
 

 
 

 

Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής “West Attica Basket League” 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021 - 2022 
 
      Η Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Ε.» «Sporting Events» προκηρύσσει την υλοποίηση 
Πρωταθλήματος  και Κυπέλλου μπάσκετ ανεξάρτητων ομάδων για την περίοδο 2021-2022 «West 
Attica Basket League». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η έναρξη της διοργάνωσης θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021 ενώ η λήξη της θα γίνει το αργότερο μέχρι 
τα μέσα Ιουλίου 2022. 

Η Κατηγορία που θα αγωνιστούν οι ομάδες  είναι μια (1).  
 
Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου ορίζεται έως  το τέλος Σεπτεμβρίου 
2021 σε χώρο που θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια Αρχή χωρίς την παρουσία των 
αντιπροσώπων των ομάδων.( πλήρως προσαρμοσμένοι ακολουθώντας  πιστά τις οδηγίες που ισχύουν 
για τον COVID-19 ,όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ και την ΓΓΑ ). 
 
Η αγωνιστική έναρξη ορίζεται περίπου το δεύτερο 10ημερο  Οκτωβρίου 2021,σε ημέρα και ώρα που 
θα σας ανακοινωθεί. 
 
Το Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League» θα διεξαχθεί στα 
πρότυπα εθνικών πρωταθλημάτων με ένα γύρο αγώνων όπου και θα ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος, Play Off και Final Four (σε περίπτωση, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, 
που υπάρξουν διαθέσιμες ώρες στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται οι αγώνες  θα 
πραγματοποιηθεί και δεύτερος γύρος αναλυτικά παράγραφος 5.2.2). 
 
Το Κύπελλο Ανεξαρτήτων Ομάδων θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις νόκ -άουτ έως και τον τελικό του. 
Η Διοργανώτρια Αρχή έχει ορίσει για την διεξαγωγή τουρνουά κυπέλλου τα εξής :  
 
H πρώτη φάση να πραγματοποιηθεί και να συνεχιστεί κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος με 
διακοπή κάποιων αγωνιστικών ή εμβόλιμα σε ημέρα που θα ανακοινώνεται νωρίτερα για να μπορούν 
οι ομάδες να προετοιμαστούν κατάλληλα. 

 Η συμμέτοχη στο τουρνουά του κυπέλλου είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν 
στο Πρωτάθλημα, διότι το Κύπελλο είναι θεσμός του πρωταθλήματος.  

Η Διακήρυξη του Κυπέλλου γνωστοποιείται μαζί με την διακήρυξη του πρωταθλήματος.   

 

 



 

 

1.1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

     Ο αγώνας διαρκεί τέσσερα (4) δεκάλεπτα. Η έναρξη ενός αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από 
δεκαπέντε (15) λεπτά και με λιγότερους από πέντε υγιείς (5) αθλητές. Σε διαφορετική περίπτωση η 
ομάδα χάνει τον αγώνα στα χαρτιά με 20-0 και επιβαρύνεται με το κόστος του αγώνα και των δύο (2) 
ομάδων.  

1.2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 

     Επαναπρογραμματισμός αγώνα γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αναβληθεί:   

1)  είτε λόγω απόφασης της Διοργανώτριας αρχής, 

2)  είτε λόγω τεχνικού προβλήματος, 

3)  είτε λόγω προβλήματος-κωλύματος του γηπέδου. 

1.3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

     Η διαγραφή μιας ομάδας μπορεί να επέλθει σε δύο περιπτώσεις: 

i. Με πειθαρχικό παράπτωμα κατά τον Ποινικό Κώδικα. 

ii. Με δύο (2) μηδενισμούς. (διευκρινίζεται ότι μηδενισμός γίνεται όταν η ομάδα δεν 
προσέλθει σε αγώνα για 2 φορές. 

1.4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

     1.4.1. Η διαιτησία και η γραμματεία ενός αγώνα ορίζονται από τα συνεργαζόμενα όργανα της 
Διοργανώτριας αρχής και απαρτίζονται από:   

i. Διαιτητές χαρακτηρισμένους σε υψηλή βαθμίδα. 

ii. Υπεύθυνο στατιστικής υπηρεσίας. 

iii. Υπεύθυνο χρόνου και κάλυψης του αγώνα. 

              Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τα αρμόδια όργανα κατά συνέπεια οι διοργανωτές δεν έχουν τον έλεγχο 
στον ορισμό των διαιτητών. Η διοργάνωση έχει φροντίσει οι οριζόμενοι διαιτητές να είναι αξιολογημένοι. Η 
απόδοση των διαιτητών και η κριτική ως προς τις ικανότητες τους είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της 
διοργάνωσης, συνεπώς ούτε σε θέματα κριτικής έχουμε δικαίωμα να υπεισέλθουμε αλλά ούτε σε σχετική 
συζήτηση θα εμπλακούμε , είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στο Facebook. 

1.5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων 
(πίνακας, χρονόμετρο) το παιχνίδι θα διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα. 

1.6. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 

      Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται ΜΟΝΟ σε κλειστά γήπεδα.  

 

 



2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

Για την εγγραφή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα θα πρέπει αφενός να συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής 
και αφετέρου να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

    Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει το ελάχιστο δέκα (10) παίκτες και το πολύ μέχρι δεκαέξι 
(16) στην σύνθεση της, δύο εκ των οποίων  θα εκπροσωπούν την ομάδα (αρχηγοί). Με τους 
αρχηγούς κάθε ομάδας, και μόνο με αυτούς, θα διατηρείται η επικοινωνία με τη διοργάνωση στο 
παρακάτω τηλέφωνο και e-mail αυστηρά 

      τηλ. 2105541444  6974275883 καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00 και στο e-mail 
info@sportingevents.gr 

2)  Κάθε αρχηγός, ΠΡΙΝ την έναρξη του αγώνα, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην γραμματεία  τους 
αθλητές, που θα αποτελούν τη σύνθεση της ομάδας για τον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και το 
κόστος συμμετοχής.  

     Αν δεν γνωστοποιήσει στην γραμματεία εντός 15 λεπτών , ο   αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της ομάδας 
του , με άμεση συνέπεια τον μηδενισμό της ομάδας. 

3)   Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να δοθεί ένα όνομα στην ομάδα που δεν θα έχει δηλωθεί νωρίτερα 
από κάποια άλλη. 

4)  Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να δηλωθεί το χρώμα φανέλας της ομάδας. Η φανέλα θα πρέπει να 
φέρει ευδιάκριτο αριθμό, μπρος και πίσω, της αρεσκείας του κάθε αθλητή. 

5)   Κάθε παίκτης θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη εμφάνιση, ήτοι δύο (2) μονές ή μία (1) εμφάνιση 
double face. Δεν θα συμμετέχει παίκτης χωρίς εμφάνιση.  

6) Δήλωση συμμετοχής ομάδας (o αρχηγός της ομάδας  στη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα     
https://sportingevents.gr/άρθρα) 

 

7) Για την εγγραφή ενός νέου παίκτη πρέπει να προσκομιστούν στη Διοργάνωση τα εξής 
δικαιολογητικά εγγραφής: 

 Φωτογραφία, μεγέθους 3x3, ώστε να εκδοθεί η κάρτα μέλους-δελτίο του αθλητή.   
       (να σταλεί ηλεκτρονικά στο email info@sportingevents.gr) 

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων  
(να σταλεί ηλεκτρονικά στο email info@sportingevents.gr) 

 Αίτηση προσωπικών στοιχείων αθλητή 
(Υποβολή ηλεκτρονικά στο sportingevents.gr) 

 Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 
(Υποβολή ηλεκτρονικά στο sportingevents.gr) 

 Κάρτα υγείας Αθλητή με φωτογραφία σφραγισμένη από καρδιολόγο  
(Τα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση βρίσκονται στο sportingevents.gr στην κατηγορία έγγραφα 
συμμετοχής) 

 Ποσό νέας εγγραφής ή επανέκδοσης δελτίου 10€ 

 

 

 

http://www.atlasbasket.gr/index.php/diorganotria-arxi/eggrafes


3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΗ 

3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ 

     3.1.1. Ο αθλητής ο οποίος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο τουρνουά, θα πρέπει να   αναφέρεται στη 
λίστα της ομάδας του με το ονοματεπώνυμό του (μικρά γράμματα και τονισμένα) και να προσκομίσει 
μαζί με την αίτηση της ομάδας τα δικαιολογητικά εγγραφής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.6. Με 
βάση τα στοιχεία αυτά η Διοργανώτρια αρχή θα εκδώσει δελτίο αθλητή.  

     3.1.2. Οι λίστες των αθλητών των ομάδων θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι και τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καταληκτική για την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής αθλητή και δήλωσης συμμετοχής της ομάδας. Μετά το 
πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας κανένα αίτημα δήλωσης ομάδας ή παίκτη δεν θα γίνεται δεκτό. 
Επίσης παίκτες χωρίς όλα τα δικαιολογητικά μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κάρτα υγείας αθλητή όπου δύναται το δικαίωμα 
να προσκομιστεί μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2021. 

     3.1.3. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα διατηρεί ο Υπεύθυνος της Διοργάνωσης για να μπορεί 
να πραγματοποιεί έλεγχο πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και όποια άλλη στιγμή χρειαστεί ή ζητηθεί 
από τον οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο. 

     3.1.4.  Όλοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στην αρχική λίστα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 
οποιαδήποτε φάση των αγώνων του τουρνουά. 

    3.1.5. Η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα σε 
ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες κατά που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα σε 
προηγούμενη διοργάνωση.  

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 

     Απαγορεύεται  

  η συμμετοχή  αθλητών κάτω των 18 ετών 

  η συμμετοχή ενεργών αθλητών που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες 

Επιτρέπεται 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη Διοργάνωση έχουν, για κάθε ομάδα,  μέχρι δυο (2) αθλητές από την  Α’  
κατηγορία και δυο (2) αθλητές  που αγωνίζονται σε κάποιο από τα επίσημα Πρωταθλήματα και 
Τουρνουά της ΕΟΚ (π.χ. ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ) από την Β’  κατηγορία έως την Γ’  

Σκοπός της συμμετοχής ενεργών αθλητών εκτός από την αναβάθμιση του πρωταθλήματος είναι και η 
δημιούργια δυο κατηγοριών την σεζόν 2022-2023. 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ 

4.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

     Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει το ελάχιστο δέκα (10) παίκτες και το πολύ μέχρι δεκαέξι (16) 
στην σύνθεση της. Η δήλωση της ομάδας πρέπει να γίνει συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής. 

 

 



4.2. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ 

     Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δύο(2) σετ εμφάνισης ή ένα διπλής όψεως (σκούρο και ανοικτό 
χρώμα). Η αρίθμηση των εμφανίσεων είναι ελεύθερη από το 0 έως το 99. Κάθε ομάδα μπορεί, στην 
εμφάνισή της, να φέρει το σήμα της, το λογότυπο του χορηγού της, εφόσον υπάρχει, καθώς και το 
όνομα ή το ψευδώνυμο του κάθε αθλητή. 

4.3. ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

     Σε περίπτωση που η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα έχουν παρόμοια χρώματα, η 
γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση. Διαφορετικά το παιχνίδι 
κατοχυρώνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα με μηδενισμό της γηπεδούχου ομάδας (0-20). 

4.4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

     4.4.1. Η μεταγραφική περίοδος ορίζεται στις 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Δεκεμβρίου 2021, 
επιτρέπονται τέσσερις (4) νέες εγγραφές αθλητών ανά ομάδα, αρκεί να τηρούνται οι κανονισμοί που 
περιγράφονται στα παραπάνω άρθρα. Για κάθε μετακίνηση ή αλλαγή θα πρέπει να συμπληρώνεται και 
να κατατίθεται η φόρμα εγγραφής. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου, καμία αλλαγή στο 
δυναμικό μιας ομάδας δεν επιτρέπεται. 

Οι μεταγραφές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους αγώνες μετά την λήξη της 
μεταγραφικής περιόδου. 

     4.4.2. Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, (όταν για παράδειγμα μία ομάδα έχει ασυνήθιστα 
μεγάλο αριθμό τραυματισμών) η Διοργάνωση έχει το δικαίωμα, κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση της, 
να επιτρέψει την αντικατάσταση-προσθήκη ενός παίκτη στο δυναμικό μιας ομάδας. 

     4.4.3. Στην μεταγραφική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί οι μεταβολές στην σύνθεση των ομάδων 
δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 18 αθλητών. 

5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 Η κατάταξη των ομάδων μετά από κάθε αγωνιστική θα γίνεται σύμφωνα με τον εξής τρόπο 
βαθμολόγησης: 

  Νίκη = 2 βαθμοί, Ήττα = 1 βαθμός, Μηδενισμός = 0 βαθμοί 

5.1. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑΔΩΝ 

     Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο(2) ή περισσότερων ομάδων θα λαμβάνονται υπόψη οι νίκες-
ήττες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Η ομάδα που θα έχει τις περισσότερες νίκες στα παιχνίδια 
μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων θα υπερισχύει στην ισοβαθμία και θα καταλαμβάνει υψηλότερη 
θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση που δύο(2) ή περισσότερες ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό 
νικών τότε σαν κριτήριο θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ομάδα 
με την μεγαλύτερη θετική διαφορά θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε 
περίπτωση που η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι ίδια, θα λαμβάνεται υπόψη η 
διαφορά πόντων μεταξύ άμυνας και επίθεσης κάθε ομάδας. Η ομάδα με την μεγαλύτερη θετική 
διαφορά θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας 
θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πόντων στην επίθεση. Επόμενο κριτήριο είναι το σύνολο των 
πόντων στην άμυνα. Τελικό κριτήριο είναι το ποινολόγιο και έπειτα η κλήρωση. 

 

 



5.2. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

5.2.1 Πρωταθλητής: Πρωταθλήτρια ομάδα του τουρνουά θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα νικήσει στον 
μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Οι ομάδες του τελικού θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των 
Playoffs. 

5.2.2 Playoffs: Δικαίωμα συμμετοχής στα Playoffs έχουν όλες οι ομάδες που θα καταταχθούν στις 
θέσεις 1 έως και 8 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 
Η φάση των Playoffs θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
Προημιτελικοί  στις δυο(2) νίκες 
1-8(1) 
2-7(2) 
3-6(3) 
4-5(4) 
Μικρός και Μεγάλος τελικός με την διαδικασία του Final Four (νοκ-αουτ) 
1-4 
2-3 

5.2.3 Υποβιβασμός:  Για την σεζόν 2021-2022 δεν υποβιβάζετε καμία ομάδα .  

Τα παιχνίδια των playoff ενδέχεται να διεξαχθούν και σε ημέρες και ώρες καθημερινές (ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) όπου και αν χρειαστεί. Η διοργάνωση στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει εγκαίρως 
τις ομάδες. 

6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 

6.1 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

     Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται και να διατηρεί το υλικό που θα της διατεθεί καθώς και τις 
εγκαταστάσεις στην αρχική άριστη κατάστασή τους. Κάθε φθορά ή καταστροφή των ανωτέρω από μια 
ομάδα θα αποκαθίσταται με οικονομική επιβάρυνση της ομάδας. 

6.2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 

Η κάθε ομάδα μετά το τέλος του αγώνα της είναι υποχρεωμένη να μαζέυει και να καθαρίζει τον πάγκο 
της,σε περίπτωση μη καθαρισμού των πάγκων η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει την ποινή της 
Διοργανώτριας Αρχής. 

6.3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι μπάλες θα δοθούν από την διοργανώτρια αρχή, τόσο για την προθέρμανση, όσο και για την 
διεξαγωγή του αγώνα. 

Σημείωση: Κάθε ομάδα θα «χρεώνεται» στην προθέρμανση δυο μπάλες τις οποίες πρέπει να παραδίδει 
πριν την έναρξη του αγώνα και μετά το τέλος του ημιχρόνου. Σε περίπτωση απώλειας μπάλας, η ομάδα 
είναι υποχρεωμένη να την αντικαταστήσει. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

     Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μια ομάδα διακόψει τη συμμετοχή της, 
επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που τις απομένουν μέχρι τη λήξη του 
Πρωταθλήματος καθώς η Διοργάνωση έχει ήδη προχωρήσει στις μισθώσεις των γηπέδων, ειδάλλως η 
Διοργανώτρια αρχή έχει κάθε δικαίωμα να κινηθεί εναντίον των μελών της νομικά. 

 



ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

     Σε περίπτωση ακύρωσης παιχνιδιού και μη τήρησης του κανονισμού που ακολουθεί παρακάτω, η 
ομάδα θα χρεώνεται το κόστος του αγώνα που αναλογεί και στις δύο(2) ομάδες και θα χάνει το παιχνίδι 
στα χαρτιά με μηδενισμό και 20-0. 

ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

     Η έναρξη ενός αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από δεκαπέντε(15) λεπτά και με λιγότερους από 
πέντε υγιείς (5) αθλητές. Διαφορετικά η ομάδα χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά με μηδενισμό (20-0) και 
επιβαρύνεται με το κόστος του αγώνα και για τις δύο(2) ομάδες. 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

     Η Διοργάνωση του  Ανεξάρτητου Πρωταθλήματος Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League» θα 
επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαμορφώσει ένα 
αγωνιστικό πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί τις ειδικές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις όλων των 
ομάδων. Το πρόγραμμα των αγωνιστικών είναι δεσμευτικό για κάθε ομάδα από την ανακοίνωση του 
και έπειτα, η οποία ανακοίνωση θα είναι έγκαιρη ώστε όλοι οι αθλητές να μπορούν να οργανώσουν τις 
υποχρεώσεις τους. 

Όλα τα αιτήματα που έχουν οι ομάδες θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με γραπτή δήλωση η οποία 
είτε θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από αρχηγό της ομάδας στο e-mail info@sportingevents.gr  

8. ΑΠΟΒΟΛΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

     8.1. Στην περίπτωση που, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, αποφασιστεί η αποβολή μιας ομάδας 
από το τουρνουά ή στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μια ομάδα αποσυρθεί, τότε η 
Διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει  είτε για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μία από τις 
επιλαχούσες είτε με τη συνέχιση του τουρνουά με μία(1) λιγότερη ομάδα. 

     8.2. Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μία(1) ομάδα διακόψει τη συμμετοχή 
της, επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που της απομένουν μέχρι τη λήξη του 
Πρωταθλήματος, καθώς η Διοργάνωση έχει ήδη προχωρήσει στα έξοδα πραγματοποίησης των αγώνων. 

9. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

     9.1. Η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής 
απόφασης για κάθε θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία του τουρνουά είτε αυτό έχει προβλεφθεί 
στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα είναι δεσμευτικές και 
υποχρεωτικές για κάθε ομάδα/αθλητή. 

     9.2. Η συμμετοχή στο στο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League» για 
οποιαδήποτε ομάδα ή οποιονδήποτε αθλητή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων 
αυτών. 

    
  9.3. Ενστάσεις Ομάδων 
Όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στο τουρνουά έχουν το δικαίωμα ένστασης συγκεκριμένου αγώνα 
κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο εντός 48 ωρών. 

  Η Βιντεοσκόπηση των αγώνων δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τις ενστάσεις. 
Όλα τα αιτήματα που έχουν οι ομάδες θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με γραπτή δήλωση η 
οποία είτε θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από αρχηγό της ομάδας στο e-mail info@sportingevents.gr 

 



9.4   Ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα – φυσικοθεραπείες 

Κατόπιν συνεννόησης ανάμεσα στις ομάδες και την διοργάνωση μπορεί να εξασφαλιστεί σε κάθε 
ενδιαφερόμενη ομάδα, έναντι ενός λογικού αντιτίμου, ασφαλιστική κάλυψη για τα ιατροφαρμακευτικά 
έξοδα και τις θεραπείες τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια των αγώνων του 
Ανεξάρτητου Πρωταθλήματος Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League». Οι θεραπείες θα μπορούν 
να γίνουν στον γιατρό/φυσικοθεραπευτή της προτίμησης του κάθε τραυματία. Η επιλογή αυτής της 
ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή μιας ομάδας στο Ανεξάρτητο 
Πρωτάθλημα Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League». Οι όροι και οι συνθήκες της ασφαλιστικής 
κάλυψης θα παρουσιαστούν και θα συμφωνηθούν σε χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της 
διοργάνωσης. 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

10.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 10.1.1 Η εγγραφή κάθε παίκτη ομάδας που συμμετέχει για πρώτη φορά στο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα 
Δυτικής Αττικής  «West Attica Basket League» ορίζεται στα 10€. 
 10.1.2 Για την ανανέωση κάθε παίκτη ομάδας που συμμετείχε την περσινή σεζόν  στο Ανεξάρτητο 
Πρωτάθλημα Δυτικής Αττικής «West Attica Basket League» υπάρχει κόστος 10€.(Όσες ομάδες είχαν 
πληρώσει για την ανανέωση της σεζόν 2020-2021 δεν θα επιβαρυνθούν με νέα χρέωση) 

10.2 ΑΓΩΝΑΣ 

     Καλύπτονται τα έξοδα χρήσης και καθαρισμού του γηπέδου, οι αμοιβές διαιτητών και κριτών, όπως 
επίσης και η παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού στον αγώνα, οι επικοινωνίες και η 
ενημέρωση των ομάδων για τα νέα του τουρνουά (στατιστικές, κατάταξη, δημοσιογραφικά κείμενα , 
φωτογραφίσεις κ.α.). Μέσα στις παραπάνω παροχές περιλαμβάνεται επίσης και η χρήση μπαλών 
προθέρμανσης και αγώνα. Το κόστος που επιβαρύνει την κάθε ομάδα ανέρχεται στα 80€ τα οποία 
πρέπει να έχουν πληρώσει πριν την έναρξη του αγώνα. 

                                                                            ΕΠΑΘΛΟ 

Στην ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα δοθεί ως έπαθλο χρηματικό ποσό αξίας διακοσίων 
ευρώ (200 €).  

Στον δευτεραθλητή του πρωταθλήματος θα υπάρξουν χορηγίες (εκπτωτικές ή προσφορές) από 
επαγγελματίες της περιοχής και όχι μόνο. 

Στην ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο θα δοθεί ως έπαθλο χρηματικό ποσό αξίας εκατό ευρώ   
(100 €). 

Στον finalist του κυπέλλου θα υπάρξουν χορηγίες (εκπτωτικές ή προσφορές) από επαγγελματίες της 
περιοχής και όχι μόνο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

τηλ. 2105541444 6974275883 καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00 και στο    

 e-mail info@sportingevents.gr 

Με εκτίμηση 
Η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος 
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