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ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:  803                Αθήνα, 31 Αυγούστου  2018 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΡΟΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018- 19 

 

Η Ε.Σ.Κ.Α. στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράμματος προκηρύσσει ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ, γεννηθέντων 2007 και νεώτεροι, αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 

το οποίο θα διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ έχουν όλα τα  

σωματεία της δυνάμεως της Ε.Σ.Κ.Α.  

1.2. Στα τουρνουά ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ μπορούν τα σωματεία να συμμετέχουν με δύο ή 

τρεις ομάδες κλπ. 

1.3. Οι επιπλέον ομάδες θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους. 

1.4. Στη Β΄ Φάση των τουρνουά θα προκρίνεται μόνο η ομάδα που θα έχει δηλωθεί ως 

πρώτη ομάδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.Κ.Α. το 

αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.  

2.2. Για τη συμμετοχή στο τουρνουά ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ θα εκδοθεί ειδικό έντυπο 

δήλωσης συμμετοχής αξίας σαράντα (40) ευρώ. 

2.3. Θα γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής μόνο με το συγκεκριμένο έντυπο.  

2.4. Τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της 

Ε.Σ.Κ.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (πρωτότυπες).  

Υποβολή δηλώσεων με επιφυλάξεις απαγορεύονται με ποινή αποκλεισμού από τα 

τουρνουά. 

2.5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α. την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 

Νοεμβρίου 2018  και ώρα 16:00. 

2.6. Η έναρξη των τουρνουά είναι την Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018. 
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ΑΡΘΡΟ 3o: ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 

3.1. ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες των τουρνουά θα διεξάγονται ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ και 

απαγορεύεται η αλλαγή της ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών 

υποχρεώσεων του σωματείου ή κωλύματος προπονητή κλπ. 

3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο χωρισμός των ομίλων, ο αριθμός αυτών και οι ομάδες από τις οποίες θα 

αποτελούνται θα γνωστοποιηθούν στα σωματεία την ημέρα της κλήρωσης 

και θα γίνει με κατά τον δυνατόν γεωγραφικά κριτήρια. 

Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό δηλώσεων 

συμμετοχής και θα κοινοποιηθεί στις ομάδες με έγγραφο συμπληρωματικής 

προκήρυξης μετά την κλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4o:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 

4.1. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των σωματείων σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

4.2. Κάθε σωματείο οφείλει να δηλώσει γήπεδο ανοιχτό ή κλειστό με ώρα έναρξης το 

νωρίτερο 09:00 πμ και το αργότερο 21:00 μμ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5o: ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1. Για τις ανάγκες των τουρνουά θα χρησιμοποιηθεί συνθετική ή δερμάτινη μπάλα  ΝΙΚΕ 

No 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 6o:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

6.1. Στα τουρνουά δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που έχουν δελτίο αθλητικής 

ταυτότητας και κάρτα υγείας αθλητού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισμού. 

6.2. Στο ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν  

από 1-1-2007 και νεότεροι. 

6.3 Οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά στις εμφανίσεις τους, 

αριθμούς από το 4 έως και το 99. 

6.4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία γιατρού κατά την 

διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7o:  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

7.1. Η διαιτησία και γραμματεία του αγώνα ορίζεται από την Ε.Σ.Κ.Α. 
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      Οι αγώνες των τουρνουά θα γίνονται με ένα διαιτητή και ένα κριτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o:  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

8.1. Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο τουρνουά είναι υποχρεωμένες να 

συμμετέχουν με δώδεκα αθλητές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από μία ομάδα 

δωδεκάδας σε κάποιο αγώνα, η ομάδα αυτή χάνει τον αγώνα με μηδενισμό, ο 

οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου με 20-00. 

Ο συγκεκριμένος αγώνας όμως θα διεξάγεται κανονικά, προκειμένου να μην   

¨εισπράξουν¨ οι αθλητές και των δύο ομάδων το ¨κόστος¨ από τυχούσα παράλειψη  

παραγόντων. Ο μηδενισμός γίνεται από την Ε.Σ.Κ.Α. και όχι στο γήπεδο. 

8.2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σε κάθε αγώνα μέχρι δέκα πέντε αθλητών. 

8.3. Κάθε αθλητής σωματείου δικαιούται να συμμετέχει μόνο με μια αγωνιστική ομάδα 

ΠΡΟΜΙΝΙ την ίδια ημερολογιακή ημέρα. Σε περίπτωση που αθλητής συμμετάσχει 

με δύο ομάδες την ίδια ημερολογιακή ημέρα η Ε.Σ.Κ.Α. θα μηδενίσει και τις δύο 

ομάδες στους συγκεκριμένους αγώνες που συμμετείχε ο αθλητής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙEΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ 

9.1. Ο αγώνας των τουρνουά θα διαρκεί συνολικά 40 (σαράντα) λεπτά χωρισμένος 

σε (5) πέντε 8λεπτα. Τα τρία (3) πρώτα 8λεπτα θα αποτελούν το Α΄ ημίχρονο 

και τα υπόλοιπα δύο (2) το Β΄ ημίχρονο. 

Στα τέσσερα (4) πρώτα 8λεπτα, ο χρόνος σταματά ΜΟΝΟ στις ελεύθερες 

βολές και στα time-out, ενώ ΜΟΝΟ για το τελευταίο λεπτό κάθε 8λέπτου από 

τα παραπάνω ο χρόνος σταματάει ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Στο πέμπτο (5ο) 8λεπτο,ο 

χρόνος σταματάει ΚΑΝΟΝΙΚΑ καθ΄όλη την διάρκειά του.  

9.2 Οι ομάδες των τουρνουά  είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε αθλητή τους 

για τουλάχιστον ένα 8λεπτο σε κάθε αγώνα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για 

τους επιπλέον δικαιούμενους συμμετοχής αθλητές παρά ΜΟΝΟ για τους δώδεκα 

(12).  

9.3. Συγκεκριμένα τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές που θα αντικατασταθούν 

από τους υπόλοιπους πέντε (5), στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις 

συμπληρωθεί το πρώτο 8λεπτο. 

9.4. Οι δύο αθλητές που θα απομένουν για να συμπληρωθεί η δωδεκάδα, θα 

συμμετάσχουν στο τρίτο οκτάλεπτο. 

9.5. Κατά την διάρκεια των δύο (2) πρώτων 8λέπτων, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση 

αθλητών παρά μόνο σε περίπτωση τραυματισμού ή αποβολής,  με αθλητή που  δεν 

έχει συμμετάσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

9.6. Στο τρίτο 8λεπτο επιτρέπονται αλλαγές μόνο στους αθλητές που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και παίζουν για δεύτερο 8λεπτο. Στο τέταρτο και πέμπτο 8λεπτο  οι 

αλλαγές επιτρέπονται σε όλους.   
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9.7. Ο προπονητής της κάθε ομάδας δικαιούται δύο time out  καθ΄όλη την διάρκεια του 

αγώνα. 

 

9.8. Σε περίπτωση παράτασης αυτή θα έχει  διάρκεια 4 λεπτά καθαρού χρόνου με 

δικαίωμα αλλαγών και ένα time out.  

9.10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

9.10.1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση  οποιαδήποτε μορφής άμυνας ζώνης 

και πίεσης σε όλο το γήπεδο. (full court  press & zone press, 

man to man press). 

9.10.2. Απαγορεύονται όλων των ειδών τα screen (στη μπάλα, pick & roll, 

μακριά απ αυτή και τα screen χέρι-χέρι/hand off ). 

9.10.3. Επιτρέπεται μόνον προσωπική άμυνα (man to man) στο μισό γήπεδο  

ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ.   

  9.10.4.  Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 30''. 

9.10.5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω αναφερόμενα ο   

διαιτητής του αγώνα, οφείλει να κάνει μία παρατήρηση στο 

προπονητή της ομάδας που δεν τηρεί τον κανονισμό και αν εκείνος 

δε συμμορφωθεί, τότε ο αγώνας θα διακόπτεται και θα δίνονται δύο 

ελεύθερες βολές στην αντίπαλη ομάδα και κατοχή μπάλας , όσες 

φορές και να συμβεί αυτό.   

9.11. Για τους  αγώνες που θα διεξάγονται στα  κλειστά γήπεδα από το σημείο που 

η  διαφορά του σκορ θα ξεπερνά τους 40 πόντους και πλέον, η γραμματεία οφείλει 

να μην περνά στον ηλεκτρονικό πίνακα άλλους πόντους και η αναγραφή θα γίνεται 

μόνο στο φύλλο αγώνος.   

9.12. Οι προπονητές της κάθε ομάδας, στο τέλος του κάθε αγώνα, υποχρεούνται να 

αναγράφουν στο πίσω μέρος του φύλλου αγώνα, τους δύο διακριθέντες αθλητές της 

αντιπάλου ομάδας (MVP). 

 

ΑΡΘΡΟ 10o:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

10.1. Οι ενστάσεις και οι προσφυγές απαγορεύονται εκτός των περιπτώσεων 

πλαστοπροσωπίας ή αντικανονικής συμμετοχής αθλητού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1. Για τα τουρνουά ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ θα υπάρξει βαθμολογία βάσει του κανονισμού 

πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Κ.Α. 

11.2. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.2 (όπως αυτή 

τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων, που έδωσε ομάδα που 

υποβιβάσθηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από 

την συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από την 
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συμπλήρωση του Α΄ γύρου του οικείου πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται 

υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής  

 

περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεσθεί κατά την διάρκεια 

του Β΄ γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του Α΄ γύρου παραμένουν 

ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού 

πίνακα της αγωνιστικής περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις 

περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν ν΄ αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με 

μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του 

χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις. 

    

 ΑΡΘΡΟ  12o:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

12.1. Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να διαφυλάξουν το 

κύρος του τουρνουά  σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Πρωταθλημάτων.  

12.2. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά  υποχρεώνονται να καταβάλουν, 

πριν την έναρξη των εντός έδρας αγώνων τους  σε κάθε κριτή το ποσό των 

(8)  οκτώ ευρώ (ως οδοιπορικά) και στον διαιτητή το ποσόν των (12) δώδεκα 

ευρώ (ως οδοιπορικά). Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το 

γηπεδούχο σωματείο τα οδοιπορικά κριτή-διαιτητή το γηπεδούχο σωματείο 

μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. 

12.3. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα μέχρι την λήξη του Α΄ ημιχρόνου για 

οποιονδήποτε λόγο, τα οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών  που έχουν προσέλθει, 

καταβάλλονται από την γηπεδούχο ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά 

την επανάληψη του αγώνα τα οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών καταβάλλονται 

και πάλι από το γηπεδούχο σωματείο αλλά ολόκληρο το  ποσόν των οδοιπορικών.

  

12.4. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα μετά την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου για 

οποιονδήποτε λόγο, τα οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, 

καταβάλλονται από την γηπεδούχο ομάδα στο ακέραιο και στην επανάληψη του 

αγώνα καταβάλλεται από την γηπεδούχο ομάδα το ήμισυ του ποσού των 

οδοιπορικών.  

 

ΑΡΘΡΟ  13ο:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

13.1. Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα ή η αλλαγή της ημέρας του αγώνα, με την 

αιτιολογία ότι υπάρχει και άλλος αγώνας του σωματείου οποιουδήποτε 

τμήματος την ίδια ημέρα ή ώρα ή λόγω κωλύματος του Προπονητή της 

ομάδας ή λόγω σχολικών εκδρομών κλπ  . 

13.2. Για την διακοπή αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του Κανονισμού 

Πρωταθλημάτων όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96. 

13.3. Επισημαίνεται ότι το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να παραλάβει από 

την Ένωση επικυρωμένη φωτοτυπία του φύλλου αγώνα του διακοπέντος αγώνα. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΓΕΝΙΚΑ 

14.1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του τουρνουά και που δεν 

προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει 

ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α. 

14.2. Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης της άδειας 

τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Πρωταθλήματος μέσω του οιουδήποτε 

δημόσιου ή ιδιωτικού τηλεοπτικού μέσου (τηλεόραση, διαδικτυακούς τόπους 

internet κλπ) 

14.3. Η οιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από 

όλα τα Μ.Μ.Ε., (τηλεόραση, διαδικτυακούς τόπους ιinternet κλπ) αλλά και η ιδιωτική 

βιντεοσκόπηση τους, θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισής του Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Κ.Α. μετά από υποβολή εγγράφου σχετικού αιτήματος (δηλαδή παραλαβή από 

την Ε.Σ.Κ.Α ειδικής άδειας η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να επιδεικνύεται πριν 

την έναρξη του αγώνα στο γηπεδούχο σωματείο). 

14.4. Τα σωματεία έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την εφαρμογή της ως άνω 

διάταξης. Η με υπαιτιότητα αθλητικού σωματείου παράβαση της ρύθμισης αυτής θα 

έχει ως έννομη συνέπεια την επιβολή κατ΄ αυτού ποινής διεξαγωγής τεσσάρων (4) 

αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και σε περίπτωση υποτροπής την επιβολή 

αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα της ομάδα του την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.  

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ         Γ.ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 

 

 

  


