
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. 

Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου το 3Χ3 είχε την τιμητική 

του για πρώτη φορά ως μέρος του επίσημου προγράμματος, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 

Ελλάδος συνδιοργανώνει με το Δήμος Αθηναίων, το 1ο Τουρνουά 3Χ3, στις εγκαταστάσεις 

της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Το 3Χ3 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αλλά και ραγδαία αναπτυσσόμενο άθλημα στον 

κόσμο. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ και ΤΟΠΟΣ. 

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του χαρακτηριστικού χώρου Π, έμπροσθεν της εκκλησίας 

Παμμέγιστων Ταξιαρχών.  

Ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 09:00. 

Ώρα έναρξης διοργάνωσης ορίζεται στις 09:30. 

Εκτιμώμενη ώρα λήξης της διοργάνωσης είναι η 17:00. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες αστυνομικοί – συνοριοφύλακες - ειδικοί 

φρουροί οι οποίοι είναι μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. 

Ως όριο συμμετοχών ορίζεται ο αριθμός των διακοσίων τριάντα αθλητών (230) προς 

εξασφάλιση υγειονομικών μέτρων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην υποβολή 

συμμετοχών. 

*Στα πλαίσια συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα διεξαχθεί 

ένας όμιλος πολιτών έως 18 ετών καθ΄ υπόδειξη της Ε.Ο.Κ. ή της Ε.Σ.Κ.Α. Ο όμιλος θα 

διεξαχθεί με τους επίσημους κανονισμούς της FIBA. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν 

μέχρι δύο συνοδούς μαζί τους κατόπιν πρότερης ενημέρωσης. Θα υπάρξει διαγωνισμός 3 

πόντων για τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν με αναμνηστικά δώρα για τους νικητές. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Η δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση θα γίνει αποκλειστικά στην Αθλητική Ένωση 

Αστυνομικών Ελλάδος με τον τρόπο που θα υποδειχτεί έπειτα από ανακοίνωση στο 

διαδίκτυο. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 11/10/2021. 

 

 



ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ. 

Όλοι οι παίκτες κάθε ομάδας οφείλουν να φοράνε ομοιόμορφη εμφάνιση.  

  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. 

Α Φάση. 

Μετά τη λήξη υποβολής συμμετοχών θα διαμορφωθούν όμιλοι στους οποίους θα 

συμμετέχουν έως οκτώ (8) ομάδες, με το σύστημα round robin (όλοι εναντίον όλων). Η τελική 

κατάταξη θα διαμορφωθεί μετά το πέρας των αγώνων του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

νίκες και τις ήττες των ομάδων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των 

ομάδων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ομάδων λαμβάνεται υπόψη διαφορά πόντων μεταξύ 

των ισοβαθμούντων ομάδων. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη οι 

περισσότεροι επιτυχημένοι πόντοι. 

Β Φάση. 

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα διασταυρωθούν με τις δύο πρώτες έταιρου ομίλου. 

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το τρόπο διεξαγωγής αυτής της φάσης για 

την ορθότερη διεξαγωγή του τουρνουά. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί τριπόντων και θα 

βραβευτούν οι πρώτοι σκόρερ των ομίλων και της διοργάνωσης. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με τους επίσημους κανονισμούς της FIBA. Ακολουθεί 

ενσωματωμένο έντυπο με τους επίσημους κανονισμούς. 

Θα χρησιμοποιηθούν γήπεδα εγκεκριμένα από τη FIBA 3X3. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. 

Για την είσοδο στο χώρο της διοργάνωσης και την παραλαβή διαπίστευσης, οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ (ολοκλήρωση τελευταίας δόσης 

προ 14 ημερών), ή νόσησης, ή αρνητικό pcr διάρκειας έως 72 ωρών, ή αρνητικό rapid test 

διάρκειας έως 48 ωρών πριν την έναρξη της εκδήλωσης, η οποία είναι στις 17/10/2021 ώρα 

09:00. 

Για του αθλητές κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού 

σε ισχύ (ολοκλήρωση τελευταίας δόσης προ 14 ημερών), ή νόσησης, ή αρνητικό pcr 



διάρκειας έως 72 ωρών, ή αρνητικό rapid test διάρκειας έως 48 ωρών πριν την έναρξη της 

εκδήλωσης, ή βεβαίωση self test των προηγούμενων τριών ημερών της διοργάνωσης, ήτοι 

από Πέμπτη 14/10 έως Σάββατο 16/10. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, το σύστημα διεξαγωγής, τον τρόπο 

διεξαγωγής κ.α. θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αθλητικής Ένωσης 

Αστυνομικών Ελλάδος. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Για τη συμμετοχή στη διοργάνωση, παρέχονται από τα μέλη της Ένωσης τα εξής στοιχεία: 

ΑΓΜΣ, Όνομα, Επίθετο,  Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Υπηρεσία, Τηλέφωνο κινητό, 

email . 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση αρχείου μελών. Η διάρκεια της τήρησης των 

δεδομένων αυτών και η επεξεργασία τους είναι όση η διάρκεια της διοργάνωσης και ενός (1) 

επιπλέον μήνα μετά το πέρας αυτής. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 

1. Με την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης. Αποδέχονται ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

ενδεχόμενα προβλήματα υγείας ή τραυματισμού που μπορεί να υποστούν ως συμμετέχοντες 

κατά τη διάρκεια του αγώνα/διοργάνωσης ή αμέσως μετά το τέλος αυτής. Αποδέχονται την 

παραίτηση τους από κάθε σχετική αποζημίωση ή απαίτηση από τους διοργανωτές, 

συνδιοργανωτές, θεσμικών φορέων καθώς και των χορηγών για οποιαδήποτε βλάβη η ζημιά 

από οποιαδήποτε αιτία. 

2. Με την υποβολή της αίτηση οι συμμετέχοντες επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί το 

όνομά τους και όλων όσων εμφαίνονται στην αίτησή συμμετοχής τους, η φωνή και η 

φωτογραφία τους ελεύθερα από τους οργανωτές προς τα μέσα ενημέρωσης και οπουδήποτε 

κριθεί σκόπιμο απ’ αυτούς και για λόγους που θα αφορούν τη διάδοση, προβολή των στόχων 

και εκδηλώσεων της διοργάνωσης καθώς και των υποστηρικτών, θεσμικών φορέων και 

χορηγών αυτού. 

3. Η δήλωση των αθλητών της Ε.Ο.Κ. /Ε.Σ.Κ.Α. θα γίνει σε επικοινωνία και με ευθύνη 

της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης. 

 

 

 

 


