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Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής ανέλαβε της διοργάνωση του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαιρισης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας-Κύπρου. Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί από τις 8
έως τις 12 Ιουλίου 2015 στα κλειστά γυμνατήρια Νικήτης, Νέων Μουδανιων και Πολυγύρου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Τα τελευταία χρόνια τις πρώτες μέρες του Ιουλίου οι δικηγόροι της Ελλάδας και της Κύπρου χαλαρώνουν τις
γραβάτες τους και λύνουν τα προβλήματα όχι στα ακροατήρια των δικαστηρίων αλλά στα γήπεδα…
Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ηράκλειο, Κύπρος, Ρόδος, Βέροια, Πειραιάς και τώρα η σειρά της Χαλκιδικής να
φιλοξενήσει τον σπουδαίο αυτό θεσμό. Δικηγόροι από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο φορούν τα
αθλητικά τους και παίζουν μπάσκετ.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Τουλάχιστον 16 ομάδες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα λάβουν μέρος στη φετινή διοργάνωση. ΛάρνακαΑμμόχωστος, Λευκωσία, Λεμεσός, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος, Ηράκλειο, Χανιά, Σέρρες, Βέροια,
Ρόδος, Χαλκιδική, Λάρισα, Πάτρα κ.α.

ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή της Χαλκιδικής
αλλά και την αρτιότερη διοργάνωση του πρωταθλήματος επέλεξε οι αγώνες να διεξαχθούν στα γήπεδα της
Νικήτης (Δήμος Σιθωνίας), Μουδανιών (Δήμος Νέας Προποντίδας) και Πολυγύρου (Δήμος Πολυγύρου, ο
τελικός και ο ημιτελικός).
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Σε συνέχεια των απολύτως επιτυχημένων διοργανώσεων κατά τα προηγούμενα έτη και με στόχο την
καθιέρωση του ως θεσμού ανάμεσα στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδας και Κύπρου, ο Δικηγορικός
Σύλλογος Χαλκιδικής (στο εξής «διοργανωτής»), ύστερα από την σχετική απόφαση της συνδιάσκεψης των
Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι συμμετείχαν στο 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης στον
Πειραιά τον Ιούλιο του 2014, προκηρύσσει για το έτος 2015, το 8ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας και της Κύπρου.
Η κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα απαρτίζεται μόνο από δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, μέλη του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και από έναν (1) καλαθοσφαιριστή προερχόμενο από τον ευρύτερο
χώρο υπηρέτησης της δικαιοσύνης (δικαστής, εισαγγελέας, δικαστικός επιμελητής, συμβολαιογράφος,
δικαστικός υπάλληλος, υπάλληλος δικηγορικού συλλόγου), ο οποίος, όμως, θα υπηρετεί στην περιφέρεια του
Πρωτοδικείου, όπου ανήκει ο συμμετέχων Δικηγορικός Σύλλογος.
Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με την απόφαση της συνδιάσκεψης των ομάδων τον Ιούλιο του 2013,
Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι οποίοι αριθμούν λιγότερα από διακόσια (200) ενεργά μέλη θα έχουν το δικαίωμα,
δυνητικά, είτε να συγχωνευτούν με άλλον Δικηγορικό Σύλλογο, που διαθέτει και αυτός λιγότερα από
διακόσια (200) ενεργά μέλη και να συμμετέχουν με κοινή ομάδα στο πρωτάθλημα, στην οποία θα δικαιούται
να συμμετέχει και ένας (1) μόνο, μη δικηγόρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο,
είτε να χρησιμοποιήσουν στη σύνθεσή τους έναν (1) δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο και μόνον, μέλος άλλου
Δικηγορικού Συλλόγου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 28/02/2015 στον διοργανωτή
στα στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν, που παρουσιάζονται σε άλλο σημείο της παρούσας. Παράκληση είναι να
προτιμηθεί η αποστολή των συμμετοχών με e-mail, μέσω του συνημμένου με την παρούσα εντύπου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η τελική φάση του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Χαλκιδική κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 12
Ιουλίου 2015. Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: α) Το κλειστό γυμναστήριο στη Νικήτη
Χαλκιδικής (Δεύτερο πόδι, Σιθωνία), β) Το κλειστό γυμναστήριο στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και γ) Το
κλειστό γυμναστήριο στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (ο ημιτελικός και ο τελικός).

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Μετά από πρόταση του διοργανωτή και αποδοχή της από τις συμμετέχουσες ομάδες της προηγούμενης
διοργάνωσης, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο και αντιπροσωπευτικότερο σύστημα διεξαγωγής
αποφασίστηκε η τελική φάση του πρωταθλήματος να διεξαχθεί με τον καταρτισμό ομίλων, την διεξαγωγή
αγωνιστικών ανάμεσα στις ομάδες κάθε ομίλου και τον καθορισμό των knock - out αγώνων (αγώνες
κατάταξης, ημιτελικοί, τελικοί), με βάση την βαθμολογία των ομίλων στα πρότυπα του -ομολογουμένωςπολύ πετυχημένου 7ου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στον Πειραιά. Για να είναι δυνατή η διεξαγωγή της
τελικής φάσης αποφασίστηκε η χρονική διεύρυνσή της κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.
Ο διοργανωτής θα καθορίσει, με κριτήριο τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τον αριθμό των
ομάδων, που θα συμμετέχουν στην τελική φάση, στην οποία ορίζεται ως ανώτατο όριο συμμετοχής οι
δεκαέξι (16) ομάδες, τον αριθμό των ομίλων και τον αριθμό των ομάδων που θα απαρτίζουν κάθε όμιλο.
Στην περίπτωση, που οι δηλωθείσες συμμετοχές υπερβούν το ανωτέρω όριο (16 ομάδες) ή σε περίπτωση,
που ο διοργανωτής κρίνει ότι απαιτείται περιορισμός των ομάδων, ούτως, ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη
διεξαγωγή της τελικής φάσης, θα προηγηθούν προκριματικοί αγώνες για την πρόκριση στην τελική φάση,
στους οποίους υποχρεωτικά θα παίξουν με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω και μέχρι να συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός τους, πρώτα: α) Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα, β) Οι
πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες που προέρχονται από Δικηγορικούς Συλλόγους, από τους οποίους δηλώνουν
συμμετοχή περισσότερες από μία (1) ομάδες, γ) Οι ομάδες που προέρχονται από Δικηγορικούς Συλλόγους
που δεν έχουν εκπροσωπηθεί μέχρι σήμερα στη διοργάνωση και δ) Οι τελευταίες, κατά σειρά, ομάδες της
τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος του 2014. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο διοργανωτής θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια, προκειμένου να συμμετέχουν στην τελική φάση όλες οι ομάδες, που θα δηλώσουν
συμμετοχή, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω τιθέμενο όριο.
Ο διοργανωτής μετά το πέρας της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα θα γνωστοποιήσει
στους συμμετέχοντες τον ακριβή αριθμό των ομάδων, που θα συμμετέχουν στην τελική φάση και στους
ενδεχόμενους προκριματικούς αγώνες, τον τρόπο διεξαγωγής των προκριματικών, τα κριτήρια κατάρτισης
των ομίλων και τον τρόπο διασταύρωσης των ομάδων μετά την φάση των ομίλων.
Ο διοργανωτής, τέλος, διατηρεί και το δικαίωμα τροποποίησης του συστήματος διεξαγωγής και επαναφοράς
του συστήματος, το οποίο ίσχυε στις προηγούμενες διοργανώσεις, εφόσον μειωθούν οι συμμετέχουσες
ομάδες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Διοργανωτής έχει ορίσει επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο κ. Ιωάννης Δαγγίλας (Δικηγόρος του ΔΣΧ)
Και μέλη της τα εξής:
Σοφία Καρπούζη (τηλ. 6948.625.795)
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Δημήτριος Οικονόμου

(τηλ. 6975.069.011)

Παναγιώτα Παπανικολάου (τηλ. 6977.965.037)

Στοιχεία επικοινωνίας με την οργανωτική επιτροπή:
Σας παρακαλούμε η επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και η αποστολή των συμμετοχών σας και να γίνεται
μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@denexei.gr γιατί ... Σαν την Χαλκιδική ΔΕΝ έχει :)
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:
Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής: τηλ. 2371022397, (fax) 2371021938 , (υπ’ όψιν κ. Δημήτρη Οικονόμου).
Επίσημο site της διοργάνωσης μέσω του οποίου θα πληροφορούνται, μελλοντικά, νέα της διοργάνωσης
www.denexei.gr .
Με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση, την διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων και την
περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, περιμένουμε τις συμμετοχές σας και θα χαρούμε
να σας δούμε όλους στην πανέμορφη και μοναδική Χαλκιδική το καλοκαίρι του 2015.
Πολύγυρος – 20/1/2015
Η Οργανωτική Επιτροπή
του 8ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
Δικηγορικών Συλλόγων

