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ΑΡΘΡΟ 1
1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.1 Για την αγωνιστική περίοδο 2019 θα ισχύσουν οι παρακάτω
αγωνιστικές κατηγορίες.
1η κατηγορία : Αντρών – Νέων Ανδρών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές είναι γεννηθέντες το 2001
και προγενέστερα
2η κατηγορία : Εφήβων- Παίδων .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές είναι γεννηθέντες
2002 έως και το 2009.

από το

1.2 Σύμφωνα με το άρθρο 4 των αγωνιστικών κανονισμών Χόκεϊ επί Πάγου της Ε.Ο.Χ.Α., στους εν λόγω αγώνες μπορούν να συμμετέχουν από
κάθε ομάδα έως και πέντε (5) αθλητές από την αμέσως προηγούμενη
ηλικιακή κατηγορία, με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης και
των δύο γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα. Ειδικά για τους
συγκεκριμένους Πανελλήνιους αγώνες, δικαίωμα συμμετοχής και στην
1η και στην 2η κατηγορία συγχρόνως , θα έχουν μόνο όσοι είναι γεννηθέντες τα έτη 2002, 2003 και 2004.
1.3 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η συμμετοχή ενός αθλητή ΧΟΚΕΥ επί πάγου αλλοδαπής υπηκοότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η
συμμετοχή αθλητών υπηκόων Κρατών –Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριορίστως, από κάθε σωματείο της Ε.Ο.Χ.Α. Προϋπόθεση η νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα (αποφ. ΥΠΑ 255630 /14400 / 5366 /
825 / 2018).
1.4 Για την συμμετοχή όλων των αθλητών στους εν λόγω αγώνες, οι
οποίοι είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται έγγραφη συναίνεση και των
δύο γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα.

ΑΡΘΡΟ Νο 2
2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
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2.1 Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες του Εθνικού
Πρωταθλήματος είναι οι αθλητές που κατέχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή
θεωρημένα από γιατρό για την σχετική χρονική περίοδο. Στην Κάρτα
Υγείας Αθλητή θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του/της αθλητή/
αθλήτριας.
2.1.1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει του ΦΕΚ 94Α/
29.06.2017 από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων η από ιατρούς
έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο η Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα
ή λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια του
ΕΥΑΕΤ σε θέματα πρωταγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.
2.2 Οι εντεταλμένοι παρατηρητές της ΕΟΧΑ θα ελέγχουν την Κάρτα
Υγείας των αθλητών. Ο έλεγχος είναι δεσμευτικός για τις ομάδες και
είναι υποχρεωμένες να τις υποδεικνύουν σε κάθε ζήτηση.

ΑΡΘΡΟ 3
3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ
3.1 Τα Σωματεία τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται στην ημερομηνία που θα ορίζεται στην Προκήρυξη του
αγώνα, να υποβάλλουν τις συνθέσεις των ομάδων τους (ρόστερ) ανά
κατηγορία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με τις αντίστοιχες υπογραφές των
Προέδρων των Σωματείων.
3.2 Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες αποτελεί και αποδοχή των
όρων της παρούσας εγκυκλίου.
3.3 Τα ρόστερς θα αποστέλλονται στα γραφεία της ΕΟΧΑ και στην Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 4
4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
4.1 Για την συμμετοχή στους αγώνες κάθε σωματείου θα ορίζεται παράβολο από την ΕΟΧΑ και θα αναγράφεται στην προκήρυξη του αγώνα.
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4.1.1 Το παράβολο θα εισπράττεται για λογαριασμό της και θα αποδίδεται σε αυτήν (ΕΟΧΑ) και θα πρέπει να καταβληθεί στην Γραμματεία του
αγώνα το αργότερο εξήντα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
4.2 Το παράβολο ενστάσεως των αγώνων ορίζεται στα πενήντα (50)
ευρώ για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους Αγωνιστικούς
Κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 5
5. ΑΓΩΝΕΣ
5.1 Χρονική Διάρκεια Αγώνων Ανδρών-Νέων-Εφήβων
5.1.1 Οι αγώνες της 1ης κατηγορίας (Ανδρών-Νέων-Εφήβων) θα διεξαχθούν σε τρεις (3) περιόδους διάρκειας είκοσι πέντε (25) λεπτών μικτού
χρόνου η καθεμία.
5.1.2 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.
5.1.3 Κάθε ομάδα δικαιούται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης), μόνο ενός time-out διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων.
5.1.4 Ο χρόνος παράτασης ορίζεται σε πέντε λεπτά καθαρού χρόνου, με
την συμμετοχή ενός παίκτη λιγότερου για κάθε ομάδα (4 με τον τερματοφύλακα).
5.2 Χρονική Διάρκεια Αγώνων Παίδων-Εφήβων
5.2.1 Οι αγώνες της 2ης κατηγορίας (Παίδων-Εφήβων) θα διεξαχθούν σε
τρεις (3) περιόδους διάρκειας είκοσι (20) λεπτών μικτού χρόνου η καθεμία.
5.2.2 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.
5.2.3 Κάθε ομάδα δικαιούται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης ) μόνο ένα time-out διάρκειας τριάντα
(30) δευτερολέπτων.

Σελίδα 4 από 6

Εγκύκλιος Χόκευ 2019
5.2.4 Ο χρόνος παράτασης ορίζεται σε πέντε λεπτά καθαρού χρόνου, με
την συμμετοχή ενός παίκτη λιγότερου για κάθε ομάδα (4 με τον τερματοφύλακα).
5.3 Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων θα πραγματοποιηθεί, αγωνιζόμενος ο κάθε σύλλογος με όλους τους υπόλοιπους μία φορά. Οι πρωταθλητές θα αναδειχθούν βάσει της τελικής βαθμολογίας.

ΑΡΘΡΟ 6
6. Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Ε.)
6.1 Η Ο.Ε. είναι η μόνη υπεύθυνη να αποστείλει έγκαιρα την προκήρυξη
του αγώνα στα σωματεία.
6.2 Η Ο.Ε. είναι υποχρεωμένη να αναγράφει στην προκήρυξη το
τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα του υπεύθυνου.
6.3 Η Ο.Ε. οφείλει να θέσει στη διάθεση των διαιτητών κατά την άφιξη
τους και το αργότερο μια ώρα πριν την έναρξη της επίσημης
προπόνησης ή του αγώνα το όνομα του ορισμένου ιατρού ή υπεύθυνου
πρώτων βοηθειών που θα είναι παρόν στο παγοδρόμιο από την αρχή
του αγώνα.
6.4 Η Ο.Ε. είναι αποκλειστικός αρμόδια και υπεύθυνη για την αποστολή
των επίσημων αποτελεσμάτων και των φύλλων αγώνων στην ΕΟΧΑ
εντός δύο (2) ημερών από το τέλος του τουρνουά.

ΑΡΘΡΟ 7
7. ΕΠΙΣΗΜΟΙ (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ) ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
7.1 Άρθρο 4 / Ι / ΙΙΗF Rules. Δύο διαιτητές θα μοιράζονται τους ρόλους
του διαιτητή και του επόπτη.

ΑΡΘΡΟ 8
8. ΓΕΝΙΚΑ
8.1 Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν οι
αγωνιστικοί κανονισμοί του χόκευ επι πάγου, της ΕΟΧΑ, οι αντίστοιχοι
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κανονισμοί της IIHF, και οι σχετικές διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας.
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