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Καλαμάτα 24-06-2021
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, θα διοργανώσει και θα τελέσει
τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει, που θα διεξαχθούν με μέριμνα και
ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του καταστατικού
της, των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των κανονισμών Παιδιάς.
α) Πρωτάθλημα Α1΄ Κατηγορίας :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 23/10/2021 έως Κυριακή 29/05/2022.
β) Πρωτάθλημα Α2΄ Κατηγορίας :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 15/01/2022 έως Κυριακή 22/05/2022.
γ) Πρωτάθλημα Γυναικών :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 29/01/2022 έως Κυριακή 24/04/2022.
δ) Πρωτάθλημα Παίδων :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 04/09/2021 έως Κυριακή 09/01/2022.
ε) Πρωτάθλημα Εφήβων :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 04/09/2021 έως Κυριακή 09/01/2022.
ζ) Πρωτάθλημα Κορασίδων :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 23/10/2021 έως Κυριακή 23/01/2022.
στ) Πρωτάθλημα Νεανίδων :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 11/09/2021 έως Κυριακή 19/12/2021.
η) Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 07/05/2022 έως Κυριακή 10/07/2022.
ι) Τουρνουά Προμίνι Μπάσκετ :
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : από Σάββατο 21/05/2022 έως Κυριακή 30/07/2022.
- Οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωσή των παραπάνω πρωταθλημάτων, θα καθοριστεί
με τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων, καθορίζονται με τις
διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η συμμετοχή των σωματείων στα
διάφορα Πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
Τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, πρέπει
υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη
περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό
Πρωτάθλημα Ανδρών στο οποίο συμμετέχουν.
Τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Α1΄ Κατηγορίας Ανδρών της
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν στo Πρωτάθλημα Παίδων. Σε

2

αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο
Πρωτάθλημα Ανδρών που συμμετέχουν.
Τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών,
καθώς και στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Γυναικών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., πρέπει υποχρεωτικά
να συμμετάσχουν σ΄ ένα από τα Πρωταθλήματα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη
περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Πρωτάθλημα
Γυναικών που συμμετέχουν.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να
χρησιμοποιούν τους αριθμούς 0 μέχρι και 99 σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA και στο
πάνω δεξί μέρος της φανέλας να υπάρχει το σήμα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου
διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας, τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωματικούς-ές
παίκτες-τριες και το staff της ομάδας).
Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη εμφάνιση (προτιμάται άσπρη) και
κάθεται αριστερά της Γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα με σκουρόχρωμη εμφάνιση και
κάθεται δεξιά της Γραμματείας. Στην παρουσίαση των ομάδων, όπου γίνεται, θα πρέπει οι
αθλητές-τριες να είναι ντυμένοι-ες το ίδιο (με εμφανίσεις ή warm up κλπ).
Στις εμφανίσεις των ομάδων επιτρέπονται, μέχρι τέσσερις (4) διαφημίσεις, τρεις (3) στη
φανέλα εμπρός και πίσω και μία (1) στο σορτς εμπρός και δεξί πόδι.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές / αθλήτριες που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές/ αθλήτριες.
1) Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα
Πρωταθλήματα Α1΄ & Α2΄ Κατηγορίας Ανδρών, έχουν δικαίωμα να δηλώνουν μέχρι οχτώ(8)
αθλητές στο φύλλο αγώνα, (γεννηθέντες το 1990 και μεγαλύτερους).
2) Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα
Πρωταθλήματα Α1΄ και Α2΄ Κατηγορίας Ανδρών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ, πρέπει υποχρεωτικά να
δηλώνουν δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι δύο (22) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1999
και νεότεροι και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2001
και νεότεροι ή μέχρι τέσσερις(4)αθλητές κάτω των είκοσι( 20) ετών, εκ των οποίων ο ένας (1)
αθλητής ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ.
3) Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 & 22 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ Α1΄ & Α2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Η ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, αρμόδιοι είναι οι Διαιτητές και ο Κομισάριος του
αγώνα. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το υπαίτιο Σωματείο
θα μηδενίζεται.
Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω, η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα
πραγματοποιεί ενδελεχή έλεγχο στα Φύλλα Αγώνων και ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ
Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΟΜΑΔΑ, έστω και αν η αντίπαλη δεν έχει υποβάλλει ένσταση.
6) α) Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος
2006 και νεότεροι.
β) Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη
2004, 2005 και τέσσερις (4) αθλητές του 2006 και νεότεροι. .
- Οι παίδες αθλητές που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Εφήβων, δεν μπορούν να
συμμετέχουν την ίδια ημέρα των αγώνων, στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα Παίδων.
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γ) Στο Πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν
το έτος 2006 και νεότερες.
δ) Στο Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν
τα έτη 2004, 2005 και πέντε (5) αθλήτριες του 2006 και νεότερες. .
- Οι Κορασίδες αθλήτριες, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Νεανίδων, δεν μπορούν να
συμμετέχουν την ίδια ημέρα των αγώνων, στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα Κορασίδων.
- Η χρησιμοποίηση Παίδων & Κορασίδων στα Πρωταθλήματα Εφήβων & Νεανίδων, δεν
θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο
Πρωταθλημάτων.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους α, β, γ και δ, θα ισχύσουν τόσο στα Τοπικά
Πρωταθλήματα, όσο και στις προκριματικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων.
ε) Στο Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές-αθλήτριες, που
γεννήθηκαν το έτος 2009 και νεότεροι-ες.
στ) Στο Τουρνουά Προμίνι Μπάσκετ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές-αθλήτριες, που
γεννήθηκαν το έτος 2010 και ΔΕΝ συμμετέχουν στο Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ και αθλητές
και αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2011 και νεότεροι – νεότερες, ανεξαρτήτου
συμμετοχής τους στο Τουρνουά ΜΙΝΙ Μπάσκετ.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών-αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των
Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας τους, που εφαρμογή έχει το
άρθρο 33 παρ.9 του Ν. 2725/1999 (ισχύς ενός (1) έτους).

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρ. 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.,
(2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που
χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) αθλητών-τριών / άρθρο 21
Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.
3γ και παρ. 4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους
μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε
όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός
πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους
αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που
συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους
μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
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στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω
κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η
διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία
της παραγράφου γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
- Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 – παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα
αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε
δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν
από τη συμπλήρωση του Α΄ γύρου του οικείου Πρωταθλήματος, δεν λαμβάνονται υπόψη στη
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
- Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεσθεί κατά τη διάρκεια του Β΄ γύρου, τα αποτελέσματα
των αγώνων του πρώτου γύρου, παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση
του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν
ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες, τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του
χρονικού σημείου, κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΗ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Διαιτητές – Μέλη Γραμ/κής Υποστ/ξης και Κομισάριοι των αγώνων, ορίζονται από την
Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καλύπτει με Μέλη Γραμ/κής Υποστ/ξης τους
αγώνες, θέτοντας αυτούς στη διάθεση της Κ.Ε.Δ. – Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π .
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο, ΔΕΝ θα παρουσιάζει Μέλη Γραμ/κής Υποστ/ξης,
ο αγώνας ΔΕΝ θα διεξάγεται με ευθύνη των Διαιτητών και θα κατακυρώνεται στην
φιλοξενούμενη ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς,
εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας
Όργανα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π .
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β΄ προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
γ) Οι ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή των τεσσάρων (4) καλαθοσφαιριστών του αρθρ.4
των Ειδικών Προκηρύξεων Α1΄ Α2΄ Κατηγορίας Ανδρών, θα υποβάλλονται πριν το κλείσιμο του
φύλλου αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τα σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π,. την αγωνιστική
περίοδο 2021-2022, αναλαμβάνουν τη δαπάνη μετακίνησης των εκτός έδρας αγώνων τους.
β) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., την αγωνιστική
περίοδο 2021-2022, υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη των εντός έδρας αγώνων
τους, σε κάθε Διαιτητή και Μέλος Γραμ/κής Υποστ/ξης, την αποζημίωση, ημεραργία και
έξοδα μετακίνησης, όπως έχουν καθοριστεί από την Ε.Ο.Κ.
- Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο σωματείο, τα έξοδα Διαιτητών και
Μελών Γραμ/κής Υποστ/ξης, το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα
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ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες των Πρωταθλημάτων Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά
δερμάτινες μπάλες B7G4500 (μέγεθος 7), MOLTEN μη εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου
37 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Ειδικά στα Πρωταθλήματα Γυναικών, θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μπάλες MOLTEN
B6G4500 (μέγεθος 6).
Στους αγώνες του Τουρνουά ΜΙΝΙ & ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., θα
χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες MOLTEN (μέγεθος 5).
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες των Πρωταθλημάτων Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, θα
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τα γηπεδούχα Σωματεία η παρουσία Ιατρού ή πιστοποιημένων
παρόχων πρώτων βοηθειών, επαγγελματιών Υγείας ή μη, με δική τους μέριμνα.
Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα του
γηπεδούχου Σωματείου και κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου Σωματείου.
Ο Α΄ Διαιτητής του αγώνος θα πιστοποιεί την παρουσία Ιατρού, αναγράφοντας στο φύλλο
αγώνος το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό μητρώου της ταυτότητας μέλους, του Ιατρικού
Συλλόγου ή των παρόχων πρώτων βοηθειών.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Παραπτώματα ή ενέργειες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο
δυσφημούν το Άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, εντάσσονται στο αρθρ. 87, των κανονισμών της
Ε.Ο.Κ.

ΓΕΝΙΚΑ
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια
που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών, μέχρι την έναρξη των
Πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν σ΄ αυτά, εφ΄ όσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των
πρωταθλημάτων, στα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤ. ΚΟΥΚΑΚΗΣ

ΑΘ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ

