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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022–2023 της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022-2023 της Ε.Ο.Κ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
το Πρωτάθλημα Κρήτης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω Πρωτάθλημα έχουν τα σωματεία της δύναμης της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και τηρούν τους
όρους που αναφέρονται στη Γενική Προκήρυξη περιόδου 2022-2023.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Ανδρών, τα Σωματεία πρέπει
υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Παίδων - Εφήβων.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 11/9/2022 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία
εκπροσώπων των σωματείων ( οδός Σπύρου Μουστακαλή, κλειστό γυμναστήριο Λίντο).
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α’ Φάση
Τα σωματεία που έχουν δηλώσει και δικαιούται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα είναι: 1)ΑΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ, 2) ΑΟ
ΚΥΔΩΝ, 3) ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ, 4) ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 5) ΟΑΧ, 6) ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 7) ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ, 8) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 9)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ, 10) ΡΕΘΥΜΝΟ BC, 11) ΧΑΝΙΑ BC, 12)ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, θα συγκροτήσουν ένα
όμιλο και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα
καταρτιστεί.
Β’ Φάση
Στη φάση αυτή προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους στις δυο (2) νίκες όπως
παρακάτω:
1-4
2-3
χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.
Πλεονέκτημα έδρας έχει η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα της Α φάσης.
Γ’ Φάση
Στη τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της Β’ φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ τους στον τελικό στις
δυο (2) νίκες, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.
Πλεονέκτημα έδρας έχει η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα της Α φάσης.
Οι αγώνες για το πρωτάθλημα Ανδρών θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο.
Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 8/10/2022.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για το πρωτάθλημα Ανδρών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητών, υποχρεούνται τα σωματεία να
έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσιενα (21) ετών, δηλαδή
γεννηθέντες το έτος 2002 και νεότεροι, και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι τρια (23) ετών, δηλαδή
γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι και θα πρέπει υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά να υπάρχει στην πεντάδα
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

`

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και στους αθλητές μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ

Στο πρωταθλήμα Ανδρών το ύψος των αμοιβών διαιτητών - κριτών οριζεται στο ποσό των 15,00 και
8,00 ευρώ, αντιστοιχα.
Για την περίοδο 2022-2023, για το πρωτάθλημα Ανδρών θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής 150,00
ευρώ για την πληρωμή των μετακινήσεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών.
Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε
πρωταθλήματος.
Αν υπάρξουν υπόλοιπα ή διαφορές θα υπάρξει δεύτερο παράβολο που θα καταβληθεί τέλος Μαΐου
2023.
Τα παράβολα θα καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΑΣΚ – με αιτιολογία συνδρομή
πρωταθλήματος (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – 0026-0276-23-0100297516).
ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος που δεν προβλέπεται από τους
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που
χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των
διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π.
Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. έχουν την αυτή ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή
συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
Με εκτίμηση.
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