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Άρθρο 1
Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις
1. Σε κάθε αγωνιστική περίοδο, µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, µπορούν να
προκηρυχθούν αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Χόκεϊ επί Πάγου στις
κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Εφήβων και Παίδων. Με απόφαση
του ΔΣ της ΕΟΧΑ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Παγοδροµιών, µπορούν
επίσης να προκηρυχθούν διασυλλογικοί αγώνες ή αγώνες κυπέλλου ή άλλες
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις µε συµµετοχή και οµάδων του εξωτερικού.
Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει κατά τον µήνα Οκτώβριο και ολοκληρώνεται
τον Απρίλιο του επόµενου έτους. Κατ’ εξαίρεση, λόγω ειδικών περιστάσεων,
η αγωνιστική περίοδος µπορεί να παραταθεί και πέραν του Απριλίου έως και
τον Σεπτέµβριο.
2. Κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση πριν από
την έναρξη του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, όλα τα Σωµατεία
του κλάδου των Παγοδροµιών, που είναι µέλη της ΕΟΧΑ, υποβάλλουν στην
Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών ονοµαστικό κατάλογο (πίνακα) των
ενεργών αθλητών τους του χόκεϊ επί πάγου, στον οποίο αναγράφεται και η
ηλικία του κάθε αθλητή. Ο κατάλογος αυτός (πίνακας ενεργών αθλητών),
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΔΣ της ΕΟΧΑ, ισχύει για την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο και, µετά την κατάθεσή του, δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε τροποποίησή του, προσθήκη η διαγραφή ονόµατος αθλητή.
Κατ ‘ εξαίρεση, ο πίνακας ενεργών αθλητών µπορεί να συµπληρωθεί κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, αποκλειστικά και µόνο µε
ονόµατα νέων αθλητών, αµέσως όταν αυτοί αποκτήσουν Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας και Δελτίο Υγείας . Αθλητής, που το όνοµά του δεν
συµπεριλαµβάνεται στον ως άνω ονοµαστικό κατάλογο (πίνακα ενεργών
αθλητών), δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος.
Τα Σωµατεία δύνανται να χρησιµοποιούν σε όλους τους αγώνες ,έναν αθλητή
ΧΟΚΕΥ
αλλοδαπής υπηκοότητας
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
απεριορίστως αθλητές υπηκόους Κρατών –Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ,µε προυπόθεση την νόµιµη διαµονή τους στην Ελλάδα( σύµφωνα µε
την κείµενη Νοµοθεσία.αποφ.ΥΠΑ255630/14400/5366/825/2017 .) από
αυτούς δεν θα έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν µε την εθνική οµάδα. Όλοι
αυτοί οι αθλητές θα πρέπει αποδεδειγµένα να είναι µόνιµοι κάτοικοι της
Ελλάδας.
3. Το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα όλων ανεξαιρέτως των ηλικιακών Κατηγοριών
αναγνωρίζεται ως τέτοιο , εφόσον σε αυτό µετέχουν τουλάχιστον έξη (6)
οµάδες και οι συνολικοί αγώνες της διοργάνωσης (συµπεριλαµβανοµένων

και των αγώνων PLAY OFF, όπου αυτοί προβλέπονται από την Προκήρυξη
του Πρωταθλήµατος) είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).
4. Κάθε οµάδα υποχρεούται να δηλώνει και να παρατάσσει σε κάθε αγώνα
Πρωταθλήµατος οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας τουλάχιστον οχτώ (8)
αθλητές, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένας (1) είναι τερµατοφύλακας. Ο
µέγιστος αριθµός των αθλητών που µπορεί να δηλώσει και να παρατάξει µια
οµάδα σε αγώνα πρωταθλήµατος είναι είκοσι δύο (22), εκ των οποίων δύο
(2) τερµατοφύλακες. Εάν µια οµάδα δεν παρατάξει σε αγώνα
Πρωταθλήµατος τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές , τότε µηδενίζεται και η
αντίπαλος οµάδα θεωρείται ότι νίκησε µε σκορ 5-0.
5.

Κάθε Σωµατείο αναγράφει στην Δήλωση Συµµετοχής τα χρώµατα των
οµάδων του καθώς και την έδρα, στην οποία θα αγωνίζεται ως γηπεδούχο.
Με τη δήλωση, συνυποβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων
εκπροσώπων του φυσικού ή νοµικού προσώπου, στο οποίο ανήκει η
κυριότητα της δηλούµενης έδρας. Εάν ένα Σωµατείο δεν δηλώσει έδρα ή η
έδρα που δήλωσε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των
αγώνων, τότε η έδρα του ορίζεται από την Επιτροπή Παγοδροµιών.

Άρθρο 2
Προκήρυξη Πρωταθλήµατος
1. Η προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ή οποιασδήποτε άλλης
αθλητικής διοργάνωσης του Χόκεϊ επί Πάγου συντάσσεται από την Τεχνική
Επιτροπή Παγοδροµιών, επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΧΑ και κοινοποιείται
σε όλα τα Σωµατεία του κλάδου των Παγοδροµιών που είναι µέλη της ΕΟΧΑ.
Ειδικά η προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος κοινοποιείται στα
Σωµατεία-µέλη τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη του
Πρωταθλήµατος. Η εκπρόθεσµη κοινοποίηση της προκήρυξης του
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος σε Σωµατείο-µέλος του κλάδου των
Παγοδροµιών, που, κατά την έναρξή της αθλητικής περιόδου έχει
υποβάλλει στην Επιτροπή Παγοδροµιών ονοµαστικό κατάλογο αθλητών του
Χόκεϊ επί Πάγου, συνεπάγεται, εάν υπάρξει σχετικό έγγραφο αίτηµα του
ενδιαφερόµενου Σωµατείου, την αναβολή έναρξης των αγώνων του
Πρωταθλήµατος έως ότου συµπληρωθεί η ως άνω προθεσµία των τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση της προκήρυξης.
Εντός δέκα (10} ηµερών, από την προκήρυξη του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος, οι Σύλλογοι οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Ο.Χ.Α.
δήλωση συµµετοχής .

2. Το αναλυτικό πρόγραµµα των αγώνων του Πρωταθλήµατος ή άλλης
αθλητικής διοργάνωσης γνωστοποιείται στα µετέχοντα Σωµατεία, εντός
δεκαηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση των δηλώσεων
συµµετοχής στην διοργάνωση.
3. Στην προκήρυξη κάθε διοργάνωσης αναγράφεται η σύνθεση της
Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης, η οποία αναλαµβάνει όλα τα
πρακτικά θέµατα της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων και
επιλαµβάνεται των ενστάσεων, που τυχόν κατατεθούν. Οι αποφάσεις της
οργανωτικής Επιτροπής επί των ενστάσεων τελούν υπό την έγκριση της
Τεχνικής Επιτροπής Παγοδροµιών και του ΔΣ της ΕΟΧΑ. Ειδικότερα, η
Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει από την αρµόδια Περιφέρεια
την έκδοση άδειας τέλεσης των αγώνων, την οποία και κοινοποιεί στο
γήπεδο τέλεσης του αγώνα και στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα. Είναι επίσης
υπεύθυνη για την πρόσκληση των διαιτητών, και του επιβλέποντος ιατρού
καθώς και για την ενηµέρωση του ΕΚΑΒ, προκειµένου να παραβρίσκεται
ασθενοφόρο.
Ο Παρατηρητής των αγώνων ορίζεται από την Ε.Ο.Χ.Α.

Άρθρο 3
Κατηγορίες -Ηλικίες αθλητών
1. Στην κατηγορία Ανδρών – Νέων-Γυναικών µετέχουν αθλητές-αθλήτριες που
έχουν γεννηθεί το έτος 2000 και προγενέστερα
2. Στην κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων, µετέχουν αθλητές –αθλήτριες που έχουν
γεννηθεί τα έτη 2001 µέχρι και 2004 .
3. Στην κατηγορία Παίδων- Κορασίδων ,µετέχουν αθλητές-αθλήτριες που
έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 µέχρι και 2008.
4. Οι ως άνω ηλικίες ισχύουν για το έτος 2018. Για κάθε επόµενο έτος
(2019,2020,κλπ) θα προστίθεται και από ένα έτος, στις παραπάνω
ηλικιακές κατηγορίες.
5. Καθιερώνεται ειδική κατηγορία Παµπαίδων-Παγκορασίδων ,για
διασυλλογικούς αγώνες στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν αγόρια µε
κορίτσια ηλικίας από 7 µέχρι και 10 ετών.
6. Οι αθλητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, µπορούν, κατά την ίδια
αγωνιστική περίοδο , να µετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήµατα δύο
διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών. Για την εφαρµογή της παρούσας

διάταξης, το Πρωτάθληµα Γυναικών ορίζεται ως και τα Πρωταθλήµατα
ηλικιακών κατηγοριών.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθµίσεις
1. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα ΝΕΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ Νεανίδων και Κορασίδων
µπορούν να µετέχουν, σε κάθε οµάδα, µέχρι τρεις (3) αθλητές της αµέσως
προηγούµενης ηλικιακής Κατηγορίας. Ο αριθµός των αθλητών αυτών µπορεί
να αυξηθεί έως πέντε(5), εάν δεν διοργανώνεται Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
στην αµέσως επόµενη ηλικιακή κατηγορία.
2. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα κάθε κατηγορίας µπορούν να µετέχουν, σε
κάθε οµάδα, µέχρι πέντε (5) αθλητές της αµέσως µικρότερης ηλικιακής
κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές , προϋπόθεση της συµµετοχής του
αθλητή σε αγώνα είναι η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων του ,ή
των ασκούντων την γονική µέριµνα.
3. Για να συµµετέχει σε αγώνες ανήλικος αθλητής ή αθλήτρια (κάτω των 18
ετών) σε µεγαλύτερες κατηγορίες ,απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση και
των δύο γονέων, ή των ασκούντων την γονική µέριµνα.

Άρθρο 5
Βαθµολογία
1. Η κάθε οµάδα βαθµολογείται σε περίπτωση νίκης µε τρεις (3) βαθµούς, σε
περίπτωση νίκης στην παράταση µε δύο (2) βαθµούς, σε περίπτωση ήττας
στην παράταση µε έναν (1) βαθµό, και σε περίπτωση ήττας στην κανονική
διάρκεια του αγώνα ή µηδενισµού της , µε µηδέν (0) βαθµούς.
Στις
περιπτώσεις µηδενισµού µιας οµάδας, η αντίπαλος θεωρείται ότι έχει
νικήσει µε αποτέλεσµα τερµάτων πέντε έναντι µηδενός (5-0).
2. Σε όλους τους αγώνες, σε περίπτωση ισοπαλίας, θα υπάρχει παράταση, µε
διάρκεια ανάλογα µε την ηλικιακή κατηγορία της διοργάνωσης, που θα
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη της Διοργάνωσης. Κατά την διάρκεια της
παράτασης θα εφαρµόζεται η διαδικασία του «ξαφνικού θανάτου», ήτοι τον
αγώνα θα κερδίζει η οµάδα που θα σηµειώσει πρώτη τέρµα. Εάν και πάλι
υπάρξει ισοπαλία, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως
προσδιορίζεται στους Κανονισµούς Αγώνων της Διεθνούς Οµοσπονδίας
(IIHF)

3. Εάν σε Πανελλήνιο Πρωτάθληµα δεν προβλέπεται η διαδικασία των PLAY
OFF, πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται η οµάδα που έχει συγκεντρώσει τους
περισσότερους βαθµούς. Εάν υπάρξει ισοβαθµία, τότε για την ανακήρυξη
της πρωταθλήτριας υπολογίζονται κατά σειρά η διαφορά τερµάτων των
οµάδων που ισοβάθµησαν, τα αποτελέσµατα των µεταξύ τους αγώνων και
τέλος, η διαφορά τερµάτων των µεταξύ τους αγώνων και εάν, πάλι, υπάρξει
ισοβαθµία, τότε ακολουθούν αγώνες µπαράζ.
4. Στη διαδικασία των αγώνων PLAY OFF µετέχουν οι τέσσερις πρώτες οµάδες
στη βαθµολογία του Πρωταθλήµατος. Η πρώτη στην βαθµολογία οµάδα
αγωνίζεται µε την τέταρτη και η δεύτερη µε την τρίτη. Οι νικήτριες των δύο
αγώνων αγωνίζονται µεταξύ τους και η νικήτρια ανακηρύσσεται
πρωταθλήτρια, ενώ η ηττηµένη ανακηρύσσεται δεύτερη. Αντιστοίχως, από
το ζευγάρι των ηττηµένων των δύο πρώτων αγώνων, ανακηρύσσεται η
τρίτη και η τέταρτη οµάδα του Πρωταθλήµατος. Η προκήρυξη του
Πρωταθλήµατος είναι δυνατόν να προβλέπει ότι, µεταξύ των δύο ως άνω
οµάδων που αγωνίζονται µεταξύ τους για την πρώτη και δεύτερη θέση του
Πρωταθλήµατος, πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται εκείνη που θα συµπληρώσει
πρώτη τρεις νίκες στους µεταξύ τους αγώνες.

Άρθρο 6
Διαιτησία-Γραµµατεία
1. Οι διαιτητές του Χόκεϊ επί Πάγου πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα από Σχολή
Διαιτητών της ηµεδαπής, που έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον ν.2725/99 ,, είτε από Σχολή Διαιτητών του εξωτερικού,
αναγνωρισµένη από την Διεθνή Οµοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF).
2. Οι αρµοδιότητες της Οµοσπονδίας Διαιτητών και του Συνδέσµου Διαιτητών,
όπως προσδιορίζονται στον ν.2725/99, ασκούνται από την Επιτροπή
Παγοδροµιών ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ΔΣ της ΕΟΧΑ όργανο, µέχρις
ότου ο αριθµός των εν Ελλάδι διαιτητών του Χόκεϊ επί Πάγου επιτρέψει τη
συγκρότηση των παραπάνω ΝΠΙΔ.
3. Από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ΔΣ
της ΕΟΧΑ όργανο, ασκούνται και οι αρµοδιότητες των προβλεπόµενων από
τον ν.2725/99 οργάνων Διαιτησίας (Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, Επιτροπή
Ορισµού Διαιτητών, Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας, Επιτροπή Εφέσεων
Διαιτητών και Επιτροπή Ορισµού Παρατηρητών Διαιτητών) µέχρις ότου ο
αριθµός των εν Ελλάδι διαιτητών του Χόκεϊ επί Πάγου επιτρέψει την
συγκρότηση των ανωτέρω οργάνων.

4. Τους αγώνες κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ διαιτητεύουν
τουλάχιστον δύο (2), διαιτητές, ένας κεντρικός και ένας επόπτης. Στους
αγώνες των άλλων κατηγοριών (ΠΑΙΔΕΣ,ΓΥΝΑΙΚΕΣ) καθώς και στους
φιλικούς αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, µπορεί να διαιτητεύσει
και ένας (1) διαιτητής.
5. ΣΕ κάθε αγώνα λειτουργεί Γραµµατεία, η οποία καταγράφει στο φύλλο
αγώνα την ηµεροµηνία και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα, τις συνθέσεις των
οµάδων, τη διακύµανση του σκορ, τους σκόρερ, τους αθλητές που
τιµωρούνται µε ποινή, το είδος της ποινής καθώς και την παράβαση που
υπήρξε. Η Γραµµατεία είναι τουλάχιστον διµελής. Μετά τη λήξη του αγώνα,
τα µέλη της Γραµµατείας υπογράφουν το Φύλλο Αγώνα και µεριµνούν ώστε
αυτό να υπογραφεί από τους διαιτητές, τους υπευθύνους των δύο οµάδων,
τον ιατρό και τον παρατηρητή αγώνα.
6. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, που µε ευθύνη του
κεντρικού διαιτητή, προσκοµίζονται υποχρεωτικά στην ΕΟΧΑ και
επικυρώνονται από αυτήν. Ένα εκ των αντιτύπων φυλάσσεται στο αρχείο
της ΕΟΧΑ, ενώ το δεύτερο αντίτυπο φυλάσσεται από τους διαιτητές.
Αντίγραφα του υπογεγραµµένου Φύλλου Αγώνα παραδίδονται
υποχρεωτικά , αµέσως µετά τη συµπλήρωσή του, στους υπευθύνους των
δύο οµάδων και στην Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και, µε ευθύνη τους,
προσκοµίζονται στην ΕΟΧΑ προς επικύρωση.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη στο Φύλλο Αγώνα µετά την
υπογραφή του και την παράδοση αντιγράφων του στους υπευθύνους των
δύο οµάδων.
Εάν υπάρξει τέτοια προσθήκη, αυτή θεωρείται ως µη
ισχύουσα ενώ ο κεντρικός διαιτητής παραπέµπεται στα πειθαρχικά όργανα
της ΕΟΧΑ και τιµωρείται µε αποκλεισµό από αγώνες.

Άρθρο 7
Συνθέσεις οµάδων
1. Τα Σωµατεία που µετέχουν µε οµάδες τους σε αγώνα, καταθέτουν στην
Γραµµατεία τη σύνθεση των οµάδων τους µαζί µε τα Δελτία Υγείας των
αθλητών τους, τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά της ώρας πριν την έναρξη
του αγώνα . Με την έναρξη του αγώνα, απαγορεύεται η συµπλήρωση της
σύνθεσης των οµάδων µε ονόµατα άλλων αθλητών. Απαγορεύεται επίσης
επί ποινή µηδενισµού της οµάδας, η συµµετοχή στον αγώνα αθλητή, το
όνοµα του οποίου δεν περιλαµβάνεται στην κατατεθείσα σύνθεση της
οµάδας.

Ολοι οι αθλητές-αθλήτριες που θα συµµετέχουν σε οποιαδήποτε κατηγορία
αγώνα θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι.
2. Ο υπεύθυνος κάθε οµάδας έχει δικαίωµα να ζητήσει και να ελέγξει ενώπιον
της Γραµµατείας τα Δελτία Υγείας των αθλητών της αντιπάλου οµάδας, πριν
και κατά την διάρκεια του αγώνα ή και µετά την λήξη του, πριν να
υπογράψει το Φύλλο Αγώνα. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα από
τους υπευθύνους των δύο οµάδων, τα Δελτία Υγείας των αθλητών
παραδίδονται στους κατόχους τους.
3. Αθλητής , του οποίου το Δελτίο Υγείας δεν έχει παραδοθεί στην Γραµµατεία,
ή δεν είναι έγκυρο, απαγορεύεται να µετάσχει σε αγώνα. Η τυχόν
συµµετοχή του συνεπάγεται τον µηδενισµό της οµάδας στην οποία ανήκει,
εάν κατατεθεί ένσταση από την αντίπαλη οµάδα. Η ίδια ποινή επιβάλλεται
εάν η παράβαση διαπιστωθεί από τους Διαιτητές ή τη Γραµµατεία του
αγώνα, έως την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα.

Άρθρο 8
Παρατηρητές Αγώνων
1. Ο παρατηρητής αγώνος ορίζεται από την Ε.Ο.Χ.Α. και απαγορεύεται να
είναι µέλος Σωµατείου, στο οποίο ανήκει µία από τις αντίπαλες οµάδες του
αγώνα που εποπτεύει.
2. Ο παρατηρητής υπογράφει το Φύλλο Αγώνα και καταγράφει και τις τυχόν
παρατηρήσεις του επί όλων όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο ή στο
χώρο του γηπέδου. Εάν κατατεθεί ένσταση από Σωµατείο, τότε είναι
υποχρεωµένος, εντός 48ώρου, να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή
γραπτή έκθεση, µε την άποψή του επί της ένστασης. Η απόφαση της
Οργανωτικής Επιτροπής επί της ενστάσεως , µαζί µε την Έκθεση του
παρατηρητή παραδίδονται στην Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και από
αυτήν, µαζί µε την δική της εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, στο ΔΣ της
ΕΟΧΑ.

Άρθρο 9
Εξοπλισµός αθλητών
1. Ο εξοπλισµός κάθε αθλητή περιλαµβάνει τα όσα ορίζουν οι κανονισµοί της
IIHF , ήτοι πατίνια πάγου, επικαλαµίδες , παντελόνια, σπασουάρ, γάντια,
αγκωνίδες, προστατευτικό θώρακα, προστατευτικό λαιµού, κράνος και

µπαστούνι. Οι αθλητές κάτω των 20 ετών υποχρεούνται να φέρουν στο
κράνος τους πλήρη προστατευτική µάσκα (cage), ενώ οι άνω των 20 ετών ,
θα πρέπει να φέρουν στα κράνη τους κατ’ ελάχιστον ,διάφανο
προστατευτικό προσώπου το οποίο θα καλύπτει την περιοχή των µατιών
και της µύτης(visor},καθώς και προστατευτικό µασελάκι.
Επίσης, οι αθλητές οι οποίοι είναι 18 ετών και κάτω, θα πρέπει να φέρουν
υποχρεωτικά και προστατευτικό κολάρο λαιµού.
2. Απαγορεύεται σε αθλητή χωρίς πλήρη εξοπλισµό να εισέλθει
στον
αγωνιστικό χώρο και να αγωνιστεί. Ο διαιτητής υποχρεούται να µην
επιτρέψει σε αθλητή να µετέχει σε αγώνα, εάν δεν φέρει πλήρη εξοπλισµό
ή εάν φέρει αντικείµενα που δεν επιτρέπονται από τους Κανονισµούς και
είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους αθλητές.
3. Οι αθλητές επιτρέπεται να φορούν γυαλιά οράσεως µε δική τους ευθύνη και
υπό τον όρο τους ότι τα κράνη τους θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη
προστατευτική µάσκα και τα γυαλιά θα είναι καλά στερεωµένα.
4. Ο κάθε αθλητής φέρει στην φανέλα του αριθµό από το 1 έως το 99, ο οποίος
δηλώνεται µαζί µε την σύνθεση των οµάδων, καταγράφεται στο Φύλλο
Αγώνα και απαγορεύεται να αλλάξει κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι
αρχηγοί των οµάδων καθώς και οι αναπληρωτές αρχηγοί φέρουν επί της
φανέλας τους ειδικό διακριτικό σήµα, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 10
Διάρκεια αγώνων
1. Οι αγώνες της κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ, και ΕΦΗΒΩΝ διεξάγονται σε
τρεις (3) περιόδους διάρκειας είκοσι πέντε (25) λεπτά µικτού χρόνου η
καθεµία. Μεταξύ των περιόδων µεσολαβούν διαλείµµατα διάρκειας δέκα
(10) λεπτών. Επίσης, µεταξύ της κανονικής διάρκειας του αγώνα και της
παράτασης, µεσολαβεί διάλειµµα διάρκειας τριών (3) λεπτών . Τέλος, κάθε
οµάδα δικαιούται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα (συµπεριλαµβανοµένης
και της παράτασης ) µόνο ένα time-out διάρκειας τριάντα (30)
δευτερολέπτων.
2. Οι αγώνες της κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ ,ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,
διεξάγονται σε τρεις (3) περιόδους διάρκειας είκοσι (20) λεπτών µικτού
χρόνου η καθεµία, µε διαλείµµατα των δέκα (10) λεπτών.

Άρθρο 11
Ενστάσεις
1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες (µέσω των
υπευθύνων τους ή µε έγγραφο του Σωµατείου τους) για τους µεταξύ τους
αγώνες και για τους κάτωθι λόγους :
Α) για αντικανονική διακοπή αγώνα
Β) για εσφαλµένη εφαρµογή του Παρόντος Κανονισµού από τον διαιτητή
Γ) για αντικανονική συµµετοχή αθλητή, που το όνοµά του περιλαµβάνεται
στη σύνθεση της οµάδας όπως αυτή έχει καταγραφεί στο Φύλλο Αγώνα.
Στην ένσταση αντικανονικής συµµετοχής αθλητή, για να είναι έγκυρη,
πρέπει να κατονοµάζεται ο αθλητής και να αναφέρονται οι συγκεκριµένοι
λόγοι επί των οποίων στηρίζεται η ένσταση
Δ) για πλαστοπροσωπία αθλητή. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ένσταση
µπορεί να υποβάλει και οποιαδήποτε άλλη οµάδα, εκτός των δύο
διαγωνιζοµένων , υπό τον όρο ότι η ενιστάµενη οµάδα έχει έννοµο
συµφέρον, το οποίο αφορά αποκλειστικά την διαµόρφωση της τελικής
καταταξης των οµάδων στην εν λόγω Διοργάνωση.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται έως και την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και
καταγράφονται υποχρεωτικά σε αυτό, µαζί µε τις σχετικές παρατηρήσεις
του διαιτητή, εκτός από τις ενστάσεις της παραγράφου (1 Δ) του παρόντος
άρθρου, που µπορούν να υποβληθούν και εντός δύο (2) ηµερών από τη
λήξη του αγώνα, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας διεξαγωγής του. Η
συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, ακόµα και εάν η ενιστάµενη
οµάδα δηλώσει ότι παραιτείται της ένστασης.
3. Οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από την καταβολή παραβόλου, το
ύψος του οποίου προσδιορίζεται στην Προκήρυξη της Διοργάνωσης. Το
παράβολο κατατίθεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη του
αγώνα, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας διεξαγωγής του, άλλως η ένσταση
θεωρείται ως µη κατατεθείσα.
4. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης,
η οποία εκδίδει απόφαση εντός τριών (3) ηµερών από την κατάθεση της
ένστασης. Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής κρίνονται σε δεύτερο
βαθµό από ΔΣ της ΕΟΧΑ, κατά της απόφασης του οποίου επιτρέπεται
προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Η επανεξέταση της ένστασης σε δεύτερο βαθµό
γίνεται µόνο εάν αυτό ζητηθεί γραπτώς από την ενιστάµενη ή την
καταδικασθείσα οµάδα , εντός δύο (2) ηµερών από την έκδοση της

απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας
έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 12
Μη τέλεση διακοπή αγώνων
1. Εάν ο αγώνας µιας Διοργάνωσης δεν τελεστεί ή διακοπεί για λόγους
ανωτέρας βίας , θεωρείται ως µη γενόµενος και επαναλαµβάνεται σε ηµέρα
και ώρα που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης.
2. Εάν ο αγώνας δεν τελεστεί ή διακοπεί µε ευθύνη µιας εκ των δύο ή και των
δύο διαγωνιζόµενων οµάδων , η υπαίτια ή οι υπαίτιες οµάδες, πέραν των
άλλων κυρώσεων που ενδεχοµένως υποστούν, µηδενίζονται και θεωρείται
ότι ηττήθηκαν µε σκορ πέντε – µηδέν (5-0).

Άρθρο 13
Κανόνες αγώνων
Σε όλες τις αθλητικές αναµετρήσεις ισχύουν και εφαρµόζονται οι
κανόνες αγώνων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Διεθνή Οµοσπονδία
Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) και συµπεριλαµβάνονται στους Διεθνείς Κανονισµούς
του αθλήµατος. Κατ’ εξαίρεση, και µέχρι να υπάρξει στην Ελλάδα
παγοδρόµιο Ολυµπιακών Διαστάσεων (έκτασης 1.800 τετραγωνικών
µέτρων), οι επίσηµοι αγώνες του Χόκεϊ επί Πάγου µπορούν να διεξάγονται
σε Παγοδρόµια µικρότερης έκτασης, η οποία πάντως δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερη των 800 τετραγωνικών µέτρων (ελάχιστων διαστάσεων 40
m x 20 m).

Άρθρο 14
Εθνικές Οµάδες
1. Εθνικές Οµάδες συγκροτούνται στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ, και
ΕΦΗΒΩΝ και εκπροσωπούν την χώρα µας στις διεθνείς διοργανώσεις της
IIHF , καθώς και στους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Ανάλογα µε τις
δυνατότητες που υπάρχουν σε έµψυχο υλικό , µπορεί να συγκροτηθεί και
Εθνική Οµάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. Μετά από πρόταση των
οµοσπονδιακών προπονητών είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και άλλα
Εθνικά αντιπροσωπευτικά σχήµατα
(Οµάδες Επιλέκτων) , για να

εκπροσωπήσουν την χώρα σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
συγκεκριµένων ηλικιακών κατηγοριών (κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω
των 12 ετών, οµάδα βετεράνων, κλπ).
2. Η επιλογή των αθλητών που θα µετάσχουν στις Εθνικές Οµάδες γίνεται µε
εισήγηση των Οµοσπονδιακών προπονητών, η οποία εγκρίνεται από την
Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΧΑ.
3. Σε κάθε κατηγορία επιλέγονται και µετέχουν στην αντίστοιχη προετοιµασία
έως τριανταπέντε (35) αθλητές. Σε κάθε αποστολή Εθνικής Οµάδας µετέχουν
έως είκοσι δύο (22) αθλητές, εκ των οποίων δύο (2) τερµατοφύλακες. Οι
αθλητές αυτοί επιλέγονται µε εισήγηση του αντίστοιχου Οµοσπονδιακού
προπονητή, η οποία εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και
επικυρώνεται από την ΕΟΧΑ , δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την
αναχώρηση της αποστολής.
4. Η επιλογή των αθλητών που θα µετάσχουν στην προετοιµασία της Εθνικής
Οµάδας γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση των
αγώνων του Πρωταθλήµατος της αντίστοιχης κατηγορίας. Εάν σε κάποια
κατηγορία δεν διεξαχθεί Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, η επιλογή των αθλητών
γίνεται µε κριτήριο την απόδοσή τους στους αγώνες που διοργανώθηκαν
κατά την λήξασα αγωνιστική περίοδο. Στις Εθνικές Οµάδες µπορούν να
κληθούν και έλληνες αθλητές, κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου, που
αγωνίζονται σε οµάδες του εξωτερικού. Οι αθλητές αυτοί πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Εθνική Οµάδα, που ορίζει η
Διεθνής Οµοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF).
5. Οι αθλητές που κλήθηκαν στην Εθνική Οµάδα, µετέχουν στο πρόγραµµα
προετοιµασίας , µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις της
Εθνικής κατά την επόµενη αγωνιστική περίοδο. Αθλητής που µετέχει στην
προετοιµασία Εθνικής Οµάδας µπορεί να αντικατασταθεί από άλλον, που
παρουσιάζει καλύτερη απόδοση στους αγώνες της επόµενης αγωνιστικής
περιόδου, µε εισήγηση του Οµοσπονδιακού προπονητή, που θα εγκριθεί από
την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και θα επικυρωθεί από το ΔΣ της ΕΟΧ.
6. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των
αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στην Εθνική Οµάδα τιµωρείται από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ µε
ποινή αποκλεισµού έως ένα (1) έτος από τους αγώνες της Εθνικής Οµάδας
και των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων. Η τιµωρία αθλητή για άρνηση
συµµετοχής στην Εθνική Οµάδα συνεπάγεται την στέρηση του αθλητή από
τις κάθε είδους παροχές εκ µέρους της Οµοσπονδίας και της Πολιτείας
καθώς και από τα ευεργετήµατα που προβλέπει για τους διακριθέντες
αθλητές ο ν.2725/99 .

Αρθρο 15
ANTI-DOPING
1} Απαγορεύεται στους αθλητές και αθλήτριες να «ντοπάρονται» ,δηλαδή να
λαµβάνουν διεγερτικές ουσίες ,να χρησιµοποιούν διεγερτικές
µεθόδους ,καθώς επίσης και ουσίες που υπόκεινται σε ορισµένους
περιορισµούς.
2) Οι διαδικασίες ελέγχου και οι κανόνες του ANTI-DOPING
από τον Παγκόσµιο Κώδικα ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΓΚ της WADA (2015).

καθορίζονται

3) Αποτελεί υποχρέωση του κάθε αθλητή-αθλήτριας, καθώς και του
συλλόγου του ,να πληροφορούνται τους εκάστοτε κανονισµούς
ANTIDOPING της WADA της Ε.Ο.Χ.Α. και της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Νόµος
4373/2016).
4) Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που αγωνίζονται σε διοργανώσεις
Διεθνείς ή της Ε.Ο.Χ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, σε
εξετάσεις ANTI-DOPING.

Άρθρο 16
Διεθνείς Κανονισµοί
Κατά την σύνταξη του παρόντος κανονισµού, ελήφθησαν υπόψη οι
ισχύοντες κανονισµοί της Διεθνούς Οµοσπονδίας ΧΟΚΕΥ επί πάγου (IIHF).

