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ΑΡΘΡΟ 19Ο :  ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 Στο  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ( U 14 )   δικαιούνται  να λάβουν 
μέρος  όλα τα σωματεία που είναι μέλη της Ε.Σ.Κ.Α.Κ.   και  όσοι αθλητές έχουν 
γεννηθεί  τα έτη  2008  &  2009  και έως 2 αθλητές του 2010.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που  έχουν κάνει εγγραφή  στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ο.Κ και  έχουν εκτυπώσει το δελτίο τους καθώς κι 
την κάρτα υγείας  αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο  16 του Ν 4479/2017 και την 
ΚΥΑ  των Υπουργών  και Υφυπουργού Αθλητισμού.  

Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες  από μία 
ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην 
Ε.Σ.Κ.Α.Κ. κατάσταση με τα στοιχεία των αθλητών που θα συμμετέχουν 
στην κάθε ομάδα. Στον Α΄ γύρο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή των αθλητών 
ή μετακίνησή τους  από τη μία στην άλλη ομάδα. 

Μετά  το τέλος  του Α’ γύρου  θα επιτρέπεται η μετακίνηση αθλητών 
από τη μία ομάδα στην  άλλη,  της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας και  θα 
υποβάλλεται  νέα κατάσταση αθλητών  στην ‘Ενωση . 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
 Οι ομάδες  είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν με  δέκα  (10) 
αθλητές κατ’ ελάχιστο. Επιτρέπεται  η συμμετοχή  σε κάθε αγώνα  έως και   
δέκα πέντε  (15) αθλητές.  Η  υποχρεωτική συμμετοχή  ισχύει   και για τους 
επιπλέον δικαιούχους συμμετοχής αθλητές.  
 Σε περίπτωση που μια ομάδα  παρουσιαστεί  στον αγώνα  με 
λιγότερους από δέκα (10)  αθλητές , η ομάδα μηδενίζεται  με σκόρ 20 – 0. 

Σε περίπτωση  που ένα σωματείο  αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
με τον ελάχιστο  αριθμό συμμετοχής  αθλητών θα μπορεί να συμπληρώνει  
την ομάδα  κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας, εφόσον πάρει άδεια από την 
‘Ενωση. 

 
 Ομάδα που δεν  συμμετέχει σε  δύο  προγραμματισμένους  αγώνες, 
θα αποκλείεται  από τις υπόλοιπες   συναντήσεις.  
  

 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 20Ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   
 

Το Πρωτάθλημα   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ( U 14 )   θα γίνει  σε Ομίλους  και σε τρεις 
(03)  Φάσεις, σύμφωνα με  τις δηλώσεις συμμετοχής και σε  κλειστά γήπεδα. 

 
Α’  ΦΑΣΗ 

Οι ομάδες θα χωριστούν  σε Ομίλους κατά γεωγραφικές περιοχές και 
σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων.  

Οι συναντήσεις  θα γίνουν  σε δύο γύρους , μετά από κλήρωση. 
Β’ ΦΑΣΗ 

Οι νικήτριες ομάδες  των ομίλων  της Α’ Φάσης  θα χωριστούν σε δύο (02)  
ΟΜΙΛΟΥΣ, κατά γεωγραφική περιφέρεια.   

Οι συναντήσεις  θα γίνουν   σε δύο γύρους , μετά από κλήρωση. 
Γ’ ΦΑΣΗ 

Οι δύο (02)  νικήτριες ομάδες των ομίλων της Β’ Φάσης, θα συναντηθούν 
μεταξύ τους στο Κλειστό Γυμναστήριο ΚΙΑΤΟΥ, σε έναν αγώνα,  για την ανάδειξη  
του πρωταθλητή Πρωτάθλημα  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (U 14 ) αγωνιστικής περιόδου 2022 
–2023.   

 
ΒΑΣΙΚΟΙ   ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 

1. Σε όλες τις φάσεις ο  αγώνας  θα διαρκεί συνολικά  40 λεπτά, δηλαδή  3 
(τρεις) περιόδους των δέκα (10)   λεπτών  μεικτού χρόνου  και 1 (μία ) 
περίοδο των  (10΄) λεπτών καθαρού χρόνου.  

Ο  μεικτός χρόνος  σταματάει μόνο για εκτέλεση βολών, για  αλλαγές 
στο  πεντάλεπτο , για TIME OUT  και τέλος  εφόσον ο διαιτητής αποφασίσει 
για  άλλους λόγους (π.χ. τραυματισμός παίκτη κ.ο.κ). 

Η  διάρκεια ημιχρόνου  θα είναι 5’ λεπτά και 1΄λεπτό για κάθε 
περίοδο. 
2.  Οι ομάδες του πρωταθλήματος  είναι υποχρεωμένες να δίνουν  
τουλάχιστον 2 (δύο) πεντάλεπτα (10’) συμμετοχής  σε κάθε αθλητή 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 δεκαλέπτου και ούτω κάθε εξής. 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο χρόνος είναι καθαρός  και επιτρέπονται 
ελεύθερες αλλαγές για κάθε ομάδα. 
3.  Η διάρκεια της επίθεσης είναι 24’’ και ο χρόνος  για να περάσει  η 
επιτιθέμενη ομάδα το κέντρο  θα είναι 8’’  (οκτώ δευτερόλεπτα). Ο χρόνος 
ανανέωσης στην επίθεση θα είναι 14’’.  

 
4.  Ο αγώνας  θα έχει σκορ , το οποίο θα αναγράφεται σε αγωνιστικό 
πίνακα (ηλεκτρονικό ή όχι )  και θα παγώνει εάν η  διαφορά ξεπεράσει τους 
15 πόντους. Οι πόντοι θα συνεχίζονται να γράφονται στο φύλλο  αγώνα  
χωρίς να καταγράφονται οι προσωπικοί πόντοι των αθλητών και εφόσον  
η διαφορά μειωθεί ξανά κάτω από τους 15 πόντους  το αποτέλεσμα θα 
εμφανίζεται πάλι (ξεπάγωμα). 

 



5.       Επιτρέπεται η πίεση  ( MTM  Press) στα ¾ του γηπέδου ( προέκταση 
προσωπικής γραμμής ελευθέρων βολών ). 
6.       Επιτρέπεται  η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά  (weak side) έχοντας  
ο αμυντικός το ένα από τα δύο πόδια εκτός ρακέτας. 

Οι προπονητές και οι Διαιτητές πρέπει να εξηγούν στους αθλητές τι 
είναι σωστό να κάνουν και όχι να τιμωρούν.  
7.       Επιτρέπονται τα screen μακριά από τη μπάλα ( screen away). 
8.      Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άμυνας ζώνης σε      
         όλο ή το μισό γήπεδο  ( zone – zone press ). 
9.      Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μεταβλητής άμυνας ( match up  
         zone) 
10.    Στο Πρωτάθλημα επιτρέπονται τα screen: στη μπάλα (pick n roll) ,  
         χέρι με χέρι ( hand off). 
11.    Δεν επιτρέπεται η παραμονή των αμυντικών παραπάνω από τρία (3΄΄)   
         στη ρακέτα  εκτός αν έχει σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη. 
12.   Οποιαδήποτε παράβαση  των παραπάνω τιμωρείται με   ανανέωση  
        14’’ της επιτιθέμενης ομάδας. 
Στο Πρωτάθλημα  θα υπάρχει νικητής αγώνα, βαθμολογία και τελική  
φάση. 
Δεν θα γίνεται δεκτή καμία ένσταση και καμία προσφυγή  για κανένα  
λόγο. 

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα  να διαφυλάξουν  το κύρος και τον 
κώδικα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

 
 
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  Φ.Α τα ονόματα  των αθλητών και δίπλα θα υπογράφουν 
οι προπονητές. 
 
 
ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Στους αγώνες θα  χρησιμοποιηθούν μπάλες  molten size – 6 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


