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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΡΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U14)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου 2725/1999, του Καταστατικού,
των Κανονισμών της ΕΟΚ, καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της Ένωσής μας,
για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U14), με τους παρακάτω όρους.

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους  αγώνες  δικαιούνται  συμμετοχή  όλα  τα  σωματεία  της  Ένωσης  που  είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΓΓΑ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σωματείου, με δύο ομάδες (π.χ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α
& ΗΡΑΚΛΗΣ Β), με την υποχρέωση, μη συμμετοχής αθλητριών και στις δύο ομάδες. 

Στην περίπτωση δήλωσης, δύο ομάδων, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής,  το σωματείο
οφείλει να στείλει  υποχρεωτικά  και τις καταστάσεις των αθλητών κάθε ομάδας, το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, για τη θεώρησή τους από την Ένωση, με
τα ονοματεπώνυμα ξεχωριστά για κάθε  ομάδα,  χωρίς  τη δυνατότητα αλλαγής σύνθεσης  των
ομάδων, κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου.

Μετά το τέλος του Α Γύρου επιτρέπεται   η μετακίνηση αθλητριών από τη μία ομάδα  
στην άλλη.

Οι  καταστάσεις  μετά  τη  θεώρησή  τους,  θα  επιστραφούν  στα  σωματεία,  με  την
υποχρέωση, σε κάθε αγώνα να κατατίθενται, πριν την έναρξη του αγώνα, στη γραμματεία, μαζί
με τα δελτία και τις κάρτες υγείας των αθλητριών.



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 Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής, σας επισυνάπτουμε σχετικό έντυπο.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης, τη  Δευτέρα 10

Οκτωβρίου 2022 στις 12:00.
Η έναρξη των αγώνων ορίζεται για Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022
Στην κλήρωση μπορούν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ - ΜΠΑΛΕΣ

α. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν, για τη διεξαγωγή κάθε αγώνα
τους  είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από
το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως
και  τριάντα (30) λεπτά,  μετά  την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα,  ο  αγώνας δεν θα
διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου.

β. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες MOLTEN No 6. 
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα, για τις

ανάγκες προθέρμανσης, των αθλητριών, με τέσσερις (4) μπάλες όμοιες με αυτή του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4ο :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  στο άρθρο  3  της  Γενικής  Προκήρυξης  πρωταθλημάτων  της
Ένωσής μας.

Μπορούν  ακόμη  να  χρησιμοποιηθούν,  ως  εφεδρικά,  και  ανοιχτά  γήπεδα  που  είναι
κατάλληλα για διεξαγωγή αγώνων. Τα γήπεδα αυτά πρέπει να δηλωθούν από τα σωματεία στο
έντυπο της δήλωσης συμμετοχής,  μαζί με τη σχετική έγκριση παραχώρησης,  από τον φορέα
όπου ανήκει.

ΑΡΘΡΟ 5ο :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Στους αγώνες δικαιούνται συμμετοχής σωματεία αθλήτριες που έχουν καταχωρηθεί στην
ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  ΕΟΚ  και  έχουν  εκτυπωθεί  τα  δελτία  τους.  Επίσης,  για  τη
συμμετοχή  στους  αγώνες  απαιτούμενη  προϋπόθεση  είναι  η  κάρτα  υγείας  της   αθλήτριας,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4479/2017 και την ΚΥΑ του υπουργού Υγείας και Υφυπουργού
Αθλητισμού.

mailto:info@eskase-basket.gr


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  μόνο     αθλήτριες που είναι γεννημένες  το 2009 και 2010,  
καθώς και μέχρι   δύο (2)   αθλήτριες του 2011.  

ΑΡΘΡΟ 6ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Οι ομάδες που δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν  με δέκα (10)
αθλήτριες  κατ’  ελάχιστο. Είναι  σημαντικό  οι  ομάδες  να  αγωνίζονται  με  τον  απαιτούμενο
αριθμό  των  δέκα  (10)  αθλητριών, για  να  μην  επιβαρύνονται  οι  υπόλοιπες  αθλήτριες  με
μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε κάθε αγώνα  έως και δεκαπέντε (15) αθλητριών.
Η υποχρεωτική αγωνιστική συμμετοχή ισχύει για όλες τις αθλήτριες.
Σε  περίπτωση  συμμετοχής  ομάδος,  με  λιγότερες  από  δέκα  αθλήτριες  η  ομάδα

μηδενίζεται.
Αν  αυτό  συμβεί  περισσότερες  από  μία  φορές,  το  σωματείο  αποβάλλεται  από  τους

υπόλοιπους αγώνες.
Σκοπός των αγώνων, εκτός από τη συμμετοχή όλων των αθλητριών, είναι και η διαφύλαξη

του κύρους και του κώδικα ευπρεπούς συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7ο   :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Μετά  τις  δηλώσεις  συμμετοχής  οι  ομάδες  θα  χωρισθούν  σε  ομίλους  με  γεωγραφικά
κριτήρια και θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες.

Οι αγώνες  θα διαρκούν συνολικά σαράντα (40) λεπτά, δηλαδή τρεις (3) περίοδοι των δέκα
(10) λεπτών μεικτού χρόνου και μία (1) περίοδος των δέκα (10) λεπτών καθαρού χρόνου. Η
εναλλαγή των γηπέδων θα γίνεται μετά την τρίτη (3η) περίοδο. 

Ο μεικτός χρόνος σταματάει μόνο για εκτέλεση βολών, για αλλαγές στο πεντάλεπτο, για
TIME OUT και τέλος εφόσον ο διαιτητής το αποφασίσει για άλλους λόγους (π.χ. τραυματισμός
παίκτη κ.ο.κ).

Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για ημίχρονο, το διάλειμμά του θα είναι πέντε (5)
λεπτά και ένα (1) λεπτό για κάθε περίοδο. Γενικά πρέπει να γίνεται προσπάθεια από όλους, ώστε
ο διαθέσιμος χρόνος να αξιοποιείται αγωνιστικά και όχι για διακοπές.

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δίνουν  δύο (2)  πεντάλεπτα (δέκα λεπτά) συμμετοχής σε
κάθε αθλήτρια, σε κάθε αγώνα.

Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινούν πέντε (5) αθλήτριες, οι οποίες θα αντικατασταθούν
από  τις  υπόλοιπες  πέντε  (5)  αθλήτριες  στο  πρώτο  πεντάλεπτο.  Αν  έχει  στη  διάθεσή  του
παραπάνω αθλήτριες, ο προπονητής θα τις βάλει στην αρχή του 2ου δεκάλεπτου και ούτω κάθε
εξής. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο χρόνος είναι καθαρός και επιτρέπονται ελεύθερες αλλαγές για
κάθε ομάδα. Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι  είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα και ο χρόνος
για  να  περάσει  η  επιτιθέμενη  ομάδα  το  κέντρο  είναι  οκτώ  (8)  δευτερόλεπτα.  Ο  χρόνος
ανανέωσης επίθεσης είναι  δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση ισοπαλίας θα γίνεται παράταση τεσσάρων (4) λεπτών μεικτού χρόνου. 



ΑΡΘΡΟ 8ο : ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

Οι αγώνες  θα έχουν σκορ, το οποίο θα αναγράφεται στο Φ.Α. και θα εμφανίζεται και στον
ηλεκτρονικό  πίνακα.  Η  εμφάνιση  στον  ηλεκτρονικό  πίνακα  θα  διακόπτεται  εάν  η  διαφορά
ξεπεράσει  τους  δέκα  πέντε  (15)  πόντους.  Οι  πόντοι  ωστόσο  θα  αναγράφονται  στο  Φ.Α.
κανονικά, χωρίς να καταγράφονται οι προσωπικοί πόντοι των αθλητριών και όταν η διαφορά
μειωθεί κάτω από τους δέκα πέντε (15) πόντους, το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται πάλι και στον
ηλεκτρονικό πίνακα.

Επιτρέπεται η πίεση (MTM Press) στα ¾ του γηπέδου (προέκταση προσωπικής γραμμής
ελευθέρων βολών)

Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (weakside) έχοντας ο αμυντικός το ένα
από τα δύο του πόδια εκτός ρακέτας (Σχ.1).

Οι Προπονητές / Διαιτητές πρέπει να εξηγούν στους αθλητές τι είναι σωστό να κάνουν και
όχι να τιμωρούν.

ΣΧΕΔΙΟ 1

Επιτρέπονται τα screen μακριά από την μπάλα (screenaway).
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άμυνας ζώνης σε όλο ή το μισό γήπεδο

(zone- zonepress) 
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μεταβλητής άμυνας (matchupzone). 
Επιτρέπονται τα είδη screen στη μπάλα (pick n roll), χέρι με χέρι (handoff). 
Δεν επιτρέπεται η παραμονή των αμυντικών παραπάνω από τρία (3) δευτερόλεπτα στη

ρακέτα εκτός αν έχει σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη. 
Οποιαδήποτε  παράβαση  των  παραπάνω  τιμωρείται  με  ανανέωση  δέκα  τεσσάρων  (14)

δευτερολέπτων της επιτιθέμενης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο πρωτάθλημα θα υπάρχει βαθμολογία. 
Νικήτρια ομάδα σε κάθε αγώνα θα είναι αυτή που θα κερδίσει τις περισσότερες περιόδους. 



Σε περίπτωση ισοπαλίας,  η νικήτρια ομάδα θα προκύπτει  από παράταση τεσσάρων (4)
λεπτών, μεικτού χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο   :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δεν γίνεται δεκτή καμία ένσταση και καμία προσφυγή για κανένα λόγο. Ο σκοπός των
αγώνων  είναι  καθαρά  παιδαγωγικός  και  έτσι  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  από  όλους  τους
εμπλεκόμενους, με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους του αθλήματος και του κώδικα αθλητικής
συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 11ο   :  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  - ΚΡΙΤΕΣ 

Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών, των αγώνων, καταβάλλονται από το γηπεδούχο
σωματείο.

Οι  δαπάνες  αυτές,  μετά  από  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα,  θα  καταβάλλονται  στα
σωματεία από την ΕΟΚ  μέσω της  Ένωσης.  Οι  αποζημιώσεις  των διαιτητών και  κριτών θα
καθορισθούν από την ΕΟΚ  και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Για  τον  προσδιορισμό  των  προαναφερόμενων  αποζημιώσεων,  για  κάθε  αγώνα,  η
ενημέρωση θα γίνεται έγκαιρα από το SITE της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι  άδειες  διεξαγωγής  των  αγώνων  εκδίδονται  από  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδος,
κατόπιν αιτήσεως του γηπεδούχου σωματείου.

Σε περίπτωση ορισμού ουδέτερου γηπέδου, για την έκδοση της άδειας μεριμνά η Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 14ο  :  ΜVP ΑΓΩΝΩΝ 

Μετά  το  τέλος  των  αγώνων,  οι  προπονητές  και  των  δύο  ομάδων  υποχρεούνται  να
ανακοινώσουν στον σημειωτή του αγώνα, τις δύο καλύτερες αθλήτριες της αντίπαλης ομάδας, τα
ονόματα αυτά θα αναγράφονται στο πίσω μέρος του Φ.Α. και δίπλα στα ονόματα θα υπογράφουν
οι προπονητές. 

Τα  ονόματα  των  αθλητριών  δεν  θα  ανακοινώνονται,  για  κανέναν  λόγο,  σε  έντυπα  ή
ηλεκτρονικά μέσα και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



ΑΡΘΡΟ 15ο  :  ΓΕΝΙΚΑ 

Για  κάθε  θέμα  που  θα  προκύψει  κατά  τη  διεξαγωγή  του  πρωταθλήματος  και  του
τουρνουά που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που
χρήζει διευκρίνισης ή συμπλήρωσης αποφασίζει το Δ.Σ. της Ένωσης, κατόπιν συνεννόησης με
το αρμόδιο τμήμα της Ομοσπονδίας.

Η  Ένωση  διατηρεί  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  παραχώρησης  της  άδειας  τηλεοπτικής
μετάδοσης,  των  αγώνων,  μέσω  οποιουδήποτε  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  μέσου
(τηλεόραση, διαδικτυακούς τόπους, κλπ) με αυστηρή τήρηση του GDPR (προσωπικά δεδομένα).


