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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Μ Ι Ν Ι   Μ Π Α Σ Κ Ε Τ 
ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2015-16 
 
Η ΕΣΚΑΣΕ προκηρύσσει τους αγώνες µίνι µπάσκετ περιόδου 
2015-16 µε τους παρακάτω όρους: 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στους αγώνες µίνι δικαιούνται συµµετοχής όλα τα 

σωµατεία της ΕΣΚΑΣΕ. Επίσης µπορεί ένα σωµατείο να 
συµµετέχει µε τρεις (3) οµάδες µε όνοµα  πχ ΑΕΛ 1, ΑΕΛ 2, 
ΑΕΛ 3. 

Στην περίπτωση αυτή µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής 
θα σταλεί στην ΕΣΚΑΣΕ κατάσταση µε τα ονόµατα των αθλητών 
που συµµετέχουν στην οµάδα Α, οµάδα Β και οµάδα Γ του 
ίδιου σωµατείου, χωρίς να επιτρέπονται αλλαγές µεταξύ των 
αθλητών των δύο οµάδων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  2ον : ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Οι δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων, πρέπει να 

βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ και στην ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

(ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙ∆Α 110 ΘΗΒΑ 322 00 )το 
αργότερο µέχρι την 28/02/16 ηµέρα Κυριακή.  

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 

της ΕΣΚΑΣΕ στις 02/3/16 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 
 Η έναρξη των παραπάνω αγώνων ορίζεται στις 19/3/16  

Στην κλήρωση µπορούν να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των 
σωµατείων. 
 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΓΗΠΕ∆Α 

         (βλέπε άρθρα 2ο & 3Ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

 
Υπενθυµίζεται στα γηπεδούχα σωµατεία η υποχρέωσή τους για 
την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων µε δική 
τους µέριµνα. 

Αρ.πρωτ:  72 

Ηµερ: 10/02/2016 
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ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση µία φορά την 

εβδοµάδα Σάββατο ή Κυριακή και εφ όσον παραστεί ανάγκη 
και άλλη ηµέρα της εβδοµάδος.  

Οι αγώνες, αφού χωριστούν οι οµάδες σε οµίλους µε 
γεωγραφικά κριτήρια , θα διεξαχθούν σε δύο γύρους για 
κάθε όµιλο. 

Το σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι 
εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης τέλεσης του 
αγώνα στο γήπεδο, µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από 
το µέσο µετακίνησης του. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι κανονισµοί είναι ίδιοι µε τους κανονισµούς της 

ΕΟΚ µε κάποια ελαστικότητα, διότι ο χαρακτήρας αυτών των 
αγώνων είναι καθαρά αναπτυξιακός. Οι διαφοροποιήσεις στον 
κανονισµό θα είναι οι παρακάτω:  

α)Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται το 
σύστηµα ζώνης στην άµυνα.  

β) Ο προπονητής είναι ο καθοδηγητής της οµάδος, 
δίνει συµβουλές στους παίκτες µε έναν τρόπο ήρεµο, 
βοηθητικό και φιλικό, από την άκρη του αγωνιστικού χώρου 
και είναι υπεύθυνος για την αντικατάσταση των παικτών.  

γ) Οι οµάδες υποχρεωτικά θα χρησιµοποιήσουν (10) 
παίκτες το λιγότερο στους αγώνες.  

δ) Κανένα σουτ δεν µετρά µε (3) πόντους. 
ε) Ο αγώνας αποτελείται από δύο ηµίχρονα των (20) 

λεπτών το καθένα µε διάλειµµα (10) λεπτών µεταξύ τους. 
Κάθε ηµίχρονο είναι χωρισµένο σε (2) περιόδους των 10 
λεπτών η κάθε µία, µε υποχρεωτική διακοπή 2 λεπτών µεταξύ 
τους. Μετά την λήξη της 1ης περιόδου του Α και Β ηµιχρόνου 
όλοι οι αθλητές των οµάδων θα αντικαθίστανται 
υποχρεωτικά. 

Κάθε παίκτης υποχρεωτικά πρέπει να αγωνισθεί σε δύο 
περιόδους (δύο δεκάλεπτα),µία περίοδο (δεκάλεπτο) στο 1ο 
ηµίχρονο και µία περίοδο(δεκάλεπτο) στο 2ο ηµίχρονο. Σε 
περίπτωση τραυµατισµού, αποβολής, ή όταν παίκτης 

συµπληρώσει (5) προσωπικά φάουλ, θα αντικαθίσταται µε τον 
µικρότερο σε ηλικία παίκτη από τους αναπληρωµατικούς. 

Σε περίπτωση που σωµατείο κατέλθει να αγωνισθεί µε 
λιγότερους από (10) παίκτες τότε κατά τα δεκάλεπτα των 

αλλαγών, οι παίκτες που λείπουν θα αντικαθίσταται µε 
παίκτες µικρότερης ηλικίας. 
 

 
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ  

 
   Στο φύλλο αγώνα, δίπλα από το ονοµατεπώνυµο του αθλητή 
θα πρέπει να αναγράφεται και η ηλικία του (πχ΄ 2002 ή 
2003 ή 2004 κλπ).  
   Στο φύλλο αγώνα στην στήλη όπου σηµειώνονται οι 
συµµετοχές των παικτών δεν θα τίθεται το σύµβολο (Χ) αλλά 
δύο αριθµοί που θα δείχνουν την συµµετοχή του αθλητή στα 
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αντίστοιχα δεκάλεπτα. Παράδειγµα ένας αθλητής αγωνίζεται 
στο 1ο και 3ο δεκάλεπτο. Στην στήλη της συµµετοχής θα 
σηµειωθούν οι αριθµοί (1,3). 

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να στέλνουν στην 
ΕΣΚΑΣΕ τα φύλλα αγώνος.  
 

ΑΡΘΡΟ  5ον :∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 
Στους αγώνες µίνι δικαιούνται συµµετοχής αθλητές 

γεννηθέντες τα έτη 2002 και νεώτεροι.  
 

ΑΡΘΡΟ  6ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 
Η συµµετοχή των αθλητών εκτός των δελτίων είναι 

δυνατόν να γίνει και µε πιστοποιητικά γεννήσεως τα οποία 
θα φέρουν φωτογραφία καθώς και συνηµµένη ιατρική 
γνωµάτευση που θα βεβαιώνει την δυνατότητα του αθλητή να 
αγωνισθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ  7ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ  

 
1. ∆ιαιτητές δεν θα ορίζονται από την ΕΣΚΑΣΕ. 

Χρέη διαιτητή θα κάνουν οι προπονητές των 
σωµατείων εναλλάξ όπου ο προπονητής του 
γηπεδούχου στο 1ο και 3ο δεκάλεπτο και του 
φιλοξενούµενου σωµατείου στο 2ο και 4ο 
δεκάλεπτο. 

2. Εφ όσον υπάρχουν διαθέσιµοι διαιτητές από 
την ίδια πόλη που διεξάγεται ο αγώνας θα 
ορίζονται από την ΕΣΚΑΣΕ. Εάν δεν υπάρχουν 
ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1η παράγραφο του 
ιδίου άρθρου 7ου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  8ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο 

άρθρο 50  των κανονισµών της ΕΟΚ, εκτός και εάν 
αποφασίσει διαφορετικά η επιτροπή πρωταθλήµατος της 
ΕΣΚΑΣΕ. Οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται το 
συντοµότερο δυνατόν και σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί 
από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Λόγω του προαναφερόµενου χαρακτήρα των αγώνων δεν θα 

γίνονται δεκτές ενστάσεις, προσφυγές κλπ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  10ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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Αθλητής που θα αποβληθεί δεν θα συµµετάσχει σε 
κανένα άλλον αγώνα στην συνέχεια. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

 
∆εδοµένου του αναπτυξιακού χαρακτήρα των αγώνων δεν 

θα υπάρχει επίσηµη βαθµολογία. Αντίθετα ασχέτως 

αποτελεσµάτων εφόσον υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα θα 
βραβευτεί η οµάδα που θα παρουσιάσει την καλύτερη εικόνα 
στο γήπεδο όσον αφορά: 

• την συµµετοχή σε όλους τους αγώνες,  

• την µεγαλύτερη σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθµητική 
συµµετοχή των αθλητών σε κάθε αγώνα, 

• τον µη µηδενισµό σε αγώνα,  

• την µη τιµωρία µε τεχνική ποινή αθλητή της,  

• και γενικότερα την επίδειξη φιλάθλου πνεύµατος και 
ευγενούς άµιλλας, µέσα και έξω από τους 
αγωνιστικούς χώρους. 

Το είδος του βραβείου θα σας ανακοινώσουµε αργότερα. 
 

ΑΡΘΡΟ  12ον :Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το ∆Σ της ΕΣΚΑΣΕ 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4049/23-02-2012.  
 

ΑΡΘΡΟ  13ον : ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

 
Τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν τα ίδια τα σωµατεία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΓΕΝΙΚΑ 

 
Υπενθυµίζουµε στα σωµατεία ότι οι αγώνες αυτοί έχουν 

καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, διεξάγονται κυρίως για την 
χαρά της συµµετοχής και για να αγαπήσουν τα νεαρά παιδιά 
ακόµα περισσότερο το άθληµα. 

Ζητούµε την κατανόηση και την συνεργασία όλων των 
παραγόντων σε αυτή την γιορτή  του µπάσκετ. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-16 

 
Προς την ΕΣΚΑΣΕ 

θίσβης 2 Θήβα ΤΘ 110 

 

Σας γνωρίζουµε ότι δηλώνουµε συµµετοχή στους αγώνες 

ΜΙΝΙ Μπάσκετ αποδεχόµενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισµούς 

της ΕΟΚ και τις διατάξεις της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ της 

ΕΣΚΑΣΕ ΠΕΡΙΌ∆ΟΥ 2015-16. 

 

Παραθέτουµε τα στοιχεία συµµετοχής µας. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ……………………………………………………………………………………… 

Ε∆ΡΑ …………………………….∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………… 

ΤΗΛ ………….……………………. ΤΚ ……………………ΠΟΛΗ………………………………………….. 

 

ΓΗΠΕ∆Ο …………………………………………………………………………………ΤΗΛ………………………… 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο …………………………………………………………ΤΗΛ……………………….. 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ…………………………………………………………………………………………………………….. 

Α)  

ΦΑΝΕΛΛΑ Β) 

Α) 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ Β) 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Ονοµ/νυµο          σφραγίδα           ονοµ/νυµο 

υπογραφη          Σωµατειου           υπογραφή                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συµµετοχής να έχει φθάσει στα 
γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ έως την Κυριακή 28/2/16 στη διεύθυνση: 
 

ΕΣΚΑΣΕ -  ΘΙΣΒΗΣ  2 -  ΤΘ  110 -  ΘΗΒΑ  32200 

Φαξ: 22620 25936   email: eskase@ath.forthnet.gr 
  


