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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ & ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017
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.: 2770/16.06.2016 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ.,
αγωνιστικής περιόδου 2016-2017,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
τα πρωταθλήµατα Παµπαίδων και Παγκορασίδων της ΕΠΕΣΘ 2016-2017 και του τουρνουά
εκτός συναγωνισµού.
Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία που ανήκουν στη δύναµη της
Ε.ΠΕ.Σ.Θ. Εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να συµµετέχουν στα τοπικά πρωταθλήµατα
Παµπαίδων-Παγκορασίδων ή στο τουρνουά εκτός συναγωνισµού ή και στα δύο. Στο
πρωτάθληµα παµπαίδων – παγκορασίδων µπρούν να συµµετέχουν µε µια οµάδα ενώ στο
εκτός συναγωνισµού µέχρι και µε τρεις. Για την συµµετοχή σωµατείων στο εκτός
συναγωνισµού τουρνουά ισχύουν τα όσα προβλέπει για την περίπτωση η Γενική Προκήρυξη
της Ε.Ο.ΠΕ. 2016-2017.
Ειδικά στο πρωτάθληµα Παµπαίδων αν ο αριθµός των σωµατείων που θα δηλώσουν
δεύτερες και τρίτες οµάδες είναι ικανοποιητικός, τότε αυτές θα συγκροτήσουν δικό τους, εκτός
συναγωνισµού τουρνουά και θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στην Γενική Προκήρυξη της
ΕΟΠΕ. διαφορετικά θα ενσωµατωθούν στο πρωτάθληµα και θα ισχύσουν και γι αυτές όλοι οι
ειδικοί όροι που προβλέπονται για τις Α΄ Οµάδες.
Αν ένα σωµατείο πάρει µέρος στο Πρωτάθληµα Παµπαίδων ή Παγκορασίδων ή στο
εκτός συναγωνισµού τουρνουά αλλά µηδενιστεί σε ∆ΥΟ αγώνες, διαδοχικά ή διακεκοµµένα,
για οποιαδήποτε αιτία (από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφ. Ε άρθρο 22 του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ), θα του
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΤΡΙΩΝ (3) βαθµών από το πρωτάθληµα ανδρών ή γυναικών
της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ αγωνιστικής περιόδου, στην κατηγορία που θα ανήκει. Συγχρόνως η οµάδα
Παµπαίδων ή Παγκορασίδων θα αποβάλλεται από το τρέχον πρωτάθληµα. Η ίδια ποινή θα
επιβάλλεται και αν ένα σωµατείο δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα και δεν αγωνιστεί σε
αυτό, εφόσον δεν έχει αποσύρει τη δήλωσή του µέχρι την ηµέρα της κλήρωσης.
Σε περίπτωση που η αφαίρεση των 3 βαθµών από τα αντίστοιχα πρωταθλήµατα
Ανδρών ή Γυναικών, δεν µπορεί να εφαρµοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα
εφαρµοστεί την επόµενη αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που µία οµάδα υποπέσει σε ένα από τα
παραπάνω παραπτώµατα στο εκτός συναγωνισµού τουρνουά.. Τονίζεται κατηγορηµατικά ότι
σε κανέναν αγώνα δεν θα επιτραπεί η συµµετοχή αθλητή ή αθλήτριας που δεν έχει επίσηµο
δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.ΠΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως προσέλευση οµάδας στους αγώνες των Πρωταθληµάτων θεωρείται η
παρουσία στο γήπεδο, µε αθλητική περιβολή, τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών-αθλητριών,
σύµφωνα µε το κεφ. Γ, άρθρο 14 του ΓΚΟ∆Π της Ε.Ο.ΠΕ και η οµάδα δικαιούται να δηλώσει
14 αθλητές - αθλήτριες.
Β. ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Στα πρωταθλήµατα Παµπαίδων και Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2016-2017
δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.2001 και µετά και αθλήτριες
που γεννήθηκαν από 1.1.2002 και µετά.
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Γ. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ
Κάθε σωµατείο που επιθυµεί να πάρει µέρος στα Πρωταθλήµατα ΠαµπαίδωνΠαγκορασίδων, πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της ΕΠΕΣΘ µέχρι και την Τετάρτη 04
Ιανουαρίου 2017 δήλωση συµµετοχής που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραµµατέας του και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα αυτού. Η δήλωση θα πρέπει να
αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης .
Κάθε σωµατείο που θα συµµετάσχει στο πρωτάθληµα ή στο εικτός συναγωνισµού
τουρνουά ή και στα δύο θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΠΕΣΘ, µαζί µε τη δήλωση
συµµετοχής, παράβολο 40 euro για το πρωτάθληµα Παµπαίδων και 60 ευρο για το
πρωτάθληµα Παγκορασίδων (για κάθε οµάδα). Η κλήρωση για τον καταρτισµό των οµίλων
της πρώτης φάσης θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00
στα γραφεία της ΕΠΕΣΘ.
∆εν θα γίνει δεκτή δήλωση συµµετοχής, εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο
και δεν έχουν εξοφληθεί οφειλές που αφορούν παράβολα προηγούµενων ετών της
αντίστοιχης διοργάνωσης.
∆. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το εκτός συναγωνισµού τουρνουά Παµπαίδων-Παγκορασίδων 2016-2017 θα
αρχίσει το Σάββατο 21 Γενάρη 2017. Το Πρωτάθληµα Παµπαίδων Παγκορασίδων θα
ξεκινήσει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή, αυτές θα
χωριστούν σε οµίλους και θα αγωνιστούν µε πρόγραµµα που θα καθοριστεί µετά από
κλήρωση. Λεπτοµέρειες για το σύστηµα διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα
κοινοποιηθούν στα σωµατεία µε συµπληρωµατική προκήρυξη.
Για τα σωµατεία που θα συµµετέχουν στα τοπικά πρωταθλήµατα Παµπαίδων /
Παγκορασίδων µε δύο ή περισσότερες οµάδες, ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που ο αριθµός των συµµετοχών στο εκτός συναγωνισµού τουρνουά
δεν είναι ικανός για να διεξαχθεί αυτό, οι οµάδες κάθε σωµατείου θα
αγωνιστούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς οµίλους. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον
προκριθούν στη Β’ Φάση και οι δύο οµάδες του ίδιου σωµατείου, τότε θα συνεχίσει µόνο µία
οµάδα (την οποία θα επιλέξει το σωµατείο) και την θέση της άλλης θα καταλάβει η οµάδα µε
την αµέσως καλύτερη βαθµολογία στον όµιλό της.
β. Στην περίπτωση που το πρωτάθληµα είναι ενιαίο, δηλαδή αγωνίζονται στο ίδιο
πρωτάθληµα πλέον της µίας οµάδας από το ίδιο σωµατείο, και µία από τις οµάδες του
σωµατείου αποκλειστεί από το πρωτάθληµα λόγω µηδενισµών (στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη), θα ισχύσουν όσα προβλέπονται πιο πάνω και
συγκεκριµένα αφαίρεση 3 βαθµών από το πρωτάθληµα της κατηγορίας που ανήκει και η
οµάδα θα αποβληθεί από το πρωτάθληµα.
γ. Σε περίπτωση που ο αριθµός των των συµµετοχών στο «εκτός συναγωνισµού»
τουρνουά, δεν είναι αρκετός και αυτές ενσωµατωθούν στο κανονικό πρωτάθληµα, δεν θα
ισχύσει η παρ. 4 του Ειδικού Ορου που ακολουθεί.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ∆εν επιτρέπεται συµµετοχή αθλητή/αθλήτριας σαν Libero
2. ∆εν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών / αθλητριών µε άλµα. Σε περίπτωση
που συµβεί η οµάδα χάνει τον πόντο.
3. Επιβάλλεται οι σύλλογοι που θα πάρουν µέρος στο πρωτάθληµα αλλά και
στο «εκτός συναγωνισµού» τουρνουά να φροντίζουν να αγωνίζονται όλοι
οι δηλωθένετες αθλητές – αθλήτριες τουλάχιστον για ένα ολόκληρο ΣΕΤ.
4. Σε περίπτωση που διοργανωθεί τουρνουά «εκτός συναγωνισµού» οι
σύλλογοι που θα πάρουν µέρος στο συγκεκριµένο τουρνουά θα πρέπει να
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά δύο (2) έως έξι (6) πασαδόρους (χωρίς
διείσδυση) και δεν θα επιτρέπεται η χρησιµοποίηση µόνο ενός πασαδόρου
(σύστηµα 5:1).
Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για τα αγόρια στα 2.35 µ. και για τα κορίτσια στα 2.20 µ. Ολοι οι
αγώνες θα διεξάγονται στα τρία νικηφόρα σετ.
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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), Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παµπαίδων και Παγκορασίδων 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 και να ασκούν καθήκοντα προπονητή.
ΣΤ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυµναστήρια που βρίσκονται στην γεωγραφική
περιφέρεια της Ενωσης και θα δηλωθούν από τα σωµατεία ή θα καθοριστούν από την
Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΠΕΣΘ.
Τα σωµατεία θα θεωρηθεί ότι έχουν γηπεδότητα µόνον εφόσον προσκοµίσουν στην
ΕΠΕΣΘ, πριν την κλήρωση του πρωταθλήµατος, έγγραφο του Γυµναστηρίου ή του ιδιοκτήτη
της εγκατάστασης, στο οποίο θα αναφέρεται η µέρα και η ώρα που παραχωρείται για τους
αγώνες του. Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη
άδειας λειτουργίας του γυµναστηρίου.
Οι αγώνες των πρωταθληµάτων Παµπαίδων και Παγκορασίδων διεξάγονται ηµέρα
Σάββατο, µε ώρες έναρξης από ώρα 09.30 έως 20.00. Η επιτροπή πρωταθληµάτων, µετά
από έγκριση του ∆Σ, διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει τους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του
πρωταθλήµατος ή του εκτός συναγωνισµού τουρνουά, οποιαδήποτε µέρα, αν παρουσιαστεί
ανάγκη γι’ αυτό.
Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί το παραπάνω έγγραφο γηπεδότητας, τα
γυµναστήρια διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλη-µάτων της
ΕΠΕΣΘ, όπως αυτό 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 ή έκδοσης αδείας λειτουργίας γυµναστηρίων που βρίσκονται στον ∆ήµο του
ενδιαφερόµενου σωµατείου.
Οι αγώνες των σωµατείων της Χαλκιδικής, όταν είναι γηπεδούχα, θα διεξάγονται στις
έδρες τους.
Ζ. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΟΣ - ΜΠΑΛΕΣ
Στους αγώνες Πρωταθλήµατος Παµπαίδων - Παγκορασίδων θα χρησιµοποιηθούν τα
φύλλα αγώνος που χρησιµοποιούνται σε όλους τους αγώνες των Πρωταθληµάτων Βόλλεϋ.
Οι αγώνες του εκτός συναγωνισµού τουρνουά θα διευθύνονται από ΕΝΑΝ ∆ιαιτητή
και θα χρησιµοποιείται το Ειδικό Φύλλο Αγώνα της ΕΠΕΣΘ, το οποίο υπάρχει αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της Ενωσης.
Οι µπάλες που θα χρησιµοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που αναφέρονται
στο Κεφάλαιο Ι της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ.
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
Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
1) Στις φάσεις του πρωταθλήµατος όπου υπάρχουν όµιλοι, οι διαγωνιζόµενες οµάδες
βαθµολογούνται ως εξής:
- ∆ύο (2) βαθµούς σε περίπτωση νίκης
- Ενα (1) βαθµό σε περίπτωση ήττας
- Κανένα βαθµό σε περίπτωση µηδενισµού για τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο
Κεφ. Ε, αρ. 22 του ΓΚΟ∆Π (µηδενισµός).
2) Σε περίπτωση ισοβαθµίας για όλες τις θέσεις, προνοµιούχες ή µη, θα λαµβάνονται
υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Οι βαθµοί που έχει συγκεντρώσει κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες
β) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα νικηφόρα σετ και παρονοµαστή τα
χαµένα σετ στους µεταξύ τους αγώνες.
3) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους και
παρονοµαστή τους χαµένους πόντους στους µεταξύ τους αγώνες.
4) 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.
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5) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τους κερδισµένους πόντους και
παρονοµαστή τους χαµένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος για την
κάθε οµάδα που ισοβαθµεί.
6) Σε περίπτωση που και µετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθµία, και µόνο σε περίπτωση που
η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων καθορίζει πρόκριση σε επόµενη φάση του πρωταθλήµατος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης.
Θ. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Αναβολές αγώνων δίνονται ΜΟΝΟΝ στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον
ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, µπορεί να κριθεί
επαναληπτέος µετά από απόφαση του ∆Σ της ΕΠΕΣΘ.
γ) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ αναβολή αγώνα κατά τα ανωτέρω,
το ∆Σ της Ενωσης µπορεί να ορίσει τον αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε µέρα.
Ι. ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
α) Οι αποτελούντες τις διαγωνιζόµενες οµάδες αθλητές/αθλήτριες, πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι στη δύναµη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι αθλητικών δελτίων, θεωρηµένων για την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2016-2017, σύµφωνα µε τη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ.
β) Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τον Α' διαιτητή, πριν από την έναρξη του
αγώνα.
γ) Οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων οµάδων µπορούν να ζητήσουν
τα δελτία για έλεγχο.
δ) Τα δελτία επιστρέφονται στις οµάδες µετά τη λήξη του αγώνα.
ε) ∆εν επιστρέφεται το δελτίο αθλητή/αθλήτριας στις περιπτώσεις του κεφ. ∆' του
ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
ΙΑ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το κεφ.
ΣΤ’ του ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
Για τις υποβαλλόµενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 Ευρώ (€ 100). Σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ.
ΙΒ. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές των αγώνων των Πρωταθληµάτων Παµπαίδων-Παγκορασίδων και του
εκτός συναγωνισµού τουρνουά θα είναι επίσηµοι διαιτητές ΕΟΠΕ και θα ορίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΠΕΣΘ.
Η αποζηµίωση (7 Ευρώ για κάθε διαιτητή και κάθε γραµµατεία) και τυχόν µετακινήσεις
των διαιτητών όπου προκύπτουν, θα καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωµατείο και σε όλη
τη διάρκεια του πρωταθλήµατος εκτός από την τελική φάση (Final Four).
To γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να καταβάλει την αποζηµίωση και τη µετακίνηση
(εφόσον απαιτείται) των διαιτητών πριν από την έναρξη του αγώνα, σε διαφορετική
περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το γηπεδούχο σωµατείο θα µηδενίζεται, έτσι όπως
προβλέπει η Γενική Προκήρυξη πρωταθληµάτων ΕΟΠΕ 2016-2017.
Ακολουθεί ο πίνακας των γυµναστηρίων για τα οποία απαιτείται η καταβολή
αποζηµίωσης µετακίνησης στους διαιτητές.
Εφιστούµε την προσοχή ότι η µετακίνηση των διαιτητών πληρώνεται µία φορά,
ανεξάρτητα αν διαιτητεύουν ένας, δύο ή τρεις διαιτητές. Επίσης, πληρώνεται µια φορά αν
υπάρχουν διαδοχικοί αγώνες του ίδιου σωµατείου στο ίδιο γήπεδο και το σώµα των διαιτητών
παραµένει το ίδιο. Σε περίπτωση που οι διαδοχικοί αγώνες είναι διαφορετικών σωµατείων, η
αποζηµίωση καταβάλλεται κατά 50% από το κάθε γηπεδούχο σωµατείο
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΗΠΕ∆Ο
∆Γ ΠΕΡΑΙΑΣ
∆ΑΚ ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ (∆ΡΥΜΟΣ)
∆ΑΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆Γ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ
∆ΑΚ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
∆Γ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
24
22,1
21,8
20
20,8
27

ΠΟΣΟ
8
8
8
8
8
10

5

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

∆ΑΚ ΚΥΜΙΝΩΝ
∆ΑΚ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
∆Γ ΓΕΦΥΡΑΣ
∆Γ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
∆ΑΚ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
∆ΑΚ Α∆ΕΝ∆ΡΟΥ
∆ΑΚ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-∆Γ ΑΙΝΕΙΑΣ
∆ΑΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
∆ΑΚ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
∆ΑΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
∆ΑΚ ΑΡΝΑΙΑΣ
∆Γ ΝΙΚΗΤΗΣ
∆Γ ΣΤΑΥΡΟΥ

25
32,4
31,12
32,5
36
36,8
35
38,5
61,2
62
72,8
98,4
76,96

10
12
12
12
15
15
15
15
25
25
30
33
33

ΙΓ. ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Πρωταθλήτρια Οµάδα θα απονεµηθεί κύπελλο και δίπλωµα από την ΕΠΕΣΘ.
Επίσης, στους αθλητές / αθλήτριες και στον προπονητή / προπονήτρια της οµάδας θα
απονεµηθούν επίχρυσα µετάλλια και διπλώµατα. Στην δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια οµάδα
θα απονεµηθούν αντίστοιχα επάργυρα και χάλκινα µετάλλια, καθώς και διπλώµατα.
Ι∆. ΓΕΝΙΚΑ
Τα ενδιαφερόµενα σωµατεία πρέπει να µελετήσουν µε προσοχή την παρούσα
προκήρυξη, το Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, τη Γενική
Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ αγ. περιόδου 2016-2017 και τις Συµπληρωµατικές
Γενικές Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ και να έχουν υπόψιν τους τις διατάξεις τους, για την αποφυγή
ανωµαλιών και την επιτυχία του Πρωταθλήµατος.
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ισχύει ό,τι
προβλέπεται από τον Γ.Κ.Ο.∆.Π. και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ.
Αν κάτι δεν προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη, αρµόδιο να αποφασίσει είναι
το ∆.Σ. της ΕΠΕΣΘ.
Για το ∆.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαγγέλης Ντινόπουλος

Γιώργος ∆ιονάς

