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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΙΝΙ 2022 «ΦΟΙΒΟΣ», θα διεξαχθεί 
στην ΚΩ σε συνεργασία με την ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και αφορά ομάδες αγοριών και 
κοριτσιών κατηγορίας Κ13 (2009-2010). 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή 29 Απρ. 2022. 
ΛΗΞΗ:      Κυριακή 1η Μαΐου 2022.  
 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κω και στο ανοιχτό γήπεδο 
Πυλίου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τα παιχνίδια του ανοιχτού γηπέδου θα διεξαχθούν 
στο κλειστό γυμναστήριο 1ου-3ου Γυμνασίου ΚΩ. 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
Όλες οι ομάδες εκτός Κω, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν συνεννόησης, θα 
διαμείνουν σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων με διατροφή (full board). 
 
ΕΠΑΘΛΑ 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια. Στις ομάδες θα 
απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες συμμετοχής. 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη σε όλους τους αγώνες του τουρνουά. Το Γενικό 
Νοσοκομείο Κω βρίσκεται σε απόσταση 500μ. από το κλειστό γυμναστήριο και σε 
απόσταση 15’ από το γήπεδο Πυλίου. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Το κόστος των τοπικών μετακινήσεων καλύπτεται από τον διοργανωτή.  
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ΚΟΣΤΟΣ 
 
Το κόστος συμμετοχής στο τουρνουά ορίζεται για κάθε αθλητή - αθλήτρια στα 10 ευρώ 
που καλύπτει τα έξοδα αγώνων, ιατρική κάλυψη και κόστος επάθλων. 
Το κόστος διαμονής – διατροφής θα περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις σε 2κλινο-3κλινο 
δωμάτιο με πλήρη διατροφή σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων (εκτιμώμενο κόστος 50-60 
ευρώ το άτομο). 

 Ένας προπονητής δωρεάν σε αναλογία 12 παιχτών. 
 Έκπτωση 50% για 2ο προπονητή - συνοδό. 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Στο τουρνουά κατόπιν συνεννόησης με την ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, θα εφαρμοστούν οι 
νέοι πιλοτικοί κανονισμοί της ΕΟΚ για τα πρωταθλήματα μίνι. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: «ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ» 
 

Στους αγώνες του τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες της 
MOLTEN μεγέθους size -6. 

 
Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από ΟΚΤΩ (8) ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ και έως 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) κατά ΜΕΓΙΣΤΟ αθλητές, συνολικά 21 άτομα (17 θέσεις στην περιοχή 
του πάγκου διαθέσιμες  για τα μέλη της ομάδας, αναπληρωματικούς/ές παίκτες/τριες και 
το επιτελείο της ομάδας). Η γηπεδούχος ομάδα κάθεται αριστερά της γραμματείας και η 
φιλοξενούμενη ομάδα κάθεται δεξιά της. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ» 

 
1. Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της 
Ε.Ο.Κ.  
 Στο Τουρνουά ΜΙΝΙ’ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 

2009 και 2010 και εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον οκτώ (8), έως τέσσερις (4) 
γεννηθέντες το 2011. 
Κάθε Σωματείο πρέπει να αναγράφει στο Φύλλο Αγώνα κατ’ ελάχιστο ΟΚΤΩ (8) 
Αθλητές, ενώ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα μέχρι και 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) αθλητές. 
 
2. Οι ΑΘΛΗΤΕΣ, που πρόκειται να συμμετέχουν στο Τουρνουά ΜΙΝΙ’, μπορούν να 

αγωνιστούν είτε έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Ο.Κ. και ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, είτε 
ΜΟΝΟ με ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ που θα είναι σφραγισμένη από το Σωματείο και θεωρημένη 
από ΓΙΑΤΡΟ.   
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ» 
 

Για τη διεξαγωγή του Τουρνουά ΜΙΝΙ θα ισχύουν οι κάτωθι Κανονισμοί: 
 

1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι συνολικά για ΕΞΙ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ (8’) ΜΙΚΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ Η αλλαγή του Ημιχρόνου θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του Τρίτου 
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ΟΚΤΑΛΕΠΤΟΥ. Στο πέρας ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ 4’ του μικτού χρόνου θα σταματά ο 
χρόνος και θα γίνεται TIME OUT 30’’ και αλλαγές αθλητών. 
 

2. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να μην χρησιμοποιούν αθλητή μετά από 
διακοπή για αλλαγές ή στο τέλος του ΟΚΤΑΛΕΠΤΟΥ, εφόσον διαθέτουν στη σύνθεση 
τους από ΔΕΚΑ Αθλήτριες και πάνω. Σε περίπτωση που διαθέτουν λιγότερους από 
ΔΕΚΑ αθλητές, απαγορεύεται ρητά η χρήση αθλητή για περισσότερα από ΟΚΤΩ  (8’) 
λεπτά συνεχόμενα. Τα Σωματεία, είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν όλους τους 
αθλητές που είναι δηλωμένοι στο Φ.Α. για χρονική διάρκεια ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) 
ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ μικτού χρόνου  ή συνολική συμμετοχή των αθλητών κατ’ ελάχιστον σε 
ΔΕΚΑΕΞΙ (16’) ΛΕΠΤΩΝ. Επιτρέπεται αλλαγή αθλητή μέσα στο μικτό ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ, 
μόνο για λόγους υγείας (π.χ. τραυματισμός). Επίσης, απαγορεύεται χρόνος συμμετοχής 
αθλητή για πάνω από συνολικά ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ ή (32’) ΛΕΠΤΑ κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, έστω και αν η συμμετοχή του δεν είναι συνεχόμενη. 

 
3. Στο τουρνουά, ισχύουν οι κανόνες για χρόνο επίθεσης (24’’) δευτερολέπτων και 

διέλευση από το Κέντρο του γηπέδου (8’’) δευτερολέπτων. 
 

4. Το σκορ θα ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ στον Ηλεκτρονικό Πίνακα ΚΑΘΕ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Δεν θα συμπληρώνονται προσωπικοί πόντοι στο Φ.Α και δεν θα 
ανακοινώνεται σκορ. 
 

5. Απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή από τους προπονητές, οποιασδήποτε μορφής 
ΑΜΥΝΑΣ ΖΩΝΗΣ (απλής, σύνθετης κλπ), και η οποιαδήποτε μορφή ZONE PRESS. Σε 
περίπτωση εφαρμογής αυτών των ειδών άμυνας, οι διαιτητές στην πρώτη παρατήρηση 
χρεώνουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με τεχνική ποινή τον πάγκο της ομάδος και κάνουν σαφή 
προειδοποίηση στον προπονητή της. Σε περίπτωση δεύτερης παρατήρησης από τους 
Διαιτητές, ο αγώνας θα διακόπτεται και θα μηδενίζεται το συγκεκριμένο Σωματείο. 
Απαγορεύεται το πιεστικό MAN TO MAN σε ολόκληρο το γήπεδο από την ΑΜΥΝΟΜΕΝΗ 
ΟΜΑΔΑ. Επιτρέπεται αυτή η μορφή Πίεσης (ΜΑΝ ΤΟ ΜΑΝ) στο μισό γήπεδο της 
ΑΜΥΝΑΣ της κάθε Ομάδας. 
 

6. Επιτρέπεται η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά (WEAK SIDE) με την 
υποχρέωση ο αμυντικός να μην έχει πόδι που να πατά εντός της ρακέτας. Η βοήθεια 
στην δυνατή πλευρά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε κάθε περίπτωση. 
 

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα SCREEN στη μπάλα και χέρι με χέρι. Επιτρέπονται τα 
SCREEN μακριά από τη μπάλα και απαγορεύονται οι παγίδες είτε σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ είτε 
στο  ΜΙΣΟ ΓΗΠΕΔΟ της κάθε Άμυνας. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι για τη διαφύλαξη του κύρους του Τουρνουά, θα ελέγχεται 
συνεχώς η τήρηση των ανωτέρω Κανονισμών.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ» 

 
Οι προπονητές θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σχολαστικά, όσα 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στο Άρθρο 3, καθώς ο σκοπός του Τουρνουά δεν είναι τα 
αποτελέσματα και η νίκη στα παιχνίδια, αλλά η συμμετοχή όλων των αθλητών και η μη 
εξειδίκευση σε θέσεις. Σκοπός του προπονητή είναι να εστιάζει στα θετικά και να 
αποφεύγονται αρνητικοί σχολιασμοί παιδιών.  
 
 


