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Πλησιάζουμε στο τέλος της Α' Φάσης του φετινού Πρωταθλήματος (και στη διακοπή 

των Χριστουγέννων) έχοντας μέχρι σήμερα ολοκληρώσει 13 αγωνιστικές και 181 αγώνες (168 

πρωταθλήματος & 13 κυπέλλου) από τους 396 ! που έχουμε προγραμματίσει για τη φετινή 

Λίγκα.

Σε 3-4 παιχνίδια, από τα 181, είχαμε κρούσματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς από 

παίκτες της ΣΑΚΑ LIGA τόσο εντός αλλά και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Κόκκινες κάρτες 

για πειθαρχικά παραπτώματα ή/ και για ανάρμοστη συμπεριφορά (φραστική) προς το διαιτητή 

ή συναποφοίτους και παίκτες της Λίγκας που δεν συμμετέχουν σε παιχνίδι να κάθονται κοντά

στον αγωνιστικό χώρο και να αποδοκιμάζουν, έμμεσα ή άμεσα, άλλες ομάδες.

Η  συντριπτική  πλειονότητα  δε  των  συναποφοίτων  που  παίζουν  στη  ΣΑΚΑ LIGA 

σαφώς αποδοκιμάζει  τα  περιστατικά  αυτά  και  τις  ως  άνω συμπεριφορές,  και  όπως ρητά 

πρεσβεύει  η  Επιτροπή  Διοργάνωσης  τα  περιστατικά  αυτύ  είναι  εντελώς  αντίθετα  με  τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και το γενικότερο πνεύμα της Λίγκας, του ΣΑΚΑ και του Κολλεγίου 

καιφυσικά με το καλό κλίμα που έχει επικρατήσει από το 2007.

Μέχρι σήμερα η Επιτροπή Διοργάνωσης έχει επιβάλει ποινές 12 αγωνιστικών σε 9 

παίκτες και είμαστε έτοιμοι και θα επιβάλλουμε ποινές σε περίπτωση που τέτοια φαινόμενα 

επαναληφθούν. Θα ασχοληθούμε με κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να είστε σίγουροι ότι σε 

περιπτώσεις βίαιης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας από 

πλευράς ποινών. Αρχικά σε επίπεδο παικτών, αλλά αν χρειαστεί και σε επίπεδο συνολικής 

τιμωρίας ομάδων.

Να είναι  ξεκάθαρο σε  όλους πως η ΣΑΚΑ LIGA δεν ξεχωρίζει  τους παίκτες ή τις  

ομάδες της διοργάνωσης. Πολύ περισσότερο δεν ενδιαφέρεται ποια ομάδα θα κερδίσει σε ένα 

παιχνίδι,  ποιος θα πάρει  το πρωτάθλημα,  ποιος θα βγει  πρώτος σκόρερ κλπ. Αντίθετα η 

ΣΑΚΑ LIGA ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την καλή και ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος 

και για την διατήρηση του καλού κλίματος στις τάξεις των συναποφοίτων.

Σήμερα θέλουμε να ζητήσουμε εκ νέου την συνεισφορά σας στην καταπολέμηση της 

ανάλογης  με  τα  παραπάνω  περιστατικά  νοοτροπίας.  Τα  παιχνίδια  θα  κερδίζονται  εντός 

αγωνιστικού χώρου, σε συνθήκες Κολλεγιακές και συναποφοιτικές με προτεραιότητα στο fair 



play και όχι στη νίκη.

Ζητάμε από εσάς, τους αρχηγούς των ομάδων, να βοηθήσετε στην πρόληψη τέτοιων 

συμπεριφορών, να συμβάλλετε καθοριστικά στην κατάσβεσή τους, όταν αυτά συμβαίνουν και 

σε καμιά περίπτωση, φυσικά, να μην συμμετέχετε σ’ αυτά.

Τέλος,  θέλουμε  να  σας  διαβεβαιώσουμε  ότι  η  διοργάνωση  δε  θα  ανεχθεί  στο  μέλλον 

παράβαση των παραπάνω είτε ευθέως ή με οποιοδήποτε πλάγιο τρόπο. Θα εφαρμόσει τον 

κανονισμό αποκλείοντας οριστικά και χωρίς προειδοποίηση κάθε παραβάτη παίκτη, ακόμη και 

ομάδα  ολόκληρη,  όπως  έχει  κάθε  δικαίωμα  να  κάνει  προκειμένου  να  προστατεύσει  τη 

διοργάνωση.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την βοήθειά σας, παραμένοντας όπως πάντα 

στην διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε οιοδήποτε θέμα και σας παρακαλούμε 

για την επίδειξη σχετικής προσοχής και ψυχραιμίας στο μέλλον, δεδομένου πως στόχος όλων 

μας αποτελεί το καλό και η διαρκής προαγωγή του πρωταθλήματός μας.
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