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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6269 ΚΟΖΑΝΗ, 04 Απριλίου 2022

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ,

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις: του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με
μεταγενέστερους Νόμους (3057/2002, 3207/2003, 3262/2004 ΚΑΙ 4049/2014), της Γενικής Προκήρυξης των
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. Αθλητικής Περιόδου 2021-2022, του Καταστατικού και των Κανονισμών της
Ε.Ο.Κ., των Κανονισμών Παιδιάς της FIBA, του Κανονισμού Διαιτησίας, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.,
καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022, η
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ

Αθλητικής Περιόδου 2021-2022, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο: «ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ»
Στα Τουρνουά Παμπαίδων και ΜΙΝΙ Παίδων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., αθλητικής περιόδου 2021-2022, δικαιούνται με
βάση τις δηλώσεις τους να πάρουν μέρος ΔΩΔΕΚΑ (12) και ΔΕΚΑ (10) Σωματεία αντίστοιχα που δήλωσαν
συμμετοχή, είναι αναγνωρισμένα από την Ε.Ο.Κ. και έχουν εγγραφεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Μετά τις δηλώσεις, τα
Σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι τα εξής:

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ (2 Συμμετοχές) – ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ –
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ –
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ – ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ: ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ –
ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης των Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ ορίζεται από τις 16 Απριλίου 2022.

ΑΡΘΡΟ 3ο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ»
Τα Σωματεία και στα δύο Τουρνουά, θα χωριστούν σε δύο Ομίλους κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια. Σε κάθε
Όμιλο, θα αγωνισθούν μεταξύ τους όλοι με όλους σε έναν (1) Γύρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
καταρτισθεί. Μετά το πέρας των αγώνων του Ομίλου, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων αξιολογώντας τα
Σωματεία, θα ορίσει επιλεγμένους αγώνες με τις Ομάδες του άλλου Ομίλου, έχοντας ως γνώμονα τις
καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές. Λόγω της στενότητας των γηπέδων και του μικρού αριθμού
Διαιτητών, οι αγωνιστικές θα ορίζονται αν απαιτηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα ή θα ορίζονται αγώνες μόνο
του ενός Ομίλου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των
Σωματείων αλλά και τη διαθεσιμότητα των Γυμναστηρίων. Δεν θα ανακοινώνονται αποτελέσματα και
βαθμολογίες από την Ένωση, λόγω του αναπτυξιακού και μόνο χαρακτήρα που έχει το συγκεκριμένο
τουρνουά και ο βασικός στόχος είναι η υποχρεωτική συμμετοχή με αρκετό αγωνιστικό χρόνο όλων των
αθλητών σε όλους τους αγώνες. Επίσης τα Φ.Α. θα συμπληρώνονται μόνο σε ένα αντίγραφο το οποίο θα
αρχειοθετείται στην Ένωση, καθώς δεν πρέπει να δίνεται έμφαση σε ατομικές επιδόσεις των αθλητών σε αυτά
τα τουρνουά. Τονίζεται δε ότι, απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους προπονητές, οποιασδήποτε
μορφής ΑΜΥΝΑΣ ΖΩΝΗΣ (απλής, σύνθετης κλπ), και η οποιαδήποτε μορφή ZONE PRESS. Σε περίπτωση
εφαρμογής αυτών των ειδών άμυνας, οι διαιτητές στην πρώτη παρατήρηση χρεώνουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με
τεχνική ποινή τον πάγκο της ομάδος και κάνουν σαφή προειδοποίηση στον προπονητή της. Σε περίπτωση
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δεύτερης παρατήρησης από τους Διαιτητές, ο αγώνας θα διακόπτεται και θα μηδενίζεται το συγκεκριμένο
Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 4ο: «ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ»
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες της MOLTEN
μεγέθους size -6 και στα δύο ΤΟΥΡΝΟΥΑ, μη εφαρμοζόμενης της Παρ. 4 του Άρθρου 37 του Κανονισμού της
Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: «ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ»
Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΔΥΜ εγκρίνει τους αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και το Ν. 4049/2012
(Άρθρο 22). Οι Άδειες διεξαγωγής αγώνων εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. με μέριμνα των
Γηπεδούχων Σωματείων.
 Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει Κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής

θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου,
υπογεγραμμένο από το όργανο Διοίκησης αυτού. Σε περίπτωση που Σωματείο, αδυνατεί να εξασφαλίσει
κλειστό γήπεδο σαν έδρα του και αφού εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εύρεσης, οι αγώνες του θα
τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. και τα όποια έξοδα γηπέδου, αν υπάρχουν,
θα επιβαρύνουν το Σωματείο.

 Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία, να προσθέσει και άλλα που
πληρούν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος και στα οποία ορίζονται και θα
τελούνται αγώνες Σωματείων, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο
της έδρας τους.

 Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας το επόμενο
Σαββατοκύριακο, και αφού έχει γνωστοποιηθεί το αργότερο ως την Τετάρτη και ώρα 14.00 στην
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας θα τελεσθεί την ίδια αγωνιστική, εάν είναι δυνατόν,
σε άλλο κλειστό γήπεδο, που θα ορισθεί από αυτήν.

 Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να μεριμνά για την έγκαιρη λήψη άδειας διεξαγωγής των εντός
έδρας αγώνων του από τις αρμόδιες αρχές και είναι υπεύθυνο για την λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων που επιβάλλουν οι κανονισμοί. (Άρθρο 31 § 4).

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΔΙΑΣ ΟΠΩΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ FIBA – ΕΟΚ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ).

Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από ΟΚΤΩ (8) ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ και έως ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) κατά ΜΕΓΙΣΤΟ
αθλητές, συνολικά 21 άτομα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου διαθέσιμες  για τα μέλη της ομάδας,
αναπληρωματικούς/ές παίκτες/τριες και το επιτελείο της ομάδας). Η γηπεδούχος ομάδα κάθεται αριστερά
της γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα κάθεται δεξιά της.

ΑΡΘΡΟ 6ο: «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ»
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Στο Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2008 και 2009

και εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον οκτώ (8), έως τέσσερις (4) γεννηθέντες το 2010.
 Στο Τουρνουά ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2010 και 2011

και εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον οκτώ (8), έως τέσσερις (4) γεννηθέντες το 2012.
Κάθε Σωματείο πρέπει να αναγράφει στο Φύλλο Αγώνα κατ’ ελάχιστο ΟΚΤΩ (8) Αθλητές, ενώ έχει το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα μέχρι και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) αθλητές.
1. Οι ΑΘΛΗΤΕΣ, που πρόκειται να συμμετέχουν στο Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, πρέπει να έχουν Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Ο.Κ. και να διαθέτουν ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ υπογεγραμμένες και θεωρημένες από
ΓΙΑΤΡΟ. Τυχόν αθλητές που δεν θα διαθέτουν Δελτίο, δεν δύναται να δηλωθούν στο φύλλο αγώνα και κατά
συνέπεια δεν δικαιούται συμμετοχής στον αγώνα.
2. Οι ΑΘΛΗΤΕΣ, που πρόκειται να συμμετέχουν στο Τουρνουά ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ, μπορούν να αγωνιστούν είτε
έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Ο.Κ. και ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, είτε ΜΟΝΟ με ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ που θα είναι
σφραγισμένη από το Σωματείο και θεωρημένη από ΓΙΑΤΡΟ.

ΑΡΘΡΟ 7ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ»
Α. Για τη διεξαγωγή του Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ θα ισχύουν οι κάτωθι Κανονισμοί:
1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι συνολικά για ΕΞΙ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ (8’), εκ των οποίων τα ΠΕΝΤΕ (5’) πρώτα
λεπτά κάθε οκταλέπτου θα είναι μεικτός χρόνος και τα τελευταία ΤΡΙΑ (3’) θα είναι καθαρός χρόνος. Η
αλλαγή του Ημιχρόνου θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του Τρίτου ΟΚΤΑΛΕΠΤΟΥ. Στο πέρας των πέντε 5’
του μικτού χρόνου θα σταματά ο χρόνος και θα γίνεται TIME OUT 40’’ και αλλαγές αθλητών.
2. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να μη χρησιμοποιούν αθλητή μετά από διακοπή για αλλαγές ή στο τέλος
του ΟΚΤΑΛΕΠΤΟΥ, εφόσον διαθέτουν στη σύνθεση τους από ΔΕΚΑ Αθλήτριες και πάνω. Σε περίπτωση που
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διαθέτουν λιγότερους από ΔΕΚΑ αθλητές, απαγορεύεται ρητά η χρήση αθλητή για περισσότερα από ΟΚΤΩ
(8’) λεπτά συνεχόμενα. Τα Σωματεία, είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν όλους τους αθλητές που είναι
δηλωμένοι στο Φ.Α. για χρονική διάρκεια ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΩΝ μεικτού χρόνου ΚΑΙ ΔΥΟ (2)
ΤΡΙΛΕΠΤΩΝ καθαρού χρόνου, δηλαδή η συνολική συμμετοχή των αθλητών κατ’ ελάχιστον θα ανέρχεται σε
ΔΕΚΑΕΞΙ (16’) ΛΕΠΤΑ. Επιτρέπεται αλλαγή αθλητή μέσα στο μικτό ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ ή καθαρό ΤΡΙΛΕΠΤΟ, μόνο για
λόγους υγείας (π.χ. τραυματισμός). Επίσης, απαγορεύεται χρόνος συμμετοχής αθλητή για πάνω από
συνολικά ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ ή (32’) ΛΕΠΤΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα, έστω και αν η συμμετοχή του δεν
είναι συνεχόμενη.
3. Στο τουρνουά, ισχύουν οι κανόνες για χρόνο επίθεσης (24’’) δευτερολέπτων και διέλευση από το Κέντρο
του γηπέδου (8’’) δευτερολέπτων.
4. Το σκορ θα ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ στον Ηλεκτρονικό Πίνακα ΚΑΘΕ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Θα συμπληρώνεται
μόνο ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του Φύλλου Αγώνος, το οποίο θα παραδίδεται στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
5. Απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους Προπονητές, οποιασδήποτε μορφής ΑΜΥΝΑΣ ΖΩΝΗΣ (απλής,
σύνθετης κλπ), και η οποιαδήποτε μορφή ZONE PRESS. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτών των ειδών άμυνας,
οι διαιτητές στην πρώτη παρατήρηση χρεώνουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με τεχνική ποινή τον πάγκο της ομάδος και
κάνουν σαφή προειδοποίηση στον προπονητή της. Σε περίπτωση δεύτερης παρατήρησης από τους
Διαιτητές, ο αγώνας θα διακόπτεται και θα μηδενίζεται το συγκεκριμένο Σωματείο. Απαγορεύεται το πιεστικό
MAN TO MAN στο μισό γήπεδο της Επίθεσης της κάθε Ομάδας. Σε αυτό το μισό του γηπέδου επιτρέπεται
μόνο άμυνα με τα πόδια του αμυντικού, χωρίς κλέψιμο της μπάλας. Επιτρέπεται αυτή η μορφή Πίεσης (ΜΑΝ
ΤΟ ΜΑΝ) στο μισό γήπεδο της ΑΜΥΝΑΣ της κάθε Ομάδας.
6. Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (WEAK SIDE) μόνο εάν ο αμυντικός έχει το ΠΟΛΥ ΕΝΑ
ΠΟΔΙ που πατά εντός της ρακέτας. Η βοήθεια στην δυνατή πλευρά της επίθεσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε κάθε
περίπτωση.
7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα SCREEN στη μπάλα και χέρι με χέρι. Επιτρέπονται τα SCREEN μακρυά από τη μπάλα
και οι παγίδες μόνο στο ΜΙΣΟ ΓΗΠΕΔΟ της κάθε Άμυνας. Προπονητές και Διαιτητές θα προσπαθούν
συνεχώς στην εμπέδωση των ανωτέρω από τους αθλητές.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι για τη διαφύλαξη του κύρους του Τουρνουά, θα ελέγχεται συνεχώς η τήρηση των
ανωτέρω Κανονισμών.
Β. Για τη διεξαγωγή του Τουρνουά ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ θα ισχύουν οι κάτωθι Κανονισμοί:
1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι συνολικά για ΔΕΚΑ ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΑ (4’) καθαρού χρόνου. Η αλλαγή του
Ημιχρόνου θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του Πέμπτου ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΟΥ.
2. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να μην χρησιμοποιούν αθλητή για  δεύτερο συνεχόμενο ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΟ,
εφόσον διαθέτουν στη σύνθεση τους από ΔΕΚΑ Αθλητές και πάνω. Σε περίπτωση που διαθέτουν λιγότερους
από ΔΕΚΑ αθλητές, απαγορεύεται ρητά η χρήση αθλητή σε ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΟ. Τα Σωματεία,
είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν όλους τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στο Φ.Α. για χρονική
διάρκεια ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΩΝ ή (12) ΛΕΠΤΩΝ (συνιστάται εάν οι αθλητές είναι έως δώδεκα
η ελάχιστη διάρκεια να ανέλθει στα 16’). Επιτρέπεται αλλαγή αθλητή μέσα στο ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΟ, μόνο για λόγους
υγείας (π.χ. τραυματισμός). Επίσης, απαγορεύεται χρόνος συμμετοχής αθλητή για πάνω από ΕΠΤΑ (7)
ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα, έστω και αν η συμμετοχή του δεν είναι συνεχόμενη.
3. Στο τουρνουά, ισχύουν οι κανόνες για χρόνο επίθεσης (30’’) δευτερολέπτων καθώς δεν θα κρατιέται
24άρι και διέλευση από το Κέντρο του γηπέδου (10’’) δευτερολέπτων.
4. Το σκορ θα ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ στον Ηλεκτρονικό Πίνακα ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΛΕΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Θα συμπληρώνεται
μόνο ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του Φύλλου Αγώνος, το οποίο θα παραδίδεται στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
5. Απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους προπονητές, οποιασδήποτε μορφής ΑΜΥΝΑΣ ΖΩΝΗΣ (απλής,
σύνθετης κλπ), και η οποιαδήποτε μορφή ZONE PRESS. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτών των ειδών άμυνας,
οι διαιτητές στην πρώτη παρατήρηση χρεώνουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με τεχνική ποινή τον πάγκο της ομάδος και
κάνουν σαφή προειδοποίηση στον προπονητή της. Σε περίπτωση δεύτερης παρατήρησης από τους
Διαιτητές, ο αγώνας θα διακόπτεται και θα μηδενίζεται το συγκεκριμένο Σωματείο. Απαγορεύεται το πιεστικό
MAN TO MAN στο μισό γήπεδο της Επίθεσης της κάθε Ομάδας. Σε αυτό το μισό του γηπέδου επιτρέπεται
μόνο άμυνα με τα πόδια του αμυντικού, χωρίς κλέψιμο της μπάλας. Επιτρέπεται αυτή η μορφή Πίεσης (ΜΑΝ
ΤΟ ΜΑΝ) στο μισό γήπεδο της ΑΜΥΝΑΣ της κάθε Ομάδας.
6. Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (WEAK SIDE) με την υποχρέωση ο αμυντικός να ΜΗΝ έχει
πόδι που να πατά εντός της ρακέτας. Η βοήθεια στην δυνατή πλευρά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ σε κάθε
περίπτωση.
7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα SCREEN στη μπάλα και χέρι με χέρι και οι παγίδες σε ΟΛΟ το μήκος και πλάτος του
Γηπέδου. Επιτρέπονται τα SCREEN μακρυά από τη μπάλα. Προπονητές και Διαιτητές θα προσπαθούν
συνεχώς στην εμπέδωση των ανωτέρω από τους νεαρούς αθλητές.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι για τη διαφύλαξη του κύρους του Τουρνουά, θα ελέγχεται συνεχώς η τήρηση των
ανωτέρω Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 8ο: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ»
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Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία, οφείλουν να καταθέτουν μαζί με τις Κάρτες Υγείας των αθλητών τους στη
Γραμματεία και την κάρτα του Προπονητή τους εφόσον τη διαθέτει, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον
κανονισμό των Προπονητών.
 Οι τυχόν οικονομικές διαφορές μεταξύ Προπονητών και Σωματείων επιλύονται από την ΕΕΟΔ της Ε.Ο.Κ.
Οι προπονητές θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σχολαστικά, όσα ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στο Άρθρο 7, καθώς ο
σκοπός του Τουρνουά δεν είναι τα αποτελέσματα και η νίκη στα παιχνίδια, αλλά η συμμετοχή όλων των
αθλητών και η μη εξειδίκευση σε θέσεις, αλλά οι αθλήτριες να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον σε δύο-τρεις
θέσεις. Σκοπός του προπονητή είναι να εστιάζει στα θετικά και να αποφεύγονται αρνητικοί σχολιασμοί
παιδιών. Βασική υποχρέωση του κάθε Προπονητή είναι να υποδείξει ΔΥΟ Αθλητές της αντίπαλης ομάδας
ως MVP-1 και MVP-2, οι οποίοι θα αναγράφονται στο πίσω μέρος του Φ.Α. από τη Γραμματεία και θα
υπογράφονται από τους δύο αντίπαλους Προπονητές. Ο Προπονητής οφείλει να μην αναφέρει τίποτα σε
κανέναν άλλο παράγοντα του αγώνα πλην της Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο: «ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ»
1. Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το Άρθρο 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., ή που

επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας βίας. Αιτήματα Σωματείων, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων μόνο σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί εγγράφως,
νομίμως υπογεγραμμένα και τουλάχιστον έως την Τρίτη ώρα 14.00 για τους αγώνες της ερχόμενης
αγωνιστικής.

2. Σε περίπτωση που οι Εθνικές ομάδες ή τα διάφορα κλιμάκια, ή Μικτές ομάδες της Ένωσης, απασχολούν
αθλητές των Σωματείων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην
αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνον όσους είναι
απαραίτητο και που θα τελεσθούν στην συνέχεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους
Κανονισμούς, αρκεί με την αναβολή αυτή να μην τίθεται θέμα αξιοπιστίας των ίσων, προς όλα τα
Σωματεία, όρων διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

3. Οποιοδήποτε αίτημα για την ημέρα ή την ώρα διεξαγωγής αγώνα, θα υποβάλλεται αιτιολογημένο με
επίσημο έγγραφο του Σωματείου (Σφραγίδα και Υπογραφή Προέδρου), με fax ή ηλεκτρονική μορφή
ανυπερθέτως μέχρι την Τρίτη και ώρα 14:00. Αιτήματα αναβολής αγώνων θα εξετάζονται από την
Επιτροπή Πρωταθλημάτων, μόνο αν γίνονται με την προαναφερθείσα διαδικασία.

4. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, δεν θα τίθενται ως αιτήματα αναβολής αγώνων, οι απουσίες
αθλητών/τριών σε σχολικές ή άλλες εκδρομές, καθώς και λόγοι ασθένειας (πλην πανδημίας),
οποιουδήποτε αριθμού αθλητών/τριών.

5. Για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος, ενδέχεται να ορισθούν από την Επιτροπή ακόμη και
ΔΥΟ (2) αγώνες το ίδιο Σαββατοκύριακο. Οι μέρες και ώρες αγώνων θα οριστικοποιούνται Πέμπτη βράδυ,
εφόσον έχουν προηγηθεί ορισμοί Διαιτητών των Εθνικών Κατηγοριών, οπότε και θα ανακοινώνονται στο site
της Ένωσης. Κανένα τηλεφωνικό αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο: « ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ»
Δεν θα γίνεται δεκτή καμία ένσταση ή/και προσφυγή για κανένα λόγο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να
λειτουργούν με το παιδαγωγικό κριτήριο των αθλητριών.
Ποινές Προπονητών και παραγόντων θα ισχύουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 11ο: «ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ»
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο Άρθρο 7ο της Γενικής Προκήρυξης, στην παρούσα και σε όλους
τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 12ο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
1. Έξοδα Διαιτησίας

α) Η αμοιβή των διαιτητών, επιβαρύνει εξίσου τα αγωνιζόμενα σε κάθε αγώνα Σωματεία 8,00€, ανά διαιτητή
σε κάθε αγώνα.
β) Η μετακίνησή τους καθώς και η ημεραργία θα βαρύνουν εξίσου τα αγωνιζόμενα σε κάθε αγώνα Σωματεία

και θα καταβάλλονται από αυτά με συντελεστή 0,20 ευρώ/χλμ., επί την απόσταση εις διπλούν.
Οι ανωτέρω αμοιβές θα καταβάλλονται από τα αγωνιζόμενα ΣΩΜΑΤΕΙΑ αφού τους επιδοθούν τα
παραστατικά είσπραξης από τον Α’ Διαιτητή προ της ενάρξεως των παιχνιδιών. Σε περίπτωση που κάποιο
Σωματείο δεν καταβάλλει το τίμημα που του αντιστοιχεί, και παρέλθει 15λεπτο από την καθορισμένη ώρα
έναρξης του αγώνα, το Σωματείο θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και αυτός θα κατακυρώνεται με 20-
0 στο έτερο Σωματείο που εκπλήρωσε την οικονομική του υποχρέωση κανονικά. Αν και τα δύο ΣΩΜΑΤΕΙΑ δεν
καταβάλουν το τίμημα που τους αντιστοιχεί,  και παρέλθει το 15’λεπτο από την καθορισμένη ώρα έναρξης
του αγώνα, θα μηδενίζονται και τα δύο Σωματεία στο συγκεκριμένο αγώνα.

2. Έξοδα Βοηθών
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α) Οι αμοιβές και οι μετακινήσεις των Βοηθών των αγώνων, θα βαρύνουν εξίσου τα αγωνιζόμενα Σωματεία,
(5,00€ ανά κριτή, ανά αγώνα και 0,20 ευρώ/χλμ. εφόσον υπάρχει μετακίνηση). Τα ποσά θα καταβάλλονται
στον Α’ Διαιτητή μαζί με τα έξοδα Διαιτησίας.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του για δύο αγώνες του Πρωταθλήματος, ή
(τρεις συνολικώς σ’ όλα τα τμήματά του), θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.
Επισημαίνεται ότι με βάση απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., μετά το πέρας της Αγωνιστικής Περιόδου, θα σταλεί
συγκεντρωτική Κατάσταση των αγώνων των αναπτυξιακών Τουρνουά, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα
Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: «ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ»
Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα Σωματεία η υποχρέωσή τους για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των
αγώνων, με δική τους μέριμνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γιατρός αγώνα, μετά την παρέλευση των 15’,ο
Α’ Διαιτητής θα κλείνει το Φ.Α. με μηδενισμό του Γηπεδούχου Σωματείου.

ΓΕΝΙΚΑ
 Όλες οι Διοργανώσεις, στις οποίες μετέχει το Σωματείο, πρέπει να έχουν Έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή

τα Δ.Σ. των ΕΝΩΣΕΩΝ/Τ.Ε..
 Το Γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο αντίπαλο

(φιλοξενούμενο) σωματείο για την μαγνητοσκόπηση του μεταξύ τους αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο.
 Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Τουρνουά και που δεν προβλέπεται από τους

Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει
ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

 Σε περίπτωση που με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. υπάρξει διαφοροποίηση σε
οποιοδήποτε θέμα, τότε απαράβατα θα ισχύσει αυτό που αναφέρεται και επιτάσσεται από την Ε.Ο.Κ. .

 Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι Διεθνείς Κανονισμοί, μέχρι την έναρξη των Πρωταθλημάτων, τότε
θα ισχύουν οι νέες διατάξεις αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ
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