
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 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 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 περιόδου 2022- 2023, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β U14 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 Παμπαίδων U14 . Οι λίστες θα μπορούν να αλλάξουν μέχρι 2 φορές σε
κάθε γύρο του πρωταθλήματος. Στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος Παμπαίδων U14 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 Παμπαίδων U14 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5o: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1. Για τις ανάγκες του Πρωταθλήματος Παμπαίδων U14 θα χρησιμοποιηθούν συνθετική ή δερμάτινη
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μπάλα Νο6.

ΑΡΘΡΟ 6o: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
6.1. Στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων U14 δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1-1-
2009 έως 31-12-2010 και έως δύο (2) αθλητές γεννημένοι το 2011 που 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 είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν με δέκα (10)
αθλητές κατ’ ελάχιστο.
8.2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και συμμετοχή σε κάθε αγώνα έως δεκαπέντε αθλητών, ενώ η
υποχρεωτική συμμετοχή ισχύει και για τους επιπλέον δικαιούμενους συμμετοχής αθλητές.
8.3. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με κάτω από δέκα (10) αθλητές στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων U14
περισσότερες από μια (1) φορά, τότε το σωματείο αποβάλλεται από τους
υπόλοιπους αγώνες. Σε περίπτωση που ένα σωματείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον ελάχιστο
αριθμό συμμετοχής αθλητών θα μπορεί να συμπληρώνει την ομάδα με κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας,
εφόσον πάρει άδεια από την ΕΚΑΣΚ.
Σκοπός του πρωταθλήματος είναι η συμμετοχή όλων των αθλητών.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙEΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
9.1. Ο αγώνας και στις δύο διοργανώσεις θα διαρκεί συνολικά 40 λεπτά , δηλαδή 3 (τρία) περιόδους των
δέκα (10’) λεπτών μικτού χρόνου και 1 (μία) περίοδο των δέκα (10’) λεπτών καθαρού χρόνου.
Η εναλλαγή των γηπέδων θα γίνεται μετά την 2η περίοδο.
Ο μικτός χρόνος σταματάει μόνο για εκτέλεση βολών, για αλλαγές στο πεντάλεπτο, για TIME OUT και
τέλος εφόσον ο διαιτητής το αποφασίσει για άλλους λόγους (π.χ τραυματισμός παίκτη κ.ο.κ).
Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για ημίχρονο το διάλειμμά του θα είναι 5’λεπτά και 1’ λεπτό για
κάθε περίοδο.
Γενικά θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια από όλους ο διαθέσιμος χρόνος να αξιοποιείται για αγωνιστικά
λεπτά και όχι για διακοπές.
9.2. Οι ομάδες του Πρωταθλήματος είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε αθλητή τους για
τουλάχιστον 2 (δύο) πεντάλεπτα δηλαδή 10 σε κάθε αγώνα. Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα ξεκινήσουν
πέντε (5) αθλητές που θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) αθλητές στο πεντάλεπτο. Αν
έχει παραπάνω αθλητές. ο προπονητής, θα τους βάλει στην αρχή του 2ου δεκάλεπτου και ούτω κάθε
εξής.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο χρόνος είναι καθαρός και επιτρέπονται ελεύθερες αλλαγές για κάθε ομάδα.
9.3. Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 24’’ και ο χρόνος για να περάσει η επιτιθέμενη ομάδα το κέντρο είναι
8’’ (οκτώ δευτερόλεπτα). Ο χρόνος ανανέωσης στην επίθεση είναι 14 .

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
10.1. Ο αγώνας στο Πρωτάθλημα θα έχει σκορ, θα αναγράφεται σε αγωνιστικό πίνακα(ηλεκτρονικό ή όχι)
και θα παγώνει εάν η διαφορά ξεπεράσει τους 15 πόντους. Οι πόντοι θα συνεχίζονται να γράφονται
κανονικά στο φύλλο αγώνος και εφόσον η διαφορά μειωθεί ξανά κάτω από τους 15 πόντους το
αποτέλεσμα θα εμφανίζεται πάλι ( ξεπάγωμα).
10.2. Επιτρέπεται η πίεση (MTM Press) στα ¾ του γηπέδου (προέκταση προσωπικής γραμμής ελευθέρων
βολών).
10.3. Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (weak side) έχοντας ο αμυντικός το ένα από τα δύο
του πόδια εκτός ρακέτας (Σχ.1).



Οι Προπονητές / Διαιτητές πρέπει να εξηγούν στους αθλητές τι είναι σωστό να κάνουν και όχι να
τιμωρούν.

Σχ.1

10.4. Επιτρέπονται τα screen μακριά από την μπάλα (off ball screen).
10.5. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άμυνας ζώνης σε όλο ή το μισό γήπεδο (zone- zone
press).
10.6. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μεταβλητής άμυνας (match up zone).
10.7. Στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Β U14 επιτρέπονται τα είδη screen: στη μπάλα(pick n roll), χέρι με χέρι
(hand off).
10.8. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των αμυντικών παραπάνω από τρία (3’’) στη ρακέτα εκτός αν έχει
σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη.
10.9 Οποιαδήποτε παράβαση από τις παραπάνω τιμωρείται με ανανέωση 14’’ της επιτιθέμενης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 11o: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
11.1. Δεν γίνεται δεκτή καμία ένσταση και καμία προσφυγή για κανένα λόγο. Ο σκοπός
των αγώνων είναι καθαρά παιδαγωγικός και ως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1. Για το Πρωτάθλημα Παμπαίδων U14 θα υπάρξει βαθμολογία βάσει του κανονισμού πρωταθλημάτων
της ΕΚΑΣΚ.
12.2. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.2 (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα
των αγώνων, που έδωσε ομάδα η οποία λόγω μη προσέλευσης σε τρεις (3) αγώνες ή αποχώρησης,
αποβλήθηκε από την συνέχεια του τουρνουά, εφόσον αυτό συνέβη πριν από την συμπλήρωση του Α
γύρου του οικείου τουρνουά, δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού
πίνακα της αγωνιστικής περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποβολή συντελεσθεί κατά την διάρκεια του Β
γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του Α γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα
της αγωνιστικής περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν
προσήλθαν ν αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω
διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13o: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
13.1. Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να διαφυλάξουν το κύρος και τον
κώδικα συμπεριφοράς κατά την 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.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί από το γηπεδούχο σωματείο η αποζημίωση στον κριτή-διαιτητή το
γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.
13.3. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα μέχρι την λήξη του Α ημιχρόνου για οποιονδήποτε
λόγο, οι αμοιβές των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την γηπεδούχο
ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ κατά την επανάληψη του αγώνα οι αμοιβές διαιτητών και
κριτών καταβάλλονται και πάλι από το γηπεδούχο σωματείο αλλά ολόκληρο.
13.4. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα μετά την έναρξη του Β ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, οι
αμοιβές των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την γηπεδούχο ομάδα στο
ακέραιο και στην επανάληψη του.
13.5 ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ- ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα σωματεία η υποχρεωτική παρουσία ιατρού ή διασώστη, ή πιστοποιημένου
προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, κατά την διάρκεια των αγώνων,
εκτός εάν ο νόμος ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά.
Όσα σωματεία τοποθετούν διασώστες εκτός ΕΚΑΒ και Ερυθρού Σταυρού, θα πρέπει να διαθέτουν
πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) γνωστό
και ως ERC.
Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου η καθυστέρηση
έναρξης του αγώνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 30 λεπτών. Σε περίπτωση απουσίας των εν λόγω
προσώπων ή καθυστέρησης άφιξής τους πέραν των 30 λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται με την
υποχρέωση να ορισθεί εκ νέου εντός 48 ωρών. και επιβάλλεται στο γηπεδούχο
σωματείο χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο
αρνηθεί να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο πριν την τέλεση του αναβληθέντος αγώνα, τότε ο αγώνας
κατακυρώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας με σκορ 20-0, χωρίς άλλες βαθμολογικές κυρώσεις για
την γηπεδούχο ομάδα.
13.6. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και των αρμόδιων Δήμων.
13.7 MVP Αγώνων
Μετά το τέλος των παιχνιδιών οι προπονητές των δύο ομάδων υποχρεούνται να ανακοινώσουν στον
κριτή του αγώνα τους δύο καλύτερους αθλητές της αντίπαλης ομάδας. Ο κριτής θα αναγράφει στην πίσω
σελίδα του φύλλου αγώνα (Φ.Α.) τα ονόματα των αθλητών και δίπλα θα υπογράφουν οι προπονητές.
Δεν θα ανακοινώνονται για κανέναν λόγο σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, και ειδικά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

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 Παμπαίδων U14 θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα, στους δε
αθλητές της χρυσά μετάλλια.
15.2. Στον Β’, Γ’ και Δ νικητές του Πρωταθλήματος θα απονεμηθούν αναμνηστικά με διπλώματα, στους
δε αθλητές τους αργυρά και χάλκινα μετάλλια αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος που δεν προβλέπεται από τους
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που
χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των
διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π



Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρκάκης Χαράλαμπος Κανάκης Μιχαήλ


