
      

 

ΠΡΟΣ : ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑΚΑ LIGA – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή συνεδρίαση των 

αρχηγών των ομάδων της ΣΑΚΑ LIGA με τα μέλη της Επιτροπής διοργάνωσης. Η 

συμμετοχή ήταν για μια ακόμη φορά μαζική και, όπως φαίνεται από την πορεία αυτών των 

δράσεων, εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι οι συγκεκριμένες κοινές συνεδριάσεις έχουν 

μεγάλο ενδιαφέρον και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την όσο το δυνατόν πιο 

απροβλημάτιστη και ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεών μας.  

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση καλύφθηκε μεγάλο εύρος θεμάτων, δόθηκαν 

διευκρινήσεις, απαντήθηκαν ερωτήσεις και τέθηκαν προβληματισμοί σχεδόν για όλα τα 

θέματα που απαρτίζουν τη ΣΑΚΑ LIGA. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα εξής : 

 Εξηγήθηκε για μια ακόμη φορά η φιλοσοφία της διοργάνωσης, αναλύθηκε το 

σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του πρωταθλήματος, εξηγήθηκε το σύστημα 

διεξαγωγής (με τις δύο φάσεις, τα playoff και το κύπελλο ΣΑΚΑ) και τονίστηκε η 

θεσμική σημασία των μελών της Επιτροπής, των παρατηρητών και των αρχηγών 

των ομάδων, 

 Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των οργάνων 

διοίκησης της διοργάνωσης (Επιτροπή, παρατηρητές, αρχηγοί) αλλά και ο ρόλος 

των διαιτητών στη διεξαγωγή των αγώνων, 

 Παρουσιάστηκε συνοπτικά ο κανονισμός διεξαγωγής και απαντήθηκαν ερωτήσεις επ’ 

αυτού, 

 Λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για πειθαρχικά θέματα (αντικανονικές συμμετοχές 

και τρόπος διαχείρισης αυτών. Εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της διοργάνωσης και η 

Επιτροπή να εντοπίζει αυτεπάγγελτα τις αντικανονικές συμμετοχές και, στη μεν 

πρώτη παράβαση ομάδας να μην περνά τα στατιστικά της χωρίς όμως μηδενισμό, 

ενώ από την επόμενη παράβαση να μηδενίζεται η «παραβάτρια» ομάδα εκ των 

υστέρων, 



 Αποφασίστηκε (με ομόφωνη έγκριση από τους παρόντες αρχηγούς) να δοθεί 

παράταση μιας εβδομάδας για την εξόφληση των 600€ από όλες τις ομάδες. 

Εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής να ορίσει κανονικά την επόμενη (8η) 

αγωνιστική ανεξαρτήτως αν οι ομάδες έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους ή όχι, να 

δώσει ρεπό προειδοποιητικά στις «αμελείς» ομάδες την επόμενη και από τη 

μεθεπόμενη να μηδενίζει όσες ομάδες δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τη συνδρομή 

τους, 

 Τέθηκε θέμα παρουσίας ιατρού στα γήπεδα, θέμα που ανέλαβε να παρακολουθεί ο 

αρχηγός της ομάδας OLDIES F.C. Γιώργος Ζομπανάκης ’69 και, σε συνεργασία με το 

Ε.Ε.Ι. να δοθεί κατεύθυνση και στη ΣΑΚΑ LIGA, 

 Τέθηκε το καίριο θέμα των διαθέσιμων ωρών για τη διεξαγωγή αγώνων στη 

διοργάνωση σε συνδυασμό με τη γιγάντωση της ΣΑΚΑ LIGA ως προς τον αριθμό 

των ομάδων / αθλητών που συμμετέχουν. Ο πρόεδρος ανέλυσε τις πιθανές λύσεις 

που αυτή τη στιγμή δείχνουν επικρατέστερες και, δεδομένου ότι η λύση που θα 

δοθεί θα πρέπει να τυγχάνει της αποδοχής των αρχηγών των ομάδων και να μην 

αποτελεί απλώς απόφαση της επιτροπής (όπως προτάθηκε από την ίδια την 

επιτροπή και έγινε δεκτό από τους παριστάμενους αρχηγούς), αποφασίστηκε να 

υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των αρχηγών και της επιτροπής 

διοργάνωσης και οι όποιες αποφάσεις να ληφθούν στην επόμενη συνάντηση 

αρχηγών το Φεβρουάριο του 2013 και 

 Τέλος, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α΄ και Β΄ φάσης του κυπέλλου ΣΑΚΑ που 

φέτος, λόγω της συμμετοχής 33 ομάδων περιλαμβάνει και έναν αγώνα 

προκριματικής φάσης. Το σύστημα της κλήρωσης ήταν το ίδιο με το επιτυχημένο 

περσινό, και τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι τα εξής : 

1.- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ 

PR.7 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ‘86/’87 F.C. - 30PLUS SAKA F.C. 

    

2.- A΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ 

1.1 CUBANS F.C. - COCA JUNIORS F.C. 

1.2 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. - TEAM 2012 F.C. 

1.3 JOKERS F.C.  - CUPA LIBRE F.C. 

1.4 DOPO F.C. - DESPERADOS 2008 F.C. 

1.5 SAKA UNITED F.C. - TOPGUNS F.C. 



1.6 ΣΑΚΑράκες F.C. - HUSTLERS ‘94/’95 F.C. 

1.7 DISCO NINJAS F.C. - Winner of PR7 game 

1.8 PAGOSMIOS F.C. - SHOOTING FISH F.C. 

1.9 LOS CAMINADOS ‘98/’99 F.C. - TSAKALIA F.C. 

1.10 INVICTUS F.C. - ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 

1.11 SAKAFLIADES F.C. - PELLATORES F.C. 

1.12 C-DREAM TEAM F.C. - SHOOTERS F.C. 

1.13 CITIZENS F.C. - SOUL SAKA F.C. 

1.14 AGUANILE ’03 F.C. - SAKATIDES F.C. 

1.15 DYNAMO KIFISSIAS F.C. - 11 8 83 F.C. 

1.16 SAKA ZULU F.C. - OLDIES F.C. 

    

3.- B΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ 

2.1 Winner of game 1.1 - Winner of game 1.2 

2.2 Winner of game 1.3 - Winner of game 1.4 

2.3 Winner of game 1.5 - Winner of game 1.6 

2.4 Winner of game 1.7 - Winner of game 1.8 

2.5 Winner of game 1.9 - Winner of game 1.10 

2.6 Winner of game 1.11 - Winner of game 1.12 

2.7 Winner of game 1.13 - Winner of game 1.14 

2.8 Winner of game 1.15 - Winner of game 1.16 

 

 

 

Για την επιτροπή 

Ο   Πρόεδρος της ΣΑΚΑ LIGA 

Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88 

 

 


