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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΑΡΣΑΚΕΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» διοργανώνει το 9ο Τουρνουά Μπάσκετ «3 on 3» για 
παιδιά ηλικίας 11-12-13 ετών (γεννηθέντες 2007, 2008 και 2009). 

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο των Αρσακείων Σχολείων 
Θεσσαλονίκης το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 (10:00 – 12:00). 

Η διοργάνωση έχει ψυχαγωγικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και 
φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά  των μικρών ηλικιών πιο κοντά στον αθλητισμό. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 
2007, 2008 και 2009. Μικρότερα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν 2 τουλάχιστον παιδιά γεννηθέντα στις χρονολογίες που 
αναφέρονται. 

Οι ομάδες μπορούν να είναι και μικτές (τόσο σε ηλικία όσο και σε φύλο). Κάθε 
ομάδα εντάσσεται στην κατηγορία στην οποία ανήκει ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
παίκτης της. 

Κάθε ομάδα δικαιούται να έχει μέχρι 5 παίκτες το ανώτερο και 3 παίκτες το 
κατώτερο (3 βασικοί και 2 αναπληρωματικοί) και θα πρέπει να συνοδεύεται 
τουλάχιστον από έναν ενήλικα-γονέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα. 
Για τον τρόπο διεξαγωγής του Τουρνουά (νοκ άουτ, όμιλοι,  play off κ.λπ.) θα 
ενημερωθείτε, μόλις ολοκληρωθούν οι συμμετοχές των ομάδων.  

Καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσετε συμμετοχή στο 9ο Τουρνουά Μπάσκετ «3 
on 3» είναι η Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2020.  

Η δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://opendays.arsakeio.gr/ 
ή με αποστολή fax στο 2310322843 ή τηλεφωνικά στο 2310304000 (εσωτ. 430 & 
472) ή και ηλεκτρονικά gym-t@arsakeio.gr. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε 
να τηλεφωνείτε και στα κινητά τηλέφωνα των γυμναστών: 693 604 1410 (Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος) και 697 741 3129 (Νίκος Γκριμπίζης).   
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Κάθε παιχνίδι κρίνεται στους 11 πόντους. Η πρώτη ομάδα που θα σημειώσει 11 
πόντους ανακηρύσσεται αυτομάτως νικήτρια (δεν είναι αναγκαία η διαφορά 2 
πόντων από την αντίπαλη ομάδα). Στην περίπτωση που έχουν περάσει 15 λεπτά 
χωρίς κάποια ομάδα να έχει σημειώσει 11 πόντους, τότε ο αγώνας διακόπτεται με 
τη λήξη της τρέχουσας κατοχής και νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που 
προηγείται: 

╡ Αν ο αγώνας είναι ισόπαλος, παίζεται δίλεπτη παράταση.  
╡ Αν και η παράταση λήξει ισόπαλη, εκτελείται από μία βολή για κάθε ομάδα 

μέχρι να σκοράρει η μία και να αστοχήσει η άλλη.  Ο ίδιος παίκτης δεν μπορεί 
να σουτάρει δεύτερη βολή, πριν σουτάρουν όλοι οι συμπαίκτες του.  

 
ΠΑΣΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Κάθε κατοχή ξεκινάει με πάσα της μπάλας από την αμυνόμενη ομάδα στην 
επιτιθέμενη. Με το που γίνεται, η πάσα η κατοχή ξεκινάει. 
 
ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΙ 
Μετά από καλάθι η κατοχή πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα (εκτός από τις 
περιπτώσεις των τεχνικών ποινών κ.λπ.). Η κατοχή ξεκινάει με «πάσα έναρξης». 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΘΙ 
Αν η κατοχή μπάλας αλλάξει χωρίς να μπει καλάθι (αμυντικό ριμπάουντ, κλέψιμο, 
λάθος και μπάλα εκτός γηπέδου), τότε η ομάδα που πήρε τη μπάλα είναι 
υποχρεωμένη να βγάλει τη μπάλα εκτός της γραμμής των τριών πόντων είτε με πάσα 
είτε με ντρίπλα, ώστε να μετράει η κατοχή. Κλέψιμο μπάλας δεν επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια ντρίπλας ή κατοχής, παρά μόνο στη φάση της πάσας. 
 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΥΤ 
Όταν η μπάλα βγει εκτός γηπέδου, τότε η καινούρια κατοχή –ασχέτως με το για 
ποια ομάδα είναι– ξεκινάει με «πάσα έναρξης». 
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ΠΟΝΤΟΙ 
Κάθε καλάθι που θα σημειώνεται πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων, θα μετράει 
ως δίποντο και κάθε άλλο καλάθι ως μονόποντο. 
 
ΚΛΕΨΙΜΟ 
Τα κλεψίματα κατά τη διάρκεια κατοχής απαγορεύονται. Σε αυτές τις κατηγορίες 
επιτρέπεται μόνο το κλέψιμο σε προσπάθεια για πάσα. 
 
ΦΑΟΥΛ 
Στον 1ο γύρο του τουρνουά τα φάουλ καλούνται από τον διαιτητή.  Στο δεύτερο 
φάουλ στην ίδια κατοχή, εκτελείται αυτόματα ελεύθερη βολή.  Σε φάουλ –έστω και 
αν είναι το πρώτο που γίνεται σε προσπάθεια για σουτ– εκτελείται ελεύθερη βολή.  
Σε περίπτωση που υπάρξει φάουλ σε προσπάθεια σουτ το οποίο είναι εύστοχο, 
καταλογίζεται ο πόντος, αλλά η ελεύθερη βολή δεν εκτελείται και η μπάλα αλλάζει 
κατοχή κανονικά.  Στην ελεύθερη βολή δεν υπάρχει ριμπάουντ. Ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος της βολής, η μπάλα αλλάζει αυτόματα κατοχή. Υπάρχουν τα εξής 
φάουλ: 

╡ Τεχνική ποινή: Θα δίδεται για κάθε συμπεριφορά η οποία δεν είναι μέσα 
στο αθλητικό πνεύμα (βρισιές, άσχημη συμπεριφορά προς τους διαιτητές 
κ.ά.). Κάθε τεχνική ποινή θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση μίας βολής 
φάουλ και κατοχή υπέρ του αντιπάλου. 

╡ Αντιαθλητικό φάουλ:  Σε περίπτωση αντιαθλητικού (κατά την κρίση του 
διαιτητή) φάουλ, θα δίδεται αυτόματα ένας πόντος και κατοχή υπέρ της 
ομάδας που το κέρδισε. Αντιαθλητικό είναι και κάθε φάουλ που γίνεται με 
εμφανή σκοπό να σταματήσει αντικανονικά έναν παίκτη ο οποίος βρίσκεται 
μόνος του σε προφανή θέση για να σκοράρει, τη στιγμή που ο αμυνόμενος 
δεν έχει καμία διάθεση να αμυνθεί πάνω στη μπάλα. 

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
Η καθυστέρηση απαγορεύεται. Όταν ο διαιτητής κρίνει ότι μία ομάδα δεν παίζει με 
σκοπό να σκοράρει αλλά να καθυστερήσει το παιχνίδι, τότε δέχεται τεχνική ποινή 
με τις αντίστοιχες συνέπειες κάθε τεχνικής ποινής. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το «ευ αγωνίζεσθαι», να σέβονται 
τους διοργανωτές και τους αντιπάλους. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 
αποβάλουν οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα θεωρούν οι ίδιοι ότι δεν ακολουθεί τους 
κανόνες ορθής συμπεριφοράς. Προσπάθεια να εξαπατηθούν οι διοργανωτές με τις 
ηλικίες των παικτών μίας ομάδας, καταλήγει σε αυτόματο αποκλεισμό. Οι 
διοργανωτές έχουν δικαίωμα να ζητούν έγγραφη επιβεβαίωση της ηλικίας, μέσω 
ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού, για οποιονδήποτε παίκτη. 


