
ΤΟΥΡΝΟΥΑ    ΠΡΟ ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ   ( U 11 – 12 ) 
============================ 
 
ΑΡΘΡΟ 23Ο : ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
  
Στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΡΟ ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ   ( U 11 – 12)  δικαιούνται  να λάβουν 
μέρος  όλα τα σωματεία που είναι μέλη της Ε.Σ.Κ.Α.Κ.   και  όσοι αθλητές έχουν 
γεννηθεί  τα έτη  2011  &  2012  και νεώτεροι.  

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 . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
 

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

Οι συναντήσεις  θα γίνουν    μετά από  κλήρωση σε  γήπεδα για κάθε  
γεωγραφική περιοχή ξεχωριστά. 
 Οι αγώνες  θα ορίζονται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη δυνατότητα 
διεξαγωγής   του τουρνουά. 

 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 
1.  Η   διάρκεια  των αγώνων θα είναι συνολικά έξι περίοδοι των οκτώ (8’’) 
λεπτών  μεικτού χρόνου. Στα  τελευταία 15’’ της  κάθε περιόδου  ο χρόνος θα 
είναι καθαρός. 

 Ο χρόνος σταματάει στις ελεύθερες βολές καθώς και στο τέλος  του 
αγώνα, εφόσον  ο διαιτητής  το αποφασίσει  για άλλους λόγους (π.χ. 
τραυματισμός παίκτη κ.ο.κ.) 

 Η  εναλλαγή των γηπέδων θα πραγματοποιείται μετά το πέρας της 3ης 
περιόδου. 

 Με  το πέρας των τεσσάρων λεπτών (4’’) του μεικτού χρόνου, στις 
τέσσερις πρώτες περιόδους, θα σταματά ο χρόνος και θα γίνονται  
αλλαγές αθλητών / τριών. 

2.  ‘Ενας αθλητής του σωματείου  δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται μετά 
από διακοπή  για αλλαγές ή στο τέλος της περιόδου, εφόσον το σωματείο 
διαθέτει στη σύνθεσή του από δέκα αθλητές / τριες και πάνω. 



 Σε περίπτωση που διαθέτουν λιγότερους από δέκα  αθλητές/τριες,  
απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή αθλητή για περισσότερα από οκτώ (8΄΄) 
λεπτά συνεχόμενα. 

 
 ‘Ολοι  οι αθλητές που είναι δηλωμένοι  στο Φ.Α εκ μέρους  των  

Σωματείων, υποχρεούνται να συμμετέχουν  για χρονική διάρκεια  κατ’ 
ελάχιστον  12 λεπτά. 

 
 Επίσης δεν επιτρέπεται  ο χρόνος συμμετοχής  του αθλητή  να ξεπερνάει 

τα 32 λεπτά συνολικά, έστω και αν η συμμετοχή  του μικρού αθλητή  δεν 
είναι συνεχόμενη. 

    
3.  Σε κάθε οκτάλεπτο γίνεται τζάμπολ (jump ball) στο κέντρο του γηπέδου για την 
κατοχή της μπάλας. 
 
4.  Στο τουρνουά  ισχύουν οι κανόνες  για χρόνο επίθεσης 24’’ δευτερολέπτων, 
αντίθετα δεν υπάρχει περιορισμός δευτερολέπτων για διέλευση   της μπάλας  
από το κέντρο του γηπέδου. 
 
5.   Το σκορ δεν  καταγράφεται πουθενά (φ.α. , αγωνιστικό πίνακα κ.τ.λ.) 
 
6.  Δεν συμπληρώνονται  προσωπικά φάουλ στο ειδικό φ.α παρά μόνο  τα 
ομαδικά. 
 
7.    Η άμυνα  περιμένει την αντίπαλη ομάδα πίσω από το κέντρο του γηπέδου. 
 
8.  Απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους προπονητές , οποιασδήποτε   
μορφής άμυνα ζώνης (απλής, σύνθετης  κ.λ.π ) και οποιαδήποτε μορφή zone 
press. Σε περίπτωση  εφαρμογής αυτών  των ειδών άμυνας , οι διαιτητές  κάνουν 
παρατήρηση εξηγώντας στους μικρούς  αθλητές  τι δεν  πρέπει  να κάνουν και 
κάνουν  σαφή προειδοποίηση στον προπονητή. 
 
9.     Δεν επιτρέπεται καμία μορφή  πίεσης  σε οποιαδήποτε  μέρος του γηπέδου. 
 
10.  Δεν επιτρέπεται η βοήθεια  από την αδύνατη πλευρά  ( weak side)  αλλά  
ούτε και η βοήθεια από την δυνατή πλευρά (strong side) . Οι παίκτες 
υποχρεωτικά μαρκάρουν  τον παίκτη τους σε απόσταση  από ένα χέρι   έως ένα 
μέτρο. 
 
11.   Δεν επιτρέπεται  κάθε είδους screen στη μπάλα  ( Pick h Roll , hand off) ή  
μακριά από την μπάλα ( screen away) όπως  επίσης  και οι παγίδες  σε 
οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου. 
 
12.   Δεν επιτρέπεται  η παραμονή  των αμυντικών παραπάνω από   3’’ στην  
ρακέτα, εκτός  αν έχει σωματική επαφή με επιθετικό παίκτη. 
 
13.  Οποιαδήποτε παράβαση από τις παραπάνω τιμωρείται με ανανέωση 14’’ της 
επιτιθέμενης ομάδας. 
 
 



14.   Τα άουτ  θα γίνονται: 
 χωρίς ο διαιτητής  να δώσει την μπάλα στον παίκτη  από  την πλάγια 

γραμμή(Sideline),   είτε για την επιτιθέμενη είτε για την αμυνόμενη ομάδα. 
 Χωρίς  ο διαιτητής να δώσει την μπάλα από τη γραμμή βάσης (Βaseline), 

όταν πρόκειται για την αμυνόμενη ομάδα. 
 Εφόσον ο διαιτητής δώσει την μπάλα από τη γραμμή βάσης (Βaseline) , 

όταν  πρόκειται για την επιτιθέμενη ομάδα.  
 
ΟΜΑΔΕΣ 
 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται : 
U:8    8 με 15 παίκτες ανά ομάδα, 3 παίκτες στο γήπεδο και αλλαγές ανά 3 λεπτά 
U:10  8 με 15 παίκτες ανά ομάδα, 4 παίκτες στο γήπεδο και αλλαγές ανά 4 λεπτά 
U:12  8 με 15 παίκτες ανά ομάδα, 5 παίκτες στο γήπεδο και αλλαγές ανά 4 λεπτά 
 Κανένας παίκτης δεν είναι αρχηγός. 
Τα ανωτέρω θα εξαρτηθούν από  την υλικοτεχνική υποδομή κάθε 
εγκατάστασης. 
 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν χρώματος φανέλες   και αρίθμηση από τον 
αριθμό  0 έως το 99. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ  
ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 
1Η ΕΠΙΛΟΓΗ 
4  περίοδοι των 8 λεπτών με 1 λεπτό διάλειμμα μεταξύ 1ης και 2ης  και  3ης και 4ης 
περιόδου. Ημίχρονο 5 λεπτών μεταξύ 2ης και 3ης  περιόδου ( U 8 – U10) 
2Η ΕΠΙΛΟΓΗ 
6  περίοδοι των 8 λεπτών   η κάθε μία  χωρίς διάλειμμα  μεταξύ των περιόδων 
καθώς και του  ημιχρόνου  ( U 11 – U12) 
 
 Ο  χρόνος διεξαγωγής ορίζεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς 
καλαθοσφαίρισης. Τα διαλείμματα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε γηπέδου. 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 
Σύμφωνα με τους επίσημους  κανονισμούς , η έναρξη του παιχνιδιού γίνεται με 
jump ball ( το πέταγμα της μπάλας ανάμεσα σε 2 αντιπάλους). Στο ημίχρονο και 
οι δύο ομάδες αλλάζουν καλάθια. 
 
Τάιμ άουτ 

1. Για την επιλογή 1 της διάρκειας του παιχνιδιού 1 τάιμ άουτ σε κάθε 
ημίχρονο. 

2. Για την επιλογή 2 της διάρκειας του παιχνιδιού 1 τάιμ άουτ σε κάθε 
ημίχρονο. 

 
 
 



ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
Κατ’ ελάχιστo 12’’ για κάθε  μικρό αθλητή (U11 – U12 ) 
‘Oλοι οι μικροί  αθλητές πρέπει να παίζουν σε κάθε περίοδο  τον ίδιο χρόνο 
διαιρεμένο σε ίσα χρονικά διαστήματα (U 8 – U10) 
 
 
 
OΔΗΓΙΕΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

1. Δημιουργούνται ζευγάρια αποτελούμενα από έναν αμυντικό και έναν  
επιθετικό μικρό αθλητή. 

2. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο ο  αμυνόμενος παίκτης να φύγει από  το 
ζευγάρι του για να μαρκάρει κάποιον επιθετικό παίκτη. 

3. Κάθε αμυντικός πρέπει  να έχει έως ένα μέτρο απόσταση από τον παίκτη 
που μαρκάρει (ή ένα χέρι απόσταση) 

4. Δεν επιτρέπονται οι βοήθειες από τη δυνατή και αδύνατη πλευρά. 
5. Δεν επιτρέπεται  η παραμονή πέρα των 3 δευτερολέπτων στη ρακέτα για  

τους αμυντικούς. 
6. Δεν επιτρέπεται η πίεση σε όλο το γήπεδο. 

 
   
ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Στους αγώνες θα  χρησιμοποιηθούν μπάλες molten : 
U   8 :  Size  3    και Size 4 
U 10 :  Size  5 
U 12 :  Size 5 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


