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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Α Γ Ω Ν Ω Ν      

5ου   ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  2016 
 
ΑΡΘΡΟ 1   
O ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , µε την 325 της 30/12/2015 απόφαση του 
∆.Σ. , διοργανώνει, το 5o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2016  µε αγώνες για   το τουρνουά , και για το 
κύπελλο   
Στόχος των αγώνων είναι η συµµετοχή στην άθληση,  στην  ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των συµµετασχόντων 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
Α.      ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
µε πρόεδρο :   τον  BΑΡ∆ΑΒΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ   Αντιδήµαρχο αθλητισµού &πρόεδρο επιτροπής αθλητισµού ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
και µέλη :         τον  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ    ∆ηµοτικό σύµβουλο &µέλος ∆.Σ.  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   
                        τον  ΤΣΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ                 ∆ηµοτικό σύµβουλο  &µέλος ∆.Σ.  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   
Έργο της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι : 
Η φροντίδα για εφαρµογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής. 
Η έγκριση ∆ηλώσεων συµµετοχής  και των Καταστάσεων συµµετοχής των οµάδων.   
Η έγκριση των πινάκων των διαιτητών- κριτών(σηµειωτών –χρονοµέτρων) -ιατρών .    
Η επιλογή του συστήµατος αγώνων  και η κλήρωση αυτών.                                                                   
Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος κατά την εφαρµογή του προγράµµατος  
Β.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :                                                                                           
                                 ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ                  Υπηρεσιακό στέλεχος  ∆ήµου Ηρακλείου 
                                 ΚΑΒΟΥΣΑΝΟ  ΓΙΩΡΓΟ          Υπηρεσιακό στέλεχος  ∆ήµου Ηρακλείου 
                                 ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟ ΜΑΝΩΛΗ          ∆ηµότη          
                                 ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ          Ιατρό , πρόεδρο Ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου   µε αναπληρωτή  ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟ 
                                 ΜΑΛΑΜΑ ΓΙΑΝΝΗ                   αντιπρόεδρο  ΣΥ∆ΚΑΚ     µε αναπληρώτρια  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
                                 ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΟΡΕΣΤΗ             πρόεδρο  ΣΥΚΚΑΚ            µε αναπληρωτή     ΒΛΑΣΣΗ  ΑΝ∆ΡΕΑ  
Έργο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :  
Η κατάρτιση του προγράµµατος των αγώνων. 
Ο ορισµός  διαιτητών-κριτών -ιατρών των αγώνων από τους αντίστοιχους εκπροσώπους.    
Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών. 
ΑΡΘΡΟ 2 :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν γεννηθεί πριν την  31-12-1988 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και δύο ανά οµάδα, µικρότεροι σε ηλικία, εργαζόµενοι, γεννηµένοι µέχρι 31-12-1996,  
Οι παραπάνω πρέπει να είναι: 
1.Εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο , ∆ηµόσιους Φορείς-Επιχειρήσεις και Οργανισµούς Κοινωνικής ωφέλειας , στα Σώµατα Ασφαλείας και στις  Ένοπλες 
∆υνάµεις , στα ∆ηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα , NΠΙ∆ δήµων ή περιφέρειας σε υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου,  καθώς και συνεργάτες αυτών, ΝΠ∆∆ σε 
υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου,  καθώς και συνεργάτες αυτών.    
2.Εργαζόµενοι σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα που ασκούν την δραστηριότητα τους στα όρια του ν .Ηρακλείου,  καθώς και 
συνεργάτες αυτών.    
3.Μέλη ή Εργαζόµενοι Επαγγελµατικών συλλόγων, Πολιτιστικών συλλόγων, Αθλητικών συλλόγων ,Επιµορφωτικών συλλόγων κλπ , Συνδέσµων 
διαιτητών , προπονητών , Αθλητικών Ενώσεων και Οµοσπονδιών µε έδρα τους τα γεωγραφικά  όρια του ν. Ηρακλείου,  καθώς και συνεργάτες αυτών.    
4.Παλαίµαχοι αθλητές οµάδων ή αναγνωρισµένοι σύλλογοι  παλαιµάχων  δυνάµεως  Ε.ΚΑ.Σ.Κ , στα όρια του ν. Ηρακλείου. 
Στους αγώνες δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ,φοιτητές, σπουδαστές και υπηρετούντες την θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις ως  έφεδροι. 
Ως επίσης και αθλητές που αγωνίζονται σε οποιαδήποτε κατηγορία επίσηµων πρωταθληµάτων. 
Στην περίπτωση αυτή ως εν ενεργεία αθλητής θεωρείται αυτός που είχε συµµετοχή έστω σε ένα παιχνίδι για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016                                                                                                
Κάθε φορέας ή επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα µε µία ή δύο οµάδες   
Μία οµάδα µπορεί να απαρτίζεται από εργαζόµενους  δύο ή τριών διαφορετικών φορέων. 
Οι οµάδες µπορούν να συµπεριλαµβάνουν εργαζόµενους διαφορετικού φύλου. 
ΑΡΘΡΟ  3:    ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:                                                                                                                                                          
1.  Για τους εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας , Ένοπλες ∆υνάµεις , ∆ηµόσιο και ∆ηµόσιους Οργανισµούς ,  ∆ηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
NΠΙ∆ δήµων ή περιφέρειας η κατάσταση συµµετοχής υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προϊστάµενο ή ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας αυτής , ο 
οποίος θα βεβαιώνει ότι οι αναγραφόµενοι στην κατάσταση συµµετοχής εργάζονται ως µόνιµοι ή συµβασιούχοι ή ως συνεργάτες στην υπηρεσία. 
2.  Για τους εργαζόµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα την κατάσταση συµµετοχής θα υπογράφει ο εργοδότης ή ο διευθυντής της επιχείρησης , ο οποίος θα 
βεβαιώνει ότι οι αναγραφόµενοι στην κατάσταση συµµετοχής εργάζονται ως µόνιµοι ή συµβασιούχοι ή ως συνεργάτες στην επιχείρηση. 
3.  Για τα µέλη των Επαγγελµατικών συλλόγων, Πολιτιστικών συλλόγων , Αθλητικών συλλόγων, Επιµορφωτικών συλλόγων κλπ, Συνδέσµων 
διαιτητών προπονητών, Ενώσεων και Οµοσπονδιών , κατάσταση συµµετοχής υπογεγραµµένη από τον πρόεδρο και γραµµατέα του συλλόγου, του 
συνδέσµου  της Ένωσης, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι οι αναγραφόµενοι στην κατάσταση συµµετοχής ανήκουν ως µέλη ή ως  συνεργάτες  στο φορέα , ,για 
τον οποίον είναι υπεύθυνοι  
4.  Για τους παλαίµαχους αθλητές ή αναγνωρισµένοι σύλλογοι  παλαιµάχων  κατάσταση συµµετοχή υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο  και 
Γραµµατέα του αθλητικού συλλόγου, οι οποίοι και θα βεβαιώνουν , ότι οι συµµετέχοντες παλαίµαχοι υπήρξαν  κατά το παρελθόν, αθλητές του συλλόγου 
τους. 
Σε περίπτωση οµάδας µε συµµετοχή δύο ή τριών διαφορετικών φορέων, θα υποβάλλονται δύο ή τρείς  καταστάσεις συµµετοχής µία ανά φορέα, µε τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. 
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ΑΡΘΡΟ 4 :  ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- - ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ 
Ο φορέας  που επιθυµεί να συµµετάσχει στους αγώνες πρέπει εµπρόθεσµα να υποβάλει στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.   
A.   ∆ΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    που περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 
1.  Την υπογεγραµµένη δήλωση του προϊστάµενου ή διευθυντή της υπηρεσίας εργοδότη ή  διευθυντή της επιχείρησης, ή προέδρου  και     γραµµατέα του 
συλλόγου , Συνδέσµου ή  Ένωσης, κλπ ότι έλαβε γνώση  του περιεχοµένου  της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.   
2. Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόµενοι  (ανά οµάδα -µικρότερος αριθµός 14 -µεγαλύτερος 20) - στην κατάσταση συµµετοχής- των αθλουµένων 
εργάζονται  η ανήκουν ή είναι  συνεργάτες  στην υπηρεσία ή επιχείρηση  ή φορέα κ.λ.π. για την οποία είναι υπεύθυνος (ο υπογράφων).    
3.  Tον ορισµό ενός ή δύο ή τριών εκπροσώπων-υπευθύνων    του φορέα του, που ένας εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα, ως υπεύθυνος και 
εκπρόσωπος της οµάδας κατά την διάρκεια του αγώνα 
 B.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που υποβάλλεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ που δίδει θεωρηµένο αντίγραφο στον φορέα και   
περιλαµβάνει:  
1.   Πλήρη στοιχεία και έτος γέννησης του αθλούµενου. 
2.   Υπογραφή από τον προϊστάµενο ή διευθυντή της υπηρεσίας ,εργοδότη ή διευθυντή της επιχείρησης,  Πρόεδρο  και Γραµµατέα του  συλλόγου  
       Συνδέσµου ή  Ένωσης ή Οµοσπονδίας.  
3.   Ονοµατεπώνυµα  και υπογραφές των  εκπροσώπων  του φορέα και του προπονητή αν διαθέτει η οµάδα 
Γ.  ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ που περιλαµβάνει υποχρεωτικά:  
1.  Πλήρη στοιχεία, έτος γέννησης   φωτογραφία και υπογεγραµµένη δήλωση συµµετοχής  του αθλούµενου. 
2.  Ιατρική βεβαίωση.    
 ∆.  ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  που περιλαµβάνει υποχρεωτικά:  
1.  Πλήρη στοιχεία, έτος γέννησης   φωτογραφία και υπογεγραµµένη δήλωση συµµετοχής  του προπονητή. 
2.  Ιατρική βεβαίωση.    
Οι  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ   ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ  και  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  πρέπει να κρατάνε στον αγώνα αστυνοµική ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο δηµόσιο 
έγγραφο( για τυχόν ταυτοπροσωπία)  ,αν ζητηθεί µόνο από τους διαιτητές 
 Τα έντυπα της ∆ήλωσης συµµετοχής, της Κατάστασης συµµετοχής , το ∆ελτίο αθλουµένου και το ∆ελτίο προπονητή  τα οποία  πρέπει να σφραγίζονται 
κατά τα νόµιµα , θα διατίθενται από  τo  ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.   
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ∆ΕΥΤΕΡΑ 25-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.  
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 27-01-2016 
Η ΕΝΑΡΞΗ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  ΤΟΥ 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
ΤΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆ΑΣ. 
ΑΡΘΡΟ 5 :   ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΑΓΩΝΕΣ 
Το σύστηµα διεξαγωγής για το τουρνουά  και για το κύπελλο θα καθορίζεται πλήρως ανάλογα τον αριθµό των συµµετασχόντων οµάδων µε απόφαση της 
οργανωτικής επιτροπής  και θα γνωστοποιείται  στους συµµετέχοντες φορείς   την ηµέρα της κλήρωσης των αγώνων . 
Θα διεξαχθούν µέχρι (325) τριακόσιοι είκοσι πέντε αγώνες. 
Για το 2016 θα απαρτίζουν   
την  Α΄ κατηγορία  
οι 14 δεκατέσσερις πρώτες οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2015  
και οι 4 τέσσερεις πρώτες οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2015 ,  
(αν οµάδα από τις 14 δεκατέσσερις πρώτες οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2015 ή τις4 τέσσερεις πρώτες 
οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2015 , δεν θέλει να συµµετέχει  στην  Α΄ κατηγορία ή αποσυρθεί ,την θέση της 
καταλαµβάνει η πέµπτη οµάδα της Β κατηγορίας του τουρνουά 2015 κ.οκ) 
την  Β΄ κατηγορία 
όλες οι υπόλοιπες οµάδες, της τελικής βαθµολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2015  , (1-4 θα είναι στη Α, 24-27 θα είναι στη Γ),   
οι  4 τέσσερις τελευταίες  οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2015  
οι  4 τέσσερις πρώτες   οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Γ κατηγορίας του τουρνουά 2015  
(αν οµάδα δεν θέλει να συµµετέχει  στην  Β΄ κατηγορία ή αποσυρθεί ,την θέση της καταλαµβάνει η πέµπτη οµάδα της Γ κατηγορίας του 
τουρνουά 2015 κ.οκ) 
την  Γ΄ κατηγορία 
οι  υπόλοιπες   οµάδες ,της τελικής βαθµολογίας της Γ κατηγορίας του τουρνουά 2015  
οι  τέσσερεις τελευταίες οµάδες, της τελικής βαθµολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2015  ,  
καθώς και τυχόν νέες.   
Οµάδα που υποβιβάζεται καταλαµβάνει την τελευταία θέση της παρακάτω κατηγορίας                          
ΑΡΘΡΟ 6 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Ισχύουν οι  Εθνικοί κανονισµοί διεξαγωγής αγώνων Μπάσκετ, µε τις    παρακάτω εξαιρέσεις : 
1   Στην Α φάση του τουρνουά και στο κύπελλο 
Ο Αγώνας διαρκεί 32λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 8 λεπτών έκαστη( καθαρού χρόνου ), µεταξύ των περιόδων θα   υπάρχει διάλειµµα 2 λεπτών εκτός 
της 2ης προς 3η που το διάλειµµα  θα διαρκεί 6λεπτά.    
1α Στην Β και Γ  φάση του τουρνουά  
Ο Αγώνας διαρκεί 40λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 10 λεπτών έκαστη( καθαρού χρόνου ), µεταξύ των περιόδων θα   υπάρχει διάλειµµα 2 λεπτών εκτός 
της 2ης προς 3η που το διάλειµµα  θα διαρκεί 8λεπτά 
2. Χρόνος επίθεσης οµάδας καθ όλη την διάρκεια του αγώνα 24 δευτερόλεπτα. 
3. Σε κάθε  περίοδο η κάθε οµάδα δικαιούται 1 τάιµ –άουτ  
4. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στο κανονικό αγώνα, θα δίνεται,3λεπτη παράταση και 1τάιµ–αουτ   ανά οµάδα 
5. Εάν η  οµάδα παρουσιαστεί µε  7 αθλητές στο γήπεδο δεν ξεκινάει  ο αγώνας, και µετά 15 λεπτά κλείνει το Φ.Α µε µηδενισµό της οµάδας που  
παρουσίασε7 αθλητές   Στο πειθαρχικό δίκαιο ισχύουν τα οριζόµενα στον Κανονισµό αγώνων Μπάσκετ Ε.Ο.Κ. 
ΑΡΘΡΟ 7 :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     
Ο νικητής    λαµβάνει 2 βαθµούς  Ο ηττηµένος λαµβάνει 1 βαθµό. 
Μηδενίζεται η οµάδα που αδικαιολόγητα δεν εµφανιστεί την καθορισµένη ώρα στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί.  
Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο οµάδα δεν εµφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την οργανωτική επιτροπή µόνο εάν 
έχει εµπρόθεσµα (πριν τον αγώνα) ενηµερωθεί το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  και οπωσδήποτε ο διαιτητής του αγώνα, ώστε να γίνει 
σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα. 
Μηδενίζεται οµάδα που καταστεί υπαίτια , από τον διαιτητή , οριστικής διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο ο οποίος περιγράφεται στο Φύλλο 
αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή. 
Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων οµάδα που συγκεντρώνει 2 µηδενισµούς 
Νικήτρια του  τουρνουά  ανακηρύσσεται  η οµάδα που συµπληρώνει τους περισσότερους βαθµούς ή νίκες (θα εξαρτηθεί από το σύστηµα αγώνων)  .  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζεται η σχετική διάταξη κανονισµού αγώνων Ε.Ο.Κ. 
ΑΡΘΡΟ  8 :  ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσηµοι διαιτητές – κριτές εν ενεργεία ή µη που   θα ορίζονται από τους  εκπροσώπους των συνδέσµων διαιτητών και 
κριτών  ή τους αναπληρωτές αυτών και είναι µέλη της τεχνικής επιτροπής               
Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα λάβει από τον Σύνδεσµο διαιτητών και τον Σύνδεσµο  κριτών , σχετικό κατάλογο 
διαιτητών  και κριτών  από τον οποίο οι υπεύθυνοι ορισµού θα ορίζουν 2 διαιτητές  και 2  κριτές στους αγώνες. 
Η συµµετοχή των διαιτητών και κριτών στο τουρνουά θα εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή.  
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο  ο Α’ διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση µαζί µε το Φύλλο αγώνα. 
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ΑΡΘΡΟ  9 : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή των αθλούµενων στο τουρνουά είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση και η προς τούτο έγκριση 
συµµετοχής στους αγώνες. Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου ή  ιατρού γενικής ιατρικής στο 
δελτίο αθλουµένου. ή προπονητή . 
Σύµφωνα µε την συµπλήρωση ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ και ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ,στην ιατρική βεβαίωση,  θα επιβεβαιώνεται ότι οι συµµετέχοντες αθλητές ή 
προπονητές είναι υγιείς και ικανοί  και ως εκ τούτου εγκρίνεται η συµµετοχή τους στους αγώνες µπάσκετ του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2016 
Οι  συµµετέχοντες αθλητές και προπονητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν  από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους,  ή 
θα περιόριζε την δυνατότητα συµµετοχής τους στο τουρνουά,  αντιλαµβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους  
αναλάβουν. 
Εάν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας διαγωνιζοµένου (αθλούµενου ή προπονητή  ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός 
αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ,ουδεµία ευθύνη φέρει. 
Ο διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  αναλαµβάνει τον ορισµό ιατρών στους αγώνες , (µέσω του µέλους της Τεχνικής Επιτροπής 
ιατρού κ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ ή του αναπληρωτή αυτού ) από τους ιατρούς που έχουν καταθέσει αίτηση συµµετοχής στο πρωτόκολλο του 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ και έχουν εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή  ,και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων . 
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος υποχρεούται να µην ξεκινήσει ή να 
διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός. 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΗΠΕ∆Α - ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ. 
Θα χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο τα κλειστά  γυµναστήρια ∆ΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ , και ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΤΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΛΙΝΤΟ-ΒΑΚ 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα  κλειστά γυµναστήρια του ∆ήµου Ηρακλείου ή όµορων ∆ήµων ,  
Ηµέρες αγώνων : όλες οι ηµέρες της εβδοµάδας .Χρόνος τέλεσης του προγράµµατος :Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2016  
ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΩΝ  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ 
Πέραν των αναφεροµένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των οµάδων για συµµετοχή στο τουρνουά , οι οµάδες για να αγωνιστούν 
υποχρεούνται: 
1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο, δηλ. να είναι έτοιµες µε 8 και µέχρι 12 αθλητές  να αγωνιστούν την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα.  
2.Να προσκοµίζουν την κατάσταση συµµετοχής και το υπογεγραµµένο και µε σφραγίδα από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ή ιατρό γενικής ιατρικής και µε 
σφραγίδα από το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  δελτίο αθλουµένου  και προπονητή 
3.Να φέρουν οι αθλητές κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.  
Ως αποδεικτικό  των στοιχείων  του αθλούµενου  είναι το δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο , το οποίο θα 
επιδεικνύεται αν ζητηθεί από τον διαιτητή 
Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των ορισθέντων διαιτητών 
Υπεύθυνοι του αγώνα, ορίζονται οι εκπρόσωποι των οµάδων ( ένας από κάθε οµάδα ) που βρίσκονται στο γήπεδο , οι δύο διαιτητές , οι δύο 
κριτές  και ο ιατρός  , αναγράφονται και υπογράφουν στο Φ.Α  και οποιοδήποτε θέµα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από 
αυτούς κατά αρµοδιότητα. 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ : 
Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για αντικανονική συµµετοχή  και  πλαστοπροσωπία.                                                                                                      
Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και για να συζητηθούν πρέπει εντός 48 ωρών από την λήξη του παιγνιδιού να υποστηριχτούν 
εγγράφως , στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.    
Για την περίπτωση αντικανονικής συµµετοχής απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση είναι ο αθλητής να είχε συµµετοχή στον αγώνα. 
Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας , αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο   Φ.Α. 
Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του σχετικού κανονισµού Ε.Ο.Κ.. που αφορούν τις ενστάσεις. 
Για την επιβολή ποινών εφαρµόζονται οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου Ε.Ο.Κ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΑΡΘΡΟ 13 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ θα καλύψει τα έξοδα διαιτητών-κριτών ( σηµειωτές ,χρονοµέτρες)  ιατρών   
για τους µέχρι  (325 τριακόσιοι είκοσι πέντε αγώνες).   
Η  σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό 2016του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.  

Κ.Α  00-6131.002    

Τίτλος ∆απάνης   : Λοιπές αµοιβές  εκτελούντων ειδικών υπηρεσιών (διαιτητές, ιατροί, κριτές σηµειωτής χρονοµέτρης ,γραµµατεία , φροντιστές 
γηπέδων, κλπ.) 
 
Η  αµοιβή-αποζηµίωση  ενός έκαστου ανά αγώνα  , καθορίζεται ως εξής:   
Α.   ∆ιαιτητής:      19,00  €      
Β.   ∆ιαιτητής:      19,00  € 
 
Κριτές:        
Σηµειωτής            13,00 €     
Χρονοµέτρης       13,00 €                      
 
Ιατρός:                 19,00 €             Μείον τις νόµιµες κρατήσεις 
………………………………….                                                                                                                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΑ   83.00 €    Χ  325  ΑΓΩΝΕΣ   =26.975,00  € 
ΕΓΚΡΙΣΗ     ∆ΑΠΑΝΩΝ           

                                           ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ –KΡΙΤΕΣ (σηµειωτές-χρονοµέτρες) ΙΑΤΡΟΙ 
Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΣΟ 

1 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ Α 325 19,00 6.175,00 
2 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ Β 325 19,00 6.175,00 
3 ΚΡΙΤΗΣ   σηµειωτής 325 13,00 4.225,00 
4 ΚΡΙΤΗΣ   χρονοµέτρης 325 13,00 4.225,00 
5 ΙΑΤΡΟΣ 325           19,00 6.175,00 
     
6 ΣΥΝΟΛΟ   26.975,00 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Η συµµετοχή κάθε οµάδας-φορέα επιβαρύνεται , µε το ποσό των  15,00 € για κάθε αθλητή που αναγράφεται στην κατάσταση συµµετοχής, για κάθε  
οµάδα  που υποβάλλει δήλωση συµµετοχής.. Η συµµετοχή του προπονητή δεν έχει οικονοµική επιβάρυνση 
Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ σε τραπεζικό λογαριασµό του  και αποδεικνύεται µε το σχετικό αποδεικτικό , το οποίο προσκοµίζεται 
µέχρι την ηµέρα κλήρωσης των αγώνων στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ    
Οµάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκοµίσει το σχετικό αποδεικτικό  εξαιρείται της κλήρωσης και αποκλείεται από τους αγώνες. 
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ΑΡΘΡΟ 14 :  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ: 
Με ευθύνη του Α’ διαιτητή , συντάσσεται από τον σηµειωτή φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των αθλητών , προπονητών, 
εκπροσώπων , ιατρού ,διαιτητών, και κριτών  και φέρει τις υπογραφές των εκπροσώπων των οµάδων που αγωνίζονται, των διαιτητών των κριτών του 
προπονητή   και του ιατρού, του αγώνα. 
Τα Φ.Α παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από τους σηµειωτές των αγώνων, από το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.    
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ   
Έπαθλα(πλακέτες σ όλες τις συµµετέχουσες οµάδες –κύπελλα και µετάλλια  στους νικητές ανά κατηγορία , µέχρι του ποσού των 1.800€ –χιλίων 
οκτακοσίων) και  οι απονοµές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   , ο οποίος θα επιβαρυνθεί µε την σχετική 
δαπάνη από τον προϋπολογισµό 2016.     
Κ.Α   00-6433.003       
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  Προµήθεια (κυπέλων, µεταλλίων, πλακετών). 
 
ΑΡΘΡΟ 16 :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των οµάδων , δικαιούνται να παρευρίσκονται  µόνο οι εκπρόσωποι των οµάδων που αγωνίζονται 
και  αναγράφονται στο Φ.Α. 
Oλοι  οι ευρισκόµενοι στους πάγκους των   οµάδων, υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν την αθλητική   συµπεριφορά. 
Το κάπνισµα στους πάγκους απαγορεύεται ,o διαιτητής αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε άτοµο παραβαίνει την απαγόρευση αυτή και 
καταχωρεί την απόφαση του αυτή στο Φ.Α.  
 
Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καµία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί  το 5o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - και αναγνωρίζεται από τους φορείς που συµµετέχουν Τουρνουά, καθώς και τους συµµετέχοντες αθλητές, και προπονητές 
ότι η συµµετοχή τους µπορεί να εµπεριέχει κινδύνους, ατυχήµατος, τραυµατισµού, κλοπής ή ζηµιάς. 
Επιπλέον θα συµφωνούν και θα συµµορφώνονται µε τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του. 
 
Οι   συµµετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές αντιλαµβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ανά πάσα στιγµή έχει το δικαίωµα να 
αρνηθεί τη συµµετοχή φορέων ή αθλητών στο 5o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2016 για οποιοδήποτε λόγο ή / και αν δεν συµµορφώνονται 
µε τη παρούσα προκήρυξη ή µε τις οδηγίες των επιτροπών ή των εκπροσώπων του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
 
Οι   συµµετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές αντιλαµβάνονται και αποδέχονται ότι προκειµένου να συµµετέχουν στο 5o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2016 απαιτείται να παρέχουν προσωπικά δεδοµένα στο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. (Επώνυµο, Όνοµα, Όνοµα Πατρός και Μητρός, Αρ. 
Ταυτότητας, ∆ιεύθυνση Κατοικίας Τηλέφωνο και ιατρική βεβαίωση ), και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από το ∆ΟΠΑΦΜΑΗ για την ∆ιαχείριση του  5o  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2016 
 
Όλοι οι συµµετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές συµφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή video που 
θα δηµοσιεύονται από τον οργανισµό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο  στην τηλεόραση ή στις εφηµερίδες.  
 
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθµίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά. 
 
Η παρούσα  προκήρυξη 4 σελίδες  16 άρθρα )  εισήχθη για συζήτηση στο ∆.Σ. του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ,  από το οποίο εγκρίθηκε µε την  325/30-12-2015 µε 
αριθµό απόφαση του. 

 
 
 

 
Για το ∆.Σ. ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 
Αντιδήµαρχος αθλητισµού ∆ήµου Ηρακλείου 

& Πρόεδρος επιτροπής αθλητισµού ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
 
 
 
 
 

ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                                                                                     
                                                                            
 


