
 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2019…. 

 

Για 9η συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού 

μόνο στο γήπεδο του THREE ACTION  

 

Πάρε τους φίλους σου και δήλωσε συμμετοχή στο πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα!  

Δηλώσεις συμμετοχής ομάδων έως και 31 Μαΐου. Έναρξη πρωταθλήματος  

3 Ιουνίου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2610 454585 ή επισκεφτείτε μας 

Ισιδώρου & Ρωμανού στην Αγυιά ή διαδικτυακά στο www.threeaction.gr 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ – 2019  -  let’s play……. 

 

ΑΠΟ 3/6/2019 ΕΩΣ 24/07/2019 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 31/05/2019 

 

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

1. Όλοι οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο του 

THREE ACTION. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν όσοι ΔΕΝ αγωνίζονται σε 

κάποιο από τα επίσημα Πρωταθλήματα της ΕΟΚ ή την αγωνιστική περίοδο 

2018-2019 έχουν αγωνιστεί έως την ΄Β ΕΣΚΑΗ ή αντίστοιχη κατηγορία 

άλλης ένωσης την σεζόν 2018-2019 . Σε περίπτωση που θα βρεθεί τέτοια 

συμμετοχή  η ομάδα τιμωρείται με μηδενισμό σε όσα παιχνίδια συμμετείχε 

ο συγκεκριμένος παίκτης. 

3. Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο τουρνουά, θα πρέπει να αναφέρεται 

στη λίστα της ομάδας με το ονοματεπώνυμό του (μικρά γράμματα και 

τονισμένα) και να προσκομίζει μαζί με την αίτηση της ομάδας (ξεχωριστά 

για κάθε συμμετέχοντα) φωτοτυπία και των 2 όψεων της αστυνομικής 

ταυτότητας του και μια φωτογραφία. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται 

συμπληρωμένη και με το γνήσιο της υπογραφής από την Αρμόδια Αρχή η 

υπεύθυνη δήλωση του. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα διατηρεί ο 

διοργανωτής για να μπορεί να πραγματοποιεί έλεγχο πριν την έναρξη του 

αγώνα αλλά και όποια άλλη στιγμή χρειαστεί ή ζητηθεί από τον 

οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο. 

4. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο 

τουρνουά σε ομάδες ή σε μεμονωμένους αγωνιζόμενους κατά το δοκούν. 

5. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει έως 12 παίκτες. Η δήλωση της 

ομάδας πρέπει να γίνει συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής ομάδας. 

6. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει δύο σετ εμφάνισης μπάσκετ ή ένα διπλής όψεως 

(Σκούρο και Ανοικτό χρώμα) και να τα έχει μαζί της στο γήπεδο, καθώς σε 

περίπτωση που δυο ομάδες φέρουν ίδιο χρώμα εμφάνισης η γηπεδούχος 

ομάδα επιλέγει ποιο χρώμα θα φορέσει. Η ποιότητα, το σχέδιο, τα χρώματα 

και η αρίθμηση των εμφανίσεων πρέπει να είναι ομοιόμορφη και οι ομάδες 

υποχρεούνται να έχουν τυπωμένη αρίθμηση μπροστά και πίσω για τη 

http://www.threeaction.gr/


διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα. Κάθε ομάδα μπορεί στην 

εμφάνισή της να φέρει το σήμα της, το λογότυπο του χορηγού της, εάν 

υπάρχει, καθώς και το όνομα ή το ψευδώνυμο του κάθε 

αγωνιζόμενου. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με ομοιόμορφη σε 

χρώμα και σχέδιο εμφάνιση (Σε διαφορετική περίπτωση ο παίχτης δεν έχει 

δικαίωμα συμμετοχής). 

7. Μεταβολές στο δυναμικό μιας ομάδας: Σε κανένα χρονικό σημείο, δεν 

επιτρέπεται αλλαγή στο δυναμικό μιας ομάδας. 

8. Ημέρες και ώρες αγώνων: Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες έναρξης 

αγώνα από 19:00 έως 22:00.  

9. Οικονομική επιβάρυνση Συμμετοχής ομάδας: 10€ ανά παίκτη με την 

κατάθεση της εγγραφής ομάδας.  

10. Οικονομική επιβάρυνση Αγώνα:  50€ ANA ΑΓΩΝΑ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 

 

11. Καταστροφές Υλικού – Εγκαταστάσεων: Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται 

και να διατηρεί το υλικό που θα της διατεθεί καθώς και τις εγκαταστάσεις 

στην αρχική άριστη κατάστασή τους. Κάθε φθορά ή καταστροφή των 

ανωτέρω από μια ομάδα θα αποκαθίσταται με οικονομική επιβάρυνση της 

ομάδας. 

 

12. Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγωνιστικών: Το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί 

τις ειδικές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Το 

πρόγραμμα των αγωνιστικών είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ για κάθε ομάδα με την 

ανακοίνωση του, η οποία θα είναι έγκαιρη ώστε όλοι οι αγωνιζόμενοι να 

μπορούν να οργανώσουν τις υποχρεώσεις τους.  Οι ομάδες ΔΕΝ έχουν 

δικαίωμα αναβολής αγώνων. Οι αγώνες, οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι 

δεσμευτικές μετά την ανακοίνωσή τους και για κανένα λόγο δεν μπορούν 

να αλλάξουν. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν καταφέρει να έρθει στον 

αγώνα θα μηδενίζεται  και θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο των 50€ του 

αγώνα, σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλετε από το πρωτάθλημα ‘όπως 

επίσης ισχύει και στην περίπτωση που δεν προσέλθει δεύτερη σε αγώνα. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Τροποποίηση του προγράμματος θα υπάρχει μόνο λόγω 

κωλύματος της διοργανώτριας αρχής. 

 

13. Δικαιοδοσία διοργανώτριας αρχής: Η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί την 

αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής απόφασης για 

κάθε θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία του τουρνουά είτε αυτό έχει 

προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα 

λαμβάνει θα είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για κάθε ομάδα ή 

αγωνιζόμενο. Τυχόν ενστάσεις προς την διοργάνωση θα πρέπει να γίνονται 

εντός 24 ωρών, μετά την λήξη του αγώνα..  

 

14. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι 

είναι απόλυτα σύμφωνος με τους όρους διεξαγωγής του πρωταθλήματος! 

 

 

 

 

9ο Ανεπίσημο Πρωτάθλημα Μπάσκετ στις εγκαταστάσεις του THREE ACTION  

δώρα των νικητών…… 



Το πιο συναρπαστικό ανεπίσημο πρωτάθλημα Μπάσκετ στην τελική ευθεία. 

Ανακοινώνουμε τα δώρα των νικητών της κάθε κατηγορίας.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (δώρα ομάδας)  

 

1η Θέση  
• Χρηματικό έπαθλο 300€ 

• Διασκέδαση στο DOSE (2 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ) 

 

2η Θέση  
• Διασκέδαση στο DOSE  (1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ) 

• 1 αγώνας μπάσκετ δωρεάν 

 

 

 

 

  

 


