
Σθλζφωνο) και γνωρίηουν και κατανοοφν ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν από το Διμο Χανίων για τθ διαχείριςθ του ΕΡΓΑΙΑΚΟ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ και οι ακλθτζσ
ςυμφωνοφν και αποδζχονται πικανι παρουςία τουσ ςε φωτογραφίεσ ι video που
κα δθμοςιεφονται από τον οργανιςμό ι ςυνεργάτεσ του ςτο διαδίκτυο, ςτθν
τθλεόραςθ ι ςτισ εφθμερίδεσ.
Οτιδιποτε δεν προβλζπεται από τθν παροφςα ρυκμίηεται από τθν
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΜΠΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ.

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΜΠΑΚΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΤΛΙΑΝΟ ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ

