Zografou 3X3 Xmas Tournament
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019
Κ. Γ. Ιλισίων «Αντώνης Φώτσης»
#Zografou_The_Sport_City
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου διοργανώνει
το 1st Zografou 3x3 Xmas Tournament φιλανθρωπικού χαρακτήρα, για τους φίλους του μπάσκετ που
θέλουν να συμμετάσχουν σε μια πραγματική γιορτή με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα,
διαγωνισμούς και δώρα.
Το τουρνουά είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα και η πόλη του Ζωγράφου συνδράμει και στηρίζει τους
σκοπούς του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Η συμμετοχή των ομάδων είναι ΔΩΡΕΑΝ. Αντί συμμετοχής,
όλες οι ομάδες (αλλά και οι φίλαθλοι) θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν παιδικά παιχνίδια (0-14 ετών),
που θα διαμοιραστούν στα διάφορα ιδρύματα του Δήμου Ζωγράφου. Επίσης, ενισχύουμε την
προσπάθεια και τον αγώνα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ για την αύξηση εθελοντών δοτών μυελού των
οστών στην χώρα μας. Την ημέρα της διεξαγωγής του τουρνουά θα υπάρχει ενημερωτικό υλικό αλλά και
εξειδικευμένοι συνεργάτες του Συλλόγου που θα εγγράφουν νέους εθελοντές.
Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία - Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019
Τοποθεσία - Κλειστό Γυμναστήριο Ιλισίων «Αντώνης Φώτσης»
Ηλικιακές κατηγορίες
-

U – 14 (δικαίωμα συμμετοχής οι γεννηθέντες το 2006 και έπειτα)
U – 18 (δικαίωμα συμμετοχής οι γεννηθέντες το 2002 και έπειτα)
18+ (δικαίωμα συμμετοχής οι γεννηθέντες το 2001 και πιο νωρίς)

Διαγωνισμοί
-

Βολών για U – 14 (σε μορφή knock out)
Τριπόντων (κοινός για U – 18 & 18+)

Δώρα για τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν ως αναμνηστικό το επίσημο t-shirt της διοργάνωσης. Κύπελλα –
Μετάλλια για τις 3 πρώτες ομάδες της κάθε κατηγορίας, έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού
βολών (U – 14) & τον νικητή του διαγωνισμού τριπόντων (U – 18 & 18+)
Αίτηση Συμμετοχής

Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60, Ζωγράφου, τηλ 210 7713815) και από τις
γραμματείες των τοπικών ομάδων (Ηλυσιακός Α.Ο., Ε.Φ.Α.Ο.Ζ., Άγιος Θωμάς αλλά και από τις υπόλοιπες
γειτονικές ομάδες του Δήμου).
Συμπληρώνετε το έντυπο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, το υπογράφετε και το παραδίδετε στην
υπεύθυνη του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου κ. Λίλα Χατζηορίδου. Όλοι οι
ανήλικοι παίκτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής καθώς και τη φόρμα
συγκατάθεσης γονέα που συνοδεύει το έντυπο και την παραδίδετε στον υπεύθυνο της ομάδας σας ή του
σχολείου σας. Ο υπεύθυνος της ομάδας / σχολείου θα πρέπει να παραδώσει τις αιτήσεις συμμετοχής
στον υπεύθυνο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου (κ. Λίλα Χατζηορίδου).
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Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής αποδέχεστε αυτόματα τους όρους συμμετοχής και
τους κανονισμούς διεξαγωγής του τουρνουά. Η διοργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να
τροποποιήσει τους όρους/πρόγραμμα του τουρνουά για την καλύτερη διεξαγωγής του.
Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 3 παίκτες και 1 αναπληρωματικό (σύνολο 4). Αν έστω ένας παίκτης
της ομάδας λόγω ηλικίας ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία από τους υπολοίπους τότε η ομάδα θα
αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία U – 14 έχουν οι γεννηθέντες το 2006 και έπειτα, στην
κατηγορία U-18 οι γεννηθέντες 2002 και έπειτα και στην 18+ οι γεννηθέντες 2001 και πιο νωρίς. Οι
ομάδες μπορούν να είναι μικτές.
Αν έστω ένας παίκτης της ομάδας λόγω ηλικίας ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία από τους
υπολοίπους τότε η ομάδα θα αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή.
Οι ομάδες πρέπει να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης του αγώνα, αν για όποιο λόγο υπάρξει καθυστέρηση ή απουσία, ο αγώνας κατοχυρώνεται
υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με το δελτίο αθλητή της ΕΟΚ ή με την επίδειξη
ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι ανήλικοι αθλητές θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης το έγγραφο συγκατάθεσης γονέα.
Κάθε ομάδα πρέπει να αγωνίζεται με ομοιόμορφα χρώματα.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες, σε κάθε κατηγορία θα συμμετάσχουν 16 ομάδες. Οι ομάδες θα
χωριστούν σε ομίλους των τεσσάρων και θα παίξουν το λιγότερο τρία παιχνίδια (όλες οι ομάδες
του ομίλου μεταξύ τους).
Στην ημιτελική φάση περνάνε οι πρώτοι του κάθε ομίλου.
Η ημιτελική φάση είναι knock out και οι νικητές θα συμμετάσχουν στο μεγάλο τελικό και οι
ηττημένοι στο μικρό τελικό (στην κάθε αντίστοιχη ηλικία).
Στο διαγωνισμό βολών της κατηγορίας U – 14 θα συμμετάσχουν όλοι οι παίκτες της τελικής φάσης.
Στο διαγωνισμό τριπόντων U – 18 & 18+ θα συμμετάσχουν οι παίκτες της τελικής φάσης, αλλά και
ανακριθέντες της φάσης των ομίλων.

Κανόνες Συμμετοχής
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Ισχύουν οι κανονισμοί της FIBA και για το αγώνισμα 3x3. Το παιχνίδι διεξάγεται στο μισό γήπεδο
σε ένα καλάθι. Η μπάλα είναι μεγέθους 6 για όλες τις κατηγορίες. Οι διαγωνισμοί τριπόντων &
βολών θα διεξαχθούν με μπάλες μεγέθους 7.
Κάθε ομάδα δικαιούται όσες αλλαγές επιθυμεί, πάντα σε νεκρό χρόνο. Κάθε αθλητής συμμετέχει
μόνο σε μία ομάδα στο τουρνουά.
Το παιχνίδι ξεκινά με flip coin, όποια ομάδα κερδίσει το νόμισμα κερδίζει και την κατοχή της
μπάλας (αρχή παιχνιδιού και παράταση).
Κάθε καλάθι μέσα από τη γραμμή του τριπόντου μετράει για ένα (1) πόντο, κάθε καλάθι έξω από
τη γραμμή μετράει για δύο (2) πόντους, κάθε βολή μετράει για ένα (1) πόντο.
Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται σε μία (1) περίοδο των δέκα (10) λεπτών μικτού χρόνου, εκτός της
ημιτελικής και τελικής φάσης (σταματά ο χρόνος σε κάθε «νεκρό σημείο»).
Η μπάλα δίνεται από την άμυνα στην επίθεση, δεν υπάρχουν επαναφορές.
Η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 21 πόντους ή περισσότερους κερδίζει αυτόματα τον αγώνα
ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Αυτό ισχύει μόνο για την κανονική διάρκεια και
όχι για ενδεχόμενη παράταση. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο στην λήξη της κανονικής
διάρκειας μια επιπλέον περίοδος θα παιχτεί. Θα υπάρξει ένα διάλλειμα του ενός (1) λεπτού πριν
ξεκινήσει η παράταση. Η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει δυο (2) πόντους στην παράταση κερδίζει
τον αγώνα.
Στο κάθε γήπεδο υπεύθυνος είναι ένας (1) διαιτητής, ο οποίος διευθύνει τον κάθε αγώνα, ενώ
υπάρχει μία (1) γραμματεία και ένας (1) χρονομετρητής.
Μια ομάδα μπαίνει στην φάση των ομαδικών σφαλμάτων (fouls) μόλις διαπράξει το 6ο ομαδικό
σφάλμα. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα (όπως αυτό ορίζεται από
τους κανονισμούς της FIBA), μέσα από την γραμμή του τρίποντου δίνεται μια (1) ελεύθερη βολή.
Σε περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα (όπως αυτό ορίζεται από τους
κανονισμούς της FIBA), έξω από την γραμμή του τρίποντου δίνονται δυο (2) ελεύθερες βολές. Σε
περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα (όπως αυτό ορίζεται από τους
κανονισμούς της FIBA) συνδυασμένα με εύστοχη προσπάθεια δίνεται μια (1) επιπλέον ελεύθερη
βολή.
Τα ομαδικά fouls 7, 8 και 9 τιμωρούνται με 2 ελεύθερες βολές. Από το 10 ομαδικό foul και μετά
όπως και στα αντιαθλητικά και στις τεχνικές ποινές δίνονται 2 ελεύθερες βολές και κατοχή της
μπάλας. Αυτό ισχύει και για στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις. Η κατοχή σε αυτές τις περιπτώσεις
(fouls) ξεκινάει με check ball από την κορυφή του τρίποντου.
Εάν η επιτιθέμενη ομάδα κερδίσει το ριμπάουντ μπορεί να σκοράρει άμεσα χωρίς πάσα. Εάν η
αμυνόμενη ομάδα κερδίσει το ριμπάουντ πρέπει να επιστρέψει την μπάλα πίσω από την γραμμή
των 6μ. 75, είτε ντριπλάροντας, είτε πασάροντας.
H καθυστέρηση εκδήλωσης επίθεσης είναι παράβαση των κανονισμών. Κάθε ομάδα πρέπει να
έχει ολοκληρώσει την επιθετική της ενέργεια σε χρόνο δώδεκα (12) δευτερολέπτων, αλλιώς
αλλάζει η κατοχή της μπάλας.
Μετά την έναρξη του παιχνιδιού μία ομάδα έχει ο δικαίωμα να συνεχίζει να παίζει και με 2 ή 1
παίκτη στο γήπεδο.
Η μπάλα παίζεται ως ακολούθως 1) Μετά από επίτευξη καλαθιού: Μετά από καλάθι, η μπάλα
αλλάζει κατοχή. Παίκτης από την ομάδα που δέχθηκε το καλάθι πρέπει να βγει από την γραμμή
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του τρίποντου είτε με πάσα σε παίκτη έξω από την γραμμή είτε με ντρίμπλα. Η μπάλα πρέπει να
παιχτεί απευθείας μετά το καλάθι, χωρίς επαναφορά από την τελική ή τις πλάγιες γραμμές. Η
αμυνόμενη ομάδα δεν μπορεί να παίξει άμυνα, μόνο στον χώρο που ορίζει η no charging area
(ημικύκλιο κάτω από το καλάθι). Οι πρώτες πάσες μπορούν να παιχτούν άμυνα κανονικά. 2) Μετά
από αποτυχημένη προσπάθεια επίτευξης καλαθιού: Εάν ακολουθήσει επιθετικό ριμπάουντ, η
επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια της για σκοράρισμα. Εάν ακολουθήσει
αμυντικό ριμπάουντ, η αμυνόμενη ομάδα πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω από την γραμμή του
τρίποντου. 3) Μετά από κλέψιμο, λάθος κ.α. η μπάλα σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει εκτός από
την γραμμή του τρίποντου 4) Σε κάθε άλλη περίπτωση αλλαγής κατοχής εκτός από επιτυχημένο
καλάθι (π.χ. βήματα), η αλλαγή της μπάλας γίνεται από τον αμυνόμενο στον επιτιθέμενο στην
κορυφή του τρίποντου και όχι με επαναφορά από τις πλάγιες ή την τελική γραμμή. 5) Ένας παίκτης
θεωρείται εκτός τρίποντου όταν και τα δυο του πόδια είναι εκτός γραμμής. 6) Σε κάθε περίπτωση
jump ball η μπάλα πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα.
Όταν η μπάλα βγει εκτός γηπέδου, τότε η καινούρια κατοχή ασχέτως με το για ποια ομάδα είναι,
ξεκινάει με «πάσα έναρξης». Σε περίπτωση που υπάρξει τζάμπολ, η μπάλα δίνεται στην ομάδα
που έχασε το στρίψιμο του νομίσματος και σε κάθε τζάμπολ μετά η κατοχή πηγαίνει εναλλάξ σε
σχέση με το προηγούμενο τζάμπολ.
Οι αλλαγές επιτρέπονται από οποιοδήποτε ομάδα όταν ο χρόνος είναι νεκρός, πριν το check
ball. Δεν χρειάζεται άδεια από την γραμματεία ή τον διαιτητή.
Επιτρέπεται 1 ταιμ-άουτ 30 δευτερολέπτων για κάθε ομάδα.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας η μετράει η απόφαση των διαιτητών και των
διοργανωτών. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο είναι τελεσίδικη. Σε
περίπτωση που υπάρχει πληγή αίματος, ή αίμα σε ρούχα κάποιου διαγωνιζομένου αυτός θα
πρέπει να γίνει αλλαγή και να φροντίσει την πληγή.
Εάν δυο ομάδες ισοβαθμήσουν ακολουθούμε ένα βήμα την φορά για να λύσουμε την ισοβαθμία.
1) Περισσότερες νίκες 2) Μεταξύ τους αποτέλεσμα 3) Καλύτερος μέσος όρος στην επίθεση. Εάν οι
ομάδες εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η ομάδα με τους περισσότερους πόντους στην βαθμολογία
κερδίζει την ισοβαθμία.
Ένας παίκτης, ο οποίος διαπράττει δυο αντιαθλητικά foul στο ίδιο παιχνίδι αποβάλλεται από τον
διαιτητή από το παιχνίδι. Επίσης η διοργανώτρια αρχή μπορεί να αποβάλλει αθλητές για πράξεις
βίας, για προφορική ή φυσική επιθετικότητα. Οι διοργανωτές μπορούν επίσης να αποβάλλουν
ολόκληρη την ομάδα από την διοργάνωση σε περίπτωση που συμβάλλουν στην παραπάνω
συμπεριφορά συμπαίκτη τους ή δεν προσπαθήσουν να την αποτρέψουν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο κάθε συμμετέχοντας είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθε, να σέβεται
τους διοργανωτές και τους αντιπάλους. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν οποιονδήποτε
παίκτη ή ομάδα πιστεύουν οι ίδιοι ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά Δελτίο
Αθλητή ΕΟΚ ή Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Προσπάθεια να εξαπατηθούν οι διοργανωτές με τις
ηλικίες των παικτών μίας ομάδας καταλήγει σε αυτόματο αποκλεισμό. Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει
να έχει πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (τα δελτία της ΕΟΚ θεωρούνται αυτόματα ότι καλύπτονται από

πρόσφατη ιατρική βεβαίωση) και να βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και
κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει τη συμμετοχή
του. Επίσης, σε έκτακτη ανάγκη χορηγεί στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεση του προκειμένου να
του παρασχεθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια.
Ο κάθε συμμετέχοντας αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως ότι συμμετάσχει στο πλαίσιο της εκδήλωσης
που ενέχει κινδύνους τραυματισμού συμπεριλαμβανομένης προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας και
σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τις
πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του συμμετέχοντα ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις
πράξεις, παραλείψεις τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες του παιχνιδιού ή την
κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην εκδήλωση.
Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψουν και
οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον συμμετέχοντα, ατομικά
ή όπως αυτός εκπροσωπείται ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους
κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Ο κάθε συμμετέχοντας αναλαμβάνει και
αποδέχεται όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνει προσωπικά κι απεριόριστα την
ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους
τραυματισμό, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσης οι οποίες αιτίες προέκυψαν ή μπορεί να προκύψουν εξ αιτίας της συμμετοχής των
συμμετεχόντων στο Zografou 3on3 Xmas Tournament σε βάρος των διοργανωτών, οποιωνδήποτε
χορηγών, καθώς επίσης και των αντίστοιχων νομικών προσώπων αυτών, των λοιπών συμμετεχόντων,
διαιτητών, προπονητών και γενικότερα των προστηθέντων των διοργανωτών και, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις, σε βάρος λοιπών ιδιοκτητών ή μισθωτών των εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιηθούν
στα πλαίσια της εκδήλωσης.
Ο κάθε συμμετέχοντας υπόσχεται να μην προξενήσει βλάβη και να προφυλάσσει την εγκατάσταση
διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Ο κάθε συμμετέχοντας παρέχοντας ο ίδιος τα προσωπικά του στοιχεία στη διοργάνωση με τη
συμπλήρωση της παρούσας, της επιτρέπει να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους
περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ), της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας (Ν2472/1997) και σύμφωνα με
την κείμενη αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των
προσωπικών του δεδομένων δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή. O κάθε συμμετέχοντας
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στα πλαίσια διεξαγωγής των αγώνων και των αθλητικών εκδηλώσεων και
συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδο από το γήπεδο, ενδέχεται να
φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή / και ηχογραφηθεί από τους διοργανωτές και τους συνεργάτες της. Με
τη συμμετοχή τους, τεκμαίρεται η συγκατάθεση για την οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω εικόνων,
φωτογραφιών ή / και ηχογραφήσεων του από τους διοργανωτές και τους συνεργάτες τους,
παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά
τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση του.

