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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ & ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

Τα άρθρα 8.1,9.2, 9.3, 9.4  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ της 

σχετικής Προκήρυξης του Τουρνουά Παμπαίδων Β’ «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.» 

Και τα άρθρα 9.1, 10.2, 10.3, 10.4 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ της σχετικής Προκήρυξης του Τουρνουά Μίνι 

Αγοριών- Κοριτσιών «Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στα τουρνουά είναι 

υποχρεωμένες να συμμετέχουν με δώδεκα αθλητές για τα αγόρια και δέκα 

αθλήτριες για τα κορίτσια» 

Τροποποιούνται ως εξής: 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’  

8.1«Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο τουρνουά είναι υποχρεωμένες 

να συμμετέχουν με δέκα αθλητές. Σε περίπτωση μη 

συμπλήρωσης από μία ομάδα δεκάδας σε κάποιο αγώνα, η 

ομάδα αυτή χάνει τον αγώνα με μηδενισμό, ο οποίος 

κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου με 20-00.» 

9.2.  Οι ομάδες του τουρνουά  είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε 

αθλητή τους για τουλάχιστον ένα οκτάλεπτο (8΄) σε κάθε αγώνα. 

Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές που θα 

αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) αθλητές στην 

υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο (8΄) 

οκτάλεπτο, και ούτω καθεξής για τους υπόλοιπους αθλητές (επιπλέον 

της δεκάδας) στα υπολοιπόμενα 8λεπτα. 

9.3. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση αθλητών παρά μόνο σε περίπτωση 

τραυματισμού ή αποβολής, με αθλητή που δεν έχει συμμετάσχει μέχρι 

εκείνη τη στιγμή. Με συμμετοχή δεκάδας αθλητών, από το 2ο 



οκτάλεπτο (8΄) και μετά, η αντικατάσταση αθλητή εννοείται ότι 

επιτρέπεται με αθλητή που έχει συμμετάσχει. 

9.4. Οι αλλαγές επιτρέπονται όταν όλοι οι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 

υποχρεωτικό 8λεπτο. Με συμμετοχή δεκάδας αθλητών οι αλλαγές 

επιτρέπονται από το 3ο οκτάλεπτο (8΄). 

 

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

9.1«Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στα τουρνουά είναι υποχρεωμένες 

να συμμετέχουν με δέκα αθλητές για τα αγόρια και δέκα αθλήτριες για τα 

κορίτσια» 

10.2.  Οι ομάδες του τουρνουά  είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε 

αθλητή τους για τουλάχιστον ένα οκτάλεπτο (8΄) σε κάθε αγώνα. 

Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές που θα 

αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) αθλητές στην 

υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο (8΄) 

οκτάλεπτο, και ούτω καθεξής για τους υπόλοιπους αθλητές (επιπλέον 

της δεκάδας) στα υπολοιπόμενα 8λεπτα. 

10.3. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση αθλητών παρά μόνο σε περίπτωση 

τραυματισμού ή αποβολής, με αθλητή που δεν έχει συμμετάσχει μέχρι 

εκείνη τη στιγμή. Με συμμετοχή δεκάδας αθλητών, από το 2ο 

οκτάλεπτο (8΄) και μετά, η αντικατάσταση αθλητή εννοείται ότι 

επιτρέπεται με αθλητή που έχει συμμετάσχει. 

10.4. Οι αλλαγές επιτρέπονται όταν όλοι οι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 

υποχρεωτικό 8λεπτο. Με συμμετοχή δεκάδας αθλητών οι αλλαγές 

επιτρέπονται από το 3ο οκτάλεπτο (8΄). 

 

Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εξαίρεση λόγω 

κορωνοϊού Covid-19 και ισχύουν μόνο για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021. 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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