
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ηράκλειο 14/09/2021 

                                                                     Αρ.  πρωτ.:  072 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΡΗΣΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
2021 - 2022 

 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ιςχύοντοσ αθλητικού Νόμου, του Καταςτατικού τησ Ε.ΚΑ..Κ., τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021–2022 τησ Ε.ΚΑ..Κ., των Κανονιςμών τησ Ε.Ο.Κ. και τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021-2022 τησ Ε.Ο.Κ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

τα Πρωταθλόματα Κρότησ Γυναικών - Νεανίδων - Κοραςίδων αγωνιςτικόσ περιόδου 2021-2022, με τουσ παρακϊτω 
όρουσ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΩΜΑΣΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτα πρωταθλόματα αυτϊ ϋχουν τα ςωματεύα που εύναι εγγεγραμμϋνα ςτη δύναμη τησ 
ΕΚΑΚ και διατηρούν γυναικεύα τμόματα. Με απόφαςη τησ Γ.. τησ 24.8.1998, δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο 
πρωτϊθλημα αυτό ϋχουν και όςα νϋα ςωματεύα υποβϊλουν την προηγούμενη τησ κληρώςεωσ των 
πρωταθλημϊτων δικαιολογητικϊ από τα οπούα να προκύπτει εγγραφό των νϋων ςωματεύων ςτη δύναμη τησ ΕΟΚ, 
μαζύ με ϋγγραφη δόλωςη ςυμμετοχόσ ςτο πρωτϊθλημα αυτό.  
 

Σα ωματεύα που θα πϊρουν μϋροσ ςτο Πρωτϊθλημα Γυναικών ΕΚΑΚ πρϋπει υποχρεωτικά να ςυμμετϊςχουν και 
ςτο Πρωτϊθλημα Κοραςίδων ή Νεανίδων. ε αντύθετη περύπτωςη τα ωματεύα δεν θα ϋχουν δικαύωμα 
ςυμμετοχόσ ςτο πρωτϊθλημα Γυναικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΘΛΗΣΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΕ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
α) Για το πρωτάθλημα Γυναικών, ςε ότι αφορά τισ ηλικίεσ των αθλητριών υποχρεούνται τα ςωματεία να έχουν 
ςτην 12αδα τουσ τουλάχιςτον δύο (2) αθλήτριεσ κάτω των είκοςι ένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείςεσ το έτοσ 2000 
και νεότερεσ και δύο (2) αθλήτριεσ κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, δηλαδή γεννηθείςεσ το έτοσ 2002 και θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υπάρχει ςτην πεντάδα τουλάχιςτον μια απ’ αυτέσ ςτα τρία πρώτα δεκάλεπτα.. 
 

β) το Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέροσ Αθλήτριεσ που γεννήθηκαν 
τα έτη 2004, 2005 και 5 αθλήτριεσ του 2006 και νεότερεσ. 
 

γ) το Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Κοραςίδων δικαιούνται να πάρουν μέροσ Αθλήτριεσ που 
γεννήθηκαν το έτοσ 2006 και νεότερεσ. 
 

Η χρηςιμοποίηςη κοραςίδων ςτα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων δεν θα αποτελεί πρόβλημα ςτην Ε.Ο.Κ. για 
την ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων. 
 

Επιςημαύνεται ότι ςτην προκριματικό και τελικό φϊςη των Πανελληνύων Πρωταθλημϊτων δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
θα ϋχουν αποκλειςτικά και μόνον δώδεκα (12) αθλότριεσ, που θα αναγρϊφονται ςε ονομαςτικό κατϊςταςη που θα 
κατατύθεται, πριν από την ϋναρξη του πρώτου αγώνα κϊθε φϊςησ, ςτην γραμματεύα των αγώνων, χωρύσ δικαύωμα 
αντικατϊςταςησ αθλότριασ, για οποιονδόποτε λόγο και αιτύα κατϊ την διϊρκεια τησ διοργϊνωςησ. Η 
αντικατϊςταςη αθλητριών επιτρϋπεται μόνο από την προκριματικό φϊςη ςτην τελικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΚΛΗΡΩΕΙ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η κλήρωςη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 16/9/2021 και ώρα 18.00 ςτα γραφεία τησ Ένωςησ, 
παρουςία εκπροςώπων των ςωματείων (οδόσ πύρου Μουςτακλή, κλειςτό γυμναςτήριο Λίντο).   
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
Α ΥΑΗ 
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό ςτο Πρωτϊθλημα εύναι: 1. Γ ΕΡΓΟΣΕΛΗ, 2. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ, 3. 
Ο.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, 4. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΣΟ, 5. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ, 6. ΟΑΦ 2000, θα ςυγκροτόςουν ϋνα όμιλο και θα 
ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε δυο γύρουσ, ςύμφωνα με την κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ. 
Β ΥΑΗ  
Οι τϋςςερισ πρώτεσ ομϊδεσ ςύμφωνα με τη βαθμολογύα τησ Α φϊςησ, θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε Final four, 
ςε ημερομηνύεσ και γόπεδο που θα οριςτούν από την Ε.Π. τησ ΕΚΑΚ ωσ ϋξησ: 1-4, 2-3, με πρωταθλότρια ομϊδα την 
νικότρια του τελικού. 
 
Οι αγώνεσ για το Πρωτάθλημα Γυναικών θα γίνονται άββατο και η έναρξη των αγώνων θα γίνει ςτισ 30/10/21. 

 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
Α ΥΑΗ  
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό ςτο Πρωτϊθλημα εύναι: 1. ΗΡΟΔΟΣΟ, 2. ΟΑΦ, 3. ΑΡΚΑΔΙ, 4. ΟΥΗ, 5. 
ΟΑΦ 2000, 6. ΑΝΔΡΟΓΕΑ ΓΑ, θα ςυγκροτόςουν ϋνα όμιλο και θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε δυο γύρουσ, 
ςύμφωνα με την κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ. 
Β ΥΑΗ  
Οι τϋςςερισ πρώτεσ ομϊδεσ ςύμφωνα με τη βαθμολογύα τησ Α φϊςησ, θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε Final four, 
ςε ημερομηνύεσ και γόπεδο που θα οριςτούν από την Ε.Π. τησ ΕΚΑΚ ωσ ϋξησ: 1-4, 2-3, με πρωταθλότρια ομϊδα την 
νικότρια του τελικού. 
Οι αγώνεσ για το Πρωτάθλημα Νεανίδων θα γίνονται άββατο και η έναρξη των αγώνων θα γίνει ςτισ 23/10/21. 

 

ΚΟΡΑΙΔΩΝ 
Α ΥΑΗ  
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό ςτο πρωτϊθλημα εύναι: 1. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΣΟ, 2. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ, 3. ΟΑΦ, 4. 
ΑΝΔΡΟΓΕΑ ΓΑ,5. Γ ΕΡΓΟΣΕΛΗ, 6.ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ, 7. ΟΑΗ, θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε τρεισ γύρουσ. 
Β ΥΑΗ  
Οι τϋςςερισ πρώτεσ ομϊδεσ ςύμφωνα με τη βαθμολογύα τησ Α φϊςησ, θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε Final four, 
ςε ημερομηνύεσ και γόπεδο που θα οριςτούν από την Ε.Π. τησ ΕΚΑΚ ωσ ϋξησ: 1-4, 2-3, με πρωταθλότρια ομϊδα την 
νικότρια του τελικού. 
 
Οι αγώνεσ για το Πρωτάθλημα Κοραςίδων θα γίνονται Κυριακή και η έναρξη των αγώνων θα γίνει ςτισ 24/10/21. 
 
 

ε όλα τα παραπϊνω πρωταθλόματα η Ε.ΚΑ..Κ. διατηρεύ το δικαύωμα οριςμού και δεύτερησ αγωνιςτικόσ ημϋρασ 
μϋςα ςτην ύδια εβδομϊδα ςτην περύπτωςη που θα κρύνει αυτό αναγκαύο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
τισ πρωταθλότριεσ ομϊδεσ θα απονεμηθούν Κύπελλα και ςτισ αθλότριεσ μετϊλλια.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ε.ΚΑ..Κ. 

Η ςυγκρότηςη - λειτουργύα των μικτών ομϊδων Ε.ΚΑ..Κ. θα γύνεται ςύμφωνα με τα ϊρθρα 90,91,92,93, και 94 του 
Κανονιςμού τησ Ε.Ο.Κ. και τισ ϊλλεσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτον ύδιο Κανονιςμό και το ιςχύοντα Νόμο περύ 
κλιμακύων Εθνικών Ομϊδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΜΟΙΒΕ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΚΡΙΣΩΝ 
Σα γηπεδούχα ςωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειςτικά πριν την έναρξη του αγώνα, 
αλλιώσ δεν θα διεξάγεται ο αντίςτοιχοσ αγώνασ και θα μηδενίζεται το ςωματείο. ε περύπτωςη που για κϊποιο 
λόγο δεν διεξαχθεύ ο αγώνασ εύτε για μη προςϋλευςη του ενόσ ςωματεύου, εύτε για οποιοδόποτε ϊλλο λόγο και οι 
διαιτητϋσ και κριτϋσ εύναι παρόντεσ, αφού δεν ϋχουν ειδοποιηθεύ τουλϊχιςτον μια μϋρα νωρύτερα για την αναβολό 
αυτό τότε θα πρϋπει το υπαύτιο ωματεύο να καταβϊλει όλα τα ϋξοδα του αγώνα που δεν ϋγινε ςτον αμϋςωσ 
επόμενο αγώνα του ωματεύου διαφορετικϊ δεν θα διεξϊγεται. Εφόςον οριςμένοσ διαιτητήσ ή κριτήσ δεν 
προςέλθει εγκαίρωσ ςτον αγώνα δεν θα αμείβεται. 
 

την αρχή των πρωταθλημάτων θα υπάρξει παράβολο ςυμμετοχήσ 50,00 ευρώ, για την πληρωμή των 
μετακινήςεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Σα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιςτον 
μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματοσ.  
  



Αν υπϊρξουν υπόλοιπα ό διαφορϋσ θα υπϊρξει δεύτερο παρϊβολο που θα καταβληθεύ τϋλοσ Μαΐου 2022.  
 

Σα παράβολα θα καταβάλλονται ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των ςυνδέςμων (διαιτητών και γραμματείασ) 
κατά αναλογία, δηλαδή το 60% ςτο ΤΔΚΑΚ (GR5880140788002330001137 - ALPHA BANK) και 40% ςτο ΤΚΚΑΚ 
(GR090140788002330000855- ALPHA BANK) του ποςού που αναλογεί ςε κάθε ςωματείο -με την αιτιολογία 
ςυνδρομή πρωταθλήματοσ. 
 

Σα ςωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίςουν τιμή ειςόδου (ειςιτήριο) ςτουσ αγώνεσ και θα υπόκεινται ςε όλεσ τισ 
κατά το Νόμο διατάξεισ.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΓΕΝΙΚΑ 
Για κϊθε θϋμα που θα προκύψει κατϊ τη διεξαγωγό του Πρωταθλόματοσ που δεν προβλϋπεται από τουσ 
Κανονιςμούσ τησ Ε.Ο.Κ. και δεν καθορύζεται από τη παρούςα προκόρυξη, καθώσ και για κϊθε αςϊφεια που 
χρειϊζεται αποςαφόνιςη και για τη ςυμπλόρωςη τυχόν κενών που θα εμφανιςτούν κατϊ την εφαρμογό των 
διατϊξεων, η αρμοδιότητα ρύθμιςησ ανόκει ςτο Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. μετϊ από ςχετικό πρόταςη τησ Ε.Π. 
 

Οι αποφϊςεισ αυτϋσ του Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. ϋχουν την αυτό ιςχύ με τισ διατϊξεισ που διαςαφηνύζουν ό 
ςυμπληρώνουν και εύναι ϊμεςα εφαρμόςιμεσ 

 

 

 
Με εκτύμηςη. 

 
 
 
      Ο Πρόεδροσ               Ο Γεν. Γραμματϋασ    

                  
                   Μαρκϊκησ Χαρϊλαμποσ                        Κανϊκησ  Μιχαόλ  


