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Αθήνα: 12-04-2022
Αρ. Πρωτ :15
Προς: Τα Σωματεία – Μέλη
της Ε.Ο.Μο.Π

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β΄ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΡΑΓΚΜΠΥ ΛΙΓΚ 9ς
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 21,22 ΜΑΪΟΥ 2022
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
της 21-03-2022 και εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις
της Γενικής Προκήρυξης Αγώνων Μοντέρνου Πεντάθλου 2022 (η οποία έχει
τροποποιηθεί λόγω COVID 19) και των κανονισμών εγκρίνει και προκηρύσσει
Β΄Τουρνουά Άνοιξης Ράγκμπυ Λιγκ 9ς Ανδρών – Γυναικών
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022 ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022 ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ 18:00
Α.Ο ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ στον Άλιμο
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Στο παραπάνω Β΄Τουρνουά Άνοιξης δικαιούνται

συμμετοχής όλα τα

Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Μο.Π, όπως ορίζει το καταστατικό της, δηλαδή τα σωματεία
που έχουν υποβάλλει δήλωση συμμετοχής βάσει της Γενικής Προκήρυξης της
Ε.Ο.Μο.Π .
3. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθλητριών- Αθλητριών
Στο παραπάνω Β΄Τουρνουά Άνοιξης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλήτριες –
αθλητές των Σωματείων-μελών της Ε.Ο.Μο.Π
4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Ο.Μο.Π, συμπληρωμένη τη
δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 20-05-2022 και ώρα 17:00 στο email:
eomop2000@gmail.com
Εκτός προθεσμιών ομάδων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο κατόπιν απόφασης
της Επιτροπής Ράγκμπυ Λιγκ.
5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
α) Η Ε.Ο.Μο.Π αναθέτει την οργάνωση και διεξαγωγή του Β΄Τουρνουά Άνοιξης στην
Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μο.Π διατηρεί όμως το δικαίωμα εφαρμογής
των αποφάσεών του και των επιτροπών.
β) Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του
διαγωνιζομένου σωματείου, ο σχετικός φάκελος (έκθεση, έγγραφο υπόμνημα και κάθε
άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης,
για την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην
Ε.Ο.Μο.Π μέσα σε δύο ημέρες από τον αγώνα, από τον διαιτητή.
6ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Β΄ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Το Τουρνουά Άνοιξης θα διεξαχθεί με το σύστημα νοκ άουτ.
7ο: ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο Α.Ο. ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ στον Άλιμο
Τα άτομα που θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, είναι δώδεκα αθλητές από κάθε
ομάδα, ένας προπονητής, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας εκπρόσωπος του Σωματείου
και ένας βοηθός προπονητής ανά ομάδα, οι διαιτητές, ο ιατρός αγώνα και ο
εκπρόσωπος της διοργανώτριας.
8ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα των αγώνων που θα προκύψει μετά την κλήρωση και θα κοινοποιηθεί
στους συμμετέχοντες, μία ημέρα μετά την κλήρωση των αγώνων
9ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές/τριες που είναι κάτοχοι
Αθλητικού Δελτίου και της κάρτας Υγείας που προβλέπει ο νόμος
10ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα,
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει εφτά τουλάχιστον
παίκτες έτοιμους (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους πρέπει
να έχουν γραφτεί στην κατάσταση αθλητών του αγώνα.
11ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

1. Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου αγώνα,
τιμωρείται με: κατακύρωση του αγώνα με 12 -0 στην αντίπαλη ομάδα (εκτός αν έχανε
με μεγαλύτερη διαφορά, οπότε υπολογίζεται αυτή)
2. Ομάδα που δεν εμφανίζεται να αγωνιστεί σε αγωνιστική -εκτός από τις άλλες
συνέπειες χάνει τον αγώνα, επιβάλλεται σε βάρος της χρηματική ποινή που να
καλύπτει τουλάχιστον τα έξοδα της διοργανώτριας για τη διεξαγωγή του.
12ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωματεία στην διοργανώτρια, θα
εκδικάζονται από την Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ.
13ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές του Τουρνουά Άνοιξης , ορίζονται από την Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ
Αν δεν προσέλθει διαιτητής, ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας, μπορεί να προτείνει να
διαιτητεύσει φίλαθλος που κρίνεται ικανός. Η πρόταση αυτή για να ισχύσει πρέπει να
γίνει δεκτή εγγράφως και από τους εκπροσώπους των δυο ομάδων.
14°: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς παρουσία ιατρού. Η διοργανώτρια
αρχή έχει την ευθύνη για την παρουσία ιατρού κατά τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.
Ο διαιτητής πρέπει να παραμείνει στο γήπεδο έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη του
αγώνα και αφού ερωτηθούν οι εκπρόσωποι των ομάδων για την καλή κατάσταση των
αθλητών τους.
15o: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η παρακολούθηση από φιλάθλους του Β΄Τουρνουά Άνοιξης, θα είναι χωρίς
εισιτήριο.
β) Όλα τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τα σωματεία
16o: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί ή να διορθωθεί κατά την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου με την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Μο.Π.
Θα τηρείται απόλυτα το Υγειονομικό
Γραμματείας Αθλητισμού για τον COVID 19.

Πρωτόκολλο

της

Γενικής

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μο.Π
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΛΛΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

