Κανονισμός Εσωτερικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
Αποφοίτων των Σχολείων του ΕΕΙ
" ΣΑΚΑ BasketLeague"

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
1. Στην προσπάθεια ενίσχυσης των Κολλεγιακών θεσμών και σύσφιγξης των
σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων, ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (εφεξής
"ΣΑΚΑ") διοργανώνει το εσωτερικό πρωτάθλημα Basketball με τον διακριτικό τίτλο
"ΣΑΚΑ BasketLeague".
2. Σκοπός του πρωταθλήματος είναι η ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων του
συλλόγου ως συνέχεια του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου "ΣΑΚΑ Liga" και η
προσέλκυση περισσοτέρων αποφοίτων στην Κολλεγιακή οικογένεια.
3. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος έχει εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΚΑ στη συνεδρίασή του στις 27 Νοεμβρίου 2013. Ο
παρών κανονισμός έχει εγκριθεί αντίστοιχα στη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 12
Σεπτεμβρίου 2015.
5. Ο παρών κανονισμός ισχύει από την 12 Σεπτεμβρίου 2015 και μέχρι την όποια
αντικατάσταση ή συμπλήρωσή του.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχει κάθε απόφοιτος που διαθέτει την
ιδιότητα του μέλους του ΣΑΚΑ, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του συλλόγου,
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. 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, με
αιτιολογημένη απόφαση, έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε παίκτη
προσωρινά ή οριστικά από τη διοργάνωση.
2α. Απόφοιτοι "Χ" (που δεν ολοκλήρωσαν στο Κολλέγιο τις σπουδές τους). Oι
αρχηγοί των ομάδων που έχουν στο ρόστερ τους αποφοίτους "Χ", οφείλουν να
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, ώστε να επαληθεύεται η ιδιότητα του αποφοίτου
“Χ”. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον όσοι απόφοιτοι “Χ” είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο μελών του ΣΑΚΑ.
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2β. Απαγορεύεται αυστηρώς η συμμετοχή σε αγώνα της ΣΑΚΑ BasketLeague αθλητή
μη αποφοίτου-μέλους του ΣΑΚΑ ή αθλητή που δηλώνει απόφοιτος “Χ”, αλλά δεν είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΣΑΚΑ.
3. Οικονομικές υποχρεώσεις: Για να καλυφθούν τα άκρως απαραίτητα έξοδα για τη
διεξαγωγή του πρωταθλήματος, ορίζεται τακτική ετήσια εισφορά κάθε ομάδας. Η
εισφορά αυτή είναι υποχρεωτική και καταβάλλεται εφάπαξ (σε μία δόση), σε χρόνο
που για κάθε αγωνιστική περίοδο ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της
ΣΑΚΑ BasketLeague και ανακοινώνεται εγκαίρως πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής
περιόδου στις συμμετέχουσες ομάδες, το ύψος δε της οποίας ορίζεται κάθε φορά
από την Επιτροπή ανάλογα με το πλήθος των συμμετοχών. Μετά την πάροδο
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ομάδα που δεν έχει τακτοποιήσει τις
υποχρεώσεις της αποβάλλεται από τη διοργάνωση μετά από σχετική απόφαση της
Επιτροπής.
4. Συμμετοχή αθλητών σε ομάδες: Κάθε παίκτης έχεις το δικαίωμα συμμετοχής σε μία
μόνο ομάδα του πρωταθλήματος. Ειδικότερα, κάθε ομάδα υποβάλει υποχρεωτικά
πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων τη "ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" στην οποία
δηλώνει τα ονοματεπώνυμα των μελών της, τα στοιχεία τους και το έτος αποφοίτησής
τους από τα σχολεία του Ε.Ε.Ι.
5. Αριθμός παικτών: Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δηλωμένους κατ' ελάχιστο
οκτώ (8) παίκτες πριν την έναρξη των επίσημων 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 ημέρα
που ορίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή του πρωταθλήματος (συνήθως τέλος Α'
Φάσης ομίλων).
6. "Μεταγραφές": Δεν επιτρέπονται μεταγραφές αθλητών , δηλαδή παίκτης που είναι
δηλωμένος σε μία ομάδα δεν μπορεί την ίδια αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί σε
άλλη. Για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, με συμφωνία αρχηγού, ομάδας και παίκτη (λόγο
τον οποίο θα πρέπει να εγκρίνει και η Επιτροπή του πρωταθλήματος), κάθε ομάδα
έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει έναν (1) παίκτη ανά αγωνιστική περίοδο, ο οποίος
στη συνέχεια θα μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ BasketLeague.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη "μεταγραφή"
είναι να εγκριθεί η μετακίνηση από την Επιτροπή και να μην υπάρχει οικονομική ή
άλλη εκκρεμότητα για καμία εμπλεκόμενη ομάδα ή παίκτη.
7.Αρχηγοί ομάδων: Κάθε ομάδα ορίζει τον αρχηγό της, ο οποίος καθίσταται
υπεύθυνος για τη συνολική εικόνα της στο πρωτάθλημα. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας
είναι αρμόδιος για την εκπροσώπησή της στη ΣΑΚΑ BasketLeague και για την
επικοινωνία της με την Επιτροπή, την έγκαιρη ενημέρωση των παικτών του για τις
ημέρες/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 τη
ΣΑΚΑ BasketLeague. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας υπογράφει τον παρόντα
κανονισμό διεξαγωγής της ΣΑΚΑ BasketLeague, 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. Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή εκτός Κολλεγιακής Κοινότητας (όπως
απαγορεύεται στην παράγραφο Β2 του παρόντος), ο αρχηγός της ομάδας θεωρείται
υπεύθυνος και του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή. 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.
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8. Συμμετοχή μη δηλωμένου παίκτη: Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την
Επιτροπή της ΣΑΚΑ BasketLeague η συμμετοχή κάποιου αθλητή/μέλους του ΣΑΚΑ
που δεν έχει δηλωθεί και δεν αγωνίζεται σε άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ BasketLeague, 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. Αν
διαπιστωθεί κατ' επανάληψη για την ίδια ομάδα παράτυπη συμμετοχή παίκτη, τότε η
ομάδα τιμωρείται με μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα και η Επιτροπή, ύστερα
από συνεδρίαση, προβαίνει σε πρόσθετες ποινές οι οποίες επιτρέπεται να φτάσουν
μέχρι και σε οριστική αποβολή του παίκτη ή και της ομάδας από τη διοργάνωση.
9. Συμμετοχή παίκτη άλλης ομάδας: Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την
Επιτροπή της ΣΑΚΑ BasketLeague η συμμετοχή κάποιου αθλητή/μέλους του ΣΑΚΑ,
που είναι δηλωμένος και αγωνίζεται σε άλλη ομάδα του πρωταθλήματος, η ομάδα με
την αντικανονική συμμετοχή παίκτη μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα. Αν
διαπιστωθεί κατ' επανάληψη για την ίδια ομάδα παράτυπη συμμετοχή παίκτη, η
ομάδα τιμωρείται με μηδενισμό για το συγκεκριμένο αγώνα και η Επιτροπή, ύστερα
από συνεδρίαση, προβαίνει σε πρόσθετες ποινές οι οποίες επιτρέπεται να φτάσουν
μέχρι και σε οριστική αποβολή του παίκτη ή και της ομάδας από τη διοργάνωση.
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Η Επιτροπή της ΣΑΚΑ BasketLeague απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος: Άννα-Μαρία Κορακίτη '13
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σακελλαριάδης '01
Υπεύθυνος Διοργανώσεων: Σέργιος Παπαδόπουλος '99
Μέλη: Δημήτρης Γιαννακάκης '99, Γιώργος Κορακίτης '10, Ευάγγελος Λεώβαρις '90,
Βίκτωρας Παππάς '00, Χριστίνα Χατζηνικολάου ’10, Κωνσταντίνος Χατούπης ‘99
2. Σύνδεσμος μεταξύ ΣΑΚΑ και της Επιτροπής της ΣΑΚΑ BasketLeague ορίζεται ο
εκάστοτε υπεύθυνος αθλητικών του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, ή ο Πρόεδρός της εφόσον είναι
μέλος ΔΣ του ΣΑΚΑ.
3. Αρμοδιότητες Επιτροπής: Η Επιτροπή της ΣΑΚΑ BasketLeague είναι υπεύθυνη
για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, ελέγχει την τήρηση των όρων του
κανονισμού 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.
4. Η Επιτροπή ορίζει σε κάθε αγωνιστική περίοδο κατάλογο παρατηρητών των
αγώνων της ΣΑΚΑ BasketLeague, οι οποίοι ορίζονται από τον υπεύθυνο της
διοργάνωσης ανά αγωνιστική ημέρα και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής
των αγώνων την ημέρα ορισμού τους. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά
και τακτικοί παρατηρητές . Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης υπάρχει δυνατότητα
πρόσθεσης νέων παρατηρητών στον κατάλογο. Η διαγραφή τους γίνεται μόνο με
απόφαση της Επιτροπής.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (51%) των
συμμετεχόντων κάθε φορά μελών της σε κάθε θέμα για το οποίο αποφασίζει.
6. Μέλη Επιτροπής: Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει με απλή απόφασή του όλα τα
υπόλοιπα μέλη της καθώς και τις αρμοδιότητες που αυτά κατέχουν κατά τη διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου. Ο πρόεδρος μπορεί να προσθέτει νέα μέλη στην
Επιτροπή κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδου με την υποχρέωση αυτά να
αναφέρονται ονομαστικά σε κάθε νέα αναθεώρηση του Κανονισμού. Διαγραφή
μέλους της Επιτροπής πραγματοποιείται μόνο με απόφαση των υπολοίπων μελών
της. Σε περίπτωση παραίτησης του προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής
οφείλουν εντός δέκα ημερών να προτείνουν νέο υποψήφιο πρόεδρο και αντιπρόεδρο
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της Επιτροπής σε τριμελή επιτροπή του ΣΑΚΑ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
ΣΑΚΑ, τον Αντιπρόεδρο του ΣΑΚΑ με ευθύνη για τα αθλητικά και τον Υπεύθυνο
αθλητικών του ΣΑΚΑ, η οποία και θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της στην πρόταση
αυτή. Στην περίπτωση απόρριψης εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής του ΣΑΚΑ της
ως ανωτέρω πρότασης, η Επιτροπή οφείλει να προτείνει νέα μέλη ως υποψήφιο
πρόεδρο και αντιπρόεδρο και να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία, μέχρι την όποια
θετική επιλογή. Τα νέα μέλη (πρόεδρος και αντιπρόεδρος) αναλαμβάνουν κατόπιν
καθήκοντα σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της Επιτροπής. Μέχρι την περαίωση της
ως άνω διαδικασίας καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, σε
περίπτωση δε παραίτησης ή αδυναμίας και αυτού καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο
υπεύθυνος πρωταθλήματος. Εάν και αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τα υπόλοιπα μέλη
της Επιτροπής εκλέγουν προσωρινό πρόεδρο. Η θητεία του προέδρου ορίζεται
καταρχήν αόριστη, και ανανεώνεται με απλή απόφαση της Επιτροπής και σχετική
εισήγησή της προς τον ΣΑΚΑ.
Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Ώρα έναρξης-Ώρα λήξης: Οι ομάδες οφείλουν να βρίσκονται στο γήπεδο 10 λεπτά
πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (στο χρονικό αυτό διάστημα θα
γίνεται η προθέρμανση και οι διατάσεις). 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. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα
συμπληρώνεται. 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 χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προειδοποίησης
από την πλευρά του διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες θα ολοκληρώνονται
την προγραμματισμένη ώρα που έχει ανακοινωθεί με email στους αρχηγούς των
ομάδων, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη διάρκεια αγώνα σε περίπτωση αργοπορίας
ομάδας ή ομάδων.
2. Μη προσέλευση: Αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να προσέλθει για να αγωνισθεί σε
συγκεκριμένο αγώνα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής,
λαμβάνονται υπ’ όψη δύο ενδεχόμενα: α. έγκαιρη ειδοποίηση (πριν τις 12.00 μ.μ. της
συγκεκριμένης αγωνιστικής) μέλους της Επιτροπής για ενημέρωση των αντιπάλων
συνεπάγεται ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, β. μη έγκαιρη ή και έλλειψη
ειδοποίησης μέλους της Επιτροπής συνεπάγεται μηδενισμός στη συγκεκριμένη
αγωνιστική.
3. Διάρκεια: Η διάρκεια των αγώνων είναι 40λεπτά, σε 4 δεκάλεπτα μεικτού χρόνου
με εξαίρεση τα τελευταία 2 λεπτά καθαρού χρόνου κάθε δεκαλέπτου, με διακοπή 2
λεπτών ανάμεσα στο 1ο-2ο και 3ο-4ο δεκάλεπτο και διακοπή έως και10 λεπτών στο
ημίχρονο. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση αργοπορημένης αλλά εμπρόθεσμης έναρξης
αγώνα και με σκοπό τη τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε αγωνιστικής, ο
διαιτητής αποφασίζει τη μειωμένη διάρκεια των διακοπών και του αγώνα.
4. 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.
5. Αναβολή: Αναβολή αγώνα αποφασίζεται μόνο από τον πρόεδρο της επιτροπής και
μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
6. 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 διοργάνωσης. Όλες οι ομάδες
υποχρεούνται να αγωνίζονται οποιαδήποτε μέρα και ώρα οριστούν, χωρίς δικαίωμα
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άρνησης ή επιλογής. Άρνηση ή αδυναμία ομάδας να αγωνιστεί εφόσον έχει οριστεί
συνεπάγεται τον αυτόματο μηδενισμό της για τον συγκεκριμένο αγώνα. Για την
αγωνιστική περίοδο Νοέμβριος 2015 - Ιούνιος 2016 η ημέρα Κυριακή ορίζεται ως
αγωνιστική ημέρα.
7. 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.
8. Για την αγωνιστική περίοδο Νοέμβριος 2015 - Ιούνιος 2016 το πρωτάθλημα θα
αποτελείται από είκοσι-τέσσερις(24) ομάδες οι οποίες, ύστερα από κλήρωση, θα
χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομίλους των έξι (6) ομάδων ο κάθε όμιλος. Οι αγώνες κάθε
ομίλου θα διεξαχθούν σε αριθμό αγωνιστικών ανάλογο με τις ομάδες που θα τον
αποτελούν. Βάσει βαθμολογίας, οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα
προκριθούν στην επόμενη φάση, ενώ οι υπόλοιπες (τελευταίες) θα συμμετάσχουν σε
ειδική χωριστή διοργάνωση (Consolation League).
9. Αναλόγως του αριθμού των συμμετοχών και της διατήρησης στο ρόστερ των
ομάδων σε κάθε αγωνιστική περίοδο των ίδιων παικτών, σε ποσοστό τουλάχιστον
60% επί του συνολικού τουρ αριθμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, η
κατανομή των ομάδων σε ομίλους μπορεί να γίνεται και με βάση την τελευταία
κατάταξη αυτών. Δηλαδή δεν θα κατανέμονται στον ίδιο όμιλο ομάδες που κατέλαβαν
τις θέσεις 1-4 ή 1-8, αναλόγως του αριθμού των ομίλων. Δεν αποκλείεται η μη
κατανομή σε ομίλους και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε ενιαία βαθμολογία
όλων των ομάδων.
10. Κύπελλο: Η διεξαγωγή κυπέλλου γίνεται παράλληλα με τους αγώνες του
πρωταθλήματος τις ίδιες μέρες και ώρες. Δεδομένου ότι στην ΣΑΚΑ BasketLeague
συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες η διοργάνωση του κυπέλλου έχει ως εξής: Οι
ομάδες που κατέλαβαν τις 8 πρώτες θέσεις στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο
(αν κάποια έχει αποσυρθεί τη θέση της καταλαμβάνει νέα με κλήρωση) περνούν
αυτόματα στην επόμενη φάση. Οι υπόλοιπες 16 αγωνίζονται μεταξύ τους ύστερα από
κλήρωση σε παιχνίδια knock-out και οι νικητές αγωνίζονται στην συνέχεια με τους
αρχικούς 8 για να καταλήξουμε στο final 4 και στον τελικό.
Ε. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ο ΣΑΚΑ και η Επιτροπή είναι εντελώς αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας.
Απαγορεύονται κάθε μορφής επεισόδια, ακόμα και φραστικά, μεταξύ των
αγωνιζόμενων ή κατά του διαιτητή. Υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των ομάδων είναι
οι αρχηγοί αυτών.
2. Υποχρέωση παικτών: Οι ομάδες και οι παίκτες αυτών οφείλουν να σέβονται τον
παρόντα κανονισμό και τους κανονισμούς των εγκαταστάσεων τις οποίες
χρησιμοποιούν και την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι εν γένει. Σε κάθε περίπτωση,
ομάδες και αθλητές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που
θίγει το Σύλλογο, το Ε.Ε.Ι., θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών
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(συμπαικτών – αντιπάλων), προκαλεί ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. και εν γένει
απέχει από τις αρχές του Σχολείου μας και του καταστατικού του ΣΑΚΑ.
3. Συμπεριφορά: Η ομάδα, αθλητής της οποίας συμμετέχει σε επεισόδια και
επιδεικνύει συμπεριφορά η οποία κρίνεται από τον διαιτητή του αγώνα ή την
Επιτροπή ως ανάρμοστη και αντίθετη στον παρόντα κανονισμό, στους κανόνες του
Σχολείου ή στο καταστατικό του ΣΑΚΑ, έστω και αν δεν τα προκάλεσε εκείνος,
τιμωρείται με μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από
σχετική συνεδρίαση, να επιβάλλει σε ομάδα και παίκτη πρόσθετες ποινές που,
ανάλογα με το παράπτωμα μπορούν να συμπεριλάβουν προσωρινή ή ακόμη και
οριστική αποβολή ομάδας ή/και παίκτη από τη διοργάνωση.
4. Διακοπή αγώνα: Αν συνεχίζεται η ανάρμοστη συμπεριφορά παρά τις υποδείξεις
του διαιτητή, ο αγώνας - με απόφαση του διαιτητή - διακόπτεται οριστικά και οι
παίκτες που δημιούργησαν ή/και συμμετείχαν στα επεισόδια, τιμωρούνται. Η
Επιτροπή κατόπιν αποφασίζει για την τύχη του υπόψη αγώνα και επιβάλλει τυχόν
ποινές.
5. Υπότροπη ομάδα: Η ομάδα που θα κριθεί από το διαιτητή ότι υπέδειξε ανάρμοστη
συμπεριφορά και προκάλεσε επεισόδια, θεωρείται υπότροπη και σε τυχόν
επανάληψη επεισοδίου, που θα δημιουργήσει ή συμμετέχει έστω και ένας
ποδοσφαιριστής της, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, χωρίς άλλη προειδοποίηση
και χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά του διοργανωτή.
6. Πρόκληση ζημιάς: Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής ζημιάς
(σωματικής ή υλικής) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη
προς αποκατάσταση ή αποζημίωση φέρει η Επιτροπή ή ο ΣΑΚΑ ή το Ε.Ε.Ι.
Υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ζημιάς είναι αποκλειστικά ο παίκτης που
προκάλεσε την συγκεκριμένη ζημιά, σε περίπτωση δε που ο ΣΑΚΑ κληθεί να
καταβάλει κάποια αποζημίωση, έχει αναγωγικά δικαιώματα κατά του συγκεκριμένου
παίκτη.
7. Επιβολή Ποινών : Η Επιτροπή (ή στην περίπτωση ενστάσεων η υποεπιτροπή
όπως ορίζεται στο άρθρο Θ του παρόντος Κανονισμού) είναι η μοναδική αρμόδια για
την επιβολή ποινών στους αθλητές. Ποινές μπορούν να επιβληθούν οποτεδήποτε
(εντός ή εκτός αγωνιστικής περιόδου), σε μεμονωμένο αθλητή, αρχηγό ή και ομάδα,
συνδυαστικά ή αυτοτελώς ανάλογα με το παράπτωμα, ακόμη και αναδρομικά. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής από τη στιγμή που λαμβάνονται έχουν άμεση εφαρμογή,
είναι τελεσίδικες και δεν προβλέπεται διαδικασία έφεσης επ’ αυτών. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής είναι αθλητικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και
δεν έχουν χαρακτήρα, φρασεολογία ή λογική δικαστηρίου, αστικού ή ποινικού. Τα
δεδομένα της απόφασης αντλούνται από την Επιτροπή με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει
σκόπιμο και ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα τυχόν γραπτά στοιχεία
(ενστάσεις, φύλλα αγώνος κλπ.), οι μαρτυρίες διαιτητή, παρατηρητή, παρόντων
μελών της Επιτροπής, ακόμη και οι προφορικές μαρτυρίες εμπλεκομένων ή μη
αθλητών / θεατών / αρχηγών. Η Επιτροπή αποφασίζει σε κλειστή συνεδρίαση χωρίς
την παρουσία των εμπλεκομένων αθλητών ή ομάδων (εκτός αν η ίδια κρίνει
διαφορετικά) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καλέσει εμπλεκόμενο
μέρος σε ακρόαση ή απολογία.
8. Ανακοίνωση Ποινών : Οι ποινές ανακοινώνονται στους αρχηγούς των
εμπλεκόμενων ομάδων / τιμωρημένων αθλητών και στους παρατηρητές των αγώνων
μαζί με το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στο ποινολόγιο αναφέρονται τα ονόματα και
οι ομάδες των τιμωρημένων αθλητών χωρίς άλλα στοιχεία ποινής. Οι αρχηγοί των
ομάδων έχουν την αποκλειστική ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης και τήρησης των
ποινών για τους αθλητές τους / τις ομάδες τους.
9. Ευ αγωνίζεσθαι : Η Επιτροπή και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση (διαιτητές,
παρατηρητές, αρχηγοί, παίκτες, μη αγωνιζόμενοι απόφοιτοι και απλοί θεατές)
οφείλουμε να προστατεύουμε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Με τη λογική αυτή,
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η Επιτροπή επιβάλλει ποινές και για την αδυναμία ή τη μη πρόθεση τήρησης του ευ
αγωνίζεσθαι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι, περιστατικά που επηρεάζουν ή
παρεμποδίζουν την ομαλή τέλεση αγώνων μπορούν να επισύρουν πλέον ποινές.
Τέτοια περιστατικά αναφέρονται ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά), οι αποδοκιμασίες
αποφάσεων των διαιτητών από μη αγωνιζόμενους τη στιγμή εκείνη, «ζέσταμα»
ομάδας εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τρόπο που παρεμποδίζει τη διεξαγωγή
αγώνα, ειρωνικά σχόλια ή ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον άλλων ομάδων της
διοργάνωσης, διαιτητών, παρατηρητών κλπ.
ΣΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
1. Αποδυτήρια: Οι παίκτες πρέπει να αλλάζουν στα αποδυτήρια. Συνιστούμε όμως να
μην αφήνουν στα αποδυτήρια πολύτιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση απώλειας
οποιουδήποτε αντικειμένου, ο ΣΑΚΑ, οι διοργανωτές της ΣΑΚΑ BasketLeague
ατομικά και το Ε.Ε.Ι. δεν φέρουν καμία ευθύνη, αστικής ή ποινικής φύσεως.
2. Ομοιομορφία ομάδας: Οι ομάδες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση, κύρια ή
βοηθητική. Δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή μεμονωμένου αθλητή ή (πολύ
περισσότερο) ομάδας σε αγώνα αν δεν φέρει εμφανίσεις. Κάθε ομάδα έχει το
δικαίωμα δημιουργίας ατομικών εμφανίσεων χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Για
την καλύτερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος θα υπάρχουν βοηθητικές εμφανίσεις
(σαλιάρες).
3. 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.
4. Λογότυπο ΣΑΚΑ BasketLeague: Κάθε ομάδα που δημιουργεί εμφανίσεις, πρέπει
στις φανέλες της να εμφανίζει το λογότυπο της ΣΑΚΑ BasketLeague για τους
σκοπούς του πρωταθλήματος και μόνο, χωρίς να έχει το δικαίωμα ωστόσο για
περαιτέρω χρήση εμπορικής ή άλλης φύσης. Η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από
τους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν δικές τους εμγανίσεις να έχουν υποχρεωτικά
“τυπωμένα” και τα λογότυπα των χορηγών του πρωταθλήματος, εφόσον υπάρχουν
και οι οποίοι μπορούν να μεταβάλλονται ελεύθερα κατά τη βούληση της Επιτροπής
και του ΔΣ του ΣΑΚΑ κάθε νέα αγωνιστική περίοδο αλλά και κατά τη διάρκεια μίας
αγωνιστικής περιόδου.
Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
1. Πέντε (5) παίκτες από κάθε ομάδα μπορούν να βρίσκονται εντός του αγωνιστικού
χώρου κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού χρόνου, οι οποίοι μπορούν να
αντικατασταθούν.
2. Οι αγώνες γίνονται σε δύο (2) ημίχρονα καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο
(2) δεκάλεπτα. 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.
3. Οι ομάδες ανταλλάσσουν καλάθια στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
4. Ο χρόνος όπως μετράται από το διαιτητή θα διακόπτεται στις ελεύθερες βολές, στα
time out, κάθε φορά που η μπάλα θα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και ύστερα
από υπόδειξη του διαιτητή. Ο αγώνας έχει διάρκεια σαράντα (40) λεπτών μεικτού
χρόνου με εξαίρεση τα τελευταία δύο (2) τελευταία λεπτά καθαρού χρόνου του κάθε
δεκαλέπτου.
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5. Οι αλλαγές είναι απεριόριστες και γίνονται ύστερα από υπόδειξη του διαιτητή και
της γραμματείας.
6. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρία (3) time-out σε όλο τον αγώνα, η διάρκεια των
οποίων δεν θα ξεπερνά το ένα (1) λεπτό.
7. 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 πέντε (5) λεπτών 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.
8. Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει έως και πέντε (5) φάουλ στη διάρκεια του
παιχνιδιού. Σε περίπτωση παράτασης τα φάουλ δεν διαγράφονται. Με την
ολοκλήρωση των πέντε (5) ομαδικών φάουλ η αντίπαλη ομάδα οδηγείται στις βολές.
9. Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα.
10. Ως προς τις παραβάσεις και τους λοιπούς κανόνες διεξαγωγής του παιχνιδιού,
ισχύουν οι κανονισμοί που ορίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων το πρώτο κριτήριο για την τελική
κατάταξη είναι το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα. Αν ισοβαθμούν στην κατάταξη
περισσότερες από δύο ομάδες, τότε γίνεται μια δεύτερη κατάταξη, υπολογίζοντας
μόνο τα αποτελέσματα των αγώνων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν, και
λαμβάνεται υπ' όψιν ο συνολικός αριθμός πόντων που σημείωσε και δέχθηκε η κάθε
ομάδα. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής της διαδικασίας ο αριθμός των ομάδων με
ίδιο αριθμό πόντων μειώνεται στις 2, τότε επαναλαμβάνεται το πρώτο κριτήριο,
δηλαδή δίνουμε βάση στο μεταξύ τους αγώνα.
12. Όταν μία ομάδα προκρίνεται από την Α' στη Β' φάση των ομίλων, δεν μεταφέρει
μαζί της βαθμούς από τους αγώνες που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Η βαθμολογία
της Β' φάσης είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη της Α΄ φάσης.
Η. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Τους αγώνες διαιτητεύουν διαπιστευμένοι διαιτητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης ή καθηγητές φυσικής αγωγής ή παλαίμαχοι διαιτητές. Δεν
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αίτηση εξαίρεσης διαιτητή, ούτε επιθυμία ορισμού
κάποιου, ακόμα κι αν είναι κοινής αποδοχής από τις αγωνιζόμενες ομάδες. Σε κάθε
αγώνα συντάσσεται φύλλο αγώνα παρουσία του διαιτητή και των αρχηγών των
αγωνιζόμενων ομάδων.
Θ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων που
συμμετέχουν στον αγώνα και ΜΟΝΟ μέχρι και τη λήξη του αγώνα. Αναγράφονται
υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα, αλλιώς δε θεωρούνται έγκυρες. Μετά την
αποχώρηση των αγωνισθεισών ομάδων από το γήπεδο δεν γίνονται δεκτές τυχόν
ενστάσεις. Ο διαιτητής αποστέλλει μετά το πέρας του αγώνα τις υποβληθείσες
ενστάσεις στην Επιτροπή Διοργάνωσης, η οποία και είναι η μόνη αρμόδια να
αποφασίσει σχετικά.
2. Αποφασιστικό Όργανο:
2.1. Ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό μόνιμη υποεπιτροπή ενστάσεων
αποτελούμενη κατά σειρά ιεραρχίας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον
υπεύθυνο Διοργάνωσης (πρωταθλήματος ή κυπέλλου) και τον παρατηρητή της
εκάστοτε αγωνιστικής ημέρας ανά διοργάνωση, ο οποίος είναι και οι εισηγητής της
ένστασης. Η υποεπιτροπή συνεδριάζει με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη από τα
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παραπάνω, ένα από τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Αντιπρόεδρος ή ο
Υπεύθυνος Διοργάνωσης.
2.2. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ή
σε περίπτωση απουσίας του Υπευθύνου Διοργάνωσης, η απόφαση για το ποιες από
τις ενστάσεις εκδικάζει το σύνολο της Επιτροπής και ποιες η υποεπιτροπή.
2.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, με
την ψήφο του Αντιπροέδρου να υπολογίζεται ενισχυμένη σε περίπτωση ισοψηφίας, ή,
αν δεν είναι αυτός παρών, με ενισχυμένη την ψήφο του Προέδρου ή του Υπευθύνου
Διοργάνωσης. Μέλη της Επιτροπής (εκ των αρχηγών των ομάδων) που εμπλέκονται
σε συγκεκριμένη ένσταση που έχει υποβληθεί, δε λαμβάνουν μέρος στην απόφαση
επί της ένστασης αυτής.
2.4. Η απόφαση επί ένστασης ανακοινώνεται στις εμπλεκόμενες ομάδες, είναι
αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπονται εφέσεις ή νέες ενστάσεις επ’ αυτής,
ανεξαρτήτως του οργάνου (Επιτροπή διοργάνωσης ή υποεπιτροπή ενστάσεων) που
την έλαβε.
Ι. ΑΠΟΝΟΜΕΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ
Με τη λήξη του πρωταθλήματος πραγματοποιείται εκδήλωση απονομών στους
πρωταθλητές και τους παίκτες που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πιο
συγκεκριμένα βραβεύονται οι εξής:
1. 1ος, 2ος, 3ος σκόρερ του πρωταθλήματος
2. Πρωταθλητές BasketLeague
3. Κυπελλούχος ΣΑΚΑ BasketLeague
4. Νικητές Consolation League
5. 2η και 3η ομάδα BasketLeague
6. Νικητής Διαγωνισμού τριπόντων (εφ' όσον πραγματοποιηθεί)
7. Νικητής Διαγωνισμού καρφωμάτων (εφ' όσον πραγματοποιηθεί)
8. MVP Τελικού ΣΑΚΑ BasketLeague (από την πρωταθλήτρια ομάδα και ύστερα από
ψηφοφορία της Επιτροπής της ΣΑΚΑ BasketLeague)
9. Καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος (από τις 4 ομάδες που θα λάβουν συμμετοχή σε μικρό και μεγάλο τελικό της BasketLeague και ύστερα από ψηφοφορία της
Επιτροπής της ΣΑΚΑ BasketLeague)
ΙΑ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Οι παίκτες αγωνίζονται αποκλειστικά με ατομική τους ευθύνη είτε έχουν υπογράψει
την αίτηση συμμετοχής είτε όχι.
2. Προβλήματα υγείας: 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 της ΣΑΚΑ , 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 το Ε.Ε.Ι.,
και ο ΣΑΚΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη.
3. Καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων η διοργανώτρια αρχή εξασφαλίζει
την παρουσία ιατρού, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος
– τραυματισμού και εκτίμησης της σοβαρότητας της κατάστασης του τραυματία.
ΙΑ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,
αρμόδια είναι η Επιτροπή Διοργάνωσης, 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.
9

3. Ώρες επικοινωνίας με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ για θέματα τις BasketLeague, είναι
καθημερινά από 11.00 έως 16.00 στο τηλέφωνο 210-6722067 (e-mail:
info@saka.gr), κα Μαρκέλλα Παναγιώτου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Τελευταία ενημέρωση 07/09/2015
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