
 

 

Πξνο : αξρεγνύο νκάδσλ ΣΑΚΑ LIGA 

Υπόςε : κειώλ Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο  

 

Ψπρηθό, 19 Γεθεκβξίνπ 2011 

Σηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο ηεο 19/12/2011 

ζπδεηήζεθε έλζηαζε ηεο νκάδαο «DYNAMO KIFISSIAS F.C.» γηα ηελ ηύρε ηνπ 

αγώλα ηεο 11εο αγσληζηηθήο ηελ 26/11/2011 κεηαμύ ησλ νκάδσλ DYNAMO 

KIFISSIAS F.C. – INVICTUS F.C. θαη ζπγθεθξηκέλα επεηδή αζιεηήο ηεο νκάδαο 

INVICTUS F.C. αγσλίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν αγώλα θνξώληαο παπνύηζηα κε 

ηάπεο θαηά παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ ηεο ΣΑΚΑ LIGA.  

Σπλήιζε ππνεπηηξνπή ελζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν Θ, §2 ηνπ 

Καλνληζκνύ θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηηο καξηπξίεο 

ηνπ παξαηεξεηή ηεο αγσληζηηθήο, ηνπ δηαηηεηή θαη ησλ παξόλησλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν αγώλα κειώλ ηεο επηηξνπήο, αλαθέξεη ηα παξαθάησ : 

Α) Σύκθσλα κε ην άξζξν Θ, §1 ηνπ Καλνληζκνύ «Οι εμζηάζειπ ρπξβάλλξμηαι 

μόμξ από ηξρπ αοςηγξύπ ηωμ ξμάδωμ πξρ ζρμμεηέςξρμ ζηξμ αγώμα και ΜΟΝΟ μέςοι και ηη λήνη 

ηξρ αγώμα. Αμαγοάθξμηαι ρπξςοεωηικά ζηξ θύλλξ αγώμα, αλλιώπ δε θεωοξύμηαι έγκροεπ. Μεηά 

ηημ απξςώοηζη ηωμ αγωμιζθειζώμ ξμάδωμ από ηξ γήπεδξ δεμ γίμξμηαι δεκηέπ ηρςόμ εμζηάζειπ. 

Ο διαιηηηήπ απξζηέλλει μεηά ηξ πέοαπ ηξρ αγώμα ηιπ ρπξβληθείζεπ εμζηάζειπ ζηημ Επιηοξπή 

Διξογάμωζηπ, η ξπξία και είμαι η μόμη αομόδια μα απξθαζίζει ζςεηικά». Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, από ηηο καξηπξίεο ησλ παξαπάλσ αιιά θαη από ην πξνζθνκηζζέλ 

ζηελ ππνεπηηξνπή ελζηάζεσλ θύιιν αγώλνο απνδεηθλύεηαη όηη ε έλζηαζε δελ 

αλαγξάθεθε ζην θύιιν αγώλνο όπσο ζα έπξεπε θαη ηύπνηο ζα έπξεπε λα 

απνξξηθζεί σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα. Παξόια απηά, ε επηηξνπή ζεσξεί όηη ν 



αξρεγόο είρε ηελ πξόζεζε λα αλαγξάςεη ηελ έλζηαζε ζην θύιιν αγώλνο 

εκπξόζεζκα αιιά εθ παξαδξνκήο δελ ηνπ ππνδείρζεθε εγθαίξσο ε νξζή 

δηαδηθαζία από ηα ππεύζπλα πξνο ηνύην κέιε ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο, σο εθ 

ηνύηνπ δελ επζύλεηαη γηα ηελ παξάιεηςε απηή. Δπνκέλσο, ε έλζηαζε ζεσξείηαη 

εγθύξσο ππνβιεζείζα θαη εμεηάδεηαη επί ηεο νπζίαο, κε ηελ παξάθιεζε ζηνπο 

αξρεγνύο λα ηεξείηαη εθεμήο θαηά γξάκκα ε πξνβιεπόκελε ζηνλ Καλνληζκό καο 

δηαδηθαζία. Αο κελ μερλάκε όηη ε έλζηαζε, δίθαηε ή όρη, είλαη κηα ελέξγεηα θαηά 

ηελ νπνία δηεθδηθείηαη ε αλαηξνπή θάπνηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε επηβνιή 

αληίζηνηρα θάπνηαο πνηλήο ελαληίνλ παίθηε ή/θαη νκάδαο, ζα πξέπεη ινηπόλ όινη 

καο λα είκαζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί θαη όζνλ αθνξά ζην πλεύκα αιιά θαη όζνλ 

αθνξά ζην γξάκκα ηνπ Καλνληζκνύ. 

Β) Δπί ηεο νπζίαο ηεο έλζηαζεο, ν Καλνληζκόο ζην άξζξν ΣΤ, §3 αλαθέξεη 

«Υπξδήμαηα – Ποξζηαζία αθληηώμ: Τα παπξύηζια ποέπει μα είμαι δεομάηιμα με οαβδώζειπ ή και 

με ζςάοα από πλαζηικό. Απαγξοεύεηαι αρζηηοόηαηα η ςοήζη πξδξζθαιοικώμ παπξρηζιώμ με 

ηάπεπ ή μεηαλλικά ημήμαηα.» Η νκάδα DYNAMO KIFISSIAS F.C. δελ αλαθέξεη 

νλνκαζηηθά ζπγθεθξηκέλν αζιεηή πνπ θνξνύζε παπνύηζηα κε ηάπεο, ν αξρεγόο 

όκσο ηεο νκάδαο INVICTUS F.C. παξαδέρζεθε όηαλ ξσηήζεθε, πξνο ηηκήλ ηνπ, 

όηη όλησο αζιεηήο ηνπ αγσλίζηεθε εθ παξαδξνκήο κε ηάπεο, πιελ όκσο όηη δελ 

ηνπ έγηλε παξαηήξεζε από ην δηαηηεηή ζε θάπνην ζεκείν ηνπ αγώλα, δελ ηνπ 

δεηήζεθε πνηέ λα απνρσξήζεη από ην γήπεδν κέρξη λα αιιάμεη παπνύηζηα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ήηαλ ζε θαλέλα ζεκείν βίαηε, επηθίλδπλε πξνο αληίπαιν ή 

ζπκπαίθηε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν πξνζβιεηηθή ή ππνηηκεηηθή πξνο ην δηαηηεηή, 

ηνλ παξαηεξεηή ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο. 

 

Η ππνεπηηξνπή ελζηάζεσλ, αθνύ ελεκεξώζεθε γηα όια ηα παξαπάλσ, 

ζπδήηεζε ηελ παξαπάλσ έλζηαζε θαη απνθάζηζε ηα παξαθάησ : 

 Γέρεηαη όηη αζιεηήο ηεο νκάδαο ΙΝVICTUS F.C. αγσλίζηεθε κε ηάπεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ ΣΤ, §3 ηνπ Καλνληζκνύ 

ηεο ΣΑΚΑ LIGA. 



 Θεσξεί όηη ν ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο εθ παξαδξνκήο παξαβίαζε ηνλ 

θαλνληζκό θαη δελ είρε πξόζεζε λα απνθνκίζεη θάπνην πιενλέθηεκα, λα 

αγσληζηεί βίαηα ή αληηαζιεηηθά ή λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζε αληίπαιν 

παίθηε, νκάδα ή ηε δηνξγάλσζε γεληθόηεξα 

 Δληνπίδεη παξαιείςεηο ηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, νη 

νπνίνη νθείινπλ, κόιηο ελεκεξώλνληαη γηα παξάβαζε ζηελ έλδπζε / 

ππόδεζε ησλ παηθηώλ νθείινπλ λα δηαθόπηνπλ ηνλ αγώλα θαη λα θαινύλ 

ηνλ αζιεηή – παξαβάηε λα απνρσξεί από ην γήπεδν θαη κόλνλ ηόηε λα 

ζπλερίδνπλ ην παηρλίδη, θάηη πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αγώλα δελ έγηλε 

 Γελ εληνπίδεη δόιν, επαλαιακβαλόκελε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ή άιιε 

παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ πνπ λα πξνβιέπεη αθύξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ αγώλα, θαηαθύξσζή ηνπ ζηελ νκάδα DYNAMO 

KIFISSIAS F.C. όπσο απηή επηζπκεί ή πνηλή ζε νκάδα / παίθηε πνπ 

παξέβεζαλ ηνλ Καλνληζκό 

 Τηκσξεί ηελ νκάδα INVICTUS F.C. κε πνηλή επίπιεμεο γηα ηελ αδπλακία 

ηεο λα εθαξκόζεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Καλνληζκνύ ζε όινπο ηνπο 

αζιεηέο ηεο. Θπκίδνπκε όηη δελ επηηξέπεηαη άγλνηα ηνπ Καλνληζκνύ από 

θαλέλαλ παίθηε / κέινο ηεο ΣΑΚΑ LIGA.  

 Δλεκεξώλεη όηη εθεμήο θαλείο παίθηεο πνπ εληνπίδεηαη λα θνξά ηάπεο 

(πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο) δε ζα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε αγώλα ηεο 

ΣΑΚΑ LIGA θαη’ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ καο, θάηη πνπ ζα 

αλαθέξεηαη θαη ζηα εβδνκαδηαία mail πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηνπο 

αξρεγνύο ησλ νκάδσλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλνπλ ηνπο παίθηεο 

ηνπο θαη λα θξνληίδνπλ νη ίδηνη λα ηεξνύλ απζηεξά ηνλ Καλνληζκό. 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηεο επηηξνπήο δελ επηηξέπνληαη ελζηάζεηο. 

Για ηην Επιηροπή Διοργάνωζης, 

Ο Πρόεδρος 

Ισαθεηκίδεο Μηράιεο ‘88 


