Αθήνα, 09/10/2020
Αρ. Πρωτ. 5947

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ (Κ18) Ε.Σ.Χ.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Σ.Χ.Α., του Εσωτερικού Κανονισμού της
Ο.Χ.Ε., των Διεθνών Κανονισμών Χειροσφαίρισης, της ΓENIKHΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ο.Χ.Ε., της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της
Ο.Χ.Ε., αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
το Τοπικό Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ (Κ18), Αγωνιστικής Περιόδου 2020-2021
Άρθρο 1ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α). Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ (Κ18)μετέχουν ΔΕΚΑ (10) συνολικά ομάδες, οι εξής.
1. Α.Ε.Κ.
2. Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ
3. Γ.Ν.Ο.Ν. «Ο ΑΡΗΣ»
4. Ε.Σ.Ν. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
5. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ.
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
8. Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
10. Π.Α.Ο. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ
β). Τα Σωματεία που θα αποσύρουν εγγράφως τη συμμετοχή τους πριν από την ημέρα της
κλήρωσης, δε θα συμμετάσχουν στην κλήρωση και δε θα συμπεριληφθούν στον πίνακα της
βαθμολογίας.

γ). Τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων αγώνων, των σωματείων που αποχωρούν ή
αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο από το Πρωτάθλημα παραμένουν ισχυρά ως προς το
αποτέλεσμά τους. Οι προγραμματισμένοι μετά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό τους
αγώνες, κατοχυρώνονται υπέρ των αντιπάλων σωματείων με τέρματα 10-0.
δ). Οι ομάδες που θα αρχίσουν αγωνιζόμενες στο πρωτάθλημα αλλά με δική τους
υπαιτιότητα μηδενισθούν σε δύο (2) συνολικά αγώνες, θα αποβάλλονται από το
Πρωτάθλημα.
ε). Οι υπόλοιποι αγώνες τους, βάσει του προγράμματος, θα κατακυρώνονται υπέρ των
αντιπάλων τους με τέρματα 10-0.
Άρθρο 2ο. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η Κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Χ.Α., επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου
56 - 3ος όροφος.
Άρθρο 3ο. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, οι
ώρες έναρξης και οι έδρες των γηπεδούχων σωματείων. Το πρόγραμμα του
πρωταθλήματος θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Άρθρο 4ο. ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : 14/10/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ :
08/03/2021
Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα Εφήβων (Κ18) θα διεξάγονται κατά τις ημέρες, Τετάρτη και
Πέμπτη.
Η ώρα έναρξης των αγώνων, ορίζεται από τις 19.30 έως τις 22.00.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
Πρωτάθλημα, η ΕΣΧΑ δύναται να ορίσει αγώνες και κατά τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή,
εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεώσεις των Ανδρικών ομάδων των αγωνιζόμενων σωματείων
και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αγώνων από στελέχη (διαιτητές – κριτές).
Η ώρα έναρξης των αγώνων (Σάββατο ή Κυριακή) ορίζεται από τις 12.00 έως τις 21.30.
Οι συμμετέχουσες ομάδες υποχρεούνται να δηλώσουν την ημέρα (Τετάρτη ή Πέμπτη) που
θα δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους καθώς επίσης και ανά πέντε αγωνιστικές, το
ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων τους.
Η Ε.Σ.Χ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διπλή αγωνιστική εντός της ίδιας εβδομάδος,
εφόσον οι υπάρχουσες ημερ/νίες δεν επαρκούν για την έγκαιρη περάτωση του
πρωταθλήματος.

Άρθρο 5ο. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά σε Κλειστά Γυμναστήρια.
1.--Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει, εγγράφως στην Ένωση/ΤΕ που ανήκει, κλειστό
γυμναστήριο ως έδρα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, προσκομίζοντας και έγγραφο
του γυμναστηρίου για παραχώρηση του γηπέδου ως έδρα του σωματείου.
2.--Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν:
Θα έχουν άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης από την πολιτεία κατά το Νόμο και
θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας όσον αφορά την
υλικοτεχνική υποδομή.
Θα εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή της Ο.Χ.Ε ή κατ΄ εντολή της ή της Ένωσης/ΤΕ. Σε
περίπτωση που αποκλειστεί γήπεδο ή δεν δύναται να διεξαχθεί αγώνας, κατόπιν έγκαιρης
γνωστοποίησης από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας μπορεί να οριστεί σε άλλο γήπεδο
την ίδια ημερομηνία ή στο γήπεδο του αντιπάλου με γηπεδούχο σωματείο την
φιλοξενούμενη ομάδα.
Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο (βλ. κεφάλαιο Δ΄ γενικής
προκήρυξης) από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα γηπεδούχα σωματεία να έχουν εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας αθλητικής
εγκατάστασης. Στα ηλικιακά πρωταθλήματα αρκεί η ύπαρξη άδειας, εφόσον απαιτείται και
δεν επιφέρει συνέπειες η μη επίδειξη εγγράφου στους διαιτητές και τους κριτές.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο Σωματείο, αδυνατεί να εξασφαλίσει γήπεδο για τη
διεξαγωγή του αγώνος του, τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο του αντιπάλου ή σε
γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται αμοιβαία αλλαγή της έδρας
διεξαγωγής του αγώνα και η ομάδα η οποία αδυνατεί να διαθέσει το γήπεδό της, θα δώσει
και τους δύο αγώνες της με τον ίδιο αντίπαλο, εκτός έδρας.
Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, ανεξαρτήτως σε
ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο αγώνας, εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου,
όσο αφορά την παρουσία του Ιατρού.
Σε περίπτωση που ομάδα που είναι γηπεδούχος αδυνατεί να δηλώσει ημερομηνία και
έδρα διεξαγωγής του αγώνα της, σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα τότε η Επιτροπή
Πρωταθλήματος της Ε.Σ.Χ.Α. θα έχει την δυνατότητα να προβεί στον Μηδενισμό αυτής της
ομάδος, για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Άρθρο 6ο. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο Φάσεις (Α’ και Β’ Φάση).
Α’ ΦΑΣΗ
Οι δέκα (10) ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση, θα χωριστούν μετά από
κλήρωση σε τρεις ομίλους. Ο Α’ Όμιλος θα έχει τέσσερις (4) ομάδες, ο Β’ και ο Γ’ Όμιλος θα
έχει τρεις (3) ομάδες.
Ο καθορισμός των ομάδων στους ομίλους θα γίνει μετά από κλήρωση, με κριτήριο
την τελική κατάταξη των ομάδων στο Πρωτάθλημα ΕΣΧΑ Εφήβων της αγωνιστικής περιόδου
2019-2020.
Επικεφαλής σε κάθε όμιλο, θα είναι ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος του περσινού
Πρωταθλήματος.
Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα μπούνε ο 4ος, 5ος και ο 6ος του περσινού
πρωταθλήματος.
Σε κάθε όμιλο, οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους, με σύστημα βαθμολογίας
ένας προς όλους σε μονό γύρο. Το πρόγραμμα των αγώνων θα βγει μετά από κλήρωση.
Β’ ΦΑΣΗ
Οι δυο (2) πρώτες ομάδες της κατάταξης σε κάθε όμιλο της Α’ Φάσης, θα
προκριθούνε στην Β’ Φάση και θα σχηματίσουν τον όμιλο 1-6.
Οι δυο (2) ομάδες που καταλάβουν την 3η και την 4η θέση της κατάταξης στον Α’
Όμιλο της Α’ Φάσης και η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση στον Β’ και στον Γ’ Όμιλο,
θα σχηματίσουν τον όμιλο 7-10.
Οι ομάδες στον όμιλο 1-6, θα αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα ένας προς όλους
με διπλές συναντήσεις (εντός-εκτός έδρας) 2 γύροι.
Οι ομάδες στον όμιλο 7-10, θα αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα ένας προς
όλους με διπλές συναντήσεις (εντός-εκτός έδρας) 2 γύροι.
Για την Β’ Φάση θα γίνει κλήρωση για τους αγώνες μετά την ολοκλήρωση της Α’
Φάσης.
Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης θα υπάρξει η τελική κατάταξη του
πρωταθλήματος.
Άρθρο 7ο. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣTHN ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη (1η), την δεύτερη (2η), την τρίτη (3η ) και την
τέταρτη (4η ) θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος Ε.Σ.Χ.Α. προκρίνονται στην
επόμενη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από
το άρθρο 14 της Ειδικής Προκήρυξης Ηλικιακών Πρωταθλημάτων περιόδου 2020-2021 την
οποία έχει εκδώσει η ΟΧΕ.
Η 1η ομάδα της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος ΕΣΧΑ θα περάσει απευθείας στην
τελική φάση. Η 2η , 3η και 4η ομάδα της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος ΕΣΧΑ θα
παίξουν μπαράζ με τις πρωταθλήτριες ομάδες από Ενώσεις/Τ.Ε. σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην Ειδική Προκήρυξη Ηλικιακών Πρωταθλημάτων της ΟΧΕ.

Άρθρο 8ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Οι ομάδες κατατάσσονται στον βαθμολογικό πίνακα, σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών
που θα αποκομίσουν κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, αφαιρουμένων των τυχόν
βαθμών ποινής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων και για οποιαδήποτε θέση
του βαθμολογικού πίνακα, θα ισχύσουν κατά σειρά τα εξής.
α). Η ειδική βαθμολογία βάσει των αποτελεσμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων
ομάδων αγώνων.
β). Η καλύτερη διαφορά τερμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνων.
γ). Τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα. (αφορά αρχική ισοβαθμία μόνο δύο ομάδων με
αγώνες εντός - εκτός έδρας).
δ). Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των μεταξύ όλων των αρχικά ισοβαθμούντων ομάδων
αγώνων. (αφορά ισοβαθμία από τρεις ομάδες και πάνω).
ε). Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
στ. H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
ζ). Κλήρωση.
Τα άνω κριτήρια κατάταξης εφαρμόζονται διαδοχικά αυστηρά κατά την παραπάνω σειρά,
χωρίς επαναφορά σε προηγούμενο κριτήριο.
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί ή αποκλειστεί βάσει προηγουμένου κριτηρίου,
αξιολογούνται μεταξύ τους βάσει του εκάστοτε επόμενου κριτηρίου.
Άρθρο 9ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ.
α). Η διάρκεια των αγώνων είναι δύο ημιχρόνια των ΤΡΙΑΝΤΑ λεπτών. (2 χ 30).
β). Κάθε ομάδα δικαιούται καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα έως το πολύ (3) Τάιμ αουτ
διάρκειας ενός λεπτού, Σημειώνεται ότι μια ομάδα μπορεί να λάβει το πολύ ένα Τάιμ άουτ
κατά την διάρκεια του τελευταίου πεντάλεπτου του 2ου ημιχρόνου. Το διάλλειμα μεταξύ
των ημιχρόνων θα είναι 10 λεπτά.
Άρθρο 10ο. ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Νο.(3).
Άρθρο 11ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
α). Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές κάτοχοι Δελτίων Αθλητικής
Ιδιότητας εκδοθέντων από την Ο.Χ.Ε για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας και των Κεφαλαίων ΣΤ & Ζ, της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021.

β). Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή εφόσον εκτίει ποινή που του έχει
επιβληθεί, από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
γ). Οι ομάδες στους αγώνες του Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν
επί του Φύλλου Αγώνος έως και ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) αθλητές.
δ). Σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγρ. 1β, του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της Ο.Χ.Ε η
παρουσία της ομάδος πιστοποιείται εφόσον στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του
αγώνος, έχει τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) αθλητές έτοιμους για να αγωνισθούν.
Άρθρο 12. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται συμμετοχής αθλητές γεννηθέντες κατά τα έτη 20022003 ή 2004-2005.
Άρθρο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.
Οι ομάδες, θα πρέπει να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο με σύνθεση τουλάχιστον
ΔΕΚΑ (10) αθλητών
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ περιόδου 2020 - 2021 της Ο.Χ.Ε, θα επιβάλλεται ως κύρωση αφαίρεση
ενός(1) βαθμού από το πρωτάθλημα.
Άρθρο 14ο. - ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι επίλεκτοι αθλητές της κατηγορίας των ΕΦΗΒΩΝ, οι οποίοι θα επιλεγούν από τον
Ομοσπονδιακό Προπονητή για να καταρτίσουν το Κλιμάκιο ΑΤΤΙΚΗΣ, υποχρεούνται να
μετάσχουν στις προπονήσεις του Κλιμακίου.
Το ίδιο θα ισχύσει και για κλήση για την συγκρότηση Μικτής Ομάδας Εφήβων (Κ18) της
Ε.Σ.Χ.Α.
Άρθρο 15ο. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α). Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις καθορίζεται στο
Κεφάλαιο -Ι- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021.
Οτιδήποτε προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ο.Χ.Ε., ισχύει και για την Ένωση.
β). Το παράβολο των ενστάσεων καθορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΥΡΩ για την Α
φάση και σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ(300) για όλες τις άλλες φάσεις. Η ένσταση πρέπει να υποστηριχθεί
εντός (48) ωρών από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
γ). Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο παραμένει στην Ένωση, ενώ σε
διαφορετική περίπτωση επιστρέφεται στο ενιστάμενο Σωματείο.

Άρθρο 16ο. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Λόγω του περιορισμένου χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
Πρωτάθλημα και των προβλημάτων λόγω της πανδημίας (Covid-19), δεν είναι δυνατόν να
χορηγηθεί αναβολή για καμιά αιτία.
Ειδικά δεν συντρέχει λόγος αναβολής αγώνα για σχολική εκδρομή και εξετάσεις ξένων
γλωσσών εκτός αν συναινεί και το αντίπαλο σωματείο και δεν επηρεάζεται η ομαλή
διεξαγωγή του πρωταθλήματος
Σύμφωνα με το 5ο άρθρο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
της Ο.Χ.Ε, ουδεμία αίτηση αναβολής αγώνος ή τροποποίησης της ημερ/νίας και ώρας
διεξαγωγής του θα γίνεται δεκτή, λόγω διπλών καθηκόντων του Προπονητού του, είτε με
άλλο Τμήμα του ιδίου Σωματείου, είτε με άλλο Σωματείο.
Άρθρο 17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α). Για τους αγώνες του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ , ισχύουν όσα ορίζει το Κεφάλαιο -Θτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, το άρθρο 31 των Κανονισμών αγώνων της
Ο.Χ.Ε. και το Καταστατικό της Ε.Σ.Χ.Α.
β). Η αποζημίωση των διαιτητών και κριτών ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε
διαιτητή και 10 ευρώ για κάθε κριτή και θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωματεία
πριν τον αγώνα
γ) Τα έξοδα που αφορούν τις μετακινήσεις στελεχών αγώνα (διαιτητές, κριτές, κλπ) στους
αγώνες του πρωταθλήματος εφήβων θα καταβάλλονται εξ’ ημισείας από τα μετέχοντα
σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και τον πίνακα
χιλιομετρικών αποστάσεων της Ο.Χ.Ε.
ε) Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής δέκα
(10) ευρώ μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.
Τα χρήματα του παραβόλου θα πρέπει να κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ)
και σε συγκεκριμένο αριθμό λογαριασμού της ΕΣΧΑ, με την αιτιολογία το πλήρες όνομα του
σωματείου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΧΑ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR1901100800000008000707003
ΑΡ.ΛΟΓ.:080/007070-03
Επίσης το ανωτέρω παράβολο μπορεί να κατατεθεί στην γραμματεία της ΕΣΧΑ.
Άρθρο 18. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ - ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 10 της Ειδικής Προκήρυξης Ηλικιακών
Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 της Ο.Χ.Ε..
Άρθρο 19. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΟΣ
α). Ως ορίζει το Κεφάλαιο -ΙΒ- της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ο.Χ.Ε τα
γηπεδούχα Σωματεία είναι υπεύθυνα για την παρουσία Ιατρού ή Νοσοκόμου ή
Φυσιοθεραπευτή σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες τους. Η παρουσία των ανωτέρω είναι
υποχρεωτική.

β). Σε περίπτωση κατά την οποία τα γηπεδούχα σωματεία δεν έχουν φροντίσει για την
παρουσία Ιατρού ή Νοσοκόμου ή Φυσιοθεραπευτού, ο αγώνας δεν θα ξεκινά. Αν εντός
εικοσαλέπτου (20’), από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο ιατρός (ή
Νοσοκόμος ή Φυσιοθεραπευτής) δεν εμφανίζεται, η απουσία του θα αναγράφεται στις
παρατηρήσεις των Διαιτητών στο φύλλο αγώνος και το φύλλο, θα κλείνει με σκορ 10-0
εις βάρος του γηπεδούχου σωματείου, το οποίο και θα καλείται σε απολογία από τα
αρμόδια όργανα της Ένωσης.
Άρθρο 20ο. ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Οι άδειες τέλεσης αγώνων θα εκδίδονται από τους κατά τόπους
προϊσταμένους της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας των οικείων
Περιφερειών και εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας
(Άρθρο 56 Ν2725 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν4049/2012). Ως εκ τούτου τα
γηπεδούχα σωματεία πρέπει να προβούν σε όλες τις σχετικές ενέργειες καθόσον η ΟΧΕ
(και οι Ενώσεις) δεν θα εκδίδει άδειες τέλεσης αγώνων. Η τέλεση αγώνα σε εγκατάσταση
που δεν διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας, επισύρει ποινές και πρόστιμα τόσο
στους ιδιοκτήτες/χρηστες όσο και στους Πρόεδρους των σωματείων.
Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στην Ένωση σχετικό
έγγραφο του γυμναστηρίου απ’ το οποίο να προκύπτει ότι τους παραχωρεί το γήπεδο για
την τέλεση των αγώνων τους και στο οποίο ν’ αναγράφεται η χωρητικότητα του γηπέδου
αναλυτικά (με αριθμό καθήμενων και όρθιων θεατών).
Άρθρο 21ο. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
α). Η κάθε ομάδα πρέπει να εμφανίζεται στο γήπεδο ομοιόμορφα ενδεδυμένη. Η αρίθμηση
που θα φέρει στο εμπρός μέρος (στήθος) και στο πίσω μέρος (πλάτη), θα είναι
διαφορετικού χρώματος από αυτό της φανέλας, ώστε να είναι ευκρινής.
β). Εφόσον οι ομάδες κατέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, με χρώματα εμφάνισης που δεν
ξεχωρίζουν ευκρινώς, τότε η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να αλλάξει εμφάνιση, εκτός εάν η
φιλοξενούμενη ομάδα έχει κατέλθει με εμφάνιση και χρώματα διαφορετικά από εκείνα τα
οποία έχει δηλώσει.
γ). ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν στην Ε.Σ.Χ.Α. τα χρώματα της βασικής τους
εμφάνισης, με την οποία και θα κατέρχονται στους αγώνες.
Άρθρο 22ο. Κάρτα Υγείας Αθλητών
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργού Υγείας και
Υφυπουργού Αθλητισμού (ΦΕΚ 32548 8/8/2018), η διαδικασία της πιστοποίησης της υγείας
των αθλητών από ιατρό με ειδικότητα καρδιολόγου καταγράφεται σε Κάρτα Υγείας που
είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και
αγώνες.
Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής
ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή και είναι βασική
προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Η μη προσκόμιση της στην γραμματεία θα συνιστά απαγόρευση της συμμετοχής του
αθλητή στον αγώνα.
Η κάρτα υγείας αθλητή έχει ισχύ για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021.
Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας που εκδίδεται από την
ΟΧΕ παραμένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Άρθρο 23ο. ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα Σωματεία πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021, καθώς και την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για αποφυγή οποιασδήποτε ανωμαλίας και την εξασφάλιση της επιτυχίας
διεξαγωγής του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο επιθυμεί να καλύψει τον αγώνα με live streaming, θα
πρέπει να φροντίσει ώστε να έχει εξασφαλίσει έγκριση από την διοργανώτρια αρχή.
Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από τη ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, καθώς και
για θέματα που έχουν ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ.
της Ένωσης.
Υπενθυμίζεται ότι όσο χρονικό διάστημα θα υπάρχει η πανδημία λόγω του covid-19 και τα
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της, οι αγώνες θα πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών (χωρίς παρουσία φιλάθλων) και ακολουθώντας το Αγωνιστικό
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΟΧΕ που έχει εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
Λόγω της κατάστασης που υπάρχει με τον covid-19 και του χρονικού περιορισμού λόγω των
υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Εφήβων (συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
προετοιμασία Παγκοσμίου Πρωταθλήματος), η ΕΣΧΑ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει
σε οποιαδήποτε αλλαγή της διεξαγωγής του πρωταθλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της διοργάνωσης.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ μπορεί να γίνει με εισήγηση της
Επιτροπής ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Χ.Α.
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