
      

 

ΠΡΟ : ΑΡΥΗΓΟΤ ΟΜΑΓΧΝ ΑΚΑ LIGA – ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ 

 

Σελ Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ 

αξρεγώλ ησλ νκάδσλ ηεο ΑΚΑ LIGA κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο. Η 

ζπκκεηνρή ήηαλ γηα κηα αθόκε θνξά καδηθή, μεθίλεζε όπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί ζηηο 

6:30κ.κ. θαη ηειείσζε κε ραιαξή ζπδήηεζε ιίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα, θαη, όπσο θαίλεηαη 

από ηελ πνξεία απηώλ ησλ δξάζεσλ, εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη όηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλέο ζπλεδξηάζεηο έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηελ όζν ην 

δπλαηόλ πην απξνβιεκάηηζηε θαη νκαιή δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλώζεώλ καο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε θαιύθζεθε κεγάιν εύξνο ζεκάησλ, δόζεθαλ 

δηεπθξηλήζεηο, απαληήζεθαλ εξσηήζεηο θαη ηέζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεδόλ γηα όια ηα 

ζέκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε ΑΚΑ LIGA. πγθεθξηκέλα, ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο : 

 

 1.- Θεζμική πσραμίδα ΣΑΚΑ LIGA  

Αλαιύζεθε κεηά από εξσηήκαηα ησλ αξρεγώλ ε «ζεζκηθή ππξακίδα» ηεο 

δηνξγάλσζεο. Παξνπζηάζηεθε ν θνκβηθόο θαη ζεκειηώδεο ξόινο ηνπ Καλνληζκνύ, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο εμαηξέζεηο ε δηνξγάλσζε, θαζώο θαη νη ιόγνη γηα 

ηηο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Αλαιύζεθε ν ξόινο ηνπ παξαηεξεηή θαη 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη αξκνδηόηεηέο θαη νη εμνπζίεο ηνπ ζηηο αγσληζηηθέο, ελώ 

αλαθέξζεθε ε ζρέζε Πξνεδξείνπ – Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο ζην θαλνληζηηθό / 

νξγαλσηηθό / πεηζαξρηθό ηνκέα ηεο ΑΚΑ LIGA. Δπεμεγήζεθε γηα κηα αθόκε θνξά ε 

δηάθξηζε ζηηο εμνπζίεο δηαηηεηώλ – παξαηεξεηώλ θαζώο θαη ε ζέζε ησλ αξρεγώλ 

ζηε δηνξγάλσζε, ηόζν σο εθπξόζσπνη ησλ ζέζεσλ ηεο Δπηηξνπήο όζν θαη σο 

εθθξαζηέο ησλ θαιώο ελλννύκελσλ «ζπκθεξόλησλ» ηεο νκάδαο ηνπο. Σέινο, 

παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο (ηζνλνκία, άκηιια, δηαζθέδαζε, reunion) πνπ 

δηέπνπλ ηε θηινζνθία καο σο δηνξγάλσζε θαη ηεο δίλνπλ απηή ηε κνλαδηθόηεηα 

κεηαμύ ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

 



 2.- Κανονιζμός διοργάνωζης 

Γόζεθαλ νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε πνιύ θνηλά εξσηήκαηα αξρεγώλ ζηηο 

αγσληζηηθέο, θαη αλαιύζεθε ηη πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο ζηελ πεξίπησζε αξγνπνξίαο 

νκάδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νκάδα δε ζπκπιεξώλεη νθηάδα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παίθηεο δε ζπκπιεξώλεη ηηο απαξαίηεηεο βάζεη Καλνληζκνύ ζπκκεηνρέο ώζηε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηα playoff. Απαληήζεθαλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο αξρεγώλ γηα εηδηθά 

ζέκαηα εθαξκνγήο Καλνληζκνύ θαη δόζεθαλ νδεγίεο ζηνπο αξρεγνύο ώζηε ζην 

άκεζν εη δπλαηόλ κέιινλ θάζε νκάδα λα έρεη ηε κπάια ηεο ώζηε λα πξνπνλείηαη (κε 

ηηο κπάιεο ηεο δηνξγάλσζεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζηνπο αγώλεο) θαζώο θαη 

ηελ ππνρξέσζε πιένλ ηνπ ζπλόινπ ησλ νκάδσλ λα πξνκεζεπηνύλ εκθαλίζεηο, είηε 

full είηε t-shirt. 

 

 3.- Οικονομικά θέμαηα - Σσνδρομή 

1) Σέζεθε ζηνπο αξρεγνύο ην εξώηεκα ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ νκάδσλ πνπ δελ 

έρνπλ αθόκε (κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2013 όπσο είρε 

αξρηθά νξηζηεί) εμνθιήζεη ηε ζπλδξνκή ησλ 600 επξώ. Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε 

γηα αληηκεηώπηζε ησλ νκάδσλ επί ίζνηο όξνηο αιιά θαη κηα εύινγε παξάηαζε πνπ 

νθείιεη ε δηνξγάλσζε λα δώζεη ζε νκάδεο πνπ αθόκε δελ πξόιαβαλ λα 

νξγαλσζνύλ, κεηά από ζπδήηεζε θαη ζεηξά πξνηάζεσλ, νη αξρεγνί νκόθσλα 

απνθάζηζαλ λα δνζεί παξάηαζε ζηηο νκάδεο κέρξη ην επόκελν παηρλίδη ζην 

νπνίν απηέο νξίδνληαη. Σν παηρλίδη απηό ζα δηεμαρζεί θαλνληθά, αλ ε νθείινπζα 

νκάδα δελ έρεη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ απηνύ εμνθιήζεη ηε ζπλδξνκή 

ηεο ζα κεδελίδεηαη από απηό ηνλ αγώλα θαη γηα θάζε επόκελν πνπ ζα νξίδεηαη 

(θαη δε ζα αγσλίδεηαη εθεμήο), κέρξη ηελ εμόθιεζε ηεο νθεηιήο. Πξνο ηνύην, 

ζηηο (ιίγεο πιένλ) νκάδεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπο, ζα 

ζηαιεί mail κε πξνεηδνπνίεζε θαη εθόζνλ δελ εμνθιήζνπλ σο άλσ ηελ νθεηιή 

ηνπο ζα εθαξκόδεηαη ε απόθαζε. Με ηε ινγηθή όηη δελ έρεη λόεκα άιιε ρξνληθή 

παξάηαζε ζηελ νπνία θαηέιεμαλ νκόθσλα νη αξρεγνί, ε εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ ζα είλαη θαζνιηθή θαη ρσξίο εμαηξέζεηο. 

2) Από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο AGUANILE ’03 F.C. ηέζεθε εξώηεκα ζρεηηθά κε 

κειινληηθή αύμεζε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο. Όπσο όινη γλσξίδεηε, θέηνο 

νινθιεξώλεηαη ε ηξηεηία γηα ηελ νπνία ε ζπλδξνκή είρε νξηζηεί ζηα 600 επξώ 

θαη ζα πξέπεη ε Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ην ύςνο ηεο ζπλδξνκήο θαη ηε ρξνληθή 



δηάξθεηα ηζρύνο ηεο λέαο απόθαζεο. Χο πξνο ηνύην, θαη πάληα εθηηκώληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο αιιά θαη ηελ αλάγθε λα κελ ππάξρνπλ 

ειιείκκαηα ζηε δηνξγάλσζή καο, ν Πξόεδξνο ζα παξνπζηάζεη ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα (πξνϋπνινγηζκόο – απνηειέζκαηα ηειεπηαίσλ εηώλ – πξνβιέςεηο 

2014 – 2016) ζηνπο αξρεγνύο αιιά θαη ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηε δεύηεξε 

ζπλάληεζε ησλ αξρεγώλ ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ε ηειηθή απόθαζε 

ζα ιεθζεί κε ζρεηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ηνπ δηεπξπκέλνπ απηνύ ζώκαηνο. Γηα 

ην νπσζδήπνηε ιεπηό θαη θξίζηκν απηό ζέκα ε Δπηηξνπή ζεσξεί ζθόπηκν λα κε 

ιάβεη κνλνκεξώο νπνηαδήπνηε απόθαζε, αιιά λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπλαίλεζε κεηαμύ όισλ ησλ ζεζκηθώλ ζπληειεζηώλ ηεο ΑΚΑ LIGA. 

 

 4.- Νέο ζύζηημα playoff διοργάνωζης 

Μεηά από ζπλερή αηηήκαηα αξρεγώλ νκάδσλ, ζρεδηάζηεθε λέν ζύζηεκα ζηελ post 

season πεξίνδν ηεο δηνξγάλσζεο, ην νπνίν σο ζρέδην παξνπζηάζηεθε ζηε 

ζπλάληεζε. Η θηινζνθία θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζαο 

παξνπζηάδνληαη ζε ζπλεκκέλν αξρείν PDF, ην νπνίν έρεη θαη έλα ζεσξεηηθό 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Μεηά από ηε ζρεηηθή παξνπζίαζε, ηα 

ζρόιηα ησλ αξρεγώλ ήηαλ εμαηξεηηθά ζεηηθά γηα ην λέν ζύζηεκα θαη απνθαζίζηεθε 

ε πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή από ηε θεηηλή θηόιαο πεξίνδν.  

 

 5.- Κλήρωζη Α΄ και Β΄ θάζης κσπέλλοσ ΣΑΚΑ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θιήξσζε ηεο Α΄ θαη Β΄ θάζεο ηνπ θππέιινπ ΑΚΑ πνπ θέηνο, 

πεξηιακβάλεη 12 αγώλεο πξώηεο θάζεο θαη ηέζζεξηο νκάδεο πνπ πξνθξίλνληαη ζηε 

δεύηεξε θάζε ρσξίο αγώλα. Σν ζύζηεκα ηεο θιήξσζεο ήηαλ ζηαζεξά ην ίδην κε 

ησλ πξνεγνύκελσλ δηνξγαλώζεσλ, θαη ηα δεπγάξηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο : 

 

    

A΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ 

1.2 ΑΙΟΛΟ F.C. - TΑΚΑLIA F.C. 

1.4 COCA JUNIORS F.C. - DESPERADOS 2008 F.C. 

1.5 CITIZENS F.C. - DOPO F.C. 

1.7 SOUL SAKA F.C. - SAKA UNITED F.C. 

1.8 CUBANS F.C. - DYNAMO KIFISSIAS F.C. 



1.9 PAGOSMIOS ’98/’99 F.C. - GOLDIES F.C. 

1.10 ΔΛΔΑΟ ’94/’95 F.C. - 11 8 83 F.C. 

1.11 SAKATIDES F.C. - SHOOTERS F.C. 

1.12 CUPA LIBRE F.C. - SAKASTROUKES F.C. 

1.13 TITANS F.C. - CLASS F.C. 

1.14 ΑΚΑΡΑΚΔ F.C. - 30PLUS SAKA F.C. 

1.15 SAKA ZULU F.C. - AGUANILE ’03 F.C. 

    

B΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ 

2.1 DISCO NINJAS F.C. - Winner of game 1.2 

2.2 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ’86/’87 F.C. - Winner of game 1.4 

2.3 Winner of game 1.5 - ΠΑΠΠΟΤΓΔ F.C. 

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 - ΑΙΜΟΓΙΦΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 

 

 

 

Γηα ηελ επηηξνπή 

Ο   Πξόεδξνο ηεο ΑΚΑ LIGA 

Μηράιεο Ισαθεηκίδεο ’88 

 

 


