
      

 

ΠΡΟ : ΑΡΥΗΓΟΤ ΟΛΑΔΧΜ ΑΙΑ LIGA – ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΟΡΓΑΜΧΗ 

 

Σελ Σεηάξηε 30 Θαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε γηα ηε θεηηλή 

δηνξγάλσζε θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ ηεο ΑΙΑ LIGA κε ηα κέιε ηεο 

Επηηξνπήο δηνξγάλσζεο. Η ζπκκεηνρή ήηαλ γηα κηα αθόκε θνξά κεγάιε θαη ε δηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αξρεγώλ λα βνεζήζνπλ ηε δηνξγάλσζε κε επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο θαη 

ππνδείμεηο βαίλεη απμαλόκελε, θάηη πνπ καο γεκίδεη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηεο πνιύ 

ζεκαληηθήο απηήο δξάζεο ηνπ ΑΙΑ.  

Όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηε δεύηεξε ζπλεδξίαζε (αθνύ ζηελ πξώηε πνιύ κεγάιν 

κέξνο θαιύπηεηαη από θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο λένπο αξρεγνύο ώζηε λα 

εγθιηκαηηζηνύλ γξεγνξόηεξα ζηε θηινζνθία πνπ ζέινπκε λα δηέπεη ηε liga), έγηλε ζε 

βάζνο ζπδήηεζε γηα πνιύ θξίζηκα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ζήκεξα ή ζα απαζρνιήζνπλ 

ζην κέιινλ θαηά πάζα βεβαηόηεηα ηε δηνξγάλσζε. πγθεθξηκέλα, ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο : 

 Εμεγήζεθε γηα κηα αθόκε θνξά ε θηινζνθία ηεο δηνξγάλσζεο, αλαιύζεθε ην 

ζύζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζπδεηήζεθε ζε κεγάιε 

έθηαζε ην πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ αξρεγνύ θάζε νκάδαο. Σνλίζηεθε ε 

ζεκαζία ηνπ λα αληηιεθζεί ν θάζε αξρεγόο όηη κόλνο εθείλνο ζηέθεηαη κεηαμύ ηεο 

νκάδαο ηνπ θαη ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο (αθνύ κόλν κέζσ εθείλνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία θαη επνκέλσο θαη όια ηα έθηαθηα ή επηκέξνπο 

ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε liga θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ) θαη έγηλε λνκίδσ 

απνδεθηό από όινπο πόζν ζεκαληηθό είλαη ν αξρεγόο λα είλαη «ην κάηη θαη ην απηί 

ηεο δηνξγάλσζεο» κέζα ζηελ νκάδα ηνπ. Επίζεο, ζπδεηήζεθε εθηεηακέλα ε 

ζεκαζία ηνπ fair play θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ θαλνληζκνύ από ηνλ θάζε αξρεγό, 

θπξίσο σο ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο δηνξγαλσηέο (ηελ ίδηα ηε 

δηνξγάλσζε) θαη ιηγόηεξν σο «αλάγθε» από πιεπξάο ηνπ λα ππαθνύεη ζε θάπνην 

θείκελν. 

 Αλαιύζεθε ζηνπο αξρεγνύο κε παξάδεηγκα βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ νκάδσλ ηεο 

θεηηλήο πεξηόδνπ ην πξσηνπνξηαθό γηα πνδνζθαηξηθή δηνξγάλσζε ζύζηεκα ησλ 



playoff. Εθηόο ησλ θαζαξά ηερληθώλ ζεκάησλ (πνηνο παίδεη κε πνηόλ, γηαηί 

πξνθύπηνπλ ηα δεπγάξηα όπσο πξνθύπηνπλ, εμεγήζεθε θαη ζεσξώ έγηλε θαηαλνεηό 

θαη ν ιόγνο γηα ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Απνθαζίζηεθε νκόθσλα (σο θεληξηθή θηινζνθία) ε αλάγθε αμηνιόγεζεο ησλ 

νκάδσλ ζε ζπλερή βάζε, δεδνκέλεο ηεο πηζαλόηεηαο από ηελ εξρόκελε ρξνληά λα 

κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα όιεο νη νκάδεο λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ΑΙΑ 

liga. Ιαηόπηλ ηνύηνπ, ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιόγεζεο ζα πνζνηηθνπνηεζνύλ θαη ζα 

δνζνύλ ζε δηαβνύιεπζε ζηνπο αξρεγνύο κε ζθνπό κέρξη ηελ έλαξμε ησλ playoff ή 

ην αξγόηεξν κέρξη ην Πάζρα λα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί θαη λα έρνπλ γίλεη ηκήκα ηνπ 

Ιαλνληζκνύ. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ν ζρεηηθόο 

πίλαθαο ζα απνζηέιιεηαη ζηνπο αξρεγνύο ησλ νκάδσλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα δηνξζσηηθώλ θηλήζεσλ από πιεπξάο ηνπο. 

Χο βαζηθή θηινζνθία νξίδεηαη όηη νη νκάδεο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ελ γέλεη ζηε δηνξγάλσζε, ηε ζπλέπεηά ηνπο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ 

πξνώζεζε ησλ αξρώλ ηνπ fair play θαη ηνπ Ινιιεγηαθνύ ήζνπο. Γηα όζνπο ζεσξνύλ 

ηηο αξρέο απηέο γεληθέο, απιώο δε ζα βξίζθνληαλ ζηε ζπλάληεζή καο ηελ Σεηάξηε 

γηα λα θαηαιάβνπλ πόζν πνζνηηθνπνηεκέλεο κπνξνύλ λα είλαη. Απνθαζίζηεθε 

επίζεο νη νκάδεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην ζπκκεηνρώλ λα κπαίλνπλ ζε ιίζηα 

αλακνλήο βάζεη απηήο αθξηβώο ηεο αμηνιόγεζεο θαη λα εηζέξρνληαη ζηε δηνξγάλσζε 

κεηά από απνρώξεζε ζπκκεηέρνπζαο νκάδαο. Πξώην θξηηήξην θπζηθά ζα είλαη ε 

εκπξόζεζκε ζπκκεηνρή (κε πιήξεο θαη αιεζηλό ξόζηεξ), νκάδεο εθπξόζεζκεο ζα 

ηίζεηαη νύησο ή άιισο ζηε ιίζηα αλακνλήο, ελώ θξηηήξηα δελ ζα είλαη ν – 

εκπξόζεζκνο - ρξόλνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ 

βαζκνινγηθά, ε «θαζαξόηεηα» ζε ρξόλν απνθνίηεζεο, ε ειηθία ησλ παηθηώλ ή 

ν,ηηδήπνηε άιιν ζπληζηά παξάβαζε ηεο ινγηθήο ηεο δηνξγάλσζεο λα είκαζηε όινη 

καδί ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα γήπεδα. Θέζε ζα πξνβιέπεηαη εθηόο θαηάηαμεο γηα νκάδα 

λέσλ απνθνίησλ ηνπ ΕΕΘ θάζε ρξνληά (ηνπιάρηζηνλ κία). 

 Παξνπζηάζηεθε από ηνλ αληηπξόεδξν ηεο δηνξγάλσζεο Καδαξή Ζανύζε ’80 ε 

απόθαζε ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο γηα ηελ απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο παηθηώλ πνπ 

θνξνύλ παπνύηζηα κε ηάπεο ή γπαιηά θάζε ηύπνπ. Εθεμήο, κε άκεζε εθαξκνγή από 

ηελ εξρόκελε αγσληζηηθή, δε ζα επηηξέπεηαη παίθηεο λα αγσλίδεηαη κε ηάπεο ή 

γπαιηά. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο ππάξρεη ζε όια ηα ηνπξλνπά 8Υ8 θαη 5Υ5 (γηα 

ηηο ηάπεο) θαη είλαη θαη κέξνο ηνπ ΙΑΠ (γηα ηα γπαιηά). Χο εθ ηνύηνπ, εληέιινληαη νη 



αξρεγνί λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνπο παίθηεο ηνπο, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ απηό δε 

γίλεη θαζίζηαληαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ, κε ηηο πνηλέο πνπ 

απηόο πξνβιέπεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο. 

 Δόζεθαλ θαηεπζύλζεηο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ ζε ζέκαηα εκθάληζεο 

νκάδσλ, θαηνρήο κίαο ηνπιάρηζηνλ κπάιαο αλά νκάδα, αληηθαλνληθώλ ζπκκεηνρώλ 

θαη αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ πιένλ απηεπάγγειηα από ηελ επηηξνπή, 

ηηκσξεκέλσλ παηθηώλ, αηηεκάησλ γηα ώξεο θαη κέξεο αγώλσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πεξί κεηαγξαθώλ / πξνζζεθώλ / δηαγξαθώλ αζιεηώλ. Εθηόο ηεο πξνθαλνύο 

ππνρξέσζεο ηνπ θάζε αξρεγνύ λα γλσξίδεη αλαιπηηθά θαη λα ηεξεί ρσξίο εμαηξέζεηο 

ηνλ θαλνληζκό ηεο δηνξγάλσζεο, απνθαζίζηεθε όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ νκάδσλ θαη λα απνηεινύλ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο επόκελεο δηνξγαλώζεηο. 

 Έγηλε παξνπζίαζε από ηνλ αξρεγό ησλ OLDIES F.C. Γηώξγν Ζνκπαλάθε ’69 ηεο 

αλαγθαηόηεηαο (ζηα πιαίζηα θπζηθά θαη ησλ νηθνλνκηθώλ καο δπλαηνηήησλ) ηεο 

παξνπζίαο ηαηξνύ ζηα γήπεδα, επηθνπξηθά ηεο ήδε πθηζηάκελεο θάιπςεο πνπ 

έρνπκε. Οη αηηηάζεηο ηνπ Γηώξγνπ ήηαλ εμαηξεηηθά βάζηκεο θαη πεηζηηθέο θαη ιήθζεθε 

νκόθσλα ε απόθαζε λα παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε πξνο ηε 

δηνξγάλσζε ώζηε απηή λα ηεζεί ζε εθαξκνγή. ην πιαίζην απηό, όπνηνο αξρεγόο 

γλσξίδεη ελδηαθεξόκελν γηαηξό ή γηαηξνύο λα αλαιάβνπλ ηελ θάιπςε ηεο 

δηνξγάλσζεο, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεη κε ην Γηώξγν ζην 210-6726161. 

 Ιαιύθζεθαλ ζέκαηα θαλνληζκνύ, εμνπζηνδνηήζεθε ε επηηξνπή δηνξγάλσζεο λα 

εθαξκόδεη απηεπάγγειηα θαη απαξέγθιηηα ηνλ θαλνληζκό όπνπ δηαπηζηώλεηαη 

παξάβαζε, ηνλίζηεθε όηη είλαη απαξαίηεηε ε άξηζηε γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη δελ 

ππάξρεη δηθαηνινγία επίθιεζεο άγλνηαο απηνύ θαη απαληήζεθαλ επηκέξνπο απνξίεο 

γηα ξεπό, playoff, εκεξνκελίεο αγώλσλ. 

 Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θιήξσζε ηεο πξνεκηηειηθήο θαη ηεο εκηηειηθήο θάζεο 

ηνπ θππέιινπ ΑΙΑ, θαη ηα δεπγάξηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο : 

    

Δ.- ΠΡΟΗΜΙΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΑΚΑ 

3.1 DOPO F.C. - PAGOSMIOS F.C. 

3.2 CITIZENS F.C. - TOPGUNS F.C. 

3.3 CUBANS F.C.  - SAKAFLIADES F.C. 

3.4 ΑΘΛΟΔΘΦΗ ΙΟΑΚΑ F.C. - SAKA ZULU F.C. 



    

Ε.- ΗΜΙΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΑΚΑ 

4.1 Winner of game 3.1 - Winner of game 3.2 

4.2 Winner of game 3.3 - Winner of game 3.4 

 

    

Σ.- ΣΕΛΙΚΟ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΑΚΑ 

F Winner of game 4.1 - Winner of game 4.2 

 

 

Γηα ηελ επηηξνπή 

Ο   Πξόεδξνο ηεο ΑΙΑ LIGA 

Ληράιεο Θσαθεηκίδεο ’88 

 

 


