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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U-15
(ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023
Η ΕΣΚΑΒΔΕ, προκηρύσσει, το Πρωτάθλημα Παγκορασίδων (U15), 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 2008 και 2009 και μέχρι τέσσερις (4) αθλήτριες γεννημένες το
2010 και είναι κάτοχοι Δελτίων ΕΟΚ. Κάθε ομάδα, συμμετέχει με δώδεκα (12) αθλήτριες. Σε
περίπτωση συμμετοχής ομάδας με κάτω από επτά (7) αθλήτριες στο Πρωτάθλημα, ο αγώνας θα
διεξάγεται με την μορφή φιλικού χαρακτήρα και η ομάδα θα μηδενίζεται με σκορ 20-0 όπως θα
αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα. Στο Πρωτάθλημα 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.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση ημέρα Σάββατο.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για το Σάββατο 28/1/2023.
Άρθρο 3 :
Οι ομάδες των πρωταθλημάτων ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ είναι υποχρεωμένες να
χρησιμοποιούν κάθε αθλήτριά τους για τουλάχιστον ένα (1) δεκάλεπτο (10΄) σε κάθε αγώνα.
Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλήτριες που θα αντικατασταθούν από άλλες
πέντε (5) αθλήτριες στο 2ο δεκάλεπτο. Οι υπόλοιπες δύο (2) αθλήτριες θα αγωνισθούν στο 3ο
δεκάλεπτο μαζί με άλλες τρείς (3) οποιεσδήποτε αθλήτριες που μπορεί να αλλάζουν . Στο
τελευταίο δεκάλεπτο επιτρέπονται ελεύθερες αλλαγές για κάθε ομάδα.
Άρθρο 4 : 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 Πρωταθλήματος.
Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες. Στην περίπτωση
αυτή, ο σύλλογος, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Ένωση καταστάσεις των αθλητών
που θα συμμετέχουν 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
Πρωταθλήματος η ομάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
η ομάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
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Άρθρο 5 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
5.1 Ο αγώνας διαρκεί συνολικά 40 λεπτά , δηλαδή τέσσερα (4) δεκάλεπτα (10’) καθαρού χρόνου.
5.2 Μετά το 2ο δεκάλεπτο θα υπάρχουν δέκα (10’) λεπτά για ημίχρονο και μετά θα γίνεται
αλλαγή των καλαθιών .
5.3 Ο αγώνας στο Πρωτάθλημα U-15( “ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔEΣ ”) θα έχει σκορ που θα αναγράφεται σε
πίνακα, ηλεκτρονικό ή μη, και θα παγώνει εάν η διαφορά ξεπεράσει τους 20 πόντους. Οι πόντοι
θα συνεχίζονται να γράφονται στο φύλλο αγώνα .Εξυπακούεται ότι όταν η διαφορά ξαναπέσει
κάτω από 20 πόντους το τρέχον σκορ θα επανέρχεται (ξεπάγωμα) στον ηλεκτρονικό, ή μη,
πίνακα.
5.4 Επιτρέπεται μόνο η προσωπική άμυνα (MTM ) η οποία μπορεί να εφαρμόζεται στο ½ ή στα
¾ (προέκταση προσωπικής γραμμής ελευθέρων βολών ) ή και σε όλο το γήπεδο .
5.5 Επιτρέπεται η βοήθεια από οποιαδήποτε πλευρά (δυνατή ή αδύνατη πλευρά) με την βασική
προυπόθεση ότι:
• δεν θα υπάρχουν ποτέ δύο (2) αμυντικές παίκτριες στην μπάλα, και
• όταν έλθει η αμυντική βοήθεια ( αμυντική παίκτρια πάνω στη μπάλα) οι
υπόλοιπες αμυντικές(-ή) πρέπει να είναι σε κίνηση και με την πάσα δεν πρέπει οι αμυντικές
της δυνατής πλευράς να έχουν απόσταση πάνω από 1 και ½ μέτρου από την επιθετική που
μαρκάρουν

5.6 Ιδιαίτερα στη set επίθεση με την μπάλα στο πλάγιο χώρο όταν:
• η μπάλα είναι πάνω από το ύψος της γραμμής των τριών (3) πόντων οι
αμυντικές της αδύνατης πλευράς πρέπει να έχουν και τα δύο πόδια έξω από την ρακέτα
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• η μπάλα είναι κάτω από το ύψος της γραμμής των τριών (3) πόντων οι
αμυντικές της αδύνατης πλευράς πρέπει να έχουν το εξωτερικό πόδι έξω από την ρακέτα
(1πόδι μέσα – 1 έξω).

5.7 Δεν επιτρέπεται η αμυντική που μαρκάρει την μπάλα ή μαρκάρει επιθετική στην δυνατή
πλευρά να έχει απόσταση μεγαλύτερη του 1 και ½ μέτρου από αυτήν
5.8 Δεν επιτρέπονται οι παγίδες σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου.
5.9 Επιτρέπονται μόνο τα screen μακριά από την μπάλα (off-ball screen) . Εξυπακούεται ότι δεν
επιτρέπεται κανένα είδος screen πάνω στη μπάλα (ball screen) όπως και η συνεργασία με πάσα
χέρι - χέρι (hand- off) .
5.9.1 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μαρκαρίσματος επιθετικών παικτριών στα screen μακριά από
την μπάλα (off-ball screen) .
5.9.2 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άμυνας ζώνης σε όλο ή το μισό γήπεδο
(zone- zone press) όπως επίσης και η χρησιμοποίηση μεταβλητής ή συνδυαστικής άμυνας
(match up zone, box-1 triangle-2).
5.9.3 Δεν επιτρέπεται η παραμονή αμυντικής παραπάνω από 3’’ στην ρακέτα εκτός αν έχει
σωματική επαφή με κάποια επιθετική παίκτρια.
5.9.4 H βοήθεια των Προπονητών και των Διαιτητών στην εφαρμογή των 5.3 έως και 5.9.3
παραπάνω είναι πολύ σημαντική και πρέπει οι διαιτητές να εξηγούν αρχικά (2 φορές ανά ομάδα)
στις αθλήτριες ποιό είναι το σωστό και μετέπειτα να τις τιμωρούν με τεχνική ποινή (1 ελεύθερη
βολή και η μπάλα ξανά στην επίθεση).
5.9.5 Μετά το τέλος των παιχνιδιών του πρωταθλήματος οι προπονητές(τριες) των δύο ομάδων
υποχρεούνται να δώσουν στον κριτή του αγώνα τις δύο (2) καλύτερες αθλήτριες της αντίπαλης
ομάδας. Ο κριτής θα αναγράφει στην πίσω σελίδα του Φ.Α τα ονόματα των αθλητριών και δίπλα
θα υπογράφουν οι προπονητές(τριες).
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Άρθρο 6 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρει το Άρθρο 4 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 7 – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια με
μπάλες molten Νο 6.
Άρθρο 8 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Τα γηπεδούχα σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν
πρόσωπο εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες, κατά τη διάρκεια των αγώνων στην έδρα του, εκτός
εάν ο νόμος ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του
προσώπου του προηγούμενου εδαφίου, η καθυστέρηση έναρξης του αγώνα δεν μπορεί να
παραταθεί πέραν των 30 λεπτών. Σε περίπτωση απουσίας του προσώπου του πρώτου εδαφίου ή
καθυστέρησης άφιξης του πέραν των 30 λεπτών, ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη
του γηπεδούχου σωματείου. Στην αντίθετη περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν αναλάβει
τη διεξαγωγή του αγώνα με αποκλειστική ευθύνη του και συνέπεια αυτού ο αγώνας δεν διεξαχθεί
με υπαιτιότητά του, τότε το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται.
Άρθρο 9 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Τα έξοδα διαιτησίας (2 διαιτητές) και γραμματείας (2
κριτές) όλων των αγώνων, θα καλύπτονται (βάσει εξοδολογίου) εξ’ ημισείας από τα
διαγωνιζόμενα σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα. Η αμοιβή του κάθε διαιτητή και κριτή
ορίζεται στα 10 ευρώ.
Σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν θα διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται σε
βάρος του σωματείου που δεν κατέβαλε την αμοιβή.
Άρθρο 10 – ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ισχύουν όσα αναφέρει το Άρθρο 11 της Γενικής
Προκήρυξης.
Άρθρο 11 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για ενστάσεις, προσφυγές, παράβολα ενστάσεων ισχύει όσα
αναφέρει το Άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης.
Άρθρο 12 – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ : Στην Νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο με χρυσό
μετάλλιο για τους 12 αθλητές της , τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Στην ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση θα απονεμηθεί αργυρό μετάλλιο για τους 12 αθλητές ,
τον Προπονητή και τον Βοηθό Προπονητή.
Άρθρο 13 : 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.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΚΑΒΔΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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