


Κλήρωση δώρων Η κλήρωση των δώρων του
τουρνουά θα γίνει την Κυριακή 28 ∆εκεµβρίου 

2014 µετά τις απονοµές των επάθλων. Για την 
κλήρωση θα δίδεται ένας λαχνός στον 

αθλητή ή  την αθλήτρια στον πρώτο αγώνα
κάθε κατηγορίας στην οποία συµµετέχει 

και ένας επιπλέον λαχνός για κάθε 
νικηφόρο αγώνα.

∆ιευκρινίσεις δήλωσης συµµετοχής
• Οι αγωνιζόµενοι, εάν το επιθυµούν, έχουν τη δυνατότητα 

να δηλώσουν συµµετοχή σεκατηγορία µικρότερη της ηλικίας τους.
• Οι διοργανωτές διατηρούν τη δυνατότητα πιθανής σύµπτυξης 

2 κατηγοριών σε 1, εάν δεν πληρείται ικανός αριθµός αθλητών. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ικαιούνται συµµετοχή όλες οι ηλι-
κίες και τα φύλλα,.Οι οµάδες µπορούν να είναι µικτές.  Η
κάθε οµάδα µπαίνει αυτοµάτως στην κατηγορία στην οποία
ανήκει ο µικροτερος σε ηλικία παίκτης της.  Αν µία οµάδα
θέλει να αγωνιστεί σε κατηγορία µικροτερης ηλικίας µπο-
ρεί αλλά επ' ουδενί δεν γίνεται το αντίθετο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ: Κάθε οµάδα δικαιούται να έχει µέχρι
4 παίκτες το ανώτερο και 3 παίκτες το κατώτατο. Μετά την
έναρξη του παιχνιδιού µία οµάδα έχει ο δικαίωµα να συνε-
χίζει να παίζει και µε 2 ή 1 παίκτη στο γήπεδο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι οµάδες θα χωριστούν σε οµί-
λους (brackets) ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία αγω-
νίζονται. Το σύστηµα διεξαγωγής στους αρχικούς οµίλους
θα είναι αυτό του διπλού νοκ-άουτ (κάθε οµάδα θα πρέπει
να κάνει 2 ήττες για να αποκλειστεί). Το σύστηµα διεξαγω-
γής των τελικών θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη του
τουρνουά
ΠΟΝΤΟΙ: Κάθε καλάθι που θα σηµειώνεται πίσω από την
γραµµή των 3-πόντων θα µετράει ως δίποντο και κάθε άλλο
καλάθι ως µονόποντο.
ΦΑΟΥΛ: Στον 1ο γύρο του τουρνουά τα φάουλ καλούνται
από τον διαιτητή. Στο δεύτερο φάουλ στην ίδια κατοχή εκτε-
λείται αυτόµατα ελεύθερη βολή. Σε φάουλ έστω και αν είναι
το πρώτο που γίνεται σε προσπάθεια για σουτ εκτελείται
ελεύθερη βολή. Σε περίπτωση που υπάρξει φάουλ σε προ-
σπάθεια σουτ το οποίο είναι εύστοχο, καταλογίζεται ο πόν-
τος αλλά η ελεύθερη βολή δεν εκτελείται και η µπάλα
αλλάζει κατοχή κανονικά. Στην ελεύθερη βολή δεν υπάρ-
χει ριµπάουντ, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος της βολής η
µπάλα αλλάζει αυτόµατα κατοχή. 
Υπάρχουν τα εξής φάουλ:
� Τεχνική ποινή: Θα δίδεται για κάθε συµπεριφορά η οποία
δεν είναι µέσα στο αθλητικό πνεύµα (βρισιές, άσχηµη συµ-
περιφορά προς τους διαιτητές κ.α.). Κάθε τεχνική ποινή θα
έχει σαν αποτέλεσµα την εκτέλεση µίας βολής φάουλ και
κατοχή υπέρ του αντιπάλου.
� Αντιαθλητικό Φάουλ: Σε περίπτωση αντιαθλητικού (κατά την
κρίση του διαιτητή) φάουλ θα δίδεται αυτόµατα ένας πόντος
και κατοχή υπέρ της οµάδας που το κέρδισε. Αντιαθλητικό
είναι και κάθε φάουλ που γίνεται µε εµφανή σκοπό να στα-
µατήσει αντικανονικά έναν παίκτη ο οποίος βρίσκεται µόνος
του σε προφανή θέση για να σκοράρει, την στιγµή που ο αµυ-
νόµενος δεν έχει καµία διάθεση να αµυνθεί πάνω στην
µπάλα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: Η καθυστέρηση απαγορεύεται. Όταν ο δι-
αιτητής κρίνει ότι µία οµάδα δεν παίζει µε σκοπό να σκο-
ράρει αλλά να καθυστερήσει το παιχνίδι, τότε δέχεται
τεχνική ποινή µε τις αντίστοιχες συνέπειες κάθε τεχνικής
ποινής.
ΚΑΤΟΧΗ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ: Η πρώτη κατοχή αποφασίζεται
µε το στρίψιµο νοµίσµατος
ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι: Κάθε παιχνίδι κρίνεται στους 16
πόντους. Η πρώτη οµάδα που θα σηµειώσει 16 πόντους
ανακηρύσσεται αυτοµάτως νικήτρια (δεν είναι αναγκαία η
διαφορά 2 πόντων από την αντίπαλο οµάδα).  Στην περί-
πτωση που έχουν περάσει 12 λεπτά χωρίς κάποια οµάδα να
έχει σηµειώσει 16 πόντους τότε ο αγώνας διακόπτεται µε
την λήξη της τρέχουσας κατοχής και νικήτρια ανακηρύσ-
σεται η οµάδα που προηγείται:
Αν ο αγώνας είναι ισόπαλος δίλεπτη παράταση παίζεται. Αν
και η παράταση λήξει ισόπαλη εκτελείται από µία βολή για
κάθε οµάδα µέχρι να σκοράρει η µία και να αστοχήσει η
άλλη.  Ο ίδιος παίκτης δεν µπορεί να σουτάρει δεύτερη
βολή πρίν σουτάρουν όλοι οι συµπαίκτες του.
ΠΑΣΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Κάθε κατοχή ξεκινάει µε πάσα της µπά-
λας από την αµυνόµενη οµάδα στην επιτιθέµενη.  Με το που
γίνεται η πάσα η κατοχή ξεκινάει.
ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΙ: Μετά από καλάθι η κατοχή
πηγαίνει στην αµυνόµενη οµάδα (εκτός από τις περιπτώ-
σεις των τεχνικών ποινών κτλ). Η κατοχή ξεκινάει µε «πάσα
έναρξης»
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΘΙ: Αν η κατοχή µπάλας
αλλάξει χωρίς να µπει καλάθι (αµυντικό ριµπάουντ, κλέ-
ψιµο, λάθος και µπάλα εκτός γηπέδου) τότε η οµάδα που
πήρε την µπάλα, είναι υποχρεωµένη να βγάλει την µπάλα
εκτός της γραµµής των τριών πόντων είτε µε πάσα είτε µε
ντρίπλα ώστε να µετράει η κατοχή.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΥΤ: Όταν η µπάλα βγει εκτός
γηπέδου, τότε η καινούρια κατοχή ασχέτως µε το για ποια
οµάδα είναι, ξεκινάει µε «πάσα έναρξης»
ΤΖΑΜΠΟΛ: Σε περίπτωση που υπάρξει τζάµπολ, η µπάλα
δίνεται στην οµάδα που έχασε το στρίψιµο του νοµίσµατος
και σε κάθε τζάµπολ µετά η κατοχή πηγαίνει εναλλάξ σε
σχέση µε το προηγούµενο τζάµπολ.
ΑΛΛΑΓΕΣ: Οι αλλαγές γίνονται µόνο πριν από «πάσα έναρ-
ξης». 
ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ: Επιτρέπεται 1 ταιµ-άουτ 30 δευτερολέπτων για
κάθε οµάδα.  Το χρονόµετρο σταµατάει.

Ώρα έναρξης: Σάββατο 9:00 Ώρα Λήξης: Κυριακή 18:00

Κλειστό γυµναστήριο 
Καλαθοσφαίρισης Ο.Α.Κ.Α. 

Αποδυτήρια.

ALL STARS ARENA 1 (Παρκέ)

ALL STARS ARENA 2

(Πολυουρεθανικό)

Κλειστά
γήπεδα

ALL STARS
ARENA 

Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ  ∆ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ

Χρηµατική εισφορά 
60 ευρώ για µία κατηγορία 
+ 20 ευρώ για κάθε 
επιπλέον κατηγορία.



ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Όνοµ/µο: 

Έτος Γεν.:                                          Ε-mail:

∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΙΧΤΗΣ 1 Όνοµ/µο: 

Έτος Γεν.:                                          Ε-mail:

ΠΑΙΧΤΗΣ 2 Όνοµ/µο: 

Έτος Γεν.:                                          Ε-mail:

ΠΑΙΧΤΗΣ 3 Όνοµ/µο: 

Έτος Γεν.:                                          Ε-mail:

Κατηγορία 1
18 έως και 29
ετών (από 1996
έως και 1985)

Κατηγορία 2
30 έως και 39
ετών (από 1984
έως και 1975)

Κατηγορία 3
39 έως και 49
ετών (από 1975
έως και 1965)

Κατηγορία 4
50 και άνω
(από 1964 
και άνω)

Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία µε κεφαλαία γράµµατα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Βάλτε ένα Χ στην κατηγορία που ανήκει η οµάδα σας

Όνοµα Οµάδας:

Κατηγορία Οµάδας

Τηλ. Επικοινωνίας Οµάδας: κιν.

Η πρόληψη της υγείας του κάθε αθλητή/-τριας
είναι προσωπική του ευθύνη.

Οι δηλώσεις 
συµµετοχής 
έως και την 

Τετάρτη 24/12.


