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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U-14
(ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023
Η ΕΣΚΑΒΔΕ, προκηρύσσει, το ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, για την περίοδο 2022 – 2023 με τους
παρακάτω όρους:
Άρθρο 1 – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Αθλητικού
Νόμου , των Καταστατικών της ΕΟΚ και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., τους Κανονισμούς Παιδιάς, τους
Κανονισμούς Διαιτησίας, τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων και
των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε αγωνιστικής περιόδου 2022 2023.
Άρθρο 2 – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη τα έτη 2009 και 2010 καθώς και μέχρι 2 αθλήτριες του 2011
που έχουν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και έχουν εκτυπώσει το δελτίο τους καθώς και την κάρτα υγείας αθλητή,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού
Αθλητισμού. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας με την επιβολή της
ποινής του μηδενισμού από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.
Άρθρο 3 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στο τουρνουά θα λάβουν μέρος τα σωματεία της
ΕΣΚΑΒΔΕ, που θα υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής . Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων
πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. είτε μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που
υπάρχει στην ιστοσελίδα (www.eskavde.gr), είτε με email: στο eskavde@gmail.com
συμπληρωμένες με ΟΛΑ τα ζητούμενα στοιχεία, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12/12/2022
ώρα 12:00.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/12/2022 ώρα 14:00
στα Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ.
Άρθρο 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ :
4.1 Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο Πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν με
δέκα αθλήτριες κατ’ ελάχιστο. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με κάτω από δέκα (10)
αθλήτριες ο αγώνας διεξάγεται αλλά η ομάδα μηδενίζεται με σκορ 20-0. Αν αυτό συμβεί,
περισσότερες από μια (1) φορές, το σωματείο αποβάλλεται από τους υπόλοιπους αγώνες.
4.2 Επιτρέπεται η συμμετοχή σε κάθε αγώνα έως και δεκαπέντε αθλητριών . Η υποχρεωτική
συμμετοχή ισχύει και για τους επιπλέον δικαιούχους συμμετοχής αθλητές.
Άρθρο 5 : Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα χωρισθούν σε ομίλους με
γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα του αριθμού των, θ’ αποφασισθεί κι ο τρόπος διεξαγωγής
του τουρνουά. Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες αλλά
δικαίωμα πρόκρισης έχει μόνο η πρώτη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, ο σύλλογος, είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Ένωση καταστάσεις των αθλητριών που θα συμμετέχουν
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σε κάθε ομάδα και οι αθλητές θα έχουν δικαίωμα μετακίνησης από την πρώτη στην δεύτερη
ομάδα ή το αντίθετο, μόνο μετά τη λήξη του Α’ Γύρου.
Σε περίπτωση μη εφαρμογής του άρθρου 4 θα αποκλείεται από τη συνέχεια του
Τουρνουά η ομάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
Άρθρο 6 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
6.1 Ο αγώνας θα έχει διάρκεια συνολικά 40 λεπτά , δηλαδή 3 (τρείς) περιόδους των δέκα (10’)
λεπτών μεικτού χρόνου και 1 (μία) περίοδο των δέκα (10’) λεπτών καθαρού χρόνου. Η εναλλαγή
των γηπέδων θα γίνεται μετά την 3η περίοδο.
Ο μεικτός χρόνος σταματάει μόνο για εκτέλεση βολών, για αλλαγές στο πεντάλεπτο, για TIME
OUT και τέλος εφόσον ο διαιτητής το αποφασίσει για άλλους λόγους (π.χ τραυματισμός παίκτη
κ.ο.κ).
Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για ημίχρονο το διάλειμμά του θα είναι 5’ λεπτά και 1’
λεπτό για κάθε περίοδο. Γενικά θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια από όλους, ώστε ο διαθέσιμος
χρόνος να αξιοποιείται για αγωνιστικά λεπτά και όχι για διακοπές.
6.2 Οι ομάδες του τουρνουά είναι υποχρεωμένες να δίνουν τουλάχιστον 2 (δύο) πεντάλεπτα (10 ́)
συμμετοχής σε κάθε αθλήτρια, σε κάθε αγώνα. Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5)
αθλήτριες που θα αντικατασταθούν από τις υπόλοιπες πέντε (5) αθλήτριες στο πεντάλεπτο. Αν
έχει παραπάνω αθλήτριες ο προπονητής, θα τις βάλει στην αρχή του 2ου δεκάλεπτου και ούτω
κάθε εξής. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο χρόνος είναι καθαρός και επιτρέπονται ελεύθερες αλλαγές
για κάθε ομάδα.
6.3 Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 24’’ και ο χρόνος για να περάσει η επιτιθέμενη ομάδα το
κέντρο θα είναι 8’’ (οκτώ δευτερόλεπτα). Ο χρόνος ανανέωσης στην επίθεση θα είναι 14’’ ́ .
Άρθρο 7 – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ :
7.1 Ο αγώνας θα έχει σκορ, το οποίο θα αναγράφεται σε αγωνιστικό πίνακα (ηλεκτρονικό ή όχι)
και θα παγώνει εάν η διαφορά ξεπεράσει τους 15 πόντους. Οι πόντοι θα συνεχίζονται να
γράφονται στο φύλλο αγώνος, χωρίς να καταγράφονται οι προσωπικοί πόντοι των αθλητών και
εφόσον η διαφορά μειωθεί ξανά κάτω από τους 15 πόντους το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται πάλι (
ξεπάγωμα).
7.2 Επιτρέπεται η πίεση (MTM Press) στα 3⁄4 του γηπέδου (προέκταση προσωπικής γραμμής
ελευθέρων βολών).
7.3 Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (weak side) έχοντας ο αμυντικός το ένα από
τα δύο του πόδια εκτός ρακέτας (Σχ.1). Σημαντικό σημείο: Οι Προπονητές / Διαιτητές πρέπει να
εξηγούν στους αθλητές τι είναι σωστό να κάνουν και όχι να τιμωρούν.
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7.4 Επιτρέπονται τα screen μακριά από την μπάλα (screen away).
7.5 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άμυνας ζώνης σε όλο ή το μισό γήπεδο
(zone- zone press)
7.6 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μεταβλητής άμυνας (match up zone).
7.7 Επιτρέπονται τα είδη screen: στη μπάλα(pick n roll), χέρι με χέρι (hand off).
7.8 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των αμυντικών παραπάνω από τρία (3’’) στη ρακέτα εκτός αν
έχει σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη.
7.9 Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω τιμωρείται με ανανέωση 14’’ της επιτιθέμενης
ομάδας.
Άρθρο 8 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρει το Άρθρο 4 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 9 – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν με μπάλες molten Νο 6.
Άρθρο 10 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Tα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για
την διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις
πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω
από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα
αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή
Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ, το οποίο θα
καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το
σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Άρθρο 11 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Τα έξοδα διαιτησίας (1 διαιτητής) και γραμματείας (1
κριτής) όλων των αγώνων, θα καλύπτονται (βάσει εξοδολογίου) εξ’ ημισείας από τα
διαγωνιζόμενα σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα.
Οι αμοιβές διαιτητών και κριτών θα καθοριστούν από την Ε.Ο.Κ.
Σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν θα διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται σε
βάρος του σωματείου που δεν κατέβαλε την αμοιβή.
Άρθρο 12 – ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρει το Άρθρο 11 της Γενικής
Προκήρυξης.
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Άρθρο 13 – MVP ΑΓΩΝΩΝ : Μετά το τέλος των παιχνιδιών οι προπονητές των δύο ομάδων
υποχρεούνται να ανακοινώσουν στον κριτή του αγώνα τις δύο καλύτερες αθλήτριες της
αντίπαλης ομάδας. Ο κριτής θα αναγράφει στην πίσω σελίδα του φύλλου αγώνα (Φ.Α.) τα
ονόματα των αθλητριών και δίπλα θα υπογράφουν οι προπονητές.
Άρθρο 14 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Δεν γίνεται δεκτή καμία ένσταση και καμία προσφυγή για
κανένα λόγο. Ο σκοπός των αγώνων είναι καθαρά παιδαγωγικός και ως έτσι πρέπει να
αντιμετωπίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Άρθρο 15 – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ : Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο με
χρυσό μετάλλιο για τις 12 αθλήτριές της , τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Στην ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση θα απονεμηθεί αργυρό μετάλλιο για τις 12 αθλήτριες ,
τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Άρθρο 16 : ΓΕΝΙΚΑ, για όσα δεν αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη ισχύουν όσα
αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ. Για
οτιδήποτε προκύψει και δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει
τελεσίδικα το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα της
Ομοσπονδίας.
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