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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΑΙΚΣΩΝ 
 

1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει θ ομάδα που ζχει ςυμπλθρϊςει τθ Φόρμα Εγγραφισ Ομάδασ και πλθροί 
τισ εξισ προχποκζςεισ: 

1) Κάκε ομάδα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον δϊδεκα (12) παίκτεσ και θλικίασ 
από 25 ζωσ 65 ετϊν.  

2) Ο Εκπρόςωποσ-Αρχθγόσ τθσ ομάδασ κα πρζπει να είναι ζνασ εκ των παικτϊν τθσ ομάδασ, 
ο οποίοσ και κα διατθρεί επικοινωνία με τθν Διοργανϊτρια Αρχι. 

3) Ο Εκπρόςωποσ-Αρχθγόσ υποχρεοφται πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα να προςκομίςει ςτθν 
γραμματεία τα δελτία των παικτϊν, τθν ςφνκεςθ τθσ ομάδασ και το κόςτοσ ςυμμετοχισ., 

1.2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει ο παίκτθσ που ζχει ςυμπλθρϊςει τθ Φόρμα Εγγραφισ Παίκτθ και πλθροί 
τισ εξισ προχποκζςεισ: 

1)  Η εμφάνιςθ του παίκτθ κα πρζπει να φζρει ευδιάκριτο αρικμό, μπροσ και πίςω, το ςιμα 
τθσ, το λογότυπο του χορθγοφ τθσ και το όνομα ι ψευδϊνυμο του. Η αρίκμθςθ των 
εμφανίςεων επιτρζπεται από το 0 ζωσ το 99. Παίκτθσ χωρίσ εμφάνιςθ δεν ζχει δικαίωμα 
ςυμμετοχισ. 
2) Ο παίκτθσ που κα αγωνίηεται πρζπει να είναι καταγεγραμμζνοσ ςτο ρόςτερ τθσ ομάδασ 

και να ζχει προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
3) Το ρόςτερ τθσ ομάδασ κα πρζπει να ζχει οριςτικοποιθκεί μζχρι τθν ζναρξθ του 

Πρωτακλιματοσ. Όλα τα ρόςτερ των κα αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ 
Διοργάνωςθσ. 

4) Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτα Playoffs, Playouts και Κφπελλο των παικτϊν που ζχουν 
ςυμμετάςχει ςτθν Κανονικι περίοδο μικρότερο ι ίςο του 40% του ςυνόλου των αγϊνων.  

5) Παίκτθσ ο οποίοσ επικυμεί να αγωνιςτεί ςε δφο (2) ομάδεσ κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ 
εφόςον οι ομάδεσ αυτζσ δεν αγωνίηονται ςτθν ίδια Κατθγορία των Κακθμερινϊν. Αν οι 
ομάδεσ, ςτισ οποίεσ αγωνίηεται ο παίκτθσ ςυμμετζχουν αμφότερεσ ςτθν ίδια Φάςθ του 
Πρωτακλιματοσ (Playoffs κτλ) και οι ομάδεσ διαςταυρωκοφν, ο παίκτθσ υποχρεοφται να 
επιλζξει μία (1) ομάδα με τθν οποία και κα ςυνεχίςει να αγωνίηεται μζχρι τον Τελικό. 

6) Η Διοργανϊτρια Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθ ςυμμετοχι ςτο Πρωτάκλθμα 
ςε ομάδεσ ι ςε μεμονωμζνουσ παίκτεσ κατά το δοκοφν. 

   

 

2. ΔΕΛΣΙΑ ΑΘΛΗΣΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
 

2.1 Κάκε ομάδα μπορεί να εκδϊςει μζχρι είκοςι (20) δελτία.   
2.2. Για τθν ζκδοςθ δελτίων απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Φόρμα Εγγραφισ Παίκτθ (υπογεγραμμζνθ) 
 Αντίγραφο ΑΔΤ και τισ δφο (2) όψεισ. 
 Καταβολι Κόςτουσ εγγραφισ €10 

2.3. Ζκδοςθ νζων δελτίων κα γίνεται μόνο ςτα Προκριματικά και κα αφορά μόνο δύο (2) για κάκε 
ομάδα. Μετά το πζρασ των Προκριματικϊν, καμία ομάδα δεν κα δικαιοφται και για κανζνα λόγο 
ζκδοςθ επιπλζον δελτίων. 

2.4. Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (τραυματιςμοί, κτλ), θ Διοργανϊτρια Αρχι ζχει το δικαίωμα κατ’ 
εξαίρεςθ να επιτρζψει τθν προςκικθ παίκτθ ςτο δυναμικό μιασ ομάδασ. 
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3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 

3.1. Για τθν διεξαγωγι αγϊνων ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί τθσ ΕΟΚ, τθσ FIBA. Οι αγϊνεσ 
γίνονται αποκλειστικά ςτο EUROHOOPS DOME. 
3.2. Το πρόγραμμα των αγϊνων κα ανακοινωκεί ζγκαιρα και κα είναι δεςμευτικό για κάκε ομάδα 
από τθν ανακοίνωςι του και ζπειτα. Μόνο ςτθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ που ομάδα αδυνατεί 
να παρευρεκεί ςε οριςμζνο αγϊνα κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν Διοργανϊτρια Αρχι τουλάχιςτον 
ζνα μινα πριν ϊςτε να γίνει, εάν είναι εφικτό, θ αλλαγι του προγράμματοσ.  
3.3. Κάκε ομάδα υποχρεοφται να ζχει δφο (2) ςετ εμφανίςεων (ανοικτό και ςκοφρο). Σε περίπτωςθ 
που θ γθπεδοφχοσ και θ φιλοξενοφμενθ ομάδα ζχουν παρόμοια χρϊματα, θ γθπεδοφχοσ ομάδα 
υποχρεοφται να αλλάξει εμφάνιςθ. 
3.4. Ο αγϊνασ διαρκεί (4) δεκάλεπτα. Η ζναρξθ του αγϊνα μπορεί να κακυςτεριςει μζχρι 
δεκαπζντε λεπτά (15) και με πζντε (5) τουλάχιςτον παίκτεσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ υπαίτια 
ομάδα μθδενίηεται, ο αγϊνασ κατοχυρϊνεται με 20-0 και επιβαρφνεται με το κόςτοσ και των δφο 
(2) ομάδων. 
3.5. Η ομάδα χρεϊνεται με το κόςτοσ του μεριδίου τθσ, μόνο εάν ενθμερϊςει τουλάχιςτον 48 ϊρεσ 
νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ του αγϊνα τθσ. 
3.6. Σε περίπτωςθ που κάποια ομάδα αποχωριςει από το Πρωτάκλθμα, επιβαρφνεται με το 
κόςτοσ διεξαγωγισ των αγϊνων που τθσ απομζνουν μζχρι τθν λιξθ του κακϊσ θ Διοργανϊτρια 
Αρχι ζχει ιδθ μιςκϊςει τα γιπεδα και κατά αυτό τον τρόπο διατθρεί κάκε δικαίωμα να κινθκεί 
νομικά εναντίων των μελϊν τθσ. 
3.7. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Εκπρόςωποσ-Αρχθγόσ τθσ ομάδασ οφείλει να ελζγχει τα ςτοιχεία 
διεξαγωγισ του Αγϊνα από το επίςθμο site τθσ Διοργάνωςθσ τθν θμζρα διεξαγωγισ, αφοφ εκεί κα 
αποτυπϊνεται οποιαδιποτε αλλαγι των ςτοιχείων διεξαγωγισ. 
3.8. Οι αγϊνεσ τισ Κακθμερινζσ κα αρχίηουν από τισ 20:45 (jumpball). 
3.9. Σε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ βλάβθσ των θλεκτρονικϊν μζςων των γθπζδων το παιχνίδι κα 
διεξάγεται κανονικά με χειροκίνθτα μζςα. 
 

4. ΑΝΑΒΟΛΕ – ΤΣΗΜΑ 
 

4.1. Αναβολι αγϊνα γίνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:  
α) με απόφαςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ,  
β) λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ και  
γ) λόγω προβλιματοσ – κωλφματοσ του γθπζδου.   
4.2. Στθ πρϊτθ φάςθ του Πρωτακλιματοσ οι ομάδεσ κα χωριςκοφν ςε ομίλουσ που αγωνίηονται 
τισ Κακθμερινζσ (με μζγιςτο αρικμό ομάδων 20). Οι κατά περίπτωςθ όμιλοι, όπου αυτό απαιτείται, 
κα οριςκοφν ανάλογα με τθ δυναμικότθτα, όπωσ αυτι κακορίηεται με αποκλειςτικό κριτιριο τα 
προκριματικά των ομάδων. 
4.3. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ ομάδασ πριν τθν λιξθ του Α’ γφρου, τα αποτελζςματά των αγϊνων 
τθσ δεν προςμετροφνται. Εάν θ αποχϊρθςθ γίνει ζχοντασ διεξαχκεί ζςτω και ζνασ αγϊνασ του Β’ 
γφρου τα αποτελζςματά τθσ προςμετροφνται κανονικά. 

 

5. ΔΙΑΙΣΗΣΕ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
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Όλοι οι αγϊνεσ γίνονται υποχρεωτικά με τθν παρουςία δφο (2) διαιτθτϊν, υπεφκυνο χρόνου και 
χρονόμετρου 24’’, υπεφκυνο ςτατιςτικισ, ιατροφ και υπεφκυνου βιντεοςκόπθςθσ. 

 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
 

5.1. Κάκε ομάδα κατά τθν αποχϊρθςι τθσ με το πζρασ του αγϊνα κα πρζπει να παραδίδει το 
υλικό που τθσ παραςχζκθκε κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ ςτθν αρχικι άριςτθ κατάςταςι τουσ. 
Φκορά ι καταςτροφι των ανωτζρω από μια ομάδα κα αποκακίςταται με οικονομικι επιβάρυνςθ 
τθσ ομάδασ. 
5.2. Για κάκε κζμα που κα προκφψει κατά τθ διεξαγωγι του Πρωτακλιματοσ και που δεν 
προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ κακϊσ και για κάκε αςάφεια που ζχει ανάγκθ από 
διευκρίνθςθ ι ςυμπλιρωςθ αποφαςίηει θ Διοργανϊτρια Αρχι. Οι αποφάςεισ που κα λαμβάνει κα 
είναι δεςμευτικζσ και υποχρεωτικζσ για κάκε παίκτθ ι ομάδα. 
5.3. Οι αγωνιηόμενοι με τθν ςυμμετοχι τουσ αποδζχονται τθν πλιρθ, άνευ περιοριςμοφ και 
αντίρρθςθσ χριςθ του οπτικό-ακουςτικοφ υλικοφ των αγϊνων όπωσ αξιοποιθκεί από τθν 
Διοργανϊτρια, για επικοινωνιακοφσ, εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ. 
5.4. Οποιοδιποτε ςτοιχείο (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, mail κλπ) που αφορά Εκπρόςωπο-Αρχθγό 
Ομάδασ, κεωρείται εμπιςτευτικό, και δεν επιτρζπεται θ χριςθ του χωρίσ τθν άδεια τθσ 
Διοργανϊτριασ Αρχισ. 
5.5. Η ςυμμετοχι ςτο EUROHOOPS SUMMER LEAGUE για οποιονδιποτε παίκτθ ι ομάδα 
προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των κανόνων αυτϊν. 


