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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ MINI BASKET   ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της 

Ε.Σ.ΚΑ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 
2022 – 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 

Το Τουρνουά Mini basket  της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 με τους παρακάτω όρους:
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Στο Τουρνουά Mini Basket  αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, δικαιούνται συμμετοχής όλα τα 
σωματεία της Ε.Σ.ΚΑ.Θ., με μία ή δύο αντιπροσωπευτικές ομάδες ανά σωματείο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ τα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και 
έχουν αριθμό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ το αργότερο μέχρι 
την Τετάρτη 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Μετά την καταληκτική 
ημερομηνία (30Νοεμβρίου) καμμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Επιβάλλεται οι συμμετέχουσες ομάδες να γνωστοποιούν στην ΕΣΚΑΘ. εάν το γήπεδο τους, 
διαθέτει ρυθμιζόμενες μπασκέτες χαμηλού ύψους.
 Η κλήρωση των αγώνων του Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  7 Δεκεμβρίου στα γραφεία της 
Ε.Σ.ΚΑ.Θ, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωριστούν σε ομίλους, γεωγραφικά βάση του τελικού αριθμού 
συμμετοχών και του αριθμού των ομάδων που διαθέτουν τμήματα μεικτών ‘η μόνο αγοριών ή μόνο 
κοριτσιών.
 

Οι αγώνες του Τουρνουά θα διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ, ή άλλη ημέρα εφόσον η 
Ε.Σ.ΚΑ.Θ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, θεωρήσει αυτό απαραίτητο.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας εντός της εβδομάδος σε 
περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 
     
        Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή του 
σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί  σε κλειστό άλλης περιοχής ,της 
πλησιέστερης προς τα άλλα σωματεία του ομίλου 
 

Για την ελεύθερη βολή είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τη γραμμή της ελεύθερης βολής στις 
δυνατότητες των μικρών αθλητών αυτής της ηλικίας. Η απόσταση θα πρέπει να είναι από 4.00μ έως 
5.80μ από τη βασική γραμμή (Baseline).
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
 
Οι αγώνες θα διεξάγονται με δερμάτινη  ή συνθετική δερμάτινη μπάλα molten Νο 5.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
 

Οι αθλητές θα φορούν εμφανίσεις με αριθμούς από το 0 έως το 99. Σε περίπτωση που οι δύο 
ομάδες φορούν ίδια ή παραπλήσια χρώματα, είναι υποχρεωτική η αλλαγή από το σωματείο που φέρει την 
ιδιότητα του γηπεδούχου.
 

ΑΡΘΡΟ 7o: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κανονισμοί του Mini Basket, οι οποίοι και θα εξηγούνται στα 
παιδιά, με σκοπό αυτά να ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται τους βασικούς κανονισμούς του αθλήματος, 
καθώς αυτό αποτελεί και έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Mini Βasket.

Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι κάθε μικρός αθλητής να παίζει τουλάχιστον το μισό χρόνο από το 
συνολικό χρόνο ολόκληρου του παιχνιδιού.
 

Η διάρκεια των αγώνων θα είναι συνολικά έξι περίοδοι των οκτώ (8’) λεπτών μεικτού 
χρόνου. Στα τελευταία 15’’ της κάθε περιόδου ο χρόνος θα είναι καθαρός.

Ο χρόνος σταματάει στις ελεύθερες βολές καθώς και στο τέλος του αγώνα, εφόσον ο διαιτητής 
το αποφασίσει για άλλους λόγους (π.χ τραυματισμός παίκτη κ.ο.κ). Η εναλλαγή των γηπέδων θα 
πραγματοποιείται μετά το πέρας της 3ης περιόδου.

Με το πέρας των τεσσάρων λεπτών (4’), του μεικτού χρόνου, στις τέσσερις πρώτες περιόδους, 
θα σταματά ο χρόνος και θα γίνονται αλλαγές αθλητών/τριών.

Για οικονομία χρόνου, οι αγώνες μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε τέσσερις (4) περιόδους 
των οκτώ (8’) λεπτών, μεικτού χρόνου, με τα τελευταία 15’’ της κάθε περιόδου να είναι καθαρά. Στην 
περίπτωση αυτή, η εναλλαγή των γηπέδων θα πραγματοποιείται μετά το πέρας της 2ης περιόδου.
 

Ένας αθλητής του σωματείου δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται μετά από διακοπή για 
αλλαγές ή στο τέλος της περιόδου, εφόσον το σωματείο διαθέτει στη σύνθεσή του από δέκα 
αθλητές/τριες και πάνω.

Σε περίπτωση που σωματείο διαθέτει λιγότερους από δέκα αθλητές/τριες, απαγορεύεται ρητά η 
συμμετοχή αθλητή για περισσότερα από οκτώ (8’) λεπτά συνεχόμενα.

Όλοι οι αθλητές που είναι δηλωμένοι στο Φ. Α. εκ μέρους των Σωματείων, υποχρεούνται να 
συμμετέχουν για χρονική διάρκεια κατ’ ελάχιστον 12 λεπτά.

Δεν επιτρέπεται ο χρόνος συμμετοχής του αθλητή να ξεπερνάει τα 32 λεπτά συνολικά, 
έστω και αν η συμμετοχή του μικρού αθλητή δεν είναι συνεχόμενη.

Σε κάθε οκτάλεπτο γίνεται τζάμπολ (jump ball) στο κέντρο του γηπέδου για την κατοχή της 
μπάλας.
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Στο τουρνουά, ισχύουν οι κανόνες για χρόνο επίθεσης 24’’ δευτερολέπτων, αντίθετα δεν 
υπάρχει περιορισμός δευτερολέπτων για διέλευση της μπάλας από το κέντρο του γηπέδου.
Το σκορ δεν καταγράφεται πουθενά (φύλλο αγώνος, αγωνιστικό πίνακα κτλ).
Δεν συμπληρώνονται προσωπικά φάουλ στο ειδικό φύλλο αγώνος παρά μόνο τα ομαδικά.
Η άμυνα περιμένει την αντίπαλη ομάδα πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους προπονητές, οποιασδήποτε μορφής άμυνας ζώνης 
(απλής, σύνθετης κλπ), και η οποιαδήποτε μορφή zone press. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτών των 
ειδών άμυνας, οι διαιτητές κάνουν παρατήρηση εξηγώντας στους μικρούς αθλητές τι δεν πρέπει να 
κάνουν και κάνουν σαφή προειδοποίηση στον προπονητή. Δεν επιτρέπεται καμία μορφή πίεσης σε 
οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου.

Δεν επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (weak side) αλλά ούτε και η βοήθεια από 
την δυνατή πλευρά (strong side). Οι παίκτες υποχρεωτικά μαρκάρουν τον παίκτη τους σε απόσταση 
από ένα χέρι έως ένα μέτρο.

Δεν επιτρέπεται κάθε είδους screen στην μπάλα (Pick n Roll, hand off) ή μακριά από την μπάλα 
(screen away) όπως επίσης και οι παγίδες σε οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των αμυντικών παραπάνω από 3’’ στην ρακέτα, εκτός αν έχει 
σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη.

Οποιαδήποτε παράβαση από τις παραπάνω τιμωρείται με ανανέωση 14’’ της επιτιθέμενης 
ομάδας.
Τα άουτ θα γίνονται:
χωρίς ο διαιτητής να δώσει την μπάλα στον παίκτη από την πλάγια γραμμή (Sideline), είτε για την 
επιτιθέμενη είτε για την αμυνόμενη ομάδα.
χωρίς ο διαιτητής να δώσει την μπάλα από τη γραμμή βάσης (Baseline), όταν πρόκειται για την 
αμυνόμενη ομάδα.
εφόσον ο διαιτητής δώσει την μπάλα από τη γραμμή βάσης (Baseline), όταν πρόκειται για την 
επιτιθέμενη ομάδα.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
 

Στο Τουρνουά συμμετέχουν ομάδες σε μικτά τμήματα ή σε τμήματα αγοριών ή σε τμήματα 
κοριτσιών και δικαιούνται συμμετοχής αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2011 και 2012 και 
νεώτεροι ,έχουν κάνει την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ο.Κ. (με εκτυπωμένο δελτίο) 
και έχουν κάρτα υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών 
Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού.

Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώνει σε κάθε αγώνα από οκτώ (8) έως δεκαπέντε (15) αθλητές. 
Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές και θα υπάρχουν υποχρεωτικά αλλαγές ανά 4 
λεπτά.

Σε περίπτωση που μια ομάδα εμφανιστεί με λιγότερους από οκτώ (8) αθλητές, θα μηδενίζεται, ο 
αγώνας ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ και εφόσον επαναληφθεί εμφάνιση με λιγότερους από οκτώ (8) αθλητές από 
την ίδια ομάδα τότε εκείνη θα αποκλείεται από τη συνέχεια του Τουρνουά.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 
Ο ακόλουθος τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος:
Ένα χρονόμετρο χειρός, ένα φύλλο αγώνος, ένα σύστημα με τοξάκια κατοχής και μια σφυρίχτρα.
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
 

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ. 
Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με 
την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 46, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
 
Ο σκοπός των αγώνων είναι καθαρά παιδαγωγικός και ακριβώς με την ίδια λογική
πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οπότε πρέπει να αποφεύγονται σχετικές 
ενστάσεις και προσφυγές . Αν πάρα ταύτα κάποιο σωματείο θεωρήσει ότι η κατάσταση στον αγώνα ξέφυγε 
από τα επιτρεπτά όρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί εντόνως με σχετική επιστολή στην οικεία Ένωση 
κοινοποιώντας την στην ΕΟΚ.
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 
α) Τα σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό 
πρωταθλημάτων, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές σωματείων, καθώς και οι 
προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες αθλητικούς νόμους και από τις ισχύουσες 
διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
.
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ
 

Στους αγώνες ορίζονται ένας (1) διαιτητής και ένας (1) κριτής. Το κόστος τους είναι δέκα (10) ευρώ 
ανά διαιτητή και οκτώ (8) ευρώ ανά κριτή, και θα καλύπτεται από το γηπεδούχο σωματείο. Κατόπιν τα 
χρήματα θα επιστρέφονται στα σωματεία από την Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί 
σχετικά.

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 το γηπεδούχο 
σωματείο αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά την επανάληψη του αγώνα τα οδοιπορικά των διαιτητών 
και κριτών καταβάλλονται και πάλι και από το γηπεδούχο σωματείο.

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα μετά την έναρξη του Β ́  ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, τα 
οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται και από το γηπεδούχο σωματείο 
στο ακέραιο.

 Στην επανάληψη του αγώνα καταβάλλεται από το γηπεδούχο σωματείο το ήμισυ του ποσού των 
οδοιπορικών.

 Προτείνεται κάθε γηπεδούχος ομάδα να διαθέτει έναν αθλητή μεγαλύτερης ηλικίας ως βοηθό 
διαιτητή και έναν ακόμα ως βοηθό κριτή. Μέσα από αυτήν την καινοτομία προσπαθούμε να μάθουμε στους 
αθλητές μας ότι οι διαιτητές και οι κριτές δεν είναι αντίπαλοι αλλά αναπόσπαστα κομμάτια του παιχνιδιού 
που αγαπάμε.
 
ΑΡΘΡΟ 14o : ΙΑΤΡΟΣ-ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
 

Σχετικά με την ιατρική κάλυψη του αγώνα προβλέπονται πιστοποιημένοι ιατροί ή πιστοποιημένοι 
διασώστες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό καθώς και από άλλους πιστοποιημένους φορείς του 
Υπουργείου Υγείας. Όσα Σωματεία τοποθετούν διασώστες εκτός ΕΚΑΒ και Ερυθρού Σταυρού θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) 
γνωστό ως ERC.
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά τα γηπεδούχα σωματεία.

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του προσώπου του προηγούμενου εδαφίου η καθυστέρηση 
έναρξης του αγώνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 30’ λεπτών. Ο αγώνας θα αναβάλλεται και και θα 
ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, στην έδρα του 
φιλοξενούμενου σωματείου, με το αρχικά γηπεδούχο να είναι εκ νέου υποχρεωμένο για την παρουσία 
ιατρού, διατηρώντας επίσης και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του 
γηπεδούχου.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
 

Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, ορίσει την εφαρμογή περιορισμών για την 
πρόληψη έναντι του κορονοϊού Covid-19, οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο Αγώνων Καλαθοσφαίρισης, όπως αυτό θα ισχύει.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα να καταβάλλει τα έξοδα του αγώνα 
(οδοιπορικά  διαιτητών - κριτών), των οποίων τα ποσά έχουν γνωστοποιηθεί από την Ε.Ο.Κ.

Σε περίπτωση μη καταβολής τους, το υπαίτιο σωματείο θα μηδενίζεται.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα λόγω μη προσέλευσης Διαιτητή ή Κριτή, τότε το γηπεδούχο 

σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (διαιτητές, κριτές 
κλπ ) τα έξοδα κατά το ήμισυ.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα.
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 

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 ΔΣ της Ένωσης κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα της Ομοσπονδίας.

Η αντίστοιχη Ένωση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης της άδειας τηλεοπτικής 
μετάδοσης των αγώνων του τουρνουά μέσω του οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού τηλεοπτικού μέσου 
(τηλεόραση, διαδικτυακούς τόπους, internet, κλπ) με αυστηρή τήρηση του GDPR.


