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Ψυχικό, 12 Οκτωβρίου 2010

Αγαπητοί συναπόφοιτοι και αρχηγοί των ομάδων της ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011,

Ως επιτροπή διοργάνωσης, προσπαθούμε κάθε χρόνο να προσφέρουμε περισσότερα  
πράγματα  στη  ΣΑΚΑ LIGA,  ακούγοντας  και  σεβόμενοι  κυρίως  τα  αιτήματά  σας.  Από  τα  
σημαντικά θέματα που θέσατε τη προηγούμενη χρονιά στις συναντήσεις των αρχηγών αλλά  
και κατά τη διάρκεια των ματς ήταν η λήψη άμεσων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση  
του fair play και της σε κόσμιο επίπεδο συμπεριφοράς των παικτών στα γήπεδα. Στο πλαίσιο  
αυτό, σας έχουμε ενημερώσει ήδη πολλάκις για το επίπεδο κοσμιότητας και συμπεριφοράς  
των παικτών στα γήπεδα – στη πρεμιέρα των αγώνων οι διαιτητές στο κέντρο του γηπέδου,  
στη περσινή συνάντηση των αρχηγών το Μάρτιο 2010 και  βέβαια στα σχετικά άρθρα του  
Κανονισμού Διεξαγωγής ΣΑΚΑ LIGA.

Σας  έχουμε  τονίσει  εμφατικά  και  προφορικά  και  γραπτά  αλλά  και  μέσω του  νέου  
κανονισμού  ότι  δε  θα  υπάρξει  πλέον  καμία  επιείκεια  όσον  αφορά  στη  συμπεριφορά  μας  
απέναντι σε συμπαίκτες μας, αντιπάλους, διαιτητές, παρατηρητές της Επιτροπής Διοργάνωσης  
και γιατί συμφωνούμε απόλυτα ως αντίληψη αλλά και γιατί είναι πλέον καθολική απαίτηση των  
600 αποφοίτων που συμμετέχουμε στη λίγκα.

Η  αλήθεια  είναι  ότι  η  συντριπτική  πλειονότητα  των  συναποφοίτων δείχνει  να  έχει  
καταλάβει  πλήρως  τη  λογική  με  την  οποία  κατεβαίνουμε  να  αγωνιστούμε  στη  λίγκα  μας.  
Παρόλα  αυτά,  με  βάση  τα  φύλλα  αγώνων  της  προηγούμενης  αγωνιστικής  (8-9/10/10),  
παρατηρήθηκαν  με  κόκκινες  κάρτες  για  πειθαρχικά  παραπτώματα  και/ή  για  ανάρμοστη  
συμπεριφορά (φραστική) προς το διαιτητή 3 συναθλητές μας σε 3 διαφορετικά ματς

            Πρόθεσή μας είναι η πολύ αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού σε θέματα πειθαρχίας,  
όπως άλλωστε έχετε ενημερωθεί όλοι  και έχετε δηλώσει ότι συμφωνείτε απολύτως. Είχαμε  
συμφωνήσει πως οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα ήταν περίοδος προσαρμογής Έτσι λοιπόν η  
Επιτροπή Διοργάνωσης επιβάλλει από μία αγωνιστική στους 3 παίκτες που αποβλήθηκαν την  
5η Αγωνιστική. Θα ενημερώσουμε σχετικά τους αρχηγούς των ομάδων για τα ονόματα των  
παικτών και τους παρατηρητές των ματς της 6ης Αγωνιστικής.

            Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ποινές εφαρμόζονται αμέσως και οι ομάδες δεν έχουν  
δικαίωμα έφεσης επί της απόφασης.
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