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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΑΙΚΤΩΝ 
 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει η ομάδα που έχει συμπληρώσει τη Φόρμα Εγγραφής Ομάδας και πληροί 
τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δώδεκα (12) παίκτες και ηλικίας 
από 25 έως 65 ετών.  

2) Ο Εκπρόσωπος-Αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να είναι ένας εκ των παικτών της ομάδας, 
ο οποίος και θα διατηρεί επικοινωνία με την Διοργανώτρια Αρχή. 

3) Ο Εκπρόσωπος-Αρχηγός υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα να προσκομίσει στην 
γραμματεία τα δελτία των παικτών, την σύνθεση της ομάδας και το κόστος συμμετοχής., 

1.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο παίκτης που έχει συμπληρώσει τη Φόρμα Εγγραφής Παίκτη και πληροί 
τις εξής προϋποθέσεις: 

1)  Η εμφάνιση του παίκτη θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτο αριθμό, μπρος και πίσω, το σήμα 
της, το λογότυπο του χορηγού της και το όνομα ή ψευδώνυμο του. Η αρίθμηση των 
εμφανίσεων επιτρέπεται από το 0 έως το 99. Παίκτης χωρίς εμφάνιση δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής. 
2) Ο παίκτης που θα αγωνίζεται πρέπει να είναι καταγεγραμμένος στο ρόστερ της ομάδας 

και να έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
3) Το ρόστερ της ομάδας θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι την έναρξη του 

Πρωταθλήματος. Όλα τα ρόστερ των θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Διοργάνωσης. 

4) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Playoffs, Playouts και Κύπελλο των παικτών που έχουν 
συμμετάσχει στην Κανονική περίοδο μικρότερο ή ίσο του 40% του συνόλου των αγώνων.  

5) Παίκτης ο οποίος επιθυμεί να αγωνιστεί σε δύο (2) ομάδες θα έχει δικαίωμα συμμετοχής 
εφόσον οι ομάδες αυτές δεν αγωνίζονται στην ίδια Κατηγορία είτε Καθημερινών είτε 
Σαββατοκύριακου. Αν οι ομάδες, στις οποίες αγωνίζεται ο παίκτης συμμετέχουν 
αμφότερες στην ίδια Φάση του Πρωταθλήματος (Playoffs κτλ) και οι ομάδες 
διασταυρωθούν, ο παίκτης υποχρεούται να επιλέξει μία (1) ομάδα με την οποία και θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τον Τελικό. 

6) Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα 
σε ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες κατά το δοκούν. 

   

 

2. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

2.1 Κάθε ομάδα μπορεί να εκδώσει μέχρι είκοσι (20) δελτία.   
2.2. Για την έκδοση δελτίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

➢ Φόρμα Εγγραφής Παίκτη (υπογεγραμμένη) 
➢ Αντίγραφο ΑΔΤ και τις δύο (2) όψεις. 
➢ Καταβολή Κόστους εγγραφής €10 

2.3. Έκδοση νέων δελτίων θα γίνεται από 1 έως 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους και θα αφορά μόνο δύο 
(2) για κάθε ομάδα. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, καμία ομάδα δεν θα δικαιούται και για 
κανένα λόγο έκδοση επιπλέον δελτίων. 
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2.4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (τραυματισμοί, κτλ), η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα κατ’ 
εξαίρεση να επιτρέψει την προσθήκη παίκτη στο δυναμικό μιας ομάδας. 

 

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 

3.1. Για την διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΟΚ, της FIBA. Οι αγώνες 
γίνονται αποκλειστικά στο EUROHOOPS DOME. 
3.2. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί έγκαιρα και θα είναι δεσμευτικό για κάθε ομάδα 
από την ανακοίνωσή του και έπειτα. Μόνο στην περίπτωση ανωτέρας βίας που ομάδα αδυνατεί 
να παρευρεθεί σε ορισμένο αγώνα θα πρέπει να ενημερώσει την Διοργανώτρια Αρχή τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν ώστε να γίνει, εάν είναι εφικτό, η αλλαγή του προγράμματος.  
3.3. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δύο (2) σετ εμφανίσεων (ανοικτό και σκούρο). Σε περίπτωση 
που η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα έχουν παρόμοια χρώματα, η γηπεδούχος ομάδα 
υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση. 
3.4. Ο αγώνας διαρκεί (4) δεκάλεπτα. Η έναρξη του αγώνα μπορεί να καθυστερήσει μέχρι 
δεκαπέντε λεπτά (15) και με πέντε (5) τουλάχιστον παίκτες. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαίτια 
ομάδα μηδενίζεται, ο αγώνας κατοχυρώνεται με 20-0 και επιβαρύνεται με το κόστος και των δύο 
(2) ομάδων. 
3.5. Η ομάδα χρεώνεται με το κόστος του μεριδίου της, μόνο εάν ενημερώσει τουλάχιστον 48 ώρες 
νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα της. 
3.6. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, επιβαρύνεται με το 
κόστος διεξαγωγής των αγώνων που της απομένουν μέχρι την λήξη του καθώς η Διοργανώτρια 
Αρχή έχει ήδη μισθώσει τα γήπεδα και κατά αυτό τον τρόπο διατηρεί κάθε δικαίωμα να κινηθεί 
νομικά εναντίων των μελών της. 
3.7. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος-Αρχηγός της ομάδας οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία 
διεξαγωγής του Αγώνα από το επίσημο site της Διοργάνωσης την ημέρα διεξαγωγής, αφού εκεί θα 
αποτυπώνεται οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων διεξαγωγής. 
3.8. Οι αγώνες τις Καθημερινές θα αρχίζουν από τις 20:45 και 21:15 (jumpball). 
3.9. Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων το παιχνίδι θα 
διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα. 
 

4. ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

4.1. Αναβολή αγώνα γίνεται στις εξής περιπτώσεις:  
α) με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής,  
β) λόγω τεχνικού προβλήματος και  
γ) λόγω προβλήματος – κωλύματος του γηπέδου.   

 
4.2. Στη πρώτη φάση του Πρωταθλήματος οι ομάδες θα χωρισθούν σε ομίλους που αγωνίζονται 
τις Καθημερινές (με μέγιστο αριθμό ομάδων 36). Οι κατά περίπτωση όμιλοι, όπου αυτό απαιτείται, 
θα ορισθούν ανάλογα με τη δυναμικότητα, όπως αυτή καθορίζεται με αποκλειστικό κριτήριο τα 
προκριματικά των ομάδων. 
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4.3. Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας πριν την λήξη του Α’ γύρου, τα αποτελέσματά των αγώνων 
της δεν προσμετρούνται. Εάν η αποχώρηση γίνει έχοντας διεξαχθεί έστω και ένας αγώνας του Β’ 
γύρου τα αποτελέσματά της προσμετρούνται κανονικά. 

 

5. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

Όλοι οι αγώνες γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία δύο (2) διαιτητών, υπεύθυνο χρόνου και 
χρονόμετρου 24’’, υπεύθυνο στατιστικής, ιατρού και υπεύθυνου βιντεοσκόπησης. 

 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
 

5.1. Κάθε ομάδα κατά την αποχώρησή της με το πέρας του αγώνα θα πρέπει να παραδίδει το 
υλικό που της παρασχέθηκε καθώς και τις εγκαταστάσεις στην αρχική άριστη κατάστασή τους. 
Φθορά ή καταστροφή των ανωτέρω από μια ομάδα θα αποκαθίσταται με οικονομική επιβάρυνση 
της ομάδας. 
5.2. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν 
προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από 
διευκρίνηση ή συμπλήρωση αποφασίζει η Διοργανώτρια Αρχή. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα 
είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για κάθε παίκτη ή ομάδα. 
5.3. Οι αγωνιζόμενοι με την συμμετοχή τους αποδέχονται την πλήρη, άνευ περιορισμού και 
αντίρρησης χρήση του οπτικό-ακουστικού υλικού των αγώνων όπως αξιοποιηθεί από την 
Διοργανώτρια, για επικοινωνιακούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 
5.4. Οποιοδήποτε στοιχείο (διεύθυνση, τηλέφωνο, mail κλπ) που αφορά Εκπρόσωπο-Αρχηγό 
Ομάδας, θεωρείται εμπιστευτικό, και δεν επιτρέπεται η χρήση του χωρίς την άδεια της 
Διοργανώτριας Αρχής. 
5.5. Η συμμετοχή στο EUROHOOPS LEAGUE για οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα προϋποθέτει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων αυτών. 


