
 
 

Eurohoops Dome 3x3 Tournament by Milko 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Basketball Incubation IKE», 
που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ευρώτα αρ. 24, (στο εξής η 
«Διοργανώτρια»), διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ 3X3 με το τίτλο “ Eurohoops 
Dome 3x3 Tournament by Milko” (εφεξής το «Τουρνουά»).  
 
Η Διοργανώτρια με την ολοκλήρωση των εγγραφών θα στείλει σε όλους τους 
συμμετέχοντες το πρόγραμμα του Τουρνουά αλλά και θα το αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της “eurohoops.net” όπου μπορεί να το αναζητήσει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος. 
 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 
στο Τουρνουά και των κανονισμών διεξαγωγής του (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής»). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  
 
Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο Eurohoops Dome, Ευρώτα 24, Κηφισιά – 
14564, κατά την ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2023. 

Το Τουρνουά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών: 

 Μικτό 9-12 ετών  

 Μικτό 13-16 ετών  
 
 

 Οι αγώνες, οι ώρες και οι ημερομηνίες θα είναι δεσμευτικές μετά την ανακοίνωση 
τους και δεν θα μπορούν να αλλάξουν, εκτός και εάν η Διοργανώτρια 
αποφασίσει την αλλαγή, οπότε και αυτή θα ανακοινωθεί μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας της eurohoops.net  

 Ενημερωτικό e-mail θα αποσταλεί στις ομάδες πριν την έναρξη του Τουρνουά. 
Μετά την αποστολή του ενημερωτικού e-mail, καμία αλλαγή σε ημερομηνία και 
ώρα δεν μπορεί να γίνει. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι 
παίκτες 10 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Η έναρξη του αγώνα δεν 
καθυστερεί περισσότερο από 5 λεπτά. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας ομάδας στο Τουρνουά είναι η 
δήλωση συμμετοχής της να είναι έγκυρη.  

 H συμμετοχή στο Τουρνουά είναι ελεύθερη, χωρίς κόστος.  

 Η κατάταξη στο ηλικιακό γκρουπ γίνεται με βάση τον μεγαλύτερο σε ηλικία 
παίκτη της ομάδας. 

 Για την συμμετοχή στο τουρνουά είναι απαραίτητη η επίδειξη βεβαίωσης 
υπογεγραμμένης από ιατρό με την οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα άθλησης 
και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες ή υπεύθυνη δήλωση 



 
 

υπογεγραμμένη από γονέα ή κηδεμόνα, με την οποία συναινεί στη συμμετοχή 
του παιδιού στο τουρνουά. 

 

 

ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα ανά κατηγορία: 

 

 

Κατηγορία MIXED 9-12: 

• 1η Θέση: Συμμετοχή στο Eurohoops Shooting Days, Κύπελλο, Μετάλλια 

• 2η Θέση: Συμμετοχή σε Eurohoops Camp, Μετάλλια 

 

 

Κατηγορία MIXED 13-16: 

• 1η Θέση: Συμμετοχή στο Eurohoops Shooting Days, Κύπελλο, Μετάλλια 

• 2η Θέση: Συμμετοχή σε Eurohoops Camp, Μετάλλια 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 Καλάθι:1 

 Γήπεδο: Μισό 

 Διάρκεια αγώνα:10’ 

 Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει πριν τα 10’ εφόσον μία ομάδα φτάσει πρώτη 
τους 21 πόντους. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση παράτασης 

 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται μέσα από την γραμμή του τρίποντου μετράει 
για ένα (1) πόντο 

 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται έξω από την γραμμή του τρίποντου μετράει 
για δυο (2) πόντους 

 Κάθε εύστοχη ελεύθερη βολή μετράει για ένα (1) πόντο. 

 Μετά από κάθε καλάθι δεν υπάρχει διακοπή 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε σε παράταση. Στην παράταση όποια ομάδα 
σκοράρει πρώτη 2 και παραπάνω πόντους κερδίζει τον αγώνα.. 

 Το παιχνίδι ξεκινά με γύρισμα νομίσματος για το ποια ομάδα θα έχει την 
πρώτη κατοχή. Η ομάδα που θα κερδίσει το γύρισμα μπορεί να επιλέξει ποια 
ομάδα θα έχει την κατοχή για την πρώτη επίθεση του αγώνα και ποια στην 
έναρξη της παράτασης (εφόσον χρειαστεί) 

 Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για 1 time out ανά αγώνα διάρκειας 30’’.  

 Το time out δεν μπορεί να παρθεί όταν η μπάλα είναι ¨ζωντανή” και παίζεται 

 Μια ομάδα θα χάσει τον αγώνα με μηδενισμό (21-0), εάν δεν παρουσιαστεί 

στην προγραμματισμένη ώρα, στο προγραμματισμένο γήπεδο, με τρεις (3) 

αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν 



 
 

 Μια ομάδα μπαίνει στην φάση των ομαδικών σφαλμάτων (fouls) όταν έχει 

διαπράξει (6) έξι ομαδικά σφάλματα  και η κλιμάκωση των ποινών ως ενιαία 

και συνολική διαδικασία καταμέτρησης (ανεξαρτήτως παρατάσεων) έχει ως 

εξής: 

 1 ελεύθερη βολή για κάθε σφάλμα μετά τη συμπλήρωση των 6 ομαδικών 

 2 ελεύθερες βολές για κάθε σφάλμα μετά τη συμπλήρωση των 7,8,9 

ομαδικών 

 2 ελεύθερες βολές & κατοχή της μπάλας για κάθε σφάλμα μετά την 

συμπλήρωση των 10 ομαδικών (αντιαθλητικό φάουλ) 

 Μετά από καλάθι, η μπάλα αλλάζει κατοχή. Παίκτης από την ομάδα που 

δέχθηκε το καλάθι πρέπει να βγει από την γραμμή του τρίποντου είτε με 

πάσα σε παίκτη έξω από την γραμμή του τριπόντου είτε με ντρίμπλα. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης πάσας προς το τρίποντο ή κατά τη διάρκεια της 

ντρίπλας προς το τρίποντο η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί να παίξει άμυνα. 

(Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή πάσας) 

 Μετά από κάθε διακοπή η μπάλα παίζεται από την κορυφή της γραμμής του 

τριπόντου με check-ball 

 Οι αλλαγές επιτρέπονται από οποιοδήποτε ομάδα όταν ο χρόνος είναι νεκρός 

ή δεν υπάρχει παιχνίδι και για να είναι έγκυρες και να πραγματοποιηθούν θα 

πρέπει προηγουμένως να έχουν ζητηθεί από τη γραμματεία ή/και τον διαιτητή 

και να έχει ενημερωθεί ο παίκτης, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί. Η 

διαδικασία θα πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς κάποια κωλυσιεργία. Το 

χρονόμετρο δεν σταματάει 

 
ΓΕΝΙΚΑ / ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 

 Για την είσοδό σας στο γήπεδο απαιτούνται υποχρεωτικά αθλητικά 
υποδήματα. 

 Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται να φοράει μεταλλικά αντικείμενα όπως 
αλυσίδα, ρολόι κ.α, αφού αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα 
των αντιπάλων. 
.  

 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΙΜΑ 

 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.   

 Ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι όταν κρίνει ότι για 

οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών και να 

αποφασιστεί από τη Διοργανώτρια το αποτέλεσμα. 

 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 

 Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθαι, να 
σέβονται τη Διοργανώτρια και τους αντιπάλους. 

 Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα 
πιστεύει η ίδια ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς. Η 
Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ζητά έγγραφη επιβεβαίωση μέσω ταυτότητας 
ή άλλου αποδεικτικού για οποιονδήποτε παίκτη. 



 
 

 Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης ομάδας, η Διοργανώτρια διατηρεί το 
δικαίωμα αντικατάστασης αυτής της ομάδας με μία από τις επιλαχούσες 
ομάδες ή με την συνέχιση του Τουρνουά με μικρότερο αριθμό ομάδων. 

 Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για 
κάθε ομάδα/αθλητή. 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω Όρων 

Συμμετοχής οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και προς όφελος της διοργάνωσης, 

καθώς και την αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής απόφασης για 

κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του Τουρνουά, είτε αυτό έχει προβλεφθεί 

στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. 

 
ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ 
 
Η δήλωση συμμετοχής στο Τουρνουά σημαίνει την ταυτόχρονη, ανεπιφύλακτη και 
πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ενώ παράλληλα αποτελεί σαφή 
και ρητή εκ μέρους του γονέα κάθε συμμετέχοντος δήλωση συναίνεσης για την 
τήρηση, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, και επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων του τέκνου του, όπως αυτά θα δηλωθούν από τον ίδιο κατά τη 
συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής  του. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα 
τηρούνται από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Τουρνουά, 
ενόσω διαρκεί το Τουρνουά, ενώ μετά τη λήξη του θα μπορεί η Διοργανώτρια να 
περιορίσει τη χρήση τους σε καθαρά στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και για 
την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους 
παρόντες Όρους Συμμετοχής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Τουρνουά.  
 
 
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει μέσω του διαδικτύου και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Τwitter, Facebook, Instagram) τα ονοματεπώνυμα των 
νικητών. Με τη συμμετοχή στους αγώνες, οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους 
για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των 
τέκνων τους.  
 
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και 
ανεπιφύλακτα ότι: (α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, (β) ο 
γονεάς/κηδεμόνας του συμμετέχοντα παρέχει τη συγκατάθεση του για τη συμμετοχή 
του τέκνου τους, (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' 
οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στους εν λόγω αγώνες, (δ) οι γονείς/ 
κηδεμόνες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για 
την προβολή των αγώνων και των αποτελεσμάτων τους μέσω του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του Τουρνουά. 
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή των αγώνων, ε) παρέχουν τη 
συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε 
σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής 
αποζημίωσης. Η διοργανώτρια αλλά και οι χορηγοί της διοργάνωσης διατηρούν το 
δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το σύνολο της διοργάνωσης 
για σκοπούς προβολής, επικοινωνίας και διαφήμισης της διοργάνωσης.  
 
Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy, 
του Eurohoops Dome συνεργαζόμενων φορέων της Διοργανώτριας και για τη 
λήψη μηνυμάτων από την ιστοσελίδα «eurohoops.net»: Ο συμμετέχων δύναται 



 
 

να επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια αν θα παράσχει ή όχι τη 
συγκατάθεσή του για την αποστολή στη διεύθυνση email που δήλωσε στο εν λόγω 
έντυπο, ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops 
Academy & του Eurohoops Dome και για τη λήψη μηνυμάτων από την ιστοσελίδα 
«eurohoops.net» (όπου μπορεί να περιλαμβάνονται και μηνύματα χορηγών αυτών). 
Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών από 
τη συμμέτοχή στο Τουρνουά. Ο κηδεμόνας του συμμετέχοντα δύναται να ανακαλέσει 
τη σχετική συγκατάθεσή του με απλή δήλωσή του προς την Διοργανώτρια στο 
κάτωθι email marketing@eurohoops.net.  
 
Λοιπές πληροφορίες: Ο κηδεμόνας του συμμετέχοντα υπό τις προϋποθέσεις της 
οικείας νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε προς τη Διοργανώτρια 
αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των ως άνω δεδομένων του ή για 
περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξή του σε αυτή ή για τη φορητότητα 
(μεταφορά) των δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο ο Κηδεμόνας 
του συμμετέχοντα  έχει το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για 
οποιαδήποτε παραβίαση των κείμενων διατάξεων σε σχέση με τα προσωπικά 
δεδομένα τους. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων δεν θα 
λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή / και profiling του 
συμμετέχοντος. Τα δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτη χώρα 
(εκτός Ε.Ε.) ή σε διεθνή οργανισμό. Αναφορικά με τα ως άνω διευκρινίζεται ότι η 
Διοργανώτρια «Basketball Incubation IKE» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
των δεδομένων η οποία εδρεύει στην οδό Τριανταφυλλίδη 10, Ψυχικό Αττικής. 
Νόμιμος εκπρόσωπος του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
αυτού, κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης του Περικλή. Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης, με στοιχεία επικοινωνίας 
6971671114 και e-mail: league@eurohoops.net 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους κηδεμόνες των 

συμμετεχόντων τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των 

στοιχείων τους, να προβεί σε αποκλεισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το 

Τουρνουά.  

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Τουρνουά για τους 

συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί 

νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να 

προκληθεί σε αυτή από τυχόν τις ψευδείς δηλώσεις τους.  

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 

ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν δυσλειτουργία ή 

καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το έπαθλο του Τουρνουά. 

Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία 

και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή 

έμμεσα με το Τουρνουά ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια διατηρεί την 

αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής απόφασης για κάθε θέμα 

που σχετίζεται με τη λειτουργία του Τουρνουά, είτε αυτό έχει προβλεφθεί στον 

παρόντα κανονισμό, είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα είναι δεσμευτικές και 

υποχρεωτικές για κάθε ομάδα/αθλητή.  
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος του 

προβλεπόμενου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των κανόνων 

διεξαγωγής του Τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

αριθμού συμμετοχών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του 

Τουρνουά, θα προβεί, δε, σε ειδοποίηση όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω 

αποστολής email.  

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Τουρνουά, της 

Διοργανώτριας, της διοργάνωσης, ή/και οποιουδήποτε Χορηγού.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Τουρνουά και την εφαρμογή 

των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν από την Επιτροπή, 

αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις 

περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο 

και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των 

ανωτέρω Όρων Συμμετοχής, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να 

ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  

 
 
 


