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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας προκηρύσσει τη διεξαγωγή του 1ου 

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος για το 

άθλημα της καλαθοσφαίρισης. 

Σύμφωνα με τον HOCSH για το 2018 φορέας υλοποίησης των εργασιακών πρωταθλημάτων στη 

Βόρεια Ελλάδα έχει οριστεί το «Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων». 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Το Σάββατο 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη Τελετή Έναρξης στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Αθλητικού Κέντρου Ατέρμων. Στην Τελετή ‘Έναρξης θα 

καλωσορίσουμε τις συμμετέχουσες εταιρίες και θα παρουσιασθεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

των αγωνιστικών.  

 Από 21 Μαρτίου 2018 και για 12 εβδομάδες θα διεξαχθεί το  1ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 

& Μπάσκετ του Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του 

αθλητικού κέντρου Ατέρμων (Παντελεήμονας Κιλκίς). 

 Οι αγώνες της καλαθοσφαίρισης θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο εντός των 

εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου Ατέρμων. 

 Οι αγώνες ξεκινούν την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 19:00μ.μ και ολοκληρώνονται 

24/6/2018 στο συνεδριακό κέντρο του αθλητικού κέντρου Ατέρμων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 Στην εγκατάσταση θα υπάρχει εκπρόσωπος του οργανισμού με χαρακτηριστική μπλούζα 

για αγωνιστικά θέματα όπως φύλλα αγώνος, διαχείριση αποτελεσμάτων, αθλητικό υλικό, 

επικοινωνία με το διοργανωτή. 

 Οι διαιτησίες των αγώνων θα διεξαχθούν από επίσημους διαιτητές. 

 Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου 

ιατρός για τις Α’ Βοήθειες. 

 Ο Ατέρμων θα παρέχει νερό για τους αθλητές κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

 Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα παρέχονται από 

το Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων. 

 Τα αποδυτήρια WC που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες βρίσκονται πλησίον και 

εντός της εγκατάστασης που διεξάγονται οι αγώνες. Παρακαλείστε να μην αφήνεται 

mailto:management@atermongroup.gr
http://www.hocsh.org/


 

Αθλητικό κέντρο Ατέρμων | Άγ. Παντελεήμονας Κιλκίς 

Τ: Χριστίνα Ρίζου|2341064793  Ε: management@atermongroup.gr  U: www.hocsh.org & 
www.atermongroup.gr 

προσωπικά αντικείμενα και τσάντες στα αποδυτήρια αλλά να τα έχετε μαζί σας κατά τη 

διάρκεια των αγώνων. Ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

 Κάθε ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 5 αθλητές  

 Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται στις 4 περιόδους των 10’ χωρίς να σταματάει ο χρόνος. 

Διάρκεια παράτασης 3’. Ο χρόνος σταματά στα time outs και μόνο το τελευταίο λεπτό στις 

ελεύθερες  βολές. 

 Κάθε ομάδα δικαιούται ένα time out ανά περίοδο  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΟΚ 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 Οι αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 15’ προ της 

έναρξης του αγώνα τους.  

 Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τη διαπίστευση τους. Σε περίπτωση που 

κάποιος αθλητής παρουσιαστεί χωρίς τη διαπίστευση του, δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή 

του στον αγώνα 

 Σε περίπτωση απουσίας ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο κατά την προγραμματισμένη ώρα 

έναρξης του αγώνα, ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του αντιπάλου. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση απευθυνθείτε στον Κύριο Αθανάσιο Λάϊο. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Λάϊος Αθανάσιος 

Συντονιστής του προγράμματος 
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