ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΕΦΗΒΩΝ 2017-18

ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Στο 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΕΦΗΒΩΝ που διοργανώνει ο ΕΣΠΕΡΟΣ συμμετέχουν τα
σωματεία :

ΑΡΘΡΟ 2o: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΕΦΗΒΩΝ
Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε αγώνες που θα γίνουν στο κλειστό γήπεδο Εσπέρου, θα σχηματιστούν
δυο ομίλοι των 4 ομάδων έκαστoς ώπου σε κάθε όμιλο όλες οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους από μια
φορά. Στη Β’ φάση οι ομάδες του Α’ ομίλου, σύμφωνα με την κατάταξη τους, θα παίξουν σε χιαστί knock
out αγώνες με τις ομάδες του Β’ ομίλου. Τέλος οι νικήτριες ομάδες θα παίξουν Final 4 ημιτελικής και
τελικής φάσης.

Η έναρξη του τουρνουά θα είναι το Σαββατοκύριακο 28/4 – 29/4/2018.
ΑΡΘΡΟ 3o: ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι συνθετική ή δερμάτινη, Νο 7.

ΑΡΘΡΟ 4o: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο τουρνουά δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που έχουν δελτίο αθλητικής ταυτότητας και
υγείας αθλητού της ΕΟΚ.
Στο τουρνουά δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1-1-2000 και νεώτεροι.
Κατ’ εξαίρεση θα μπορούν , εφ’όσον συμφωνεί και η αντίπαλη ομάδα, να συμμετάσχουν και εως τρείς (3)
αθλητές γεννημένοι το 1999.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
Οι αγώνες του τουρνουά θα γίνονται με διαιτητή, κριτή και κάλυψη από γιατρό . Οι ομάδες που θα
συμμετέχουν στο τουρνουά υποχρεώνονται να καταβάλουν τα έξοδα αγώνα εξ ημισία πριν την έναρξη των
αγώνων τους .

ΑΡΘΡΟ 6o: ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για όλους τους αγώνες του τουρνουά θα υπάρξει ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ .

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙEΞAΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
Ο αγώνας του τουρνουά θα διαρκεί συνολικά 40 (σαράντα) λεπτά καθαρό χρόνο δηλαδή τέσσερα (4)
δεκάλεπτα.
•
•
•

Κάθε ομάδα δικαιούται τέσσερα ΤΑΙΜ-ΑΟΥΤ καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα (ένα σε
κάθε περίοδο).
Σε περίπτωση παράτασης αυτή θα έχει διάρκεια 5 λεπτά καθαρού χρόνου με δικαίωμα
αλλαγών και ενός ΤΑΙΜ-ΑΟΥΤ από κάθε ομάδα.
Ισχύει κανονικά ο κανόνας των 24’’ και των 8’’.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ισχύει η βαθμολογία βάσει του κανονισμού πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 9o: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές στην Επιτροπή διεξαγωγής του τουρνουά απαγορεύονται εκτός των
περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας ή αντικανονικής συμμετοχής αθλητού.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η συμμετοχή στο τουρνουά BASKETBALL ΕΦΗΒΩΝ είναι 50 ευρώ .
Το κόστος συμμετοχής αφορά την αγορά κυπέλλων. μεταλλίων κλπ για τους αθλητές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ.Ταχυνάκο
Κυριάκο (τηλ.επικοινωνίας 6975028090).
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο, στους δε αθλητές της θα απονεμηθούν μετάλλια
χρυσού χρώματος και διπλώματα. Επίσης θα απονεμηθούν μετάλλια αργυρού χρώματος και διπλώματα για
τη δεύτερη ομάδα και για την τρίτη ομάδα μετάλλια χάλκινου χρώματος και διπλώματα. Στις υπόλοιπες
ομάδες θα μοιραστούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα για όλους τους αθλητές.
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του τουρνουά και που δεν προβλέπεται από την
παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση
αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής του τουρνουά BASKETBALL ΕΦΗΒΩΝ.

