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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εφιστάται η προσοχή σε όλες και όλους για την εφαρμογή της §10.04 της Γενικής Προκήρυξης
(2583/15-7-2016) όλων των πρωταθλημάτων, περιόδου 2016-2017.
Διαιτητές των αγώνων, αθλητές και αθλήτριες, προπονητές , έφοροι των σωματείων οφείλουν
να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την πιο πάνω διάταξη σχετικά με την ένδυση - αγωνιστική
εμφάνιση, που ισχύει ρητά σε όλες τις εσωτερικές διοργανώσεις:
"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η ένδυση των αθλητών και των αθλητριών, κατά τη διάρκεια των
αγώνων, να φέρει διακριτικά ή σύμβολα ή αναγραφές ή λογότυπα δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ
σωματείου από αυτό στο οποίο ανήκουν και με τα χρώματα του οποίου αγωνίζονται.
Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια δεν τηρεί τον βασικό αυτό κανόνα και επιμείνει με την
αντικανονική αγωνιστική του εμφάνιση να προσβάλει το σωματείο στο οποίο ανήκει και
αγωνίζεται, ο αρμόδιος διαιτητής ή ο επιδιαιτητής των αγώνων, δεν θα επιτρέπει την έναρξη της
συνάντησης. Ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής, θα κλείνει το φύλο αγώνα και θα μηδενίζει τον
αθλητή - αθλήτρια - ομάδα, αφού θα τους έχει ενημερώσει και θα τους έχει δώσει χρόνο
συμμόρφωσης 5 λεπτά για τα ατομικά αγωνίσματα και 10 λεπτά για τα ομαδικά αγωνίσματα. "
"Στα διπλά αγωνίσματα το κάθε ζευγάρι που ανήκει στο ίδιο σωματείο φοράει πάντα ίδια
αγωνιστική εμφάνιση"
"Στα ομαδικά αγωνίσματα, όλη η ομάδα, από την αρχή έως και τη λήξη κάθε αγώνα (η λήξη
καθορίζεται από το κλείσιμο του φύλου αγώνα) αγωνίζεται με την ίδια εμφάνιση"
" Κάθε ομάδα οφείλει να έχει εναλλακτικό χρώμα αγωνιστικής μπλούζας για να διαχωρίζονται οι
αντίπαλοι αθλητές - αθλήτριες".
Η αγωνιστική μπλούζα μπορεί να είναι και α π λ ή , χωρίς "φίρμα" , χωρίς "λογότυπο" , χωρίς
"διακριτικά", δεν μπορεί όμως να φέρει διακριτικά άλλου σωματείου απ΄ αυτό που ο αθλητής αθλήτρια, εκπροσωπεί.
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