
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΑΣΜ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

1. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (εφεξής "ΣΑΣΜ") διοργανώνει το "6ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
ΣΑΣΜ" (εφεξής “Πρωτάθλημα”), ένα εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης στο οποίο συμμετέχουν 
ομάδες αποτελούμενες από μέλη του. Σκοπός του Πρωταθλήματος είναι η ανάπτυξη των αθλητικών 
δραστηριοτήτων του ΣΑΣΜ και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του. 

2. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΑΣΜ (αφεξής "ΔΣ"). Η ημερομηνία διεξαγωγής ορίστηκε από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.  

3. Ο παρών κανονισμός έχει εγκριθεί από το ΔΣ. Ισχύει από τον Μάιο του 2015 και μέχρι την όποια 
αντικατάσταση ή συμπλήρωσή του, αποκλειστικά εγγράφως και κατόπιν σχετικής έγκρισης του νέου 
κειμένου από το ΔΣ.  

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχει κάθε τακτικό και έκτακτο μέλος του ΣΑΣΜ, όπως αυτό 
ορίζεται στο καταστατικό του ΣΑΣΜ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμφωνεί και να 
ακολουθεί τον Κανονισμό του Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και να συμμετέχει στις οικονομικές 
υποχρεώσεις της ομάδας του. Η Επιτροπή του Πρωταθλήματος (αφεξής "Επιτροπή"), με αιτιολογημένη 
απόφαση, έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε παίκτη προσωρινά ή οριστικά από τη διοργάνωση. 
Απαγορεύεται αυστηρώς η συμμετοχή σε αγώνα του Πρωταθλήματος αθλητή μη μέλους του ΣΑΣΜ. Το 
ΔΣ έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει στο Πρωτάθλημα ομάδα που να αποτελείται από μαθητές ή 
εργαζόμενους της Σχολής Μωραΐτη ή μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.   

2. Οικονομικές υποχρεώσεις: Για να καλυφθούν τα απαραίτητα έξοδα για τη διεξαγωγή του 
Πρωταθλήματος, ορίζεται εισφορά συμμετοχής κάθε ομάδας. Η εισφορά αυτή είναι υποχρεωτική, είναι 
ίδια για όλες τις ομάδες, το ύψος της καθορίζεται από το ΔΣ και ανακοινώνεται πριν την έναρξη του 
Πρωταθλήματος. Καταβάλλεται εφάπαξ (σε μία δόση), πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Εφόσον μία ομάδα 
δεν έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της δεν θα της επιτραπεί να αγωνιστεί, και αποβάλλεται από τη 
διοργάνωση μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής. 

3. Συμμετοχή αθλητών σε ομάδες: Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο ομάδα του 
Πρωταθλήματος. Ειδικότερα, κάθε ομάδα υποβάλει υποχρεωτικά πριν την έναρξη των αγώνων τη 
"ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" στην οποία δηλώνει τα ονοματεπώνυμα των μελών της, και το έτος 
αποφοίτησής τους. 

4. Αριθμός παικτών: Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δηλωμένους κατ' ελάχιστο έξι (6) παίκτες πριν την 
έναρξη των αγώνων. Διαθέτει το δικαίωμα να προσθέσει αθλητές οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι σε κάποια 
άλλη ομάδα του Πρωταθλήματος καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου έως και την τελευταία 
ημέρα πριν τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης των αγώνων ή κάποια άλλη ημερομηνία που θα ορίσει η 
Επιτροπή αλλά ο συνολικός αριθμός παιχτών κάθε ομάδας δεν μπορεί να ξεπερνάει τους είκοσι (20).  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5. Μεταγραφές: Μεταγραφές αθλητών επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Εάν ένας παίκτης 
έχει δηλωθεί σε μία ομάδα, αλλά δεν έχει συμμετοχή σε αγώνα, τότε μπορεί να αλλάξει ομάδα εφόσον 
έχει ενημερώσει και έχει πάρει την έγκριση της Επιτροπής. Σε περίπτωση όμως που έχει αγωνιστεί έστω 
και μία φορά με μία ομάδα, τότε δεν μπορεί την ίδια αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί σε άλλη.  

6. Αρχηγοί ομάδων: Κάθε ομάδα ορίζει τον αρχηγό της, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τη συνολική 
εικόνα της στο Πρωτάθλημα και εκπροσωπεί την ομάδα στη Επιτροπή. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας είναι 
αρμόδιος για την εκπροσώπησή της στο Πρωτάθλημα και για την επικοινωνία της με την Επιτροπή, την 
έγκαιρη ενημέρωση των παικτών του για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, τον έλεγχο της 
νομιμότητας των αθλητών που αγωνίζονται στην ομάδα του, την πειθαρχική συμπεριφορά τους και την 
εκπλήρωση των οικονομικών και πάσης άλλης φύσεως υποχρεώσεων της ομάδας του προς το 
Πρωτάθλημα. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας υπογράφει τον παρόντα κανονισμό διεξαγωγής του 
Πρωταθλήματος, γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας του τους όρους του κανονισμού, τους οποίους 
οφείλουν κι αυτά με τη σειρά τους να σέβονται και να τηρούν, και τέλος αποδέχεται εκ μέρους της 
ομάδας του τους όρους αυτούς. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει αρχηγούς ομάδων έπειτα από 
αιτιολογημένη απόφαση. Ομάδα η οποία δεν ορίζει ή παύει να έχει αρχηγό λόγω ποινής, θεωρείται ότι 
δεν έχει αρχηγό και δεν μπορεί να αγωνιστεί για όσο χρόνο δεν ορίζει νέο αρχηγό. 

7. Αλλαγή Αρχηγού ομάδας: Κάθε ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει τον αρχηγό της κατά την  διάρκεια του 
Πρωταθλήματος αν αυτή το επιθυμεί ή αν ο αρχηγός που έχει ορίσει για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να 
παρίσταται στους αγώνες. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή αρχηγού ομάδας έπειτα από 
αιτιολογημένη απόφαση. 

8. Συμμετοχή μη δηλωμένου παίκτη: Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Επιτροπή η συμμετοχή 
κάποιου αθλητή, μέλους του ΣΑΣΜ, σε ομάδα στην οποία δεν έχει δηλωθεί, είτε έχει αγωνιστεί με άλλη 
ομάδα στο Πρωτάθλημα, είτε όχι, η ομάδα του μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα και ο παίκτης για 
να συνεχίσει να αγωνίζεται πρέπει να δηλωθεί άμεσα από τον αρχηγό της ομάδας του. Σε περίπτωση 
επανάληψης αντικανονικής συμμετοχής αθλητή μη μέλους του ΣΑΣΜ σε κάποια ομάδα, επιπλέον από το 
μηδενισμό της ομάδας για το συγκεκριμένο αγώνα, υπεύθυνος θα θεωρείται ο αρχηγός της ομάδας και 
θα του επιβάλλεται από την Επιτροπή πειθαρχική ποινή. 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Η Επιτροπή του Πρωταθλήματος απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λόις Κατσέλη (‘99) – Γενική Γραμματέας ΣΑΣΜ και μέλος ΔΣ ΣΑΣΜ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Τσούτρας (‘91) – Αντιπρόεδρος ΣΑΣΜ και μέλος ΔΣ ΣΑΣΜ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Κωνσταντίνος Ζαούσης ('82) 
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Κώστας Πολύζος – Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής Σχολής Μωραΐτη 

ΜΕΛΗ: Άγγελος Μπερτσάτος ('99), Μιχάλης Ζαννής ('98), Φίλιππος Φραγκόπουλος ('08), Πέτρος 
Πατρώνης ('04), Χρήστος Δάμης ('06), Νίκος Αβράσογλου ('82), 

2. Σύνδεσμος μεταξύ του ΔΣ και της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Υπεύθυνος Αθλητικών του ΣΑΣΜ ο 
οποίος ορίζεται και πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Αθλητικών δεν είναι μέλος 
του ΔΣ τότε Σύνδεσμος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται κάποιος από το ΔΣ.  

3. Το ΔΣ ορίζει τον Υπεύθυνο του Πρωταθλήματος και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μετά από πρόταση 
του Υπεύθυνου Αθλητικών. Σε περίπτωση παραίτησης τους ορίζονται νέα μέλη με την ίδια διαδικασία. 
Διαγραφή τους γίνεται μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ.  
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4. Ο Υπεύθυνος Διοργανώσης, το Τιμητικό Μέλος καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνονται από το ΔΣ. Σε περίπτωση παραίτησής τους ο Πρόεδρος ορίζει 
νέο Υπεύθυνο με τη ίδια διαδικασία. Διαγραφή τους γίνεται μόνο μετά απο απόφαση της Επιτροπής.  

5. Οι Αρχηγοί των ομάδων ορίζονται αυτόματα ως απλά Μέλη της Επιτροπής και η θητεία τους είναι για το 
παρόν Πρωτάθλημα.  

6. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου Αρχηγού ορίζεται νέος αρχηγός από την ομάδα την οποία 
εκπροσωπεί. 

7. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, ελέγχει την τήρηση των όρων 
του παρόντος Κανονισμού και του Πειραρχικού Κώδικα και αποφασίζει για θέματα που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές, δεσμευτικές για κάθε 
συμμετέχουσα ομάδα και δεν επιτρέπεται ένσταση ή έφεση επ' αυτών. 

8. Σε κάθε αγωνιστική μέρα θα υπάρχουν παρατηρητές από την Επιτροπή οι οποίοι έχουν την ευθύνη της 
ομαλής διεξαγωγής των αγώνων την ημέρα ορισμού τους.  

9. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων κάθε φορά μελών της 
σε κάθε θέμα για το οποίο αποφασίζει. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε η ψήφος του Προέδρου θεωρείται 
ενισχυμένη και σε περιπτώση που λείπει ενισχυμένη θεωρείται η ψήφος του Αντιπροέδρου.  

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ώρα έναρξης/λήξης: Οι ομάδες οφείλουν να βρίσκονται στο γήπεδο ακριβώς την προκαθορισμένη ώρα 
έναρξης του αγώνα. Θα δίνονται 10’ για προθέρμανση, και ο αγώνας θα ξεκινάει αμέσως μετά. Για να 
ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις στην ώρα έναρξης των αγώνων, κάθε ομάδα θα μπορεί να αρχίζει 
τον αγώνα έχοντας στη διάθεσή της πέντε (5) παίκτες. Εφόσον 20’ μετά την προγραμματισμένη ώρα μία 
ομάδα δεν έχει στην διάθεσή της τουλάχιστον 5 παίκτες ώστε να αρχίσει ο αγώνας, τότε αυτή θα 
μηδενίζεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι ομάδα επανειλημμένως καθυστερεί να 
προσέλθει στο γήπεδο ή εμφανίζεται με λιγότερους παίκτες συστηματικά, η ομάδα θα μηδενίζεται για 
τους συγκεκριμένους αγώνες και θα της γίνεται ειδική σύσταση, ενώ αν τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν 
η ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα μετά από απόφαση της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, οι 
αγώνες θα ολοκληρώνονται την προγραμματισμένη ώρα που έχει ανακοινωθεί στους αρχηγούς των 
ομάδων, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη διάρκεια αγώνα σε περίπτωση αργοπορίας ομάδας ή ομάδων. 

2. Ορισμός ημέρας/ώρας αγώνα: Αρμόδιος για τον καθορισμό του προγράμματος (αγωνιστικές/ημέρες/ 
ώρες/αντίπαλοι) καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι εξ ορισμού ο εκάστοτε Πρόεδρος της 
Επιτροπής . Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να αγωνίζονται οποιαδήποτε μέρα και ώρα οριστούν, χωρίς 
δικαίωμα άρνησης ή επιλογής. Άρνηση ή αδυναμία ομάδας να αγωνιστεί εφόσον έχει οριστεί συνεπάγεται 
με τον αυτόματο μηδενισμό της για τον συγκεκριμένο αγώνα. 

3. Μη προσέλευση: Αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να προσέλθει για να αγωνισθεί σε συγκεκριμένο αγώνα 
μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής, θα μηδενίζεται για τον αγώνα αυτόν. 

4. Διάρκεια: Η διάρκεια των αγώνων είναι 40 λεπτά, χωρισμένη σε τέσσερεις (4) περιόδους των δέκα (10) 
λεπτών, με διακοπή 2 λεπτών ανάμεσα στο 1ο-2ο και 3ο-4ο δεκάλεπτο και διακοπή έως και 10 λεπτών στο 
ημίχρονο. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση αργοπορημένης αλλά εμπρόθεσμης έναρξης αγώνα και με 
σκοπό τη τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε αγωνιστικής, ο διαιτητής σε συνεννόηση με τον 
παρατηρητή, αποφασίζει τη μειωμένη διάρκεια των διακοπών και του αγώνα. 

5. Διακοπή παιχνιδιού: Εάν διακοπεί παιχνίδι που έχει ήδη ξεκινήσει, και που τα αίτια της διακοπής δεν 
οφείλονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες, ορίζεται σε άλλη ημερομηνία και ξεκινάει από το σημείο που 
διακόπηκε, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει αλλιώς. 

6. Αναβολή: Αναβολή αγώνα αποφασίζεται μόνο από την Επιτροπή και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  
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7. Μηδενισμός αγώνα: Όταν μία ομάδα μηδενίζεται για οποιονδήποτε λόγω σε έναν αγώνα, τότε στα χαρτιά 
θα είναι το ίδιο με το να είχε χάσει 20-0. 

8. Διεξαγωγή αγωνιστικής ημέρας: Αρμόδιοι για την ομαλή διεξαγωγή κάθε αγωνιστικής ημέρας ορίζονται 
κατά αντίστροφη σειρά ιεραρχίας ο παρατηρητής της αγωνιστικής, ο Υπεύθυνος της Διοργάνωσης, ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω 
υποχρεωτικά θα παρίσταται στους αγωνιστικούς χώρους κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων και θα 
είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που προκύπτουν στη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας. Για 
οποιαδήποτε διαφωνία (πλην γραπτών εντάσεων) προκύψει, μπορεί να ληφθεί επί τόπου απόφαση από 
τους παρόντες υπευθύνους της παρούσας παραγράφου. Οι επί τόπου αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία με βαρύνουσα (ενισχυμένη) ψήφο του ανώτερου ιεραρχικά παρόντος υπευθύνου σε 
περίπτωση ισοψηφίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται επί τόπου είναι αμέσως εφαρμοστέες, δεσμεύουν 
τις συμμετέχουσες ομάδες με ποινή μηδενισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και δεν επιτρέπονται 
ενστάσεις επ’ αυτών. 

Ζ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση, κύρια ή βοηθητική. Δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή 
μεμονωμένου αθλητή ή ομάδας σε αγώνα αν δεν φέρει εμφανίσεις. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα 
δημιουργίας ατομικών εμφανίσεων χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση. 

2. Απαγορεύεται να αγωνίζεται παίκτης φορώντας απλά γυαλιά (οράσεως ή ηλίου). Αθλητές που φορούν 
γυαλιά οράσεως κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν και την ειδική 
προστατευτική μάσκα για λόγους ασφαλείας τόσο των ιδίων όσο και των υπολοίπων παικτών. 

Η. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Η Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν 
συμμετοχή αν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα με ομίλους ή round-robin καθώς και για τον αριθμό των αγώνων 
στα play-offs. 

2. Πέντε (5) παίκτες από κάθε ομάδα μπορούν να βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου κατά τη 
διάρκεια του αγωνιστικού χρόνου, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν. 

3. Οι αγώνες γίνονται σε δύο (2) ημίχρονα καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο (2) περιόδους δέκα 
(10) λεπτών. Μεταξύ των δύο ημιχρόνων παρεμβάλλεται διακοπή έως και δέκα (10) λεπτών ενώ μεταξύ 
του 1ου-2ου και 3ου-4ου δεκαλέπτου παρεμβάλλεται διακοπή δύο (2) λεπτών. Η χρονική διάρκεια των 
διακοπών μπορεί να αλλάζει κάθε φορά με απόφαση του διαιτητή για την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος και την καλύτερη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. 

4. Οι ομάδες ανταλλάσσουν καλάθια μόνο μία φορά, στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. 

5. Ο χρόνος όπως μετράται από το διαιτητή θα διακόπτεται μόνο σε time-out, ελεύθερες βολές, κάθε φορά 
που η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χορού και ύστερα από προτροπή του διαιτητή. Ο χρόνος θα 
κυλάει συνεχώς, χωρίς διακοπή. (π.χ. άουτ, αλλαγές κλπ.) 

6. Οι αλλαγές είναι απεριόριστες και γίνονται ύστερα από υπόδειξη του διαιτητή και της γραμματείας. 

7. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για δύο (2) time-out σε κάθε ημίχρονο, η διάρκεια του οποίου δεν θα ξεπερνά 
το ένα (1) λεπτό. Αχρησιμοποίητα time-out δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημίχρονο. 
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8. Αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο στο τέλος του αγωνιστικού χρόνου του τέταρτου δεκαλέπτου, ο αγώνας 
θα συνεχίζεται με μία επιπλέον παράταση πέντε (5) λεπτών ή με όσες επιπλέον παρατάσεις χρειαστούν 
ώστε να σπάσει η ισοπαλία. Σε όλες τις επιπλέον παρατάσεις, οι ομάδες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται 
στα ίδια καλάθια όπως στην τρίτη και τέταρτη περίοδο, θα διατηρήσουν τα ομαδικά φάουλ που 
χρεώθηκαν στην τέταρτη περίοδο και τα ατομικά φάουλ ολόκληρου του αγώνα, θα έχουν δικαίωμα για 
ένα time-out ενός (1) λεπτού.  

9. Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει έως και πέντε (5) φάουλ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε 
περίπτωση παράτασης τα φάουλ δεν διαγράφονται.  

10.Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα. 

11.Ως προς τις παραβάσεις και τους λοιπούς κανόνες διεξαγωγής του παιχνιδιού, ισχύουν οι κανονισμοί που 
ορίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. 

12.Στην δεύτερη φάση προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες. Η ομάδα που θα βγει πρώτη στην κατάταξη θα 
παίξει με την ομάδα που θα βγει τέταρτη και η ομάδα που θα βγει δεύτερη με αυτή που θα βγει τρίτη.  

13.Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων το πρώτο κριτήριο για την τελική κατάταξη είναι το αποτέλεσμα 
στον μεταξύ τους αγώνα. Αν ισοβαθμούν στην κατάταξη περισσότερες από 2 ομάδες λαμβάνονται 
υπόψιν τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων και ύστερα ο συνολικός αριθμός των πόντων που 
σημείωσε και δέχτηκε η κάθε ομάδα.  

14.Η νίκη σε κάθε παιχνίδι ισοδυναμεί με 2 πόντους, η ήττα με 1 πόντο και σε περίπτωση που σε κάποια 
ομαδα επιβληθεί πειθαρχική ποινή από την Επιτροπή η ομάδα θα λάβει 0 πόντους για τον συγκεκριμένο 
αγώνα. Σε περίπτωση επιβολής κατ'επαναληψης κύρωσης πειθαρχικών ποινών σε κάποια ομάδα, η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα όπως αναγράφεται κ στο Πειθαρχικό Κανονισμό να αφαιρέσει 2 πόντους.  

Θ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Τους αγώνες διαιτητεύουν διαπιστευμένοι διαιτητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αίτηση εξαίρεσης διαιτητή, ούτε επιθυμία ορισμού κάποιου, ακόμα κι αν 
είναι κοινής αποδοχής από τις αγωνιζόμενες ομάδες.  

2. Σε κάθε αγώνα συντάσσεται φύλλο αγώνα παρουσία του διαιτητή και των αρχηγών των αγωνιζόμενων 
ομάδων. Το φύλλο αγώνα αποστέλλεται στους αρχηγούς των ομάδων μετά την λήξη του αγώνα.  

Ι. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα και έως 
24 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα στον Υπεύθυνο Διοργάνωσης ο οποίος ενημερώνει την Επιτροπή, η 
οποία και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά. 

2. Η Επιτροπή είναι το αποφασιστικό όργανο για όλες τις ενστάσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη 
της Επιτροπής είναι μέλος μιας ομάδας που εμπλέκεται άμεσα στο θέμα υπό διαβούλευση, τότε δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει στην διαβούλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών, με την ψήφο του Προέδρου να υπολογίζεται ενισχυμένη σε περίπτωση ισοψηφίας, ή, 
αν δεν είναι αυτός παρών, με ενισχυμένη την ψήφο του Αντιπροέδρου.  

3. Η απόφαση επί ένστασης ανακοινώνεται στις εμπλεκόμενες ομάδες, είναι αμέσως εκτελεστή και δεν 
επιτρέπονται εφέσεις ή νέες ενστάσεις επ’ αυτής. 

Κ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Οι παίκτες αγωνίζονται αποκλειστικά με ατομική τους ευθύνη είτε έχουν υπογράψει την αίτηση 
συμμετοχής είτε όχι. 
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2. Οποιοσδήποτε πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας που καθιστά επικίνδυνη τη συμμετοχή του σε 
αθλητικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στους αγώνες και εφόσον γνωστοποιήσει το 
ιατρικό θέμα στην Επιτροπή, η τελευταία δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση 
οποιουδήποτε ατυχούς συμβάντος με οποιεσδήποτε συνέπειες στην υγεία κάποιου αγωνιζόμενου, την 
ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος αγωνιζόμενος, ενώ η Σχολή Μωραΐτη, ο ΣΑΣΜ, το ΔΣ και η Επιτροπή 
δεν φέρουν καμία ευθύνη. 

Λ. ΑΠΟΝΟΜΕΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 

Με την λήξη του Πρωταθλήματος βραβεύονται οι εξής: 

(1) Top Scorer του Πρωταθλήματος  

(2) Πρωταθλητές 

(3) Φιναλίστ του Πρωταθλήματος  

(4) MVP τελικού μετά από ψηφοφορία της επιτροπής  

(5) Καλύτερη πεντάδα από όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα μετά από 
ψηφοφορία της επιτροπής  

(6) Top 3-point shooter  

(7) Οτιδήποτε άλλο αποφασίσει η επιτροπή 

Μ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια είναι η Επιτροπή, 
η οποία και αποφασίζει οριστικά.  

2. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των κανονισμών των αγώνων κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης, ενημερώνοντας παράλληλα τις ομάδες. 

3. Για οποιοδήποτε θέμα του Πρωταθλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Επιτροπής, ή στο 
γραφείο του ΣΑΣΜ Δευτέρα-Παρασκευή 14:00-20:00 στο 210 6756970 (κα. Μαρίνα Κονιδάρη). 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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