
 

 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ SPORTS CLUB 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 
 
 

  Πύζηεκα δηεμαγσγήο 

Ρν Δζσηεξηθό Ξξσηάζιεκα Κπάζθεη Αθαδεκηώλ ηνπ SPORTS CLUB ζα δηεμαρζεί ζε 

όκηιν 4σλ νκάδσλ/θαηεγνξία κε 2 γύξνπο αγώλσλ αλά όκηιν. Πηελ θάζε ησλ play-off ζα 

δηαζηαπξσζνύλ ν 1νο κε ηνλ 4ν θαη ν 2
νο κε ηνλ 3ν  ηνπ νκίινπ ζε αλακεηξήζεηο ζηηο 3 

λίθεο κε ηηο λίθεο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα λα κεηξάλε. Πηε ζπλέρεηα 

ζα αθνινπζήζνπλ ν κηθξόο θαη κεγάινο ηειηθόο. 
 

 
 

 Αγσληζηηθνί  θαλόλεο  
 

Ν αγώλαο δηαξθεί ηέζζεξα (4) νθηάιεπηα κε θαζαξό ρξόλν ζηα 2 ηειεπηαία ιεπηά 

θάζε πεξηόδνπ.  Θαηά ηα άιια ηζρύνπλ νη θαλόλεο ηεο ειιεληθήο νκνζπνλδίαο 

θαιαζνζθαίξηζεο. 
 

Ζ έλαξμε αγώλα δελ θαζπζηεξεί πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά θαη κε ιηγόηεξνπο από 4 
αζιεηέο. Γηαθνξεηηθά ε νκάδα ράλεη ην παηρλίδη ζηα ραξηηά. * 

 
 
 

Δπαλαπξνγξακκαηηζκόο  Αγώλα  
 

Δπαλαπξνγξακκαηηζκόο αγώλα γίλεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί 
ιόγσ απόθαζεο ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο, ζπλελλόεζεο ησλ 2 νκάδσλ ή ιόγσ 
ηερληθνύ πξνβιήκαηνο. 

 

 Γηαηηεζία  - Γξακκαηεία  
 

 
Νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμάγνληαη κε έλα δηαηηεηή θαη έλαλ θξηηή. 

 
 



 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΠΑΚΔΣ 
 

Ηζρύνπλ όινη, νη πην πξόζθαηνη, θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο κπάζθεη πνπ ηζρύνπλ ζηελ FIBA. 
 

 ΔΗΓΗΘΔΠ  ΓΗΑΡΑΜΔ Η Π  
 

Α. ΚΞΑΙΔΠ – νη κπάιεο δηεμαγσγήο είλαη νη WILSON  No 5 γηα ηελ Α2 θαη no 6 γηα ηελ Α1. 
Θάζε νκάδα παίξλεη γηα ην δέζηακά ηεο 3 κπάιεο, ελώ ηε κπάια ηνπ αγώλα ρξεζηκνπνηεί 
ζην δέζηακα ε γεπεδνύρνο νκάδα. 

 

Β. ΑΝΡ – όηαλ ε κπάια ρηππήζεη ζηα πιατλά ζηξώκαηα ή ζηελ νξνθή είλαη άνπη. Άνπη 
δεν ζεσξείηαη όηαλ ν παίθηεο κε ηε κπάια αθνπκπήζεη ηα ζηξώκαηα. Δπίζεο δεν είλαη 
άνπη αλ ν παίθηεο θξαηά ηελ κπάια θη απηή (ελώ ηελ θξαηά) αθνπκπήζεη ζε 
πιατλό ζηξώκα. Πηελ επαλαθνξά νη ακπληηθνί απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν από απηόλ 
πνπ επαλαθέξεη. 

Γ. ΞΑΟΑΛΝΚΔΠ ΑΚΛΔΠ – απαγνξεύνληαη νη παγίδεο (άκπλα 2 παηθηώλ ζε 1) θαζώο 
επίζεο θαη όισλ ησλ εηδώλ νη δώλεο (θαη νη κηθηέο άκπλεο). Νη ακπληηθνί επηηξέπεηαη λα 
ακύλνληαη ζην κηζό γήπεδν. Ζ άκπλα ζε όιν ην γήπεδν επηηξέπεηαη κόλν ζην δεύηεξν 
κηζό ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ. Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο γίλεηαη κηα 
πξνεηδνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξάβαζε ηηκσξείηαη κε ηερληθή πνηλή. 

 

Γ. ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ – νη αγώλεο είλαη 4 ελαληίνλ 4 

Δ. ΦΑΝΙ – θάζε παίθηεο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη 5 θάνπι, δειαδή ζην 6ν απνβάιιεηαη. 

ΠΡ. Πηνπο αγώλεο ππάξρεη θαλνληθά παξάβαζε κπξνο – πίζσ. 
 

 
2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

Πε πεξίπησζε ελδερόκελεο βιάβεο ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ ηνπ γεπέδνπ (πίλαθαο, 
ξνιόη) ην παηρλίδη ζα δηεμάγεηαη θαλνληθά κε ρεηξνθίλεηα κέζα. 

 
 

3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΗ 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε έρνπλ όια ηα παηδηά κέιε ησλ αθαδεκηώλ 
ηνπ sports club πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο ηνπ ζπιιόγνπ θαηά ηελ αγσληζηηθή 
πεξίνδν 2018 – 19. 



 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΑ 
 
 
4.1 Απιθμόρ παικηών 

 

Θάζε νκάδα απνηειείηαη από 6 ή 7 παίθηεο εθ ησλ νπνίσλ αγσλίδνληαη νη 4. 
 

Ζ αγσληδόκελε νκάδα είλαη δειαδή ππνρξεσκέλε λα εκθαληζηεί ζην γήπεδν ηνπιάρηζηνλ κε 

4 παίθηεο * 
 

4.2 Δμθανίζειρ-Υπώμαηα 
 

Ρα παηδηά πξνζέξρνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο αγώλεο κε ηα πξνπνλεηηθά double face. 
Θάζε νκάδα πνπ αλαγξάθεηαη πξώηε ζην πξόγξακκα (γεπεδνύρνο) θνξάεη ιεπθή 
εκθάληζε θαη ε θηινμελνύκελε καύξε. 

4.3 Μεηαβολέρ ζηο δςναμικό μιαρ ομάδαρ 
 

Κεηά ην πέξαο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο , θακία αιιαγή ζην δπλακηθό κηαο νκάδαο δελ 
επηηξέπεηαη. 

 

Πε πεξίπησζε εμαηξεηηθώλ ζπλζεθώλ (πρ. Κηα νκάδα λα έρεη αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκό 
ηξαπκαηηζκώλ ή απνρσξήζεσλ) ε δηνξγάλσζε κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ αληαιιαγή ελόο παίθηε ζην δπλακηθό κηαο 
νκάδαο. 

 
 

5 . ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 
 

Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ κεηά από θάζε αγσληζηηθή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εμήο 
ηξόπν βαζκνιόγεζεο: 

Λίθε: 2 βαζκνύο, Ήηηα: 1 Βαζκόο Κεδεληζκόο: 0 βαζκνύο 

 

5.1 Ιζοβαθμία μεηαξύ ομάδων 
 

Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ 2 ή πεξηζζόηεξσλ νκάδσλ ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη 
λίθεο-ήηηεο κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ ηζνβαζκνύλ. Ζ νκάδα πνπ ζα έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 
λίθεο ζηα παηρλίδηα κεηαμύ ησλ ηζνβαζκνύλησλ νκάδσλ ζα ππεξηζρύεη ζηελ ηζνβαζκία θαη 
ζα θαηαιακβάλεη πςειόηεξε ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Πε πεξίπησζε πνπ 2 ή 
πεξηζζόηεξεο νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ληθώλ ηόηε ζαλ θξηηήξην ζα ιακβάλεηαη ε 
δηαθνξά πόλησλ κεηαμύ άκπλαο θαη επίζεζεο. Ζ νκάδα κε ηελ κεγαιύηεξε ζεηηθή δηαθνξά 
ζα θαηαιακβάλεη πςειόηεξε ζέζε. Πε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο ζα ιακβάλεηαη 
ππόςε ην ζύλνιν ησλ πόλησλ ζηελ Δπίζεζε. Δπόκελν θξηηήξην είλαη ην ζύλνιν ησλ 

foul πνπ έρεη θάλεη κηα νκάδα ζηε δηνξγάλσζε κε απηήλ πνπ έρεη δηαπξάμεη ηα 

ιηγόηεξα λα ππεξηεξεί. 
 

 
5.2 Σελική Καηάηαξη 

 

Ξξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ ηνπξλνπά ζα αλαθεξπρζεί ε νκάδα πνπ ζα ληθήζεη ζηνλ ηειηθό 
πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δηαδηθαζία ησλ play-offs πνπ ζα δηεμαρζνύλ κε ηνλ αθόινπζν 
ηξόπν: 

 

- Πε θάζε όκηιν ε δηαζηαύξσζε ησλ νκάδσλ ζα γίλεη βάζεη ηεο ηειηθήο ηνπο θαηάηαμεο 

1νο -4νο, 2νο – 3νο 



 
 

 

6. ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΥΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ  
 

Ρν εζσηεξηθό ηνπξλνπά κπάζθεη ησλ αθαδεκηώλ έρεη ζαλ ζηόρν ηελ θαιή αγσληζηηθή 
ζπλεξγαζία ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηώλ, ηελ βειηίσζε (ηερληθή θαη ηαθηηθή) κέζα από κηα 
ζεηξά αγώλσλ ηζνδύλακσλ θαηά ην δπλαηόλ νκάδσλ θαη ηελ επγελή άκκηια.  

 
Θάζε είδνπο θαλαηηζκόο, ππεξβάινλ δήινο κε ζηόρν ηε λίθε θαη γεληθά κε θίιαζιεο 
ζπκπεξηθνξέο είλαη έμσ από ηε ινγηθή ηνπο ζηόρνπο θαη ηε θηινζνθία ηεο αθαδεκίαο καο 

θαη ζα απνκνλώλνληαη ή θαη ζα ηηκσξνύληαη. 
 
Ρν ηνπξλνπά δηεμάγεηαη κεηαμύ ζπκπαηθηώλ ηεο ίδηαο νκάδαο, ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο θαη ην    
κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα ελώλεη θαη λα ρηίδεη άξηζηεο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ    
ζπλαζιεηώλ. 

  



 


