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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016‐2017

Αριθ. Πρωτ.:9065

Αθήνα, 14/7/2016

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, του καταστατικού και των κανονισμών της
Ο.X.Ε, καθώς και την υπ΄αριθμ.:8985/7.7.2016 Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων περιόδου
2016-2017,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών περιόδου 20162017 με τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών περιόδου 2016-2017 δικαιούνται
συμμετοχής τα εξής10 σωματεία:
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ
2. Π.Α.Ο.Κ.
3. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
4. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5. ΕΣ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
6. ΦΙΛΩΤΑ ΠΑΣ
7. ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
8. ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
9.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ
10.ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Το επόμενο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 θα διεξαχθεί με
την συμμετοχή 10 ομάδων
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ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στην Αθήνα, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 στο
Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης . Σε αυτή τα σωματεία θα μετέχουν με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Επιμέλεια διοργάνωσης Ο.Χ.Ε
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 15/10/2016 και η λήξη έως τις
4/6/2017

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών
αναλαμβάνει η Διοικητική Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας (Δ.Ε.Π).
Οι Διαιτητές του αγώνα είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στην Ο.Χ.Ε (Γ΄ Σεπτεμβρίου
56), μέσα σε δύο ημέρες οπωσδήποτε το φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις τους αν τυχόν
υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση, το ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ πρέπει να βρίσκεται στην Ο. Χ. Ε μέχρι την
ΤΡΙΤΗ για τους αγώνες που τελούνται ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, και μέχρι την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το πρωί για τους αγώνες που τελούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ. Σε άλλη
περίπτωση οι Διαιτητές θα παραπέμπονται στην Κ. Ε. Δ. Χ.
Σε περίπτωση παραπτώματος αθλήτριας, προπονητή ή άλλου παράγοντα σωματείου ο
σχετικός φάκελος (καταγγελία, έγγραφη απολογία και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που
είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης για την έκδοση απόφασης), πρέπει να
στέλνεται στην Ομοσπονδία ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ από τους Διαιτητές με την ένδειξη "ΕΠΕΙΓΟΝ" ,
καθώς και με fax.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι μετά το πέρας των αγώνων να αποστέλλουν
με sms στο νούμερο 6998-871062 της Ομοσπονδίας, το αποτέλεσμα του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 2016-2017 με 10 ομάδες θα διεξαχθεί
σε 2 φάσεις ως εξής:
 Α’ ΦΑΣΗ:
Τα 10 σωματεία που μετέχουν θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές όπως το άρθρο του
κανονισμού πρωταθλημάτων ορίζει και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί
ύστερα από κλήρωση (σύστημα ένας προς όλους σε δύο γύρους).
Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 3 έως και 10 μετά το πέρας της Α΄ Φάσης
καταλαμβάνουν και τις οριστικές θέσεις 3-10 στον τελικό βαθμολογικό πίνακα. Οι ομάδες
που έχουν καταλάβει τις θέσεις 9 και 10 υποβιβάζονται στην Α2 εθνική κατηγορία Γυναικών
και στους αντίστοιχους γεωγραφικούς ομίλους που ανήκουν .
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Β’ ΦΑΣΗ (TEΛΙΚΟΙ):
Οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά το
πέρας της Α’ ΦΑΣΗΣ παίζουν μεταξύ τους για τις θέσεις 1 και 2 μέχρις ότου η μια εξ αυτών
επιτύχει επί της αντιπάλου της 3 νίκες. Η νικήτρια ομάδα καταλαμβάνει την 1η θέση του
Πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών και ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια ενώ η ηττημένη
ομάδα καταλαμβάνει την 2η θέση.
Ο πρώτος και ο δεύτερος αγώνας της Β’ Φάσης θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας
που κατέλαβε την 1η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Β’ Φάσης και ο τρίτος και
τέταρτος (αν χρειαστεί) στην έδρα της ομάδας που κατέλαβε την 2η θέση στον τελικό
βαθμολογικό πίνακα της Β’ Φάσης.
Σε περίπτωση που η κάθε ομάδα επιτύχει από 2 νίκες (ανεξαρτήτως διαφοράς τερμάτων),
και χρειαστεί και πέμπτος αγώνας τότε αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδος που
κατέλαβε την 1η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Α’ Φάσης.
Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής: 1ος τελικός ημέρα Παρασκευή, 2ος τελικός Κυριακή,
3ος τελικός Παρασκευή, ο 4ος (αν χρειαστεί) Κυριακή και ο 5ος (αν χρειαστεί) την αμέσως
επόμενη Τετάρτη.
Σε όλους τους αγώνες της Β’ Φάσης δεν θα υπάρχει ισοπαλία. Σε περίπτωση
ισοπαλίας, θα ακολουθεί μια 10λεπτη παράταση και κατόπιν η διαδικασία των
πέναλτι μέχρι την ανάδειξη νικητή.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Την βαθμολογία των ομάδων ορίζει το άρθρο 26 του κανονισμού ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ της
Ο.Χ.Ε και η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των πρωταθλημάτων 2016-2017.
Αν μια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή ή αποχωρήσει ή αποβληθεί από το πρωτάθλημα, τότε
ισχύουν όσα αναφέρει ο εσωτερικός κανονισμός της Ο.Χ.Ε και η Γενική Προκήρυξη
αγωνιστικής περιόδου 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων και για οποιαδήποτε
θέση του βαθμολογικού πίνακα, θα ισχύσουν κατά σειρά τα εξής.
α. Η βαθμολογία των αποτελεσμάτων των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων.
β. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων.
γ. Τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων
(αφορά ισοβαθμία δύο ομάδων).
δ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων (αφορά
ισοβαθμία από τρεις ομάδες και πάνω).
ε. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
στ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
ζ. Κλήρωση, ή μονός αγώνας μπαράζ εάν πρόκειται για θέση που οδηγεί σε κατάκτηση
Πρωταθλήματος, υποβιβασμό, ή έξοδο στην Ευρώπη.

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
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Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γυμναστήρια. Σε περίπτωση που σωματείο
αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γυμναστήριο αποκλείεται του πρωταθλήματος.
Η Ο. Χ. Ε. έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία να προσθέσει και
άλλα που συγκεντρώνουν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων. Σε γήπεδο που δεν
πληροί τους όρους των διεθνών κανονισμών, μπορεί κατ' εξαίρεση, με εισήγηση της Δ.Ε.Π.,
να διεξάγονται αγώνες πρωταθλήματος, με τον όρο ότι τα γήπεδα αυτά θα εξασφαλίσουν
τους όρους ασφάλειας των αθλητριών.
Σε ότι αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, σας γνωρίζουμε ότι η ΟΧΕ δύναται να
προβεί σε σύσταση ειδικής επιτροπής στην οποία εκτός από εκπροσώπους της ΟΧΕ
θα μετέχει και εξειδικευμένος εκπρόσωπος από τον χώρο της τηλεόρασης. Η
επιτροπή θα ελέγξει όλα τα γήπεδα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών,
προκειμένου να διαπιστώσει σε ποια από αυτά υπάρχουν προδιαγραφές για σωστή
τηλεοπτική κάλυψη (φωτισμός, θέσεις για κάμερες κλπ) και κατόπιν θα
ενημερώσει ποια εγκρίνονται, ποια απορρίπτονται και ποια εγκρίνονται με
προϋποθέσεις. Σε γήπεδα τα οποία θα κριθούν ακατάλληλα δεν θα διεξάγονται
τηλεοπτικοί αγώνες και εφόσον επιλεγεί αγώνας σωματείου για τηλεοπτική
μετάδοση, του οποίου το γήπεδο δεν είναι εγκεκριμένο, τότε θα πρέπει το
σωματείο να ορίσει άλλη έδρα που να πληροί τις προϋποθέσεις.
Τα μετέχοντα σωματεία παραχωρούν αποκλειστικά στην Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης
Ελλάδας [Ο.Χ.Ε.]το δικαίωμα κεντρικής διαχείρισης του συνόλου των δικαιωμάτων, που
αφορούν όλους τους αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης και
ιδίως όλα τα δικαιώματα, που περιγράφονται στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999 (όπως
εκάστοτε ισχύει). Τα μετέχοντα σωματεία υποχρεούνται να παραχωρούν στην Ο.Χ.Ε. κάθε
φύσεως έγγραφη απαιτούμενη άδεια, που τυχόν τους ζητηθεί, στα πλαίσια της ανωτέρω
παραχώρησης. Στον όρο «δικαιώματα» συμπεριλαμβάνονται όλες οι μεταδόσεις, απευθείας ή
σε καθυστέρηση ή μαγνητοσκοπημένες, μέσω τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής συσκευής
μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου (τηλεοπτικό ή/και ακουστικό σήμα) μέσω
επίγειου ή δορυφορικού πομπού ή αναμεταδότη, ανεξαρτήτως μεθόδου επεξεργασίας του
σήματος (ψηφιακή ή αναλογική), συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης τόσο σε συνήθη
ευκρίνεια (Standard Definition) όσο και σε υψηλή ευκρίνεια (high-Definition) και
τρισδιάστατη μορφή (#D), καθώς και μέσω καλωδιακής μορφή αναμετάδοσης ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής τηλεοπτικής μετάδοσης (VOD, closed circuit, interactive rights
κλπ.) και Διαδικτύου, ή μέσω IPTV ή μέσω κινητής τηλεφωνίας με κάθε μορφής τεχνολογία
(ενδεικτικά DVΒ-H καθώς και SMS, MMS, WAP, i-mode, οπτικές ίνες ή απλά τηλεφωνικά
καλώδια, MMDS ή συγχρόνως με δύο ή περισσότερους ή με όλους τους τρόπους αυτούς).
Στην ως άνω μεταβίβαση περιλαμβάνονται και τα επονομαζόμενα «betting rights», δηλαδή το
δικαίωμα μετάδοσης μέρους ή όλων των αγώνων, που περιλαμβάνονται στην παρούσα
προκήρυξη, μέσω νόμιμα αδειοδοτημένου ή λειτουργούντος στοιχηματικής φύσεως
διαδικτυακού ιστοτόπου (site). Η ΟΧΕ δεσμεύεται ότι εφόσον από τη διαχείριση αυτή
προκύψουν έσοδα αυτά θα διανεμηθούν μεταξύ αυτής και των σωματείων κατά δίκαιο και
λογικό τρόπο.
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση που κατόπιν απόφασης του αρμόδιου
πειθαρχικού οργάνου, σωματείο έχει τιμωρηθεί με την ποινή διεξαγωγής αγώνων
κεκλεισμένων των θυρών, τότε δικαίωμα εισόδου έχουν όσοι αναγράφονται σε σχετική
απόφαση του Δ.Σ της ΟΧΕ. (Κεφάλαιο Δ Γενικής Προκήρυξης πρωτ/των 2016-2017).
Οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας των σωματείων εκτελούνται την επόμενη, από
την έκδοσή τους, αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο είναι γηπεδούχο, εκτός εάν
μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα
μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική.
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Στην προσμέτρηση του ανωτέρω διαστήματος δεν υπολογίζονται η ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης και η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με το γήπεδο καθίσταται αδύνατη η τέλεση του
αγώνα, υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και μόνο το γηπεδούχο σωματείο.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, την οριστική απόφαση θα λάβει η Δ.Ε.Π της Ο.Χ.Ε.
Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία:
σχετικό έγγραφο του γυμναστηρίου ότι του παραχωρεί το γήπεδο για την τέλεση
των αγώνων του στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφεται η χωρητικότητα με αριθμό
καθήμενων και όρθιων θεατών
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι άδειες τέλεσης αγώνων 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
εκδίδουν 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. Η Ο.Χ.Ε. δεν θα δέχεται και δεν θα ορίζει αγώνες σε
γήπεδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδεται άδεια τέλεσης αγώνων από την οικεία αρχή
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ: από 15.00 έως 21.00 ή έως 18.00 όταν υπάρχει μετακίνηση ομάδας
μεγαλύτερη των 200 χλμ.
Κυριακή : από 12:00 έως 20:00 ή έως 16:00 όταν υπάρχει μετακίνηση φιλοξενούμενης
ομάδας μεγαλύτερη των 200 χλμ,
ή ΤΕΤΑΡΤΗ από 15.00 έως 21:00 ή έως 18.00 εφόσον υπάρχει μετακίνηση μεγαλύτερη
των 200 χλμ.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι αγώνες της Β Φάσης (τελικοί)
Επίσης σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στις οποίες η Δ.Ε.Π έχει αποφασίσει αναβολή,
οι αναβληθέντες αγώνες δύναται να διεξάγονται και άλλες ημέρες σε ώρες από
15.00 έως 21.00 ή έως 18.00 όταν υπάρχει μετακίνηση ομάδας μεγαλύτερη των 200 χλμ.
Η ΔΕΠ της Ο.Χ.Ε. έχει το δικαίωμα σε αγωνιστικές ημέρες του πρωταθλήματος που έχουν
βαθμολογικό ενδιαφέρον να ορίζει την διεξαγωγής τους ίδια ώρα και μέρα.

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλήτριες που πληρούν τους όρους
των κανονισμών της Ο. Χ. Ε. και του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3057/02.
Οφείλουν επίσης να είναι κάτοχοι μηχανογραφημένου & πλαστικοποιημένου δελτίου
αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία και το οποίο πρέπει να φέρει την ειδική
σήμανση της Ομοσπονδίας, (σφραγιδάκι), Κεφάλαια ΣΤ΄ και Ζ΄ Γενικής Προκήρυξης 20162017 και το αυτοκόλλητο χρώματος κίτρινο για την ιατρική θεώρηση της αγωνιστικής
περιόδου 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 29 του
κανονισμού περί αγώνων Ο.Χ.Ε.
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Η Δ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος της αλλαγής των
ημερομηνιών των αγώνων.
Ομάδα που θα διαθέτει από 3 αθλήτριες και πάνω οι οποίες θα συμμετέχουν σε Πανελλήνια
Τελική Σχολική φάση, θα μπορεί να ζητήσει αναβολή αγώνα στην περίπτωση που οι
αναφερόμενες αθλήτριες θα έχουν συμμετοχή το 80% τουλάχιστον στους αγώνες που έχουν
διεξαχθεί μέχρι την ημερομηνία αιτήσεως της αναβολής.
Οι ανωτέρω εξ αναβολής αγώνες θα διεξάγονται ως ακριβώς περιγράφεται για τους
αναβληθέντες αγώνες λόγω Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
Αγώνες που θα αναβάλλονται λόγω Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των συλλόγων, θα
διεξάγονται κατόπιν πρότασης της ομάδας που αγωνίζεται σε Ευρωπαϊκούς αγώνες
την προηγούμενη Τετάρτη, την ενδιάμεση Τετάρτη ή την επόμενη Τετάρτη του Ευρωπαϊκού
αγώνα (προσπαθώντας να διευκολυνθεί η αγωνιζόμενη ομάδα στην Ευρώπη, όσο το δυνατόν
καλύτερα), χωρίς όμως να αλλάζει η σειρά των αγώνων η οποία έχει προκύψει από την
κλήρωση. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. περίπτωση ομάδων που αγωνίζονται μεταξύ τους την
ίδια ημερομηνία στο Ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ή
περίπτωση που στις Τετάρτες υπάρχει ήδη ορισμένη αγωνιστική ή σε περίπτωση ορισμού
Ευρωπαϊκού αγώνα Τετάρτη έως Παρασκευή) αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δ.Ε.Π.
Ρητά αναφέρεται ότι οικονομικά θέματα δεν συνιστούν λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 33
του κανονισμού ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ και το Ι΄ Κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
2016-2017, πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο και το παράβολο των 300€ μέσα σε 48
ώρες από την τέλεση του αγώνα.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλήτριες τους, συμφωνούν,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως
διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και την
ερμηνεία των νόμων της Ο.Χ.Ε. (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα
πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ο.Χ.Ε. σωματείων και αθλητών), μόνο
τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής
στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία, διοικητικοί και άλλοι παράγοντες, οι αθλητές των σωματείων, καθώς και
οι προπονητές υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών
της Ο.Χ.Ε, του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και των προκηρύξεων 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι μετακινήσεις των σωματείων για τους αγώνες θα γίνονται αποκλειστικά με έξοδα και
ευθύνη των σωματείων χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς ΟΧΕ για καταβολή οδοιπορικών
εξόδων ή άλλου είδους οικονομικής παροχής που αφορά έξοδα μετακίνησης ή διαμονής.
Η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες της Α1 Εθνικής Γυναικών ορίζεται στο ανώτερο
ποσό των 5€, ενώ η τιμή για τους αθλητές και τις αθλήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας ορίζεται στο
ποσό των 3€. Οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες, οι διαιτητές, οι κριτές, οι γυμνασίαρχοι, οι
διατελέσαντες ομοσπονδιακοί προπονητές, και οι υπάλληλοι της Ο.Χ.Ε δικαιούνται ελεύθερης
εισόδου επιδεικνύοντας βεβαίωση της Ο.Χ.Ε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνα
κεκλεισμένων των θυρών).
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Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παραδώσει
στην ΟΧΕ έως 20 προσκλήσεις ή δωρεάν εισιτήρια ανά αγώνα εφόσον η τελευταία το ζητήσει
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. (έως και 48 ώρες πριν).
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο
όσοι αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης.
Σε ότι αφορά την κατανομή και διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους, ισχύουν
όσα αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Δ.Σ της ΟΧΕ.
Όλες οι εισπράξεις των αγώνων μένουν στα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία οφείλουν να
τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου όταν προβαίνουν σε έκδοση.

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο ορισθέντων διαιτητών ενός αγώνα, δεν
παρουσιαστεί στο γήπεδο λόγω κωλύματος, τότε θα ισχύσουν τα εξής:
α. Εάν στην κερκίδα υπάρχουν επίσημοι διαιτητές των Συνδέσμων και ανήκουν στην
κατηγορία αξιολόγησής τους για τον συγκεκριμένο αγώνα και συμφωνήσουν και τα δύο
σωματεία, τότε μπορεί να διαιτητεύσει σαν δεύτερος διαιτητής ο κοινά αποδεκτός.
β. Αν ένα εκ των δύο σωματείων διαφωνήσει (παρ. α.) τότε τον αγώνα θα διαιτητεύσει
μόνος του ο υπάρχων διορισμένος διαιτητής.
γ. Σε περίπτωση που ο δεύτερος ορισμένος διαιτητής παρουσιαστεί στον αγώνα μέχρι την
έναρξη του Β΄ ημιχρόνου τότε αγωνίζεται κανονικά, (εκτός αν υφίσταται η παράγραφος α.
του παρόντος).

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή
καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων αναγκών, γηπεδούχος ομάδα είναι
υποχρεωμένη να περιμένει προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι.
Οι διαιτητές την προκαθορισμένη ώρα ενάρξεως θα αναγράψουν στο φύλλο την
γηπεδούχο ομάδα και θα περιμένουν την φιλοξενούμενη.
Στις συνήθεις περιπτώσεις ισχύουν όσα ορίζει ο κανονισμός. Σε περίπτωση καθυστέρησης
λόγω εκτάκτων αναγκών των διαιτητών, οι ομάδες υποχρεούνται να περιμένουν μέχρι και 2
ώρες στο γήπεδο προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω μηδενίζεται η ομάδα ή οι ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω απρόβλεπτων συνθηκών (διακοπή ρεύματος, βροχή, κ.
λ.π) ο αγώνας θα συνεχίζεται από το ίδιο λεπτό που διεκόπη, με το ίδιο σκορ και την ίδια
σύνθεση ομάδων στο φύλλο αγώνα, είτε μετά την αποκατάσταση της ζημιάς, είτε την
επόμενη ημέρα και την ώρα που θα ορίσει η Δ.Ε.Π. της Ο.Χ.Ε. Αν αυτό δεν είναι δυνατό,
ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται από την επιτροπή πρωταθλήματος το συντομότερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τους Κριτές, (γραμματεία), Διαιτητές, Delegate των αγώνων ορίζει η Κ.Ε.Δ.Χ της Ο.Χ.Ε και
αποζημιώνονται από το γηπεδούχο σωματείο πριν την έναρξη του αγώνα. Αν οι αποζημιώσεις
δεν καταβληθούν, τότε ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το φύλλο αγώνος θα κλείνει με 10-0

εις βάρος του γηπεδούχου σωματείου.
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Η αποζημίωση των Διαιτητών ανέρχεται συνολικά στα 90€, των κριτών ανέρχεται συνολικά
στα 50€ (Σημειωτής 25€ + Χρονομέτρης 25€) και του delegate στα 30€.
Τα ανωτέρω ποσά είναι τα καθαρά πληρωτέα και οι ομάδες οφείλουν να τηρούν τις
διαδικασίες που ισχύουν από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Σε περίπτωση που για την διεξαγωγή αγώνων υπάρχει μετακίνηση στελεχών τα
έξοδα μετακίνησης τους βαρύνουν τις μετέχουσες ομάδες εξ’ ημίσειας (50%50%) και θα καταβάλλονται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και τον πίνακα
χιλιομετρικών αποστάσεων της ΟΧΕ. Τα στελέχη είναι υποχρεωμένα να
παραδίδουν εξοδολόγιο συνοδευόμενο από τα σχετικά παραστατικά (αποδείξεις
διόδιων, κλπ). Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα της Handball
Premier λόγω μη προσέλευσης μιας εκ των δύο αγωνιζόμενων ομάδων το ποσό της
μετακίνησης που αντιστοιχεί στο σωματείο που δεν προσήλθε θα καταβάλλεται αρχικά από
την Ο.Χ.Ε. η οποία με την σειρά της θα το χρεώνει στο εν λόγω σωματείο.
Στους εντός έδρας αγώνες τους, τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ως κριτές
συγκεκριμένα πρόσωπα εφόσον αυτά έχουν αποφοιτήσει από σχολή διαιτητών/κριτών
χειροσφαίρισης (πιστοποιημένοι κριτές) και έχουν υποβάλει την σχετική δήλωση ενεργείας
στην ΟΧΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν ενημέρωσης του σωματείου, η ΚΕΔ/ΟΧΕ θα ορίζει
ως κριτές τα πρόσωπα αυτά στους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα της Α1 Εθνικής
Γυναικών είτε λόγω μη προσέλευσης μια εκ των δύο αγωνιζόμενων ομάδων, είτε λόγω
παράβασης κανονισμού (ομάδα εμφανίζεται με σύνθεση κάτω του επιτρεπομένου ορίου,
αθεώρητα Δ.Υ), είτε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, το ποσό της αμοιβής
των στελεχών του αγώνα θα είναι το μισό του καθορισμένου ποσού. Ήτοι: Διαιτητές
συνολικά 45€, Κριτές συνολικά 25€, Delegate 15€.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΥΝΟΔΟΙ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Η΄ Κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται σε όλους τους αγώνες του να έχει ιατρό αγώνα ή
φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο.
Σε περίπτωση που τα γηπεδούχα σωματεία δεν θα έχουν ιατρό, θα αναγράφεται
στο φύλλο αγώνος και θα τιμωρούνται με πρόστιμο 250€ για κάθε αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΚΩΛΥΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος του γηπέδου οι διαιτητές σε συνεργασία με την Δ.Ε.Π
περιμένουν μέχρι και 2 ώρες για την έναρξη του αγώνα ή κλείνουν το φύλλο αγώνα, (αν
αυτό είναι αδύνατο λόγω κωλύματος του γηπέδου).

ΑΡΘΡΟ 20Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, οι αθλήτριες της
χειροσφαίρισης είναι υποχρεωμένες να δέχονται την διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή
εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την
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αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή. Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στο
τροποποιημένο κανονισμό ντόπινγκ της Ο.Χ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 21Ο ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο σωματείο που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος θα απονεμηθεί Κύπελλο και στις
αθλήτριες του επίχρυσα μετάλλια.
Η κατανομή των ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα έχει ως εξής:
 H πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στο κύπελλο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (E.H.F)
 H δευτεραθλήτρια θα συμμετάσχει στο κύπελλο "Challenge Cup".
 H τριταθλήτρια θα συμμετάσχει στο κύπελλο "Challenge Cup".
Στην περίπτωση που Κυπελλούχος Ελλάδος αναδειχτεί μια εκ των τριών πρώτων ομάδων της
τελικής κατάταξης τότε η φιναλίστ ομάδα του τελικού του Κυπέλλου θα συμμετάσχει στο
Challenge cup.
Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ το ζευγάρι του τελικού να είναι ο πρωταθλητής και ο
δευτεραθλητής) τότε συμμετοχή στο Challenge Cup θα έχει και η τέταρτη ομάδας της
βαθμολογίας
Σε κάθε άλλη περίπτωση ή σε περίπτωση αλλαγής της διάρθρωσης των Ευρωπαϊκών
Κυπέλλων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (E.H.F.) η κατανομή των θέσεων στα Ευρωπαϊκά
Κύπελλα είναι ευθύνη της ΟΧΕ.

Στα σωματεία που θα κατακτήσουν τις σχετικές θέσεις ,δηλώσουν συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά
Κύπελλα περιόδου 2016-17 στις προβλεπόμενες από την EHF ημερομηνίες, και τελικά
αποχωρήσουν ή δεν προσέλθουν να αγωνιστούν ή παραιτηθούν θα τους επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις από την E.H.F

ΑΡΘΡΟ 22Ο ΞΕΝΕΣ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ
Κάθε ομάδα της Α1 Γυναικών δικαιούται να εντάξει στο δυναμικό της έως δυο (2)
αλλοδαπές αθλήτριες
υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. (ξένες), τις οποίες
και
υποχρεούται να εγγράψει στην Ομοσπονδία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, από 1
Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 ή από 1 έως 31 Ιανουαρίου 2017. Επίσης κάθε
σωματείο μπορεί να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό αθλητριών υπηκόων χωρών μελών
της Ε.Ε. (κοινοτικές) τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Στους επίσημους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου επιτρέπεται να αγωνίζονται, έως και
δύο (2) αθλήτριες μη ελληνικής υπηκοότητας (ήτοι δύο ξένες, ή δύο κοινοτικές, ή μια ξένη
και μια κοινοτική . Στον ανωτέρω αριθμό (2), δεν προσμετρούνται οι Κύπριες, οι ομογενείς
και οι αλλοδαπές αθλήτριες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΟΧΕ σε ηλικία μικρότερη
των 15 ετών.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση μιας ξένης και μιας κοινοτικής αθλήτριας
μέχρι τις
31/1/2017, μόνο για αυτές που αποκτήθηκαν έως τις 15/9/2016. Ρητά αναφέρεται
ότι οι ξένες αθλήτριες αντικαθίστανται μόνο με ξένες αθλήτριες και οι κοινοτικές αθλήτριες
μόνο με κοινοτικές αθλήτριες. Αθλήτρια η οποία έχει αγωνισθεί και αντικαταστάθηκε δεν
μπορεί να αγωνιστεί με το ίδιο σωματείο την ίδια αγωνιστική περίοδο.
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Οι συμμετέχουσες στους αγώνες ξένες ή κοινοτικές αθλήτριες δεν είναι υποχρεωτικό να
είναι οι ίδιες σε κάθε αγώνα, αρκεί να τηρείται το ανώτερο αναφερόμενο ανώτατο
αριθμητικό όριο (2).
Οι αλλοδαπές, οι κοινοτικές και όσες αθλήτριες μετεγγράφονται από άλλη Ομοσπονδία, θα
μπορούν να αγωνίζονται μόνο εφόσον έχει έρθει το διεθνές πιστοποιητικό μετεγγραφής τους
σφραγισμένο από την Ευρωπαϊκή ή Παγκόσμια Ομοσπονδία ώστε να μπορεί η Ο. Χ. Ε να
εκδώσει το μηχανογραφικό τους δελτίο.

ΑΡΘΡΟ 23Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Στο φύλλο αγώνα θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς
επίσης και οι ιδιότητες τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (εκτός των αθλητριών), οι
οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός, 1 προπονητής, 1 βοηθός προπονητή και 1 γιατρός ή
φροντιστής ή διερμηνέας εφόσον η ομάδα έχει αλλοδαπό προπονητή. Πέραν των τεσσάρων
απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Οι προπονητές
και οι συνοδοί των ομάδων που κάθονται στο πάγκο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα και
ευπρεπώς ενδεδυμένοι (ή επίσημη φόρμα του σωματείου τους ή ευπρεπής πολιτική
ενδυμασία).
Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ. Σ της Ο. Χ. Ε να κάθονται στους πάγκους των ομάδων τους.
Οι ομάδες υποχρεούνται να δηλώνουν στο φύλλο αγώνα 12 παίκτριες οι οποίες θα πρέπει
να βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων τους ενώ προαιρετικά μπορούν να δηλώσουν μέχρι
και 16 παίκτριες.
Σε κάθε περίπτωση, όσες αθλήτριες έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικά
να βρίσκονται στο πάγκο της ομάδας τους.
Ομάδα που θα παρουσιαστεί με λιγότερες από 12 παίκτριες σε τρεις (3) αγώνες θα
τιμωρείται με πρόστιμο 300€.
Στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών
απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητριών
κατηγορίας Παγκορασίδων Α και νεώτερες. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί τότε ισχύει
ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ της Γενικής Προκήρυξης 2016-2017.
Για τα σωματεία που μετέχουν στην A1 Γυναικών, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα
ηλικιακά πρωταθλήματα Παγκορασίδων Β και Μίνι. Στα σωματεία που δεν θα
εφαρμόσουν αυτή την διάταξη, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 500€.
Σε περίπτωση που σωματείο της A1 Γυναικών δηλώσει συμμετοχή στα ανωτέρω
απαιτούμενα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τελικά δεν συμμετάσχει ή αποχωρήσει κατά την
διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού ή μηδενιστεί δύο φορές λόγω της μη εμφάνισής του σε
αγώνα ή προσέλευση του με μειωμένη σύνθεση κάτω από το επιτρεπόμενο όριο των 7
αθλητών, τότε ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις.
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία των χρονομέτρων, της
καθαριότητας του γηπέδου ορίζοντας υπεύθυνο καθαριότητας του δαπέδου των αγώνων
όταν κρίνει ο διαιτητής σκόπιμο.
Σωματείο που δε θα συμμορφωθεί με τη παραπάνω διάταξη θα επιβάλλεται πρόστιμο 300€
το οποίο θα παρακρατείται από τα οδοιπορικά της Ο.Χ.Ε.
Όλες οι αθλήτριες των ομάδων της Α1 Εθνικής κατηγορίας απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφουν το νούμερο που αγωνίζονται στις δύο πλευρές της φανέλας καθώς επίσης και
στο σορτς με ευδιάκριτους τυπωμένους αριθμούς. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
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αυτοκόλλητων ταινιών. Οι Τ/Φ των ομάδων υποχρεούνται να έχουν δύο εμφανίσεις
διαφορετικού χρώματος.
Σε περίπτωση που οι δύο αγωνιζόμενες ομάδες έχουν ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλας,
υπόχρεο να αλλάξει είναι το φιλοξενούμενο σωματείο.
Πριν την έναρξη κάθε αγώνα της Α1 Γυναικών θα υπάρχει τελετουργικό έναρξης που θα
περιέχει παρουσίαση ομάδων. Το τελετουργικό έναρξης είναι υποχρεωτικό για τα σωματεία,
θα γίνεται με μέριμνα του delegate.
Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την ύπαρξη
ίντερνετ στο γυμναστήριο που χρησιμοποιούν ως έδρα, προκειμένου να γίνεται
χρήση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Επίσης έχουν υποχρέωση να μεριμνούν
(με τον υπεύθυνο τύπου) για ύπαρξη ειδικών θέσεων για τους εκπρόσωπους των
ΜΜΕ με τις σχετικές διευκολύνσεις (ρεύμα, κλπ) ώστε οι τελευταίοι να εκτελούν
απερίσπαστα το έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 24Ο DELEGATE – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΑΓΩΝΑ
Η Δ.Ε.Π σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ της Ο.Χ.Ε, θα ορίζει ως υπεύθυνο αγώνα Delegate,
του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από εγκύκλιο της Ο.Χ.Ε και την Γενική Προκήρυξη.
Επίσης με ευθύνη του Delegate δε θα επιτρέπεται στους πάγκους των ομάδων να υπάρχουν
τσάντες ή αντικείμενα τα οποία δυσφημούν το κύρος του αγώνα.
Υπεύθυνο θεωρείται το γηπεδούχο σωματείο το οποίο θα πρέπει να δίνει κλειδί αποδυτηρίων
στο φιλοξενούμενο σωματείο και θα έχει την ευθύνη φύλαξης των αντικειμένων.
Ο Delegate είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δελτίων των διαγωνιζομένων ομάδων
και τη συμπεριφορά των αναπληρωματικών στους πάγκους τους.
Εφόσον ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά ο delegate θα πρέπει να ελέγχει και να αναφέρει
στην έκθεσή του αν το γηπεδούχο σωματείο παρείχε τις απαραίτητες διευκολύνσεις στο
τηλεοπτικό συνεργείο.
Επίσης ο Delegate ή και ο Παρατηρητής αγώνα, είναι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις
αστυνομικές αρχές να ελέγχουν τα πρόσωπα που θα παρίστανται στις περιπτώσεις που
υπάρχει διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου
πειθαρχικού οργάνου.
Μετά το τέλος του αγώνα και εντός 3 ωρών περίπου να αποστέλλει με φαξ το φύλλο
αγώνος και τυχόν παρατηρήσεις στην Ο. Χ. Ε.
Καθήκοντα Delegate δύναται να ασκεί και άλλο πρόσωπο (π.χ Παρατηρητής διαιτησίας ή
Κομισάριος), εφόσον αυτό έχει αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα της Ο.Χ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 25Ο ΧΟΡΗΓΟΙ
Στην ΟΧΕ παραχωρείται από όλες τις ομάδες και ως εκ τούτου η ΟΧΕ διατηρεί το
δικαίωμα να διαπραγματεύεται αποκλειστικά η ίδια, σε κεντρικό επίπεδο, για ολόκληρο το
πρωτάθλημα και να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας με πρόσωπα που επιθυμούν να
ανακηρυχτούν ως επίσημοι ή αποκλειστικοί χορηγοί ή υποστηρικτές συνολικά του
πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ή σε επιμέρους συνιστώσες αυτού. Tα σωματεία
υποχρεούνται να προβάλλουν τον χορηγό/ους του πρωταθλήματος στις αγωνιστικές
εμφανίσεις τους σε σημείο που θα τους υποδειχτεί από την ΟΧΕ, ενώ όταν αγωνίζονται ως
γηπεδούχα υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να τοποθετούν κατά τη διάρκεια του αγώνα
(είτε καλύπτεται τηλεοπτικά, είτε όχι), διαφημιστικές πινακίδες (ή άλλα είδη προβολής πχ
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αυτοκόλλητα, μπανερ, κλπ) του επίσημου χορηγού/χορηγών του πρωταθλήματος, καθώς
επίσης και να επιτρέπουν σε αυτούς διάφορες προωθητικές ενέργειες.
Η ΟΧΕ θα ενημερώσει τα σωματεία το αργότερο τριάντα (30) ημέρες) πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος σχετικά με τους χορηγούς με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση χορηγίας
ή/και διαφημιστικής προβολής ή με τους οποίους διαπραγματεύεται να ή προτίθεται να
συνάψει συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφημιστικής προβολής.
Κανένα σωματείο δεν θα δικαιούται να συνάψει οποιασδήποτε φύσεως σύμβαση χορηγίας
ή/και διαφημιστικής προβολής και προώθησης, με οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται σε τομείς ανταγωνιστικούς (έστω και μερικώς) προς το αντικείμενο, με το
οποίο ασχολείται(ούνται) το(α) πρόσωπο(α), με το(α) οποίο(α) η ΟΧΕ έχει συνάψει,
διαπραγματεύεται να ή προτίθεται να συνάψει συμβάσεις χορηγίας.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε σωματείο, προτού προβεί στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης
χορηγίας ή/και διαφημιστικής προώθησης και προβολής του, θα ενημερώνει εγγράφως την
ΟΧΕ και δεν θα συνάπτει τη σχετική σύμβαση, αν προηγουμένως δεν λάβει την έγγραφη
συναίνεσή της, την οποία η ΟΧΕ δεν θα αρνείται ούτε καθυστερεί αδικαιολόγητα, ιδιαίτερα αν
η σύμβαση χορηγίας ή/και διαφημιστικής προβολής την οποία ορισμένο σωματείο επιθυμεί να
συνάψει δεν είναι ανταγωνιστική προς το αντικείμενο δραστηριοποίησης των χορηγών της
ΟΧΕ ή των προσώπων με τα οποία διαπραγματεύεται ή προτίθεται να διαπραγματευτεί η ΟΧΕ
τη σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή διαφημιστικής προβολής.
Οι ομάδες δεν επιτρέπεται να
προβάλλουν είτε στις εμφανίσεις τους, είτε στα γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για τα οποία απαγορεύεται η διαφήμιση και προβολή του
αντικειμένου δραστηριοποίησής τους, εκ του νόμου.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις συμβάσεις σωματείων με εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην
εν γένει αγορά των τυχερών παιγνίων (π.χ. εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του διαδικτυακού στοιχήματος), απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο προβολή
αυτών (π.χ. σε οποιοδήποτε σημείο της εμφάνισης των ομάδων ή στο γήπεδο των ομάδων),
εκτός αν πρόκειται για εταιρείες νόμιμα αδειοδοτημένες από το Κράτος, σύμφωνα με τις
προβλέψεις στου νόμου 4002/2011 (όπως εκάστοτε ισχύει).
Σωματείο που δεν θα εφαρμόσει τα ανωτέρω θα υπόκειται στις κάτωθι κυρώσεις:
α) έγγραφη επίπληξη-προειδοποίηση στην πρώτη παράβαση που θα διαπιστωθεί
β) Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, χρηματικό πρόστιμο 5.000€. Εάν δε, ο αγώνας
μεταδίδεται τηλεοπτικά το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο (10.000€)
γ) Σε περίπτωση νέας επανάληψης της παράβασης, απαγόρευση να αγωνιστεί με εμφανίσεις
που προβάλουν τις εν λόγω εταιρείες και ματαίωση αγώνα αν δεν υπάρξει αλλαγή
εμφανίσεως ή αφαίρεση /κάλυψη της διαφήμισης από τις εμφανίσεις. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση που δεν αφαιρεθούν οι αντίστοιχες πινακίδες-διαφημιστικά από το γήπεδο. Στις
περιπτώσεις που δεν τελεστεί αγώνας για τους λόγους αυτούς, το υπαίτιο σωματείο θα
μηδενίζεται και το ΦΑ θα κλείνει με 10-0 σε βάρος του.
Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και για σωματεία που δεν ακολουθούν τις ανωτέρω
προβλέψεις και για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τη σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή/και
διαφημιστικής προβολής.
Εάν για την περίοδο 2016-2017 οριστεί «Επίσημη Μπάλα Πρωταθλήματος» τότε τα
σωματεία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την εν λόγω μπάλα στους
επίσημους αγώνες του πρωταθλήματος (υπεύθυνοι για την εφαρμογή θα είναι οι διαιτητές).
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Σε περίπτωση που τα σωματεία δεν τηρήσουν την ως άνω υποχρέωσή τους οι διαιτητές του
αγώνα θα κάνουν γραπτή αναφορά και το υπαίτιο σωματείο/α θα τιμωρούνται με πρόστιμο
500€ ανά παράβαση.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Α1
Εθνικής Γυναικών και που δεν προβλέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ,
από την ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, από την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που
έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και για οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση αποφασίζει η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
2. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των άρθρων και όρων
της παρούσης
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γκαντής

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σταματιάδης
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