
 
 

 Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής “West Attica Basket League” 

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει ως σκοπό να εφαρμόζει και να διατηρεί τους κανόνες του Πειθαρχικού 
Δικαίου και συγκαλείται σε περιπτώσεις παραβάσεων. 
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από: 
 1 εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Αρχής. 
 1 εκπρόσωπο της Επιτροπής Μπάσκετ 
 1 διαιτητή 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 

Παρακάτω ακολουθεί ο ειδικός πειθαρχικός κανόνας της διοργάνωσης ο οποίος επιβάλλεται, 
αυτόματα και χωρίς δικαίωμα ένστασης, από τη διοργάνωση. 

 Παράπτωμα Π 1 
 

Αποβολή αθλητή λόγω συμπεριφοράς ή αντιαθλητικού παιχνιδιού (π.χ. Συμπλοκή με αντίπαλο ή 
Διαιτητή ή Κριτή, Αποβολή με 2 τεχνικές ποινές, Ανάρμοστη και Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά). 
 
Ποινή: Αποκλεισμός του αθλητή αυτού σε έναν από τους δύο επόμενους αγώνες της ομάδας του 
(αποφασίζει ο αρχηγός της ομάδας σε ποιόν) και χρηματικό πρόστιμο 20 ευρώ. (Αφαίρεση του 
δελτίου μέχρι την εξόφληση). 
Σημείωση:  

1. Αν το παράπτωμα συμβεί σε περίοδο Play Off ή Final Four, όπου κάθε ομάδα έχει μόνο 
αγώνα μπροστά της, η ποινή εκτίεται χωρίς επιλογή στον επόμενο αγώνα της ομάδας. 

2. Αν το παράπτωμα συμβεί σε αγώνα για τον θεσμό του Κυπέλλου, όπου κάθε ομάδα έχει 
μόνο αγώνα   μπροστά της, η ποινή εκτίεται χωρίς επιλογή στον επόμενο αγώνα 
Πρωταθλήματος της ομάδας.  

 Παράπτωμα Π 2 
 

Δεύτερη αποβολή αθλητή λόγω συμπεριφοράς ή αντιαθλητικού παιχνιδιού (π.χ. Συμπλοκή με 
αντίπαλο ή Διαιτητή ή Κριτή, Αποβολή με 2 τεχνικές ποινές, Ανάρμοστη και Ανεξέλεγκτη 
συμπεριφορά). 
 
Ποινή: Αποβολή του αθλητή αυτού από το πρωτάθλημα και το κύπελλο της τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου, χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ. (Αφαίρεση του δελτίου έως το τέλος 
της αγωνιστικής περιόδου). 

 Παράπτωμα Π 3 
 

Συμπλοκή μεταξύ ομάδων. 
Ποινή: Μηδενισμός των ομάδων αυτών στον συγκεκριμένο αγώνα, χρηματικό πρόστιμο 100 
ευρώ η κάθε ομάδα. 
Σημείωση: Σε περίπτωση υποτροπής , αποβολή από το πρωτάθλημα και επιβάρυνση 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. 



 
 
 Παράπτωμα Π 4 

Μη προσέλευση ομάδας (5 παίκτες και άνω) σε αγώνα. 
 
Ποινή: Επιβάρυνση της ομάδας αυτής με το χρηματικό κόστος συμμετοχής και των δύο 
ομάδων και μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα. 

 
 

 Παράπτωμα Π 5 
 

Χρησιμοποίηση αθλητή που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. 
 
Ποινή: Μηδενισμός της ομάδας στον συγκεκριμένο αγώνα. Εάν η παράβαση επαναληφθεί τότε 
η ομάδα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα και αφαιρούνται από το πρωτάθλημα  
δύο βαθμοί (-2). 
Κάθε φορά πλέον των δύο που θα υποπίπτει στο ίδιο παράπτωμα η Διοργανώτρια Αρχή 
ανακοινώνει οριστική τιμωρία, αποβολής από το πρωτάθλημα και 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. 

 Παράπτωμα Π 6 
 

Ηθελημένη φθορά / καταστροφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του γηπέδου.  
 
Ποινή: Αξιολόγηση κόστους φθοράς/καταστροφής και εξόφληση αυτής από τον αθλητή που 
την έπραξε προς αποκατάσταση των φθορών. Επιπλέον μια αγωνιστική αποκλεισμός του 
υπαίτιου/ των υπαίτιων αθλητών (Αφαίρεση Δελτίου). 

 Παράπτωμα Π 7 

Απώλεια-Αφαίρεση αντικειμένων αξίας του γηπέδου. 
Αξιολόγηση κόστους αντικειμένων και ισομερώς αποζημίωση και από τις δύο ομάδες που 
αγωνίστηκαν τελευταίες πριν την απώλεια προς αποκατάσταση των αντικειμένων. 

 
 Παράπτωμα Π 8 

Σκόπιμη Ήττα – Διακωμώδηση του αθλήματος. 
 
Ποινή: Μηδενισμός της ομάδος στον συγκεκριμένο αγώνα. Εάν επαναληφθεί από την ίδια 
ομάδα, μηδενισμός αυτής στον συγκεκριμένο αγώνα και χρηματικό πρόστιμο 100€. 

 
 Παράπτωμα Π 9 

 
Προσέλευση παίκτη στον αγώνα χωρίς την εμφάνιση της ομάδας.  
 
Ποινή: Αποκλεισμός του παίκτη από το συγκεκριμένο αγώνα. 

 
 Παράπτωμα Π10 

Προσέλευση ομάδας στον αγώνα χωρίς ομοιόμορφες εμφανίσεις. 
 
Ποινή: Επιβάρυνση της ομάδας με το χρηματικό κόστος συμμετοχής και των δύο ομάδων και 
μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα. 

 
 
 
 



 Παράπτωμα Π 11 
 

Μη δήλωση ατομικού δελτίου συμμετοχής παίκτη στην γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα. 
 
Ποινή: Αποκλεισμός του παίκτη στο συγκεκριμένο αγώνα. 

 Παράπτωμα Π 12 

Προσέλευση ομάδας χωρίς ατομικά δελτία συμμετοχής. 
 
Ποινή: Επιβάρυνση της ομάδας με το χρηματικό κόστος συμμετοχής και των δύο ομάδων και 
μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα. 

 Παράπτωμα Π 13 

Απώλεια ατομικών δελτίων συμμετοχής. 
 
Ποινή: Επανέκδοση των δελτίων με χρηματική επιβάρυνση 10 ευρώ. 

• Παράπτωμα Π 14 

Σχολιασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Ποινή: Η ποινή αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και 
ισχύει σε κάθε μετέπειτα επανάληψη του παραπτώματος αυτού από οποιονδήποτε παίκτη ή 
οποιαδήποτε ομάδα και μπορεί να αφαιρεθεί το δελτίο του αθλητή ,εάν δε είναι αρχηγός 
αποβάλλεται όλη η ομάδα. 

 
 Παράπτωμα Π 15 

Κάθε άλλη περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω.  
 
Ποινή: Η ποινή αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και 
ισχύει σε κάθε μετέπειτα επανάληψη του παραπτώματος αυτού από οποιονδήποτε παίκτη ή 
οποιαδήποτε ομάδα. 
 
 

Με εκτίμηση 

Η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος 

 


