
  

 

 

                                                                               Αρ.Πρωτ./Ημερομηνία  :218/24-2-2022 
 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΡΗΡΥΞΗ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου 2725/1999, του Καταστατικού 

και των Κανονισμών της ΕΟΚ, καθώς και των γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ και της Ένωσής 
μας, για την αγωνιστική περίοδο 2021~2022, προκυρήσουμε ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ και 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, με τους παρακάτω όρους. 

 

       ΑΡΘΡΟ 1ο   :   ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Στους αγώνες δικαιούνται συμμετοχή όλα τα σωματεία της Ένωσης.  
Επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σωματείου, με δύο ομάδες (π.χ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α  

& ΗΡΑΚΛΗΣ Β), με την υποχρέωση, μη συμμετοχής αθλητών/τριών και στις δύο ομάδες.  
Σ’ αυτή την περίπτωση, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το σωματείο οφείλει να στείλει 

και τις καταστάσεις των αθλητών/τριών, με τα ονοματεπώνυμα ξεχωριστά για κάθε ομάδα, χωρίς 
τη δυνατότητα αλλαγής σύνθεσης των ομάδων, κατά τη διάρκεια των αγώνων του τουρνουά.     

Οι καταστάσεις αυτές, κάθε σωματείου, πρέπει να αποσταλούν υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  στην 
Ένωση για θεώρηση, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. 

Οι καταστάσεις μετά την θεώρησή τους, θα επιστραφούν στα σωματεία, με την υποχρέωση, 
σε κάθε αγώνα να κατατίθενται στη γραμματεία, μαζί με τα δελτία και τις κάρτες υγείας των 
αθλητών/τριών. 
 

     ΑΡΘΡΟ 2ο     :   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στα γραφεία της Ένωσης, στη διεύθυνση: 

(Πινδάρου & Θίσβης 2 Τ.Κ. 32200 Θήβα) ή στο Ε-Mail : info@eskase-basket.gr, το αργότερο 
μέχρι 2 Μαρτίου 2022. 

Για  τις  δηλώσεις   συμμετοχής, σας επισυνάπτουμε ειδικά έντυπα. 
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης, την Τρίτη 8 

Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00. 
Η έναρξη των αγώνων ορίζεται για  τις 19  Μαρτίου 2022. 

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2   ΘΗΒΑ Τ.Κ 32200,  Τ.Θ: 110 

22620 25959 & 28689  22620-25936  info@eskase-basket.gr 

www.eskase-basket.gr 



  

 

Στην κλήρωση μπορούν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι των σωματείων. 
  

ΑΡΘΡΟ 3ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ 

 
α. ΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ 
Το γηπεδούχο σωματείο, έχει την υποχρέωση, για την παρουσία στο γήπεδο, ιατρού  ή 

πτυχιούχου νοσηλευτή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, με δική του μέριμνα .  
Σε περίπτωση μη παρουσίας ιατρού ή πτυχιούχου νοσηλευτή, ο αγώνας δεν 

πραγματοποιείται και μηδενίζεται το γηπεδούχο σωματείο. 
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, ο ιατρός ή ο πτυχιούχος νοσηλευτής 

θα ορίζεται από την Ένωση και η αμοιβή θα καλύπτεται και από τα δύο σωματεία. 
 
β. ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ 
Στους αγώνες ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες 

MOLTEN No 7 και για τις ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Νο 6, μη εφαρμοζόμενης της § 5 του άρθρου 37 των 
κανονισμών της ΕΟΚ. 

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα, για τις 
ανάγκες προθέρμανσης, των αθλητών/τριών, με τέσσερις μπάλες όμοιες με αυτή του αγώνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της 

Ένωσής μας. 
 

 ΑΡΘΡΟ 5ο   :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 
Στους αγώνες δικαιούνται συμμετοχής αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

αθλητικού νόμου και των άρθρων 36 & 41 των Κανονισμών της ΕΟΚ. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μ ό ν ο  όσοι αθλητές/τριες έχουν γεννηθεί τα έτη 2007, 2008 

και  2009. 
Ειδικά στο τουρνουά Παγκορασίδων  μπορούν να συμμετέχουν μέχρι  και δύο (2) 

αθλήτριες γεννημένες το 2010  με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί τα αθλητικά  τους  δελτία, 
από την ΕΟΚ, καθώς και οι κάρτες υγείας  (άρθρο 16  Ν.4479/2017),  όλων των ανωτέρω αθλητών 
/τριών . 

Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή/τριας διαφορετικής ηλικίας (μικρότερης ή μεγαλύτερης)  
από τις προαναφερόμενες, το σωματείο θα μηδενίζεται αυτεπάγγελτα, από την Ένωση. 

 
 
 
 
  



  

 

 

                                           ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

 
Στην 1η φάση οι ομάδες θα χωριστούν, σε ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια και θα γίνουν 

σε κάθε όμιλο διπλοί αγώνες. 
Για τη 2η φάση, θα ενημερωθείτε με συμπληρωματική προκήρυξη.  
Το σωματείο που μετακινείται, οφείλει να είναι εμπρόθεσμα, στο γήπεδο που έχει οριστεί η 

διεξαγωγή του αγώνα και οπωσδήποτε πριν την ώρα έναρξης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα 
με το μέσο μετακίνησης. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται μία φορά, κάθε εβδομάδα, Σάββατο ή Κυριακή και αν παραστεί 
ανάγκη και οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας. 

Κάθε αγώνας, θα έχει συνολική διάρκεια σαράντα (40) λεπτών, χωρισμένος σε πέντε (5) 
περιόδους των οκτώ (8) λεπτών.  

Το 1ο ημίχρονο περιλαμβάνει τρεις (3) περιόδους των οκτώ (8) λεπτών και το 2ο ημίχρονο 
δύο (2) περιόδους των οκτώ (8) λεπτών. 

Στο 1ο οκτάλεπτο του 1ου ημιχρόνου, θα μετέχουν πέντε (5) αθλητές/τριες, που θα 
αντικατασταθούν από άλλους (5) πέντε, στο 2ο οκτάλεπτο του 1ου ημιχρόνου, χωρίς να 
επιτρέπονται αλλαγές κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων οκταλέπτων, εκτός της περίπτωσης 
τραυματισμού ή αποβολής. 

Στο 3ο οκτάλεπτο του 1ου ημιχρόνου, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι υπόλοιποι 
αθλητές/τριες, που δεν θα έχουν αγωνιστεί στα προηγούμενα οκτάλεπτα.  

Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές/τριες, που θα 
δηλώσει, τουλάχιστον σε ένα πλήρες οκτάλεπτο, δηλαδή διαφορετικές πεντάδες στο 1ο, 2ο ή και 
το 3ο οκτάλεπτο, ανάλογα με τον αριθμό των δηλωθέντων αθλητών/τριών .  

Στο 2ο ημίχρονο, δηλαδή 4ο και 5ο οκτάλεπτο, κάθε ομάδα, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
οποιονδήποτε αθλητή/τρια, χωρίς καμία δέσμευση. 

Επιτρέπεται ένα time aout, για κάθε ομάδα, σε κάθε οκτάλεπτο, καθώς και σε περίπτωση 
παράτασης. 

Η παράταση ή οι παρατάσεις θα έχουν διάρκεια τριών (3) λεπτών η κάθε μία. 
Απαγορεύεται η εφαρμογή κάθε μορφής άμυνας ζώνης και ̈ zone press¨ με παγίδες, στο μισό 

ή σε όλο το γήπεδο, καθώς και οποιαδήποτε παραλλαγή της, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί τη 
φιλοσοφία του αναπτυξιακού σκοπού του τουρνουά. 

Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπονται τα είδη screen στην μπάλα (pink and roll) 
Σε περίπτωση καταστρατήγησης των προαναφερομένων, οι διαιτητές κατ’ αρχάς 

προβαίνουν στις απαραίτητες συστάσεις και σε περίπτωση επανάληψης επιβάλει τεχνική ποινή 
στον προπονητή. 

 Υπενθυμίζεται ότι αυτοί οι αγώνες έχουν αναπτυξιακό σκοπό και διεξάγονται κυρίως 
για τη χαρά της συμμετοχής, τη διάδοση του αθλήματος και την αύξηση προσέλευσης νέων 
αθλητών/τριών. 



  

 

Ο προπονητής είναι καθοδηγητής της ομάδας του, δίνει συμβουλές με τον προσήκοντα 
τρόπο και είναι υπεύθυνος γενικά για την κόσμια συμπεριφορά του ιδίου και των 
αθλητών/τριών του. 

Τυχόν διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν αρμόζουν στον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα των αγώνων. 

Για την εφαρμογή όλων των προαναφερομένων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τον 
αναπτυξιακό χαρακτήρα των αγώνων, είναι απαραίτητη η αμοιβαία συνεργασία όλων όσων 
θα συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

Στο Φ.Α., αριστερά από το ονοματεπώνυμο του αθλητή/τριας, θα αναγράφονται οι δύο 
τελευταίοι αριθμοί του έτους γέννησης των αθλητών/τριών, πχ. 07, 08, 09 ή 10. 
 Στη στήλη συμμετοχής των αθλητών, δεν θα σημειώνεται (Χ), αλλά ο αριθμός της 
οκτάλεπτης περιόδου συμμετοχής στον αγώνα π.χ. 1, 2, 3.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ 

 
 Οι διαιτητές και οι κριτές θα ορίζονται από την Ένωση.  

Ένας ή δύο διαιτητές και δύο κριτές (σημειωτής και χρονομέτρης & 24΄) 
 Το κόστος αποζημίωσης θα καλύπτεται από το γηπεδούχο σωματείο και θα καταβάλλεται 
πριν την έναρξη του αγώνα. 

Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης, οι διαιτητές αποφασίζουν για τη μη 
διεξαγωγή του αγώνα και μηδενίζεται η γηπεδούχος ομάδα. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο    :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Λόγω του αναπτυξιακού σκοπού των αγώνων, δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις, για κακή 

εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς.  
Επιτρέπονται μόνο ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή ή πλαστοπροσωπία. 
Οι ενστάσεις αυτές κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και πριν το κλείσιμο του 

Φ.Α. 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 των Κανονισμών της ΕΟΚ, και για 

να εξεταστούν πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα, αποκλειστικά μέσα σε σαράντα 
οκτώ (48) ώρες από τη διεξαγωγή του αγώνα και με καταβολή, στο ταμείο της Ένωσης, παραβόλου 
ποσού ογδόντα (80) €. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο    :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
 Τα σωματεία, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, καθώς και οι αθλητές/τριες 
υπόκεινται σε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΟΚ. 
 
 



  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο    :   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

  
 Για τη βαθμολογία ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 47 και για την κατάταξη το άρθρο 46 
σε συνδυασμό με το άρθρο 48 του Κανονισμού της ΕΟΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο   :   ΑΔΕΙΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
 Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, κατόπιν 
αιτήσεως του γηπεδούχου σωματείου. 
 Σε περίπτωση ορισμού ουδέτερου γηπέδου για την έκδοση της άδειας μεριμνά η Ένωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  :  ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για οτιδήποτε που δεν έχει προβλεφθεί στον Κανονισμό της ΕΟΚ και στην παρούσα 

προκήρυξη, καθώς και οποιαδήποτε ασάφεια που χρήζει διευκρίνησης θα επιλύεται από το Δ.Σ. 
της Ένωσης. 

 

 
 

  
 

 

 

 


