
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022- 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022–2023 της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022-2023 της Ε.Ο.Κ.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Το πρωτάθλημα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 περιόδου 2022- 2023, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 έχουν όλα τα σωματεία της δύναμης
της ΕΚΑΣΚ.
Τα σωματεία δηλώνουν με ενυπόγραφη δήλωση συμμετοχής και είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν
στην Ένωση καταστάσεις των αθλητών που θα συμμετέχουν, εφόσον συμμετέχουν με παραπάνω από
μια (1) ομάδες στο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων U15 . Οι λίστες θα μπορούν να αλλάξουν μέχρι 2 φορές
σε κάθε γύρο του πρωταθλήματος. Στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος Παγκορασίδων U15 θα έχει
το δικαίωμα να προκριθεί η ομάδα που θα έχει δηλωθεί ως πρώτη.
1.2. Οι επιπλέον ομάδες θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.

ΑΡΘΡΟ 2o: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΚ το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.
2.2. Υποβολή δηλώσεων με επιφυλάξεις απαγορεύονται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.
2.3. Η έναρξη του Πρωταθλήματος και του Τουρνουά είναι το Σάββατο 28 ή Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 3o: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14
3.1 O τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό δηλώσεων συμμετοχής και
θα κοινοποιηθεί στις ομάδες με έγγραφο συμπληρωματικής προκήρυξης μετά την κλήρωση. Οι αγώνες
θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Η ΕΚΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα προγραμματισμού και εμβόλιμων αγωνιστικών ημερών σε κάθε περίπτωση
που θα κριθεί αναγκαίο, καθώς επίσης και το δικαίωμα αλλαγής ημέρας τέλεσης αγώνων λόγω μη ικανού
αριθμού κριτών και διαιτητών για την κάλυψη των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 4o: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
4.1. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των σωματείων ή σε γήπεδα που θα εξασφαλίσει η ΕΚΑΣΚ
για την τέλεση των αγώνων του Πρωταθλήματος Παγκορασίδων U15 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5o: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1. Για τις ανάγκες του Πρωταθλήματος Παγκορασίδων U15 θα χρησιμοποιηθούν συνθετική ή
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δερμάτινη μπάλα Νο6.

ΑΡΘΡΟ 6o: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
6.1. Στο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων U15 δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα
ετη 2008 και 2009 και σε περιοχές που δεν υπαρχει ικανοποιητικός αριθμος αθλητριων και εως 4
αθλητριες του 2010 και έχουν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και έχουν εκτυπώσει το δελτίο τους καθώς και την κάρτα υγείας αθλητή, σύμφωνα με
το άρθρο 16 του Ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 7o: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
7.1. Οι αγώνες θα γίνονται με ένα διαιτητή και δύο κριτές.

ΑΡΘΡΟ 8o: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
8.1. Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο Πρωτάθλημα U-15 (Παγκορασίδες) πρέπει να προσπαθούν να
συμμετέχουν με δώδεκα (12) αθλήτριες σε κάθε αγώνα, ενώ για την διεξαγωγή του αγώνα είναι
απαραίτητο η κάθε ομάδα να έχει κατ’ ελάχιστο επτά (7) αθλήτριες. Είναι σημαντικό οι ομάδες να
προσπαθούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό για να αγωνίζονται οι αντίπαλες ομάδες με
ίσους όρους και επιπλέον να μην επιβαρύνονται οι υπόλοιπες αθλήτριες με μεγαλύτερο χρόνο
συμμετοχής.

8.2 Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με κάτω από επτά (7) αθλήτριες στο Πρωτάθλημα U-15
(Παγκορασίδες) ο αγώνας θα διεξάγεται με την μορφή φιλικού χαρακτήρα και η ομάδα θα μηδενίζεται
με σκορ 20-0 όπως θα αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα. Εξυπακούεται ότι το σκορ του αγώνα θα τηρείται
με αναγραφή του στον πίνακα, ηλεκτρονικό ή μη, με σκοπό να διατηρηθεί το ενδιαφέρον όλων των
αθλητριών. Δεν αποβάλλεται καμία ομάδα από το πρωτάθλημα U-15 (Παγκορασίδες). Μία (1) ομάδα
μπορεί να αποχώρήσει από το πρωτάθλημα με δική της βούληση.

8.3 Σκοπός του πρωταθλήματος U-15 (Παγκορασίδες) είναι κυρίως η χαρά του παιγνιδιού και το
ευ αγωνίζεσθαι με την συμμετοχή όλων των αθλητριών. Το αποτέλεσμα (νίκη ή ήττα) έχει πολύ μικρή
σημασία και αυτό εκτός των άλλων πρέπει να τονίζεται συνεχώς στους παράγοντες , στους προπονητές
αλλά κυρίως στους γονείς των αθλητριών.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙEΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
9.1 Ο αγώνας των U-15( “ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔEΣ”) θα διαρκεί συνολικά 40 λεπτά , δηλαδή τέσσερα (4)

δεκάλεπτα (10’) καθαρού χρόνου.
9.2 Μετά το 2ο δεκάλεπτο θα υπάρχουν δέκα (10’) λεπτά για ημίχρονο και μετά θα γίνεται αλλαγή

των καλαθιών .
9.3 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.

9.4. Γενικά η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 24’’ και ο χρόνος για να περάσει η επιτιθέμενη ομάδα
το κέντρο είναι 8’’. Ο χρόνος ανανέωσης στην επίθεση είναι 14΄΄.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
10.1 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.

10.2Επιτρέπεται 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 .

10.3 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

10.4 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

 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).

10.5 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

10.6 Δεν επιτρέπονται οι παγίδες σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου.
10.7 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) .

10.8 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μαρκαρίσματος επιθετικών παικτριών στα screen μακριά από την
μπάλα (off-ball screen) .

10.9 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).

10.10 Δεν επιτρέπεται η παραμονή αμυντικής παραπάνω από 3’’ στην ρακέτα εκτός αν έχει
σωματική επαφή με κάποια επιθετική παίκτρια.

10.11 Να τονίσουμε εδώ ότι η βοήθεια των Προπονητών και των Διαιτητών στην εφαρμογή των
10.2 έως και 10.10 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).

ΑΡΘΡΟ 11o: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
11.1. Ο σκοπός των αγώνων είναι καθαρά παιδαγωγικός και ακριβώς με την ίδια λογική πρέπει να
αντιμετωπίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οπότε πρέπει να αποφεύγονται σχετικές
ενστάσεις και προσφυγές . Αν παραταύτα κάποιο σωματείο θεωρήσει ότι η κατάσταση στον αγώνα
ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί εντόνως με σχετική επιστολή στην οικεία Ενωση
κοινοποιώντας την στην ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1.Στο Πρωτάθλημα U-15( “ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔEΣ ”) θα υπάρχει νικήτρια αγώνα, βαθμολογία και τελική φάση
(play-off και play-out).

ΑΡΘΡΟ 13o: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

13.1 Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να διαφυλάξουν το κύρος και τον
κώδικα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των αγώνων.

13.2 Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Τουρνουά υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημίωση πριν την
έναρξη των εντός έδρας αγώνων τους σε κάθε κριτή το ποσό των 8ευρώ και στον διαιτητή το ποσόν των
12ευρώ . Τα ποσά των αποζημιώσεων των εκτός έδρας οδοιπορικών διαιτητών και κριτών καθορίζονται
σε 0,20 λεπτά ανα χιλιόμετρο.
Οι αμοίβες διαιτητών - κριτών στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, καθορίζονται και θα καταβάλονται απο
την ΕΟΚ, μέσω της Ένωσης και θα αποδίδονται στα σωματεία.

13.3 Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα μέχρι την λήξη του Α΄ ημιχρόνου για οποιονδήποτε
λόγο, τα οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από το γηπεδούχο
σωματείο αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά την επανάληψη του αγώνα τα οδοιπορικά των
διαιτητών και κριτών καταβάλλονται και πάλι και από το γηπεδούχο σωματείο.

13.4 Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα μετά την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, τα
οδοιπορικά των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται και από το γηπεδούχο
σωματείο στο ακέραιο και στην επανάληψη του αγώνα καταβάλλεται από το γηπεδούχο σωματείο το
ήμισυ του ποσού των οδοιπορικών.

13.5 Τα γηπεδούχα σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν ιατρό ή άτομο εκπαιδευμένο σε πρώτες
βοήθειες κατά την διάρκεια των αγώνων στην έδρα τους, εκτός αν η οικεία προκήρυξη του τουρνουά
ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του ιατρού ή του
εκπαιδευμένου ατόμου σε πρώτες βοήθειες πέραν των 30’ λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη
του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται .

13.6 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). Τα εν λόγω ονόματα των MVP δεν θα ανακοινώνονται για κανέναν λόγο σε έντυπα
ή ηλεκτρονικά μέσα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οικεία Ένωση οφείλει να κρατάει σε
ιδιαίτερο αρχείο κατάσταση με τις MVP παίκτριες και να ενημερώνει ηλεκτρονικά (mail) σε μηνιαία βάση
τον Τομέα Γυναικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
14.1. Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα ή η αλλαγή της ημέρας του αγώνα, με την αιτιολογία ότι υπάρχει και
άλλος αγώνας του σωματείου οποιουδήποτε τμήματος την ίδια ημέρα ή ώρα ή λόγω κωλύματος του
Προπονητή της ομάδας ή λόγω σχολικών εκδρομών κλπ.



Για την διακοπή αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων όπως
αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96.
14.3. Επισημαίνεται ότι το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να παραλάβει από
την Ενωση επικυρωμένη φωτοτυπία του φύλλου αγώνα του διακοπέντος αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
15.1. Στην Πρωταθλήτρια ομάδα Πρωτάθλημα U-15( “ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔEΣ ”) θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με
δίπλωμα, στις δε αθλήτριες της χρυσά μετάλλια.
15.2. Στον Β’, Γ’ και Δ νικητές του Πρωταθλήματος θα απονεμηθούν αναμνηστικά με διπλώματα,στις δε
αθλήτριες τους αργυρά και χάλκινα μετάλλια αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΑ
16.1 Η διαρκής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της

Χώρας αποτελεί, ειδικά αυτήν την χρονική περίοδο, τον βασικότερο στόχο για το υγιές μέλλον του
Ελληνικού Basketball γυναικών. Σε αυτή την προσπάθεια η εύρυθμη λειτουργία των Οικείων Ενώσεων
αποτελεί το βασικό παράγοντα της επιτυχίας.

16.2 Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος U-15
(“ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔEΣ”) και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια
που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση αποφασίζει το ΔΣ της Ένωσης κατόπιν συνεννόησης με
το αρμόδιο τμήμα της Ομοσπονδίας.

16.3 Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου (λήξη πρωταθλημάτων U-15 “ παγκορασίδων και U-13
“μινι-κοριτσιών”) η Οικεία Ενώση οφείλει να διοργανώσει ALL STAR αγώνα με επιλεγμένες αθλήτριες των
ομάδων που θα ψηφιστούν από τους προπονητές(τριες).

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρκάκης Χαράλαμπος Κανάκης Μιχαήλ


