
 

   

Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής  

3on3 West Attica Basket League 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  2022 

Οι Εταιρείες «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Ε.» «Sporting Events» και «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝ. 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» «Avramidis 3on3 Basketball», προκηρύσσει την υλοποίηση Πρωταθλήματος 3on3 

μπάσκετ ανεξάρτητων ομάδων για την περίοδο 2022 «3on3 West Attica Basket League». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η έναρξη της διοργάνωσης θα γίνει τον Μάιο του 2022 ενώ η λήξη της θα γίνει το 
αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2022. 

 
Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται στις 18/05/2022 στα γραφεία 
της Οργανωτικής Επιτροπής του τουρνουά, Αγίας Σοφίας 19 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 στις 21 Μαΐου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. 

 Η Διοργανώτρια Αρχή θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το πρόγραμμα, το οποίο 
ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο τουρνουά μπορεί να βρει στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση «info@sportingevents.gr». 

Το Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής «3on3 West Attica Basket 
League» θα διεξαχθεί στα πρότυπα των πρωταθλημάτων 3on3 και θα ακολουθηθούν 
οι κανονισμοί 3Χ3 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και της FIBA.  

 

 

 

 

 



 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Το Πρωτάθλημα 3on3 West Attica Basket League δεν διαρκεί Μόνο ένα 
Διήμερο .  

 Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους (brackets) ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία αγωνίζονται. 

 Οι ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ομίλους των 5 ομάδων. 

 Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων round robin (όλοι με όλους) στην πρώτη 
φάση, η δεύτερη φάση αποτελείται από μονούς knock out αγώνες. 

 Οι δύο καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται σε φάση knock-out.  

 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 

 Σε περίπτωση απουσίας αγωνιζόμενης ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο κατά 
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ 
της αντίπαλης ομάδας. 

 Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται κατά βάση Σαββάτο και Κυριακή και ώρες 
09.00-14.00 και 17.00-21.00  

 Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
των αγώνων(2 αγώνες  με μικρή αναμονή μεταξύ τους). 

 Όλες οι ομάδες θα αγωνίζονται εναλλάξ κυκλικά Σαββάτο , Κυριακή , Πρωί , 
Απόγευμα.  

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ομάδες οι οποίες θα αποτελούνται από 4 
παίκτες η καθεμία (3 βασικοί παίκτες και 1 αναπληρωματικός). 

 Οι κατηγορίες του τουρνουά είναι οι ακόλουθες: 

Α) ELITE 18+, στην οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, όσοι είναι άνω των 18 
ετών και έχουν ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (επαγγελματίες, 
αμειβόμενοι, εν ενεργεία και παλαίμαχοι αθλητές σε ομάδες εθνικών και τοπικών 
κατηγοριών) 

B)AMATEURS 18+, στην οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, όσοι είναι άνω των 
18 ετών και τους αρέσει η καλαθοσφαίριση (ομάδες γυμναστηρίων, ομάδες 
εργαζομένων σε εταιρείες και ανεξάρτητες ομάδες) 

Γ)Γυναίκες – Κορίτσια (οι κατηγορίες/ όμιλοι θα χωριστούν ανάλογα με τις συμμετοχές) 

Δ)UNDER 18, στην οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, όσοι είναι κάτω των 18 
ετών (μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου) 



 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθε, να σέβονται 
τους διαιτητές, τους αντιπάλους, τους διοργανωτές και τις εγκαταστάσεις. 

 Οι διοργανωτές και οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα να αποβάλλουν οποιοδήποτε 
παίκτη ή ομάδα δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς. 

 Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί μόνο με μια ομάδα. 

 Κάθε ομάδα αποτελείται από τέσσερις (4) παίκτες. 

 Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που να 
αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του. 

 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με το δελτίο αθλητή της Ε.Ο.Κ. 

 Κάθε ομάδα πρέπει να αγωνίζεται με t-shirt του ίδιου χρώματος και πρέπει να 
έχει μαζί της δυο (2) διαφορετικού χρώματος t-shirt. 

 Για τους ανήλικους διαγωνιζόμενους είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η έγγραφη συναίνεση 
γονέα ή κηδεμόνα. 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3×3 

Οι επίσημοι κανονισμοί της FIBA ισχύουν και για το «3on3 West Attica Basket League» 

 Άρθρο 1: Γήπεδο και μπάλα. 

Το παιχνίδι εξελίσσεται στο μισό γήπεδο της καλαθοσφαίρισης, σε ένα 
καλάθι.(Τελευταίας τεχνολογίας γήπεδο με μπασκέτα και τάπητα FIBA) 

Η μπάλα του 3×3 για όλες τις κατηγορίες είναι μεγέθους 7. 

 Άρθρο 2: Ομάδες 

2.1 Αριθμός Παικτών 

 Κάθε ομάδα αποτελείται από τέσσερις (4) παίκτες, τρεις (3) παίκτες που 
αγωνίζονται και έναν (1) αναπληρωματικό. 

 Οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά χωρίζονται σε κατηγορίες όπως 
αναφέρουμε αναλυτικά στη παράγραφο 3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

2.2 Εμφανίσεις-Χρώματα 

 Κάθε ομάδα πρέπει να αγωνίζεται με t-shirt του ίδιου χρώματος και πρέπει να 
έχει μαζί της δυο (2) διαφορετικού χρώματος t-shirt. 

 Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται να φοράει μεταλλικά αντικείμενα όπως αλυσίδα 
κ.α αφού αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων. 

 

 



 

Άρθρο 3: Ξεκίνημα του παιχνιδιού. 

3.1 Το παιχνίδι ξεκινά με περιστροφή κέρματος, όποια ομάδα κερδίσει το νόμισμα 
κερδίζει και την κατοχή της μπάλας. 

3.2 Το παιχνίδι ξεκινάει υποχρεωτικά με 3 αθλητές ανά ομάδα. 

Άρθρο 4: Σκοράρισμα. 

4.1 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται μέσα από την γραμμή των 6.75 μετράει για ένα (1) 
πόντο. 

4.2 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται έξω από την γραμμή των 6.75 μετράει για δυο (2) 
πόντους. 

4.3 Κάθε εύστοχη ελεύθερη βολή μετράει για ένα (1) πόντο. 

Άρθρο 5: Διάρκεια παιχνιδιού / Νικήτρια ομάδα αγώνα. 

5.1 Η κανονική διάρκεια ενός αγώνα είναι ως εξής: 

 Μια (1) περίοδος των δέκα (20) λεπτών. Ο χρόνος σταματάει κάθε φορά που η 
μπάλα είναι «νεκρή» και κατά την διάρκεια των ελευθέρων βολών. Ο χρόνος 
ξεκινάει με την πρώτη επαφή της επίθεσης μετά το check ball από την άμυνα. 
Δεν υπάρχουν επαναφορές. 

5.2 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. 

5.3 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. 

5.4. Μια ομάδα θα χάσει τον αγώνα με μηδενισμό, εάν δεν παρουσιαστεί στην 
προγραμματισμένη ώρα, στο προγραμματισμένο γήπεδο, με τρεις (3) αθλητές έτοιμους 
να αγωνιστούν. 

 

 

 

 

 



 

Άρθρο 6. : Foul / Ελεύθερες βολές. 

6.1 Μια ομάδα μπαίνει στην φάση των ομαδικών σφαλμάτων (fouls) μόλις διαπράξει 
το 6ο ομαδικό σφάλμα. Όταν μια ομάδα ξεπεράσει τα 9 fouls, το κάθε foul θεωρείται 
ως τεχνική ποινή. 

6.2. 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. 

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 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 τα άρθρα 6.3, 6.3 και 6.5. 

6.6. Η κατοχή σε αυτές τις περιπτώσεις (fouls) ξεκινάει με check ball από την κορυφή 
του τριπόντου. 

Άρθρο 7: Καθυστέρηση. 

7.1 Η 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. 

Άρθρο 8: Πως παίζεται η μπάλα. 

8.1 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 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. 

8.2 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. 

8.3 Μετά από κλέψιμο, λάθος κ.α. η μπάλα σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει εκτός 
από την γραμμή του τρίποντου 

8.4 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. 

8.5 Ένας παίκτης θεωρείται εκτός τρίποντου όταν και τα δυο του πόδια είναι εκτός 
γραμμής. 

8.6 Σε κάθε περίπτωση jump ball η μπάλα πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα. 

Άρθρο 9: Αλλαγές. 

Οι αλλαγές επιτρέπονται από οποιοδήποτε ομάδα όταν ο χρόνος είναι νεκρός, πριν το 
check ball. Δεν χρειάζεται άδεια από την γραμματεία ή τον διαιτητή. 

Άρθρο 10: Time outs. 

Κάθε ομάδα δικαιούται από ένα (1) time out των 30» 

Άρθρο 11: Βαθμολόγηση ομάδων. 

Εάν δυο ομάδες ισοβαθμήσουν ακολουθούμε ένα βήμα την φορά για να λύσουμε την 
ισοβαθμία. 

• Περισσότερες νίκες 

• Μεταξύ τους αποτέλεσμα 

• Καλύτερος μέσος όρος στην επίθεση 

Εάν οι ομάδες εξακολουθούν να ισοβαθμούν, αγώνας μπαράζ μεταξύ των ομάδων. 

Άρθρο 12: Αποβολή παικτών. 

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. 

 

 



 

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

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. 

 

7. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 

7.1 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. 

7.2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 

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

7.3 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. 

 



 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

     Η Διοργάνωση του  Ανεξάρτητου Πρωταθλήματος Δυτικής Αττικής «3on3 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  

 

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 «3on3 West Attica 
Basket League» για οποιαδήποτε ομάδα ή οποιονδήποτε αθλητή προϋποθέτει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων αυτών. 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

10.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Το παράβολο συμμετοχής στο τουρνουά ορίζεται στα Εκατό (100) ευρώ ανά ομάδα. 

Η κάθε ομάδα θα παίξει το λιγότερο 4 παιχνίδια. 

 Η κάθε ομάδα θα μπορεί να καταβάλει το ποσό εφόσον εγγραφούν αυτοπροσώπως 
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής του 
τουρνουά, Αγίας Σοφίας 19 Ασπρόπυργος ή Μπουμπουλίνας 61 Ελευσίνα , από όπου 
θα παραλάβουν σχετική απόδειξη πληρωμής. 

 

 

 

 

 



 

10.2 Δηλώσεις συμμετοχής: 

 Η Οργανωτική Επιτροπή του τουρνουά δέχεται δηλώσεις συμμετοχής με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

Α) Ηλεκτρονικά στην φόρμα  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
QjRuwAteM9ijYx15iQh1NdZgZLgTHB3geFtrTxBaxfamyw/viewform?usp=sf_link μέχρι και 
την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως 21:00.(Όπου δηλώνει ό αρχηγός την ομάδα του και 
την κατηγορία) 

Β) Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sportingevents.gr μέχρι και την μέχρι 
και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως 21:00. 

Γ) Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Οργανωτικής 
Επιτροπής του τουρνουά, Αγίας Σοφίας 19 Ασπρόπυργος ή Μπουμπουλίνας 61 
Ελευσίνα μέχρι και την μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως 21:00. 

Για να τεθεί σε ισχύ η συμμετοχή χρειάζεται να προπληρωθεί η συμμετοχή της 
ομάδας αυτοπροσώπως. (Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του Τουρνουά η 
συμμετοχή επιστρέφεται στους δικαιούχους)  

                                                                       ΕΠΑΘΛΟ 

Στην ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα δοθεί ως έπαθλο χρηματικό ποσό 
αξίας τριακοσίων ευρώ (300 €).  

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

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Αβραμίδης Δήμος 6946950827 

Αβραμίδης Γιάννης 6948287090 

Χαϊμαλάς Αντώνης 6974275883 

Καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00  

και στο  e-mail info@sportingevents.gr 

 

Με εκτίμηση 

Η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QjRuwAteM9ijYx15iQh1NdZgZLgTHB3geFtrTxBaxfamyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QjRuwAteM9ijYx15iQh1NdZgZLgTHB3geFtrTxBaxfamyw/viewform?usp=sf_link

