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Αξηζκ. Πξση.: 09                                                       Θεζζαινλίθε, 05-01-2023  
 

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ - U15 

Αγωληζηηθήο Πεξηόδνπ 2022/2023 
                          

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο Αζιεηηθνύ Νόκνπ , ησλ Καηαζηαηηθσ́λ ηεο 
Δ.Ο.Κ. & ηεο Δ .ΚΑ.Σ.Θ., ησλ Καλνληζκσ́λ ηεο Δ .Ο.Κ., θαζώο θαη ησλ Γεληθώλ 
Πξνθεξύμεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ .Ο.Κ. θαη ηεο Δ.ΚΑ.Σ.Θ. αγσληζηηθήο 
πεξηόδνπ 2022/2023,  

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 
Τν Τνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15  Δ.ΚΑ.Σ.Θ. αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2022/2023, κε 
ηνπο παξαθάησ ν́ξνπο:  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΜΑΣΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ      
                  ΓΗΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
 
     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Τνπξλνπά Πακπαίδσλ U15 έρνπλ όια ηα ζσκαηεία ηεο 
δύλακεο ηεο Δ.ΚΑ.Σ.Θ.  
 
    Σην Τνπξλνπά Πακπαίδσλ U15 κπνξνύλ όια ηα ζσκαηεία λα ζπκκεηέρνπλ κε δπν 
(2) ή ηξεηο (3) νκάδεο. 
 
    Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ΠΑΙΓΩΝ Β’ δελ κπνξνύλ λα 
ζπκκεηέρνπλ κε ην ίδην ηκήκα θαη ζην Τνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15. 
 

     Οη δεισ́ζεηο ζπκκεηνρέο ησλ Σσκαηεήσλ πξέπεη λα ππνβιεζνπ́λ ζηελ Δ .ΚΑ.Σ.Θ. 
κόλν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ςεθηαθήο δήισζεο ηo αξγόηεξν κέρξη 20/01/2023, εκέξα 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ. Οη δεισ́ζεηο ζπκκεηνρέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεήα πνπ 
πξνβιέπνληαη απν́ ηνλ Γεληθν́ θαλνληζκν́ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγέο δηνξγαλσ́ζεσλ 
ηεο Δ .Ο.Κ. θαζώο επίζεο όλνκα ππεπζύλνπ , ηειέθσλν, ζύλζεζε ΓΣ , e-mail, ΑΦΜ 
ζσκαηείνπ, θσδηθό ΓΓΑ.  

 

Μαδί κε ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα δειώζνπλ θαη ηελ δπλακηθόηεηα ηεο 
νκάδαο ηνπο (1=δπλαηό, 2=κέηξην, 3=αδύλακν). 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

Ο ηξν́πνο δηεμαγσγέο ζα εμαξηεζεή απν́ ηνλ αξηζκν́ ησλ νκάδσλ πνπ ζα δεισ́ζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη ζα ππάξμεη ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πνπ ζα ηνλ πεξηγξάθεη . 

Οη αγσ́λεο ηνπ Σνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15 ζα δηεμάγνληαη ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ.  

Οη όκηινη θαη ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηεζνύλ εγθαίξσο θαη ζα 

θνηλνπνηεζνύλ ζηα ζσκαηεία κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) θαζώο θαη 

κέζα από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.ΚΑ.Σ.Θ. 

Η Δ.ΚΑ.Σ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνγξακκαηηζκνύ θαη εκβόιηκσλ αγσληζηηθώλ 

εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 

Η έλαξμε ηνπ Τνπξλνπά ζα αλαθνηλσζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηελ 

Δ.ΚΑ.Σ.Θ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΧΝΧΝ  

Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε αλνηρηά ή θιεηζηά γήπεδα ζύκθσλα κε ηελ δήισζε 
έδξαο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ ζπκκεηνρήο θαη ε ώξα έλαξμεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ην λωξίηεξo 09:00 θαη ην αξγόηεξν 21:00.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΠΑΛΔ ΑΓΧΝΧΝ  

Ιζρύεη ην άξζξν 3 ηεο Γεληθέο Πξνθέξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΔ 

Σην Σνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15 δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο αζιεηέο πνπ έρνπλ 

θάλεη εγγξαθή ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

Καιαζνζθαίξηζεο θαη έρνπλ εθηππώζεη ην δειηίν ηνπο θαζώο θαη ηελ θάξηα πγείαο 

αζιεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν.4479/2017 θαη ηελ ΚΥΑ ησλ Υπνπξγώλ 

Υγείαο θαη Υθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ. 

Σην Σνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15 δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ζπκκεηνρή αζιεηέο πνπ 

είλαη γελλεκέλνη ηα έηε 2008 & 2009. 

Οη αζιεηέο ησλ νκάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ ηηο εκθαλίζεηο ηωλ νκάδωλ 

ηνπο κε αξηζκνύο από ην 0 έωο ην 99. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΙΣΗΣΔ- ΚΡΙΣΔ   

Οη αγσ́λεο ηνπ Τνπξλνπά ζα δηεμάγνληαη κε έλα (1) Γηαηηεηή & δύν(2) θξηηέο. 

Δθόζνλ ε ΚΔΓ αδπλαηεί λα νξίζεη ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ ηνλ απαξαίηεην 

αξηζκό θξηηώλ ηόηε είλαη εθηθηό λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε κηθξόηεξν αξηζκό. 
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ηελ πεξίπηωζε πνπ ε ΚΔΓ αδπλαηεί λα νξίζεη δηαηηεηέο/θξηηέο, δύλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν αγώλαο κεηά από ζπλελλόεζε ηωλ πξνπνλεηώλ ηεο 

γεπεδνύρνπ/θηινμελνύκελεο νκάδαο νξίδνληαο θάπνην άηνκν ωο 

θξηηή/δηαηηεηή γηα ηελ νκαιή δηεμαγωγή ηνπ αγώλα. 

  

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΧΝ  

Οη νκάδεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην Τνπξλνπά είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκεηέρνπλ κε 

δέθα (10) αζιεηέο θαη’ ειάρηζην. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θάζε 

αγώλα έωο δεθαπέληε (15) αζιεηώλ. 

Σην Σνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15 αλ κία νκάδα ζπκκεηέρεη κε θάησ από δέθα (10) 

αζιεηέο, πεξηζζόηεξεο από κηα (1) θνξά, ηόηε ην ζσκαηείν απνβάιιεηαη από ηνπο 

ππόινηπνπο αγώλεο. 

Σθνπόο ησλ Τνπξλνπά είλαη ε ζπκκεηνρή όιωλ ησλ αζιεηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

 

8.1 - Ο αγώλαο ζην Τνπξλνπά ζα έρεη ζθνξ, ζα αλαγξάθεηαη ζε αγσληζηηθό πίλαθα 

 (ειεθηξνληθό ή όρη) θαη ζα ΄΄παγώλεη΄΄ εάλ εδηαθνξά μεπεξάζεη ηνπο 12 πόληνπο. Οη 

πόληνη ζα  ζπλερίδνληαη λα γξάθνληαη ζην θύιιν αγώλνο  θαη εθόζνλ ε δηαθνξά 

κεησζεί μαλά θάησ από ηνπο 12 πόληνπο ην απνηέιεζκα ζα εκθαλίδεηαη πάιη 

(΄΄μεπάγσκα΄΄). 

  
8.2 - Δπηηξέπεηαη ε πίεζε (MTM Press) ζηα ¾ ηνπ γεπέδνπ (πξνέθηαζε 
 πξνζσπηθήο γξακκήο ειεπζέξσλ βνιώλ). 

8.3 - Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε άκπλαο δώλεο ζε όιν ή ην 

κηζό γήπεδν (zone - zone press). 

  

8.4 - Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεηαβιεηήο άκπλαο (match up zone). 

  

8.5 - Γελ επηηξέπνληαη ηα είδε screen: ζηε κπάια (pick n roll), ρέξη κε ρέξη (hand off). 

  

8.6 - Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ ακπληηθώλ παξαπάλσ από ηξία (3’’) ζηε 

ξαθέηα εθηόο αλ έρεη ζσκαηηθή επαθή κε επηζεηηθό παίθηε. 

  

8.7 - Οπνηαδήπνηε παξάβαζε από ηηο παξαπάλσ ηηκσξείηαη κε αλαλέσζε 14’’ ηεο 

 επηηηζέκελεο νκάδαο. 

  

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ – ΚΤΡΧΔΙ  

Ιζρύεη ην άξζξν 10 ηεο Γεληθέο Πξνθέξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 
2022/2023 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  

Γελ γίλεηαη δεθηή θακία έλζηαζε θαη θακία πξνζθπγή γηα θαλέλα ιόγν. Ο ζθνπόο ησλ 
αγώλσλ είλαη θαζαξά παηδαγσγηθόο θαη σο έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη από όινπο 
ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΣΑΣΑΞΗ - MVP 

Σην Σνπξλνπά ΠΑΜΠΑΙΓΧΝ U15  ζα ππάξρεη ληθεηήο αγώλα αιιά δελ ζα ππάξρεη 

βαζκνινγία. 

 
MVP Αγώλωλ 

Μεηά ην ηέινο ησλ παηρληδηώλ νη πξνπνλεηέο ησλ δύν νκάδσλ ππνρξενύληαη λα 

αλαθνηλώζνπλ ζηνλ θξηηή ηνπ αγώλα ηνπο δύν θαιύηεξνπο αζιεηέο ηεο αληίπαιεο 

νκάδαο. Ο θξηηήο ζα αλαγξάθεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ θύιινπ αγώλα (Φ.Α.) ηα 

νλόκαηα ησλ αζιεηώλ θαη δίπια ζα ππνγξάθνπλ νη πξνπνλεηέο. 

 

AΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Τα έμνδα ηνπ αγώλα (ακνηβή θαη νδνηπνξηθά δηαηηεηώλ, θξηηώλ) ζα δίλνληαη 
ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θαη βαξύλνπλ εμεκηζίαο ηα 
αγσληδόκελα ζσκαηεία.  Καηόπηλ ηα ρξήκαηα ζα επηζηξέθνληαη ζηα ζσκαηεία από ηελ 
Δ.Ο.Κ., ζύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ήδε αλαθνηλσζεί ζρεηηθά. 

Η ακνηβή αλά δηαηηεηή ζα είλαη 10€ θαη αλά θξηηή 5€. 

Σε πεξίπησζε καηαίσζεο ή δηαθνπήο αγώλα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Α΄ εκηρξόλνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηα νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηώλ θαη θξηηώλ πνπ έρνπλ πξνζέιζεη, 

θαηαβάιινληαη από ηελ γεπεδνύρν νκάδα αιιά πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ. 

* Τα έμνδα ησλ αγώλσλ ζα θαηαβιεζνύλ από ηελ ΔΟΚ.  

ΑΡΘΡΟ 14: ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΓΧΝΧΝ:  

Ιζρύεη ην άξζξν 15 ηεο Γεληθέο Πξνθέξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.ΚΑ.Σ.Θ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΧΝΑ – ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΧΝΑ 

Απαγνξεύεηαη ε αλαβνιή αγώλα ή ε αιιαγή ηεο εκέξαο ηνπ αγώλα, κε ηελ αηηηνινγία 
όηη ππάξρεη θαη άιινο αγώλαο ηνπ ζσκαηείνπ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηελ ίδηα εκέξα ή 
ώξα ή ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ Πξνπνλεηή ηεο νκάδαο ή ιόγσ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ θιπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15:ΓΔΝΙΚΑ  

Ιζρύεη ην άξζξν 16 ηεο Γεληθέο Πξνθέξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσληζηηθέο πεξην́δνπ 
2022/2023.  
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** Γηα ηα ζωκαηεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ηνπξλνπά Jr NBA GreeceBasketball League 2023, δηθαηνύληαη 

λα ιάβνπλ ζπκκεηνρή αζιεηέο πνπ είλαη γελλεκέλνη ηα έηε 2009 & 2010. 
  
 

Γηα ην Γ.. ηεο Δ.ΚΑ..Θ. 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 
 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο  Δ.Π. Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΒΒΑ ΛΟΡΣΟ        ΜΙΥΑΛΗ ΜΗΛΙΑΡΑ ΚΛΔΑΝΘΗ ΓΑΛΛΟ 
 

 


