
 

 

                                     

      

 

              

Βάλε καλάθι και γ

Όλοι γνωρίζουµε τα οφέλη της γυµναστικής για τη σωµατική και πνευµατική υγεία. Ενισχύει το 

ανοσοποιητικό σύστηµα, µειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια, 

αποτελεί σύµµαχο στην πρόληψη του καρκίνου.

Η καλαθοσφαίριση, ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα στη χώρα µας, είναι µια φυσική 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει αερόβια άσκηση, εκγύµναση όλων των µυϊκών οµάδων αλλά 

και του µυαλού. Μακροχρόνια, βοηθά στο να ανα

πρόσληψη οξυγόνου και καλύτερη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Ως οµαδικό 

άθληµα, ανεβάζει τη διάθεση και προάγει την επικοινωνία, συµβάλλοντας τελικά στο να γερνάµε 

υγιέστερα. 

Τουρνουά

«ATTICA BASKETBALL CUP 3 on 3»

µε την Υποστήριξη & τη Συνεργασία

 

                   

                                 

 

 

Βάλε καλάθι και γυµνάσου µε…την καρδιά σου

Όλοι γνωρίζουµε τα οφέλη της γυµναστικής για τη σωµατική και πνευµατική υγεία. Ενισχύει το 

ανοσοποιητικό σύστηµα, µειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια, 

αποτελεί σύµµαχο στην πρόληψη του καρκίνου. 

Η καλαθοσφαίριση, ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα στη χώρα µας, είναι µια φυσική 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει αερόβια άσκηση, εκγύµναση όλων των µυϊκών οµάδων αλλά 

και του µυαλού. Μακροχρόνια, βοηθά στο να αναπτυχθεί αντίσταση στην κόπωση, µέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου και καλύτερη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Ως οµαδικό 

άθληµα, ανεβάζει τη διάθεση και προάγει την επικοινωνία, συµβάλλοντας τελικά στο να γερνάµε 
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την καρδιά σου! 

Όλοι γνωρίζουµε τα οφέλη της γυµναστικής για τη σωµατική και πνευµατική υγεία. Ενισχύει το 

ανοσοποιητικό σύστηµα, µειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια, 

Η καλαθοσφαίριση, ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα στη χώρα µας, είναι µια φυσική 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει αερόβια άσκηση, εκγύµναση όλων των µυϊκών οµάδων αλλά 

πτυχθεί αντίσταση στην κόπωση, µέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου και καλύτερη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Ως οµαδικό 

άθληµα, ανεβάζει τη διάθεση και προάγει την επικοινωνία, συµβάλλοντας τελικά στο να γερνάµε 

«ATTICA BASKETBALL CUP 3 on 3» 

µε την Υποστήριξη & τη Συνεργασία 



 

Οργάνωση Τουρνουά: Το Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «ATTICA BASKETBALL CUP           

3 on 3» συνδιοργανώνουν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Γυµναστηρίων και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυµναστηρίων Αττικής,  µε την ενεργό συµµετοχή και 

υποστήριξη του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων, του 

Πανελληνίου Συνδέσµου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, του Συλλόγου Παλαίµαχων 

Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού EuropeActive. 

 

 

Χρόνος & Τόπος διεξαγωγής: Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 1/7/2017 και την Κυριακή 

2/7/2017, στα 2 γήπεδα του κλειστού γυµναστηρίου «ΜΕΤΣ» του ∆ήµου Αθηναίων, στην οδό 

Μάρκου Μουσούρου 70, περιοχή ΜΕΤΣ.  

 

 

Στόχος & Φιλανθρωπικός σκοπός του τουρνουά: Η ενέργεια θα πραγµατοποιηθεί  για τον 

εορτασµό των 70 χρόνων, από την ίδρυση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας  και στοχεύει 

στην ανάπτυξη και αναβάθµιση της µαζικής άθλησης στη χώρα µας, αλλά και στη συµµετοχή 

περισσότερων συµπολιτών µας, σε προγράµµατα σωµατικής άσκησης και φυσικής 

δραστηριότητας.  

Παράλληλα µε τους στόχους της διοργάνωσης, συνυπάρχει και φιλανθρωπικός σκοπός, αφού 

µέρος των εσόδων θα διατεθούν για την αγορά απινιδωτών και εγκατάστασή τους σε ακριτικές 

περιοχές της χώρας µας. 

 

 

∆ώρα & Χρηµατικό έπαθλο: Οι 3 πρώτες νικήτριες οµάδες της κάθε κατηγορίας θα 

βραβευθούν µε κύπελλα, µετάλλια και διπλώµατα. Επίσης, θα λάβουν χρηµατικά ποσά 

συνολικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ και παράλληλα θα τους διανεµηθούν δωροεπιταγές, 

συνολικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2400) ευρώ. Οι δωροεπιταγές αφορούν αθλητικό 

υλικό, συνδροµές σε γυµναστήρια, υπηρεσίες εργοµετρικού ελέγχου, αθλητικά βιβλία, ταξίδια 

αναψυχής σε ελληνικούς προορισµούς κ.ά. 
 

 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 

Σας παραθέτουµε την Επίσηµη Προκήρυξη του Τουρνουά, η οποία προβλέπει µε ακρίβεια τους 

όρους και τους κανονισµούς διεξαγωγής των αγώνων, καθώς και τις προϋποθέσεις 

των οµάδων, οι οποίες επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «

BASKETBALL CUP 3 on 3». 

 

 

Χρόνος διεξαγωγής: Η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή

Ιουλίου 2017. 

 

 

Τόπος τέλεσης: Η διοργάνωση θα 

γυµναστηρίου «ΜΕΤΣ» του ∆ήµου Αθηναίων

οδό Μάρκου Μουσούρου 70, στο Παγκράτι, σε απόσταση 300 µέτρων από το Καλλιµάρµαρο 

Στάδιο. ∆ιαθέτει 2 γήπεδα µπάσκε

µέρος διεξαγωγής αγώνων. 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 «ATTICA BASKETBALL CUP 3 on 3»

Σας παραθέτουµε την Επίσηµη Προκήρυξη του Τουρνουά, η οποία προβλέπει µε ακρίβεια τους 

όρους και τους κανονισµούς διεξαγωγής των αγώνων, καθώς και τις προϋποθέσεις 

των οµάδων, οι οποίες επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «

Η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στα δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης του κλειστού 

του ∆ήµου Αθηναίων. Το κλειστό γυµναστήριο του Μετς βρίσκεται στην 

οδό Μάρκου Μουσούρου 70, στο Παγκράτι, σε απόσταση 300 µέτρων από το Καλλιµάρµαρο 

διο. ∆ιαθέτει 2 γήπεδα µπάσκετ µε συνολική χωρητικότητα 1500 θέσεων. Αποτελεί 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«ATTICA BASKETBALL CUP 3 on 3»

Σας παραθέτουµε την Επίσηµη Προκήρυξη του Τουρνουά, η οποία προβλέπει µε ακρίβεια τους 

όρους και τους κανονισµούς διεξαγωγής των αγώνων, καθώς και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 

των οµάδων, οι οποίες επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «ATTICA 

Η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή, 1 & 2 

λάβει χώρα στα δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης του κλειστού 

Το κλειστό γυµναστήριο του Μετς βρίσκεται στην 

οδό Μάρκου Μουσούρου 70, στο Παγκράτι, σε απόσταση 300 µέτρων από το Καλλιµάρµαρο 

µε συνολική χωρητικότητα 1500 θέσεων. Αποτελεί ιδανικό 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

«ATTICA BASKETBALL CUP 3 on 3» 



Κατηγορίες οµάδων & ∆ικαίωµα συµµετοχής: 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)UNDER 18, στην οποία µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, όσοι είναι κάτω των 18 ετών 

(µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου) 

∆)JUNIOR UNDER 12, στην οποία µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή µαθητές δηµοτικών 

σχολείων. 

*Η κάθε οµάδα διατηρεί το δικαίωµα προσδιορισµού στην κατηγορία την οποία επιθυµεί να 

συµµετάσχει. 

  

Σύστηµα διεξαγωγής του Τουρνουά: Οι οµάδες κάθε κατηγορίας θα ενταχθούν ύστερα από 

κλήρωση σε οµίλους των 4 οµάδων και θα παίξουν µεταξύ τους 3 προκριµατικούς αγώνες. Οι 2 

πρώτες οµάδες του κάθε οµίλου θα συνεχίσουν ύστερα από κλήρωση µε αγώνες αποκλεισµού 

(σύστηµα knock out), µέχρι να φτάσουν οι δύο επικρατέστερες της κάθε κατηγορίας στον τελικό 

αγώνα. Θα διεξαχθεί µικρός τελικός σε κάθε κατηγορία για την ανάδειξη της 3
ης

 νικήτριας 

οµάδας, καθώς και µεγάλος τελικός για την ανάδειξη της 1
ης

 και 2
ης

 νικήτριας οµάδας. 

 

Κανονισµοί του Τουρνουά:  

1. Η επαναφορά της µπάλας γίνεται από τις πλάγιες γραµµές του γηπέδου 

2. Μετά από καλάθι ή µετά από πετυχηµένη ελεύθερη βολή, αλλάζει η κατοχή της µπάλας 

3. Μετά τη συµπλήρωση 7 φάουλ από την οµάδα, δίνεται µια ελεύθερη βολή για να εκτελεστεί 

από την οµάδα που κερδίζει το φάουλ 

4. Το παιχνίδι τελειώνει στα 15 λεπτά ή όταν η µία οµάδα συµπληρώσει 17 πόντους 

5. Τα σουτ µέσα από την καµπύλη γραµµή και η ελεύθερη βολή, µετρούν για ένα πόντο, ενώ τα 

σουτ έξω από την καµπύλη γραµµή µετρούν για 2 πόντους 

6. Απαγορεύεται n άµυνα ζώνης 

7. Η εσκεµµένη καθυστέρηση του παιχνιδιού, τιµωρείται µε µία ελεύθερη βολή 

8. Οι οµάδες έχουν δικαίωµα συµµετοχής ενός αναπληρωµατικού παίκτη, ο οποίος δηλώνεται 

από την αρχή στο έντυπο συµµετοχής της οµάδας 

9. Κάθε οµάδα έχει δικαίωµα για ένα TIME OUT 45" 

10. Σε περίπτωση ισοπαλίας των δύο οµάδων, θα εκτελεστούν 3 ελεύθερες βολές για κάθε οµάδα 

 

 

∆ιαιτησία Αγώνων: Τους  αγώνες του τουρνουά θα διευθύνουν έµπειροι διαιτητές και διαιτητές 

του ΣΕ∆ΚΑ, οι οποίοι θα εκτελούν και χρέη χρονοµέτρη του αγώνα. 

 

 

 



 

Γραµµατεία Αγώνων: Σε κάθε αγώνα, χρέη γραµµατείας θα εκτελεί ειδικός γραµµατέας, ο 

οποίος θα έχει την ευθύνη καταγραφής του αποτελέσµατος, των φάουλ, των ενστάσεων και την 

εφαρµογή των time out. 

 

Τεχνικός ∆ιευθυντής του Τουρνουά: Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, θα παρευρίσκεται ο 

Τεχνικός ∆ιευθυντής ο οποίος θα συνεπικουρείται από δύο (2) αναπληρωτές και θα έχει την 

ευθύνη για τις κληρώσεις των αγώνων, την εφαρµογή των κανονισµών, των όρων και των 

προϋποθέσεων της διεξαγωγής του τουρνουά. Επίσης, µαζί µε τον διαιτητή και τον γραµµατέα θα 

αποτελούν την Τριµελή Επιτροπή  Ενστάσεων. Κάθε οµάδα έχει δικαίωµα υποβολής µιας (1) 

µόνο ένστασης, σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της διοργάνωσης. 

 

Παράβολο συµµετοχής στο Τουρνουά: Το παράβολο συµµετοχής στο τουρνουά ορίζεται στα 

σαράντα (40) ευρώ ανά οµάδα. Η κάθε οµάδα θα µπορεί να καταβάλει το ποσό µε τους εξής 

τρόπους: 

Α) στον Τραπεζικό Λογαριασµό που τηρεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυµναστηρίων Αττικής, στην 

τράπεζα Πειραιώς µε Αριθµό Λογαριασµού: 5036-062386-218 και µε αιτιολογία κατάθεσης:  

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Β) Εάν εγγραφούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής του τουρνουά, 

Λεωφ.Βουλιαγµένης 164 ∆άφνη, από όπου θα παραλάβουν σχετική απόδειξη πληρωµής. 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής: Η Οργανωτική Επιτροπή του τουρνουά δέχεται δηλώσεις συµµετοχής µε 

τους ακόλουθους τρόπους: 

Α) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.atticabasketcup.gr µέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 

2017 έως 18:00. 

Β) Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@siga.gr µέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 

2017 έως 18:00. 

Γ) Με αποστολή της αίτησης συµµετοχής στους αριθµούς Fax 2109734341 και 2109713322 

µέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 έως 18:00. 

∆) Με την υποβολή αίτησης συµµετοχής αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Οργανωτικής 

Επιτροπής του τουρνουά, Λεωφ.Βουλιαγµένης 164 ∆άφνη, µέχρι και τη Παρασκευή 30 Ιουνίου 

2017 έως 20:00  

Κατ’ εξαίρεση δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται στο γήπεδο του Μετς, το Σάββατο 1 

Ιουλίου 2017 από 9:00 έως τις 10:30. 

 

Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για τη δήλωση συµµετοχής: Προκειµένου να θεωρηθεί 

έγκυρη η δήλωση συµµετοχής των αθλητών κάθε οµάδας, θα πρέπει να συµπληρώνονται στο 

έντυπο της αίτησης για συµµετοχή τα εξής στοιχεία: επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, όνοµα 

οµάδας, έτος γέννησης, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Παραλαβή υλικού: Οι οµάδες, οι οποίες ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, θα µπορούν να 

παραλάβουν το σάκο µε το υλικό του αγώνα την Πέµπτη 29 Ιουνίου και ώρες 11:00-20:00 και 

την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρες 11:00-20:00, από τα γραφεία της Οργανωτικής 



Επιτροπής του τουρνουά, στη Λεωφόρο Βουλιαγµένης 164 στη ∆άφνη ή το Σάββατο 1 Ιουλίου 

από το γήπεδο του ΜΕΤΣ µεταξύ 09:30-12:00. 

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του υλικού: Οι αθλητές των οµάδων για να παραλάβουν 

το σάκο µε το υλικό του αγώνα, θα πρέπει να φροντίσουν να δηλώσουν έγκαιρα τη συµµετοχή 

τους και να παρουσιάσουν στα σηµεία παραλαβής υλικού είτε το καταθετήριο στην τράπεζα του 

παράβολου συµµετοχής ή την απόδειξη πληρωµής του παράβολου από τα Γραφεία της 

Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

Συγκέντρωση οµάδων: Σηµείο συγκέντρωσης των οµάδων αποτελούν οι κερκίδες του Α’ 

κλειστού γηπέδου του γυµναστηρίου Μετς. Οι οµάδες µπορούν να προσέρχονται στο χώρο 

διεξαγωγής του τουρνουά το Σάββατο από τις 09:30. 

 

Κλήρωση προκριµατικών αγώνων: Η κλήρωση για τους προκριµατικούς αγώνες θα 

πραγµατοποιηθεί στο κλειστό γυµναστήριο του Μετς το Σάββατο 1 Ιουλίου, ώρα 11:00. Κατά τη 

διάρκεια της κλήρωσης, µπορούν να παρευρεθούν εκπρόσωποι των οµάδων. 

 

∆ηµοσιοποίηση της κλήρωσης των προκριµατικών αγώνων: Αµέσως µετά την κλήρωση των 

προκριµατικών αγώνων, το πρόγραµµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.atticabasketcup.gr, 

για να ενηµερωθούν οι οµάδες για την ακριβή ώρα και ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων της 

οµάδας τους. 

 

Ώρα έναρξης αγώνων: Το Σάββατο 1 Ιουλίου θα αρχίσουν οι προκριµατικοί αγώνες των 

οµίλων, µε επίσηµη ώρα έναρξης στις 11:30. 

 

Αµφίεση αθλητών: Οι αθλητές των οµάδων θα φορούν υποχρεωτικά στολή καλαθοσφαίρισης 

και όλοι οι αθλητές θα φέρουν τα διακριτικά (σαλιάρες), τις οποίες θα παραλαµβάνουν και θα 

επιστρέφουν στη Γραµµατεία του κάθε αγώνα. 

 

Παροχές στους αθλητές: Σε όλους τους αθλητές οι οποίοι θα συµµετέχουν στη διοργάνωση θα 

προσφερθούν τα ακόλουθα: 

1) αναµνηστικό T-shirt µε το λογότυπο του τουρνουά 

2) εµφιαλωµένα νερά σε όλη τη διάρκεια των αγώνων 

3) τσάντα µε το υλικό της διοργάνωσης 

4) ιατρική κάλυψη 

5) αναµνηστικό µετάλλιο και δίπλωµα συµµετοχής  

 

Έπαθλα και δώρα: Στην 1
η
 νικήτρια οµάδα κάθε κατηγορίας, θα απονεµηθεί κύπελλο και 

µετάλλια, στη 2
η
 και 3

η
 νικήτρια οµάδα κάθε κατηγορίας θα απονεµηθούν µετάλλια και 

διπλώµατα, ενώ σε όλους τους αθλητές θα απονεµηθούν αναµνηστικά µετάλλια και διπλώµατα. 

Επίσης, στις νικήτριες οµάδες κάθε κατηγορίας θα προσφερθούν µετρητά και δώρα συνολικής 

αξίας 3000 ευρώ. 

 

 

 



 

 

Έπαθλα και δώρα ανά κατηγορία: 

 

Κατηγορία Νικητής Έπαθλα 

ELITE 1ος ΜΕΤΡΗΤΑ 250€ & 300€ ∆ΩΡΑ 

2ος 200€ ∆ΩΡΑ 

3ος 100€ ∆ΩΡΑ 

AMATEURS 1ος ΜΕΤΡΗΤΑ 200€ & 300€ ∆ΩΡΑ 

2ος 200€ ∆ΩΡΑ 

3ος 100€ ∆ΩΡΑ 

UNDER 18 1ος ΜΕΤΡΗΤΑ 150€ & 300€ ∆ΩΡΑ 

2ος 200€ ∆ΩΡΑ 

3ος 100€ ∆ΩΡΑ 

JUNIOR 

UNDER 12 

1ος 300€ ∆ΩΡΑ 

2ος 200€ ∆ΩΡΑ 

3ος 100€ ∆ΩΡΑ 

Σύνολο Μετρητά 600 € 

Συνολική Αξία ∆ώρων 3000 € 

 

 

Σηµείωση: Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής ή τροποποίησης του 

τουρνουά, οι οποίες θα προκύψουν από λόγους ανεξάρτητους της θέλησής της. 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή, 

Ο Πρόεδρος 

Μιχάλης Μηνούδης 


