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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΑΚΑ LIGA

 

H Επιτροπή Διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη 15/12/2010,  

στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, προκειμένου να εξετάσει αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στον  

αγώνα 420 UNITED F.C. - CLASS MILLENIUM F.C., στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, το  

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου. Ήδη από την Τετάρτη 8/12, σε σχετικό mail που είχε σταλεί στους  

αρχηγούς των ομάδων γινόταν λόγος για τη μηδενική ανοχή που πρέπει να επιδεικνύεται όχι  

μόνο  απέναντι  σε  περιστατικά  βίας,  αλλά  και  σε  αντιαθλητική  και  αντι-Κολλεγιακή  

συμπεριφορά.  Το  περιστατικό  του  Σαββάτου  επιβεβαιώνει  αυτό  ακριβώς  το  γεγονός,  ότι  

δηλαδή η αντιμετώπιση μιας διοργάνωσης Κολλεγιακής με κριτήρια καθαρά αντίθετα με το ευ  

αγωνίζεσθαι οδηγεί σε φαινόμενα που είναι απαράδεκτα και κατακριτέα για τη ΣΑΚΑ LIGA.  

Υποχρέωσή  μας,  όχι  μόνο  της  Επιτροπής  Διοργάνωσης  και  του  ΣΑΚΑ,  αλλά  κυρίως  και  

πρώτιστα,  κάθε  αρχηγού  και  κάθε  παίκτη  που  αγωνίζεται  στη  διοργάνωση  αυτή  είναι  ο  

σεβασμός στο σχολείο και σε κάθε άνθρωπο, αντικείμενο ή ιδέα που αυτό εκπροσωπεί.

Σε  συνέχεια  των  παραπάνω,  και  με  γνώμονα  αυτό  που  επανειλημμένως  έχουμε  

τονίσει  και  κάνουμε  πράξη  με  κάθε  ευκαιρία,  ότι  δηλαδή  η  σημαντικότερη  αρχή  της  

διοργάνωσης είναι να περνάμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα τα απογεύματα της Παρασκευής  

και  του  Σαββάτου,  με  τη  νίκη  να  έχει  ελάχιστη  ως  και  μηδενική  σημασία,  η  Επιτροπή  

συσκέφθηκε και αφού μελέτησε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, ήτοι:

- το φύλλο αγώνος

- τις μαρτυρίες του παρατηρητή, τού διαιτητή και των υπεύθυνων της διοργάνωσης που ήταν  

αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού

ομόφωνα αποφάσισε:

 



1. Στον εμπλεκόμενο αθλητή της ομάδας CLASS MILLENIUM F.C. επιβάλλει ποινή 15  

(δεκαπέντε) αγωνιστικών ημερών για βίαιη και αντιαθλητική συμπεριφορά.

2. Στον εμπλεκόμενο αθλητή της ομάδας 420 UNITED F.C. επιβάλλει ποινή 5 (πέντε)  

αγωνιστικών ημερών για συμπεριφορά αντιαθλητική, η οποία προκάλεσε.

3.  Στον  εμπλεκόμενο  αθλητή  της  ομάδας  420  UNITED  F.C.  επιβάλλει  ποινή  4  

(τεσσάρων) αγωνιστικών ημερών για πρόθεση συμμετοχής στα επεισόδια, όπως επίσης και  

για προκλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά.

4.  Στους  δύο  αρχηγούς  των  εμπλεκόμενων  ομάδων,   επιβάλλει  ποινή  2  (δύο)  

αγωνιστικών ημερών, δεδομένου ότι, όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί, ο ρόλος των αρχηγών  

είναι  ακριβώς  η  προώθηση των  αρχών της  διοργάνωσης  και  η  με  κάθε  τρόπο  αποφυγή  

εκτρόπων από τις  ομάδες τους,  ρόλος στον οποίον εμφανώς απέτυχαν στο συγκεκριμένο  

περιστατικό.

5. Στις δύο εμπλεκόμενες ομάδες, επιβάλλει αποχή από τους δύο μεταξύ τους αγώνες,  

ένας για την Α΄ φάση των ομίλων και ένας για τη Β΄ φάση, οι οποίοι ορίζονται για τις δύο  

επόμενες αγωνιστικές (15η & 16η). Οι αγώνες αυτοί θα αναγραφούν με σκορ 0-0, ενώ δεν  

προσμετρώνται στον υπολογισμό των ποινών των παικτών.

Τονίζουμε ότι οι αποφάσεις είναι ομόφωνες 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 συλλογικής τιμωρίας  

ομάδων.

Πληροφορούμε όλες τις ομάδες, τους αρχηγούς και τους παίκτες που επιλέγουν να  

αγωνίζονται στη ΣΑΚΑ LIGA ότι όποιος εφεξής δεν θέτει τη διασκέδασή του και το σεβασμό  

προς τους συναθλητές του ως μοναδικές του προτεραιότητες όταν αγωνίζεται στα γήπεδα του  

Κολλεγίου  κάθε  Παρασκευή  και  Σάββατο,  προειδοποιείται  για  τελευταία  φορά  να  αλλάξει  

οικειοθελώς περιβάλλον άθλησης.

Για μία ακόμη φορά, ζητάμε από εσάς, τους αρχηγούς των ομάδων, να βοηθήσετε  

στην πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών και θυμίζουμε πως στόχος όλων μας αποτελεί το καλό  

και η διαρκής προαγωγή του πρωταθλήματός μας. 

H Επιτροπή Διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA


