ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ∆ηµητρίου (Κτίριο Κ2)
Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/95.3822 - 826

Αριθµ. Πρωτ.: 388

Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β' KATΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ
αγωνιστικής περιόδου 2011/2012
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, του Καταστατικού και των
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων των Πρωταθληµάτων της
Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2011/2012,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
το Πρωτάθληµα Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής
περιόδου 2011/2012, µε τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ
Στo Πρωτάθληµα Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής
περιόδου 2011/2012, δικαιούνται να πάρουν µέρος τα παρακάτω Σωµατεία:
1

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ

15

∆ΟΞΑ ΕΛΠΙ∆ΟΣ ΑΕΣ

2

ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ

16

ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ

3

ΑΚΕ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

17

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

4

ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

18

ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ ΑΝ.ΑΚΤΗΣ

5

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΟ

19

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ. ΑΜΣ

6

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

20

Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΧΕ∆. ΑΕΣΝ

7

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

21

ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ

8

ΑΣΚ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

22

ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ ΚΑΣ

9

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝ∆ΟΥ Α.Σ.

23

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ

10

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ

24

ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΑΠΣ

11

ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ

25

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ

12

ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟ

26

ΠΟΣ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΣ

13

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ

27

ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ

14

∆ΟΞΑ ∆ΡΥΜΟΥ Α.Σ.

28

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ

Οι δηλώσεις συµµετοχής των Σωµατείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo
αργότερο µέχρι 24.08.11, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει
να περιλαµβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ. (άρθρο
28) καθώς επίσης όνοµα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούµερο fax, e-mail.
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Σε περίπτωση που Σωµατείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο, πρέπει µαζί µε τη
δήλωση συµµετοχής να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι
του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που προτείνει. Η προσκόµιση της γηπεδότητας
του ενδιαφερόµενου Σωµατείου πρέπει να υποβληθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. µαζί µε τη
δήλωση συµµετοχής.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί την 01.09.2011, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
19.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωµατείων.
Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται για την 30.09.2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, θα χωριστούν σε δύο (2) Οµίλους των
δεκατεσσάρων (14) οµάδων, γεωγραφικά βάσει της έδρας που θα δηλώσουν (γηπεδότητα).
Oι οµάδες κάθε Οµίλου θα συναντηθούν µεταξύ τους δύο (2) φορές σύµφωνα µε το
πρόγραµµα που θα καταρτιστεί.
AΝΟ∆ΟΣ:
Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στην Τελική Βαθµολογική Κατάταξη, καθενός από
τους δύο Οµίλους της Β΄ Κατ. Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2011/2012 ανέρχονται
στην Α’ Κατ. Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2012/2013.
Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 2η & 3η θέση κάθε οµίλου θα αγωνισθούν ως εξής:
1) Α2 – Β3
2) Α3 – Β2
Νικητής των παραπάνω αγώνων είναι η οµάδα που θα συµπληρώσει δύο νίκες. Ο πρώτος
αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδας που κατέλαβε την υψηλότερη θέση στον
βαθµολογικό πίνακα και στην συνέχεια εναλλάξ.
Οι νικητές των αγώνων θα ανέλθουν στην Α’ κατηγορία ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. της Αγων.
Περιόδου 2012 – 2013
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ:
Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 14η και 13η θέση της Τελικής Βαθµολογικής Κατάταξης
κάθε οµίλου, θα υποβιβαστούν στην Γ1 Κατηγορία Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής
περιόδου 2012 – 2013.
Θα υποβιβαστούν επίσης στην Γ1 Κατηγορία Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου
2012 – 2013.
1. ανάλογος αριθµός οµάδων της Β΄ κατηγορίας ΕΚΑΣΘ αγων. Περιόδου 2011-12
α) µε τον αριθµό των οµάδων της Θεσσαλονίκης που θα υποβιβασθούν από τις
Εθνικές Κατηγορίες για οποιονδήποτε λόγο στην Α΄ Κατηγορία Ανδρών της ΕΚΑΣΘ
αγωνιστικής περιόδου 2012 - 2013.και
β) µε τον αριθµό των οµάδων της Θεσσαλονίκης που πιθανόν να υποβιβασθούν από
την Γ΄ Εθνική Κατηγορία (δύο κατηγορίες) στην Β΄ Κατηγορία Ανδρών της ΕΚΑΣΘ
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αγωνιστικής περιόδου 2012-13 γιατί δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή αποσύρθηκαν
εγγράφως από το Πρωτάθληµα
2. τόσες οµάδες και θα γίνουν όσοι αγώνες ΜΠΑΡΑΖ χρειάζεται για να µείνει σταθερός ο
αριθµός των είκοσι οκτώ (28) οµάδων που θα αγωνίζονται στην Β΄ Κατηγορία
ΑΝ∆ΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2012 – 2013
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ:
Για την τελική κατάταξη των οµάδων της Β’ κατ. Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. θα διεξαχθούν (ένας
αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο) οι κάτωθι αγώνες:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Για θέσεις 1,2
Για θέσεις 3,4
Για θέσεις 5,6
Για θέσεις 7,8
Για θέσεις 15,16
Για θέσεις 17,18
Για θέσεις 19,20
Για θέσεις 21,22
Για θέσεις 23,24

1ος Α' Οµίλου - 1ος Β' Οµίλου
Νικητές αγώνων 2ων & 3ων οµίλων
Ηττηµένοι αγώνων 2ων & 3ων οµίλων
4ος Α' Οµίλου - 4ος Β' Οµίλου
8ος Α' Οµίλου - 8ος Β' Οµίλου
9ος Α' Οµίλου - 9ος Β' Οµίλου
10ος Α' Οµίλου - 10ος Β' Οµίλου
11ος Α' Οµίλου - 11ος Β' Οµίλου
12ος Α' Οµίλου - 12ος Β' Οµίλου

Οι αγώνες 5, 6, 7, 8 & 9 θα γίνουν εφόσον είναι αναγκαίοι.
Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται κατά βάση, µια φορά την εβδοµάδα, ηµέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , εφόσον δε, παραστεί ανάγκη (για την έγκαιρη περάτωση του
Πρωταθλήµατος) θα διεξάγονται και περισσότερες φορές την εβδοµάδα.
Σε περίπτωση που αγώνας του Πρωταθλήµατος Β' Κατηγορίας Ανδρών συµπίπτει µε
αγώνα άλλου Πρωταθλήµατος ή αθλήµατος στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωµα
να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραµµα, για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διεξαγωγή του
Πρωταθλήµατος.
Τo Σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη
ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το
µέσο µετακίνησής του.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΘΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012..
ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την βαθµολογία των οµάδων ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισµού Πρωταθληµάτων
της Ε.Ο.Κ. [ 2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου και αγώνα
που χάθηκε από αδυναµία (άρθρο 21 κανονισµών Παιδιάς) και 0 βαθµοί για αγώνα που
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χάθηκε από υπαιτιότητα], για δε τn κατάταξή τους τα άρθρα 46, 47 & 48 του Κανονισµού της
Ε.Ο.Κ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
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 η διαφορά πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.*
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία , τότε λαµβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων 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 τον 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 η διαφορά πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.*
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε
όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.*
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.
*Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η
ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ. (Υπερισχύει το µεγαλύτερο πηλίκο).
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής Περιόδου
2011 - 2012.
ΑΡΘΡΟ 12: Α΄& Β΄ κατ. ΑΝ∆ΡΩΝ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2012 - 2013
α) Στην αγωνιστική περίοδο 2012/2013 θα αγωνίζονται στην Α΄ Κατηγορία ΑΝ∆ΡΩΝ της
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) οµάδες. Τυχόν κενές θέσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν
λόγω συγχώνευσης, απορρόφησης ή µη δήλωσης συµµετοχής, µέχρι την επόµενη της λήξης
της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων συµµετοχής, θα καλυφθούν από άλλα Σωµατεία της Β΄
Κατ. ΑΝ∆ΡΩΝ αγων. Περιόδου 2011-2012.
β) Στην αγωνιστική περίοδο 2012/2013 θα αγωνίζονται στην Β΄ Κατ. ΑΝ∆ΡΩΝ της
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) οµάδες. Τυχόν κενές θέσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν
λόγω συγχώνευσης, απορρόφησης ή µη δήλωσης συµµετοχής, µέχρι την επόµενη της λήξης
της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων συµµετοχής, θα καλυφθούν από οµάδες της Γ1΄ Κατ.
ΑΝ∆ΡΩΝ αγων. Περιόδου 2011-2012.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα αναδιάρθρωσης του αριθµού
των οµάδων Πρωταθλήµατος Β΄ Κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2013/2014
ειδοποιώντας έγκαιρα τα Σωµατεία της.

AΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ Αγωνιστικής
Περιόδου 2011 – 2012.
2. Κάθε διαγωνιζόµενο σωµατείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συµµετοχής
(οκτακοσίων πενήντα ευρώ) 850 € σε δύο δόσεις ως εξής:
Α΄ ∆όση 450 € µε την δήλωση συµµετοχής - Β΄ ∆όση 400 € µέχρι 13.1.2012.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν στις παραπάνω ηµεροµηνίες τα αντίστοιχα
παράβολα το σωµατείο δεν θα έχει δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα.
3. Το καθαρό ποσόν των εισπράξεων των αγώνων, µετά την αφαίρεση των σχετικών
δαπανών (ποσοστό υπέρ αστυνοµίας, κ.λ.π.) θα περιέρχεται στο γηπεδούχο
Σωµατείο στις 13.1.2012 (εκκαθάριση των µέχρι τότε αγώνων) και µετά το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου (τελική εκκαθάριση).
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στη Πρωταθλήτρια οµάδα θα απονεµηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ µε ΧΡΥΣΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.
Στις oµάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική κατάταξη, θ' απονεµηθούν
∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ µε ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, αντίστοιχα. Στους 12 αθλητές, καθώς
και στον προπονητή τους, διπλώµατα και αργυρά και χάλκινα µετάλλια, αντίστοιχα.
Τέλος, θα απονεµηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην οµάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο
αθλητικό φρόνηµα που αρµόζει στους αγωνιστικούς χώρους.
ΑΡΘΡΟ 15: Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Αγωνιστικής Περιόδου
2011 – 2012.
Για το ∆.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΡΤΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
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