
Σελίδα 1 από 3 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 3on3 

Κάθε διαγωνιζόμενος με τη συμπλήρωση της συμμετοχής του σημαίνει ότι 

αποδέχεται τους παρακάτω κανόνες: 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ηλικίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 14 - 17 ετών και 18+ ετών. Δικαιούνται 

συμμετοχή οι παραπάνω ηλικίες και τα δύο φύλα. Οι ομάδες μπορούν να είναι 

μικτές.  Η κάθε ομάδα μπαίνει αυτομάτως στην κατηγορία στην οποία ανήκουν οι 

παίκτες της.  Αν μία ομάδα θέλει να αγωνιστεί σε κατηγορία μεγαλύτερης ηλικίας δεν 

μπορεί. Συμβολική συμμετοχή τρία ευρώ (3€) ανά άτομο. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Κάθε ομάδα δικαιούται να έχει μέχρι 4 παίκτες το ανώτερο και 3 παίκτες το 

κατώτατο. Μετά την έναρξη του παιχνιδιού μία ομάδα έχει το δικαίωμα να συνεχίζει 

να παίζει και με 2 ή 1 παίκτη στο γήπεδο. 

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να φοράει μεταλλικά αντικείμενα, όπως αλυσίδα 

κ.ά., αφού αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων και των 

αντιπάλων. Κάθε ομάδα μπορεί να φέρει τη δική της εμφάνιση. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους των τριών ομάδων, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν. 

Οι αγώνες των ομίλων, το Final Four, ο διαγωνισμός τριπόντων και οι απονομές και 

για τις δύο κατηγορίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Μαΐου 2018, 17.00’ - 

22.30’ . 

Το σύστημα διεξαγωγής στους αρχικούς ομίλους θα είναι αυτό του διπλού νοκ-άουτ 

(κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί). 

Κάθε παίκτης υποχρεούται να φέρει έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του. 

Στην αίτηση συμμετοχής θα αναγράφεται το όνομα της ομάδας, ο αρχηγός της, το 

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, καθώς και η ηλικία κάθε 

συμμετέχοντος. Πληροφορίες για την ώρα παιχνιδιού κάθε ομάδας θα αποσταλούν με 

e-mail στον αρχηγό της ομάδας, αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

Το σύστημα διεξαγωγής των τελικών θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των αγώνων των 

ομίλων. 

 

ΠΟΝΤΟΙ 

Κάθε καλάθι που θα σημειώνεται πίσω από την γραμμή των 3-πόντων θα μετράει ως 

δίποντο και κάθε άλλο καλάθι ως ένας πόντος. 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 3 

 

ΦΑΟΥΛ 

Το πρώτο φάουλ εκτελείται από τη γραμμή κάτω από το καλάθι (baseline). 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. 

 

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μετράει η απόφαση των διοργανωτών.  

Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο είναι τελεσίδικη.  Ακόμα και 

στην περίπτωση που υπάρχει βιντεοσκοπημένη η φάση από κάμερα στο γήπεδο οι 

διοργανωτές δεν επιτρέπεται να δουν το βίντεο για να αποφασίσουν (σε περίπτωση 

που η διαφωνία είναι αγωνιστική). 

 

ΚΑΤΟΧΗ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Η πρώτη κατοχή αποφασίζεται με το στρίψιμο νομίσματος. 

 

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Κάθε παιχνίδι κρίνεται στα 15 λεπτά. Η ομάδα που θα σημειώσει τους περισσότερους 

πόντους ανακηρύσσεται αυτομάτως νικήτρια (δεν είναι αναγκαία η διαφορά 2 πόντων 

από την αντίπαλη ομάδα). 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. 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 την μπάλα, είναι 

υποχρεωμένη να βγάλει την μπάλα εκτός της γραμμής των τριών πόντων, είτε με 

πάσα, είτε με ντρίπλα, ώστε να μετράει η κατοχή. 

 

 

 



Σελίδα 3 από 3 

 

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». 

 

ΤΖΑΜΠΟΛ 

Σε περίπτωση που υπάρξει τζάμπολ, η μπάλα δίνεται στην ομάδα που έχασε το 

στρίψιμο του νομίσματος και σε κάθε τζάμπολ μετά η κατοχή πηγαίνει εναλλάξ σε 

σχέση με το προηγούμενο τζάμπολ. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι αλλαγές γίνονται μόνο πριν από «πάσα έναρξης». 

 

TIME-OUT 

Επιτρέπεται 1 time-out 30 δευτερολέπτων για κάθε ομάδα. Το χρονόμετρο δεν 

σταματάει. Το time-out θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τελευταία 5 λεπτά του 

εκάστοτε αγώνα. 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σε περίπτωση που υπάρχει πληγή αίματος ή αίμα σε ρούχα κάποιου διαγωνιζομένου 

αυτός θα πρέπει να γίνει αλλαγή και να φροντίσει την πληγή.  Αν τα ρούχα έχουν 

αίμα αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να αλλάξει ο αθλητής.  Οι διοργανωτές 

μπορούν να σταματήσουν το παιχνίδι όταν κρίνουν ότι για οποιονδήποτε λόγο τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών και να αποφασιστεί από τους διοργανωτές το 

αποτέλεσμα. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το «ευ αγωνίζεσθαι», να σέβονται 

τους αντιπάλους και τους διοργανωτές. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 

αποβάλουν οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα πιστεύουν οι ίδιοι ότι δεν ακολουθεί τους 

κανόνες ορθής συμπεριφοράς. Προσπάθεια να εξαπατηθούν οι διοργανωτές με τις 

ηλικίες των παικτών μιας ομάδας καταλήγει σε αυτόματο αποκλεισμό. Οι διοργανωτές 

έχουν δικαίωμα να ζητούν έγγραφη επιβεβαίωση μέσω ταυτότητας ή άλλου 

αποδεικτικού για οποιονδήποτε παίκτη. 

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


