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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2019-20 
Σύµφωνα  µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού 

Νόµου 2725/99, του Καταστατικού και  των Κανονισµών της 

Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των 

Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ. και της ΕΣΚΑΣΕ  αγωνιστικής 

περιόδου 2019-20 η ΕΣΚΑΣΕ προκηρύσσει τους αγώνες 

παµπαίδων και παγκορασίδων περιόδου 2019-20 µε τους 

παρακάτω όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους αγώνες δικαιούνται συµµετοχής όλα τα σωµατεία 

της ΕΣΚΑΣΕ. Επίσης µπορεί ένα σωµατείο να συµµετέχει 

µέχρι και µε δύο (2) οµάδες µε όνοµα πχ ΑΠΟΛΛΩΝ Α και 

ΑΠΟΛΛΩΝ  Β 

Στην περίπτωση αυτή µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής 

θα σταλεί υποχρεωτικά στην ΕΣΚΑΣΕ κατάσταση µε τα ονόµατα 

των αθλητών που συµµετέχουν στην οµάδα Α και στην οµάδα Β 

του ίδιου σωµατείου, χωρίς να επιτρέπονται αλλαγές µεταξύ 

των αθλητών των δύο οµάδων σε όλη τη διάρκεια του 

τουρνουά. Οι αθλητές/τριες θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

µόνο σε µία οµάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ον : ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων, πρέπει να 

βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ και στην ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

(ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙ∆Α 110 ΘΗΒΑ 322 00 )το 

αργότερο µέχρι την 19/2/2020 ηµέρα Τετάρτη.  
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 

της ΕΣΚΑΣΕ στις 26/2/2020  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 

Η έναρξη των τουρνουά ορίζεται στις 21/3/2020.    
Στην κλήρωση µπορούν να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι 

των σωµατείων. 

Σας επισυνάπτουµε το ειδικό έντυπο για τις δηλώσεις 

συµµετοχής ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ.  

 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΙΑΤΡΟΣ 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

     Τα γηπεδούχα σωµατεία έχουν την υποχρέωση για την 

παρουσία ιατρού ή πτυχιούχου νοσηλευτή στο γήπεδο, κατά 

τη διάρκεια των αγώνων  µε δική τους µέριµνα.      

     Εφόσον δεν υπάρχει παρουσία ιατρού ή πτυχιούχου 

νοσηλευτή στον αγώνα, ο αγώνας µαταιώνεται µε υπαιτιότητα 
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του γηπεδούχου σωµατείου και κατακυρώνεται υπερ του 

φιλοξενούµενου σωµατείου.  

    Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα  σε ουδέτερο γήπεδο ο 

ιατρός ή ο πτυχιούχος νοσηλευτής θα ορίζεται από την 

ΕΣΚΑΣΕ και θα καλύπτεται η αµοιβή του και από τις δύο 

οµάδες. 

 

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
       Στους αγώνες Παµπαίδων  θα χρησιµοποιούνται 

υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες molten sise 7, µη 
εφαρµοζόµενης της παρ 5 του Άρθρου 37 των κανονισµών της 

ΕΟΚ.        

       Στους αγώνες Παγκορασίδων  θα χρησιµοποιούνται 

υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες molten sise 6 µη 
εφαρµοζόµενης της παρ 5 του Άρθρου 37 των κανονισµών της 

ΕΟΚ.        

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν 

στην φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης 

των αθλητών/τριων της µε 4 τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε 

αυτή του αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ 

( ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 3ο άρθρο Γενικής 

Προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  5ον : ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

 

Στα τουρνουά  δικαιούνται συµµετοχής αθλητές-τριες 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του Αθλητικού Νόµου και των 

άρθρων 36 και 41 των κανονισµών της ΕΟΚ.  

Στα τουρνουά δικαιούνται συµµετοχής αθλητές/τριες 

που είναι γεννηθέντες/θεισες µόνο τα έτη 2006, 2007, 2008 

καθώς και έως τρείς (3) γεννηθέντες/θεισες το 2009 εφόσον 
έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΟΚ. 

Σε περίπτωση συµµετοχής αθλητή/τριας µεγαλύτερης ή 

µικρότερης  ηλικίας από τις καθοριζόµενες, το σωµατείο θα 
µηδενίζεται αυτεπάγγελτα από την ΕΣΚΑΣΕ. 

 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν 4479/2017 και την ΚΥΑ 

των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισµού, η 

διαδικασία της πιστοποίησης της Υγείας των αθλητών/τριων 

από την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και εφεξής 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών/τριων καταγράφεται 
σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και 

αγώνες. 

2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν 
συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί 

προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας και βρίσκεται 

στην κατοχή του/της. 

3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία ή στον 
αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση 

συµµετοχής στον αγώνα. 
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4. Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς 
µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών 

Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή 

από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο 

ή µε Ν.Π.∆.∆, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού 

τοµέα, κατέχοντες την Καρδιολογική ιδιότητα. 

5. Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που 
εκδίδει η Ε.Ο.Κ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο 

στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών/τριων που έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο, χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης. 

 

Η κάρτα υγείας θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 

της Ε.Ο.Κ. www.basket.gr  και αφορά στα πρωταθλήµατα όλων 

των κατηγοριών της ΕΣΚΑΣΕ και η µη προσκόµισή της στην 

Γραµµατεία θα συνιστά απαγόρευση της συµµετοχής του/της 

αθλητή/τριας στον αγώνα.  

 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 

Για την 1η φάση θα χωριστούν οι οµάδες σε οµίλους µε 

γεωγραφικά κριτήρια ,και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο 

γύρους για κάθε όµιλο. Για την 2η φάση θα ενηµερωθείτε µε 

συµπληρωµατική προκήρυξη 
Το σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι 

εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης τέλεσης του 

αγώνα στο γήπεδο, µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από 

το µέσο µετακίνησής του. 

 

Κάθε σωµατείο είναι υποχρεωµένο να δηλώσει συµµετοχή 

και να παρατάξει στον αγώνα τουλάχιστον δέκα (10) 

αθλητές/τριες. Επιτρέπεται να δηλώνονται και να 

αγωνίζονται στον αγώνα έως και δεκαπέντε (15) 

αθλητές/τριες. 

Κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια 40 λεπτά χωρισµένος σε 

(5) περιόδους των (8) λεπτών ο καθένας. Το 1ο ηµίχρονο θα 

περιλαµβάνει (3) περιόδους των (8) λεπτών και το 2ο 

ηµίχρονο (2) περιόδους των (8) λεπτών. 

Τον αγώνα θα ξεκινούν (5) αθλητές/τριες που θα 

αντικατασταθούν από άλλους (5)στην υποχρεωτική διακοπή 

µεταξύ 1ου και 2ου 8/λέπτου, χωρίς να επιτρέπονται αλλαγές 

κατά την διάρκεια των δύο πρώτων 8/λέπτων εκτός της 

περίπτωσης τραυµατισµού ή αποβολής. Στο 3ο 8/λεπτο θα 

συµµετέχουν υποχρεωτικά οι υπόλοιποι/ες αθλητές/τριες που 

δεν έχουν αγωνιστεί. ∆ηλαδή ο προπονητής υποχρεούται να 

χρησιµοποιήσει όλους του αθλητές/τριες που θα δηλώσει 

τουλάχιστον για ένα ολόκληρο και πλήρες 8/λεπτο.         

( διαφορετικές πεντάδες στο 1ο και 2ο 8/λεπτο ή και στο 3ο  

8/λεπτο ανάλογα µε τον αριθµό αθλητών/τριων που 

συµµετέχουν). 

Σε περίπτωση που κάποια οµάδα δηλώσει ή και 

χρησιµοποιήσει λιγότερους από 10 αθλητές/τριες  ο αγώνας 

θα διεξάγεται κανονικά για αναπτυξιακούς και αγωνιστικούς 

λόγους αλλά η οµάδα αυτή θα µηδενίζεται από την ΕΣΚΑΣΕ. Ο 

διαιτητής του αγώνα υποχρεούται να αναγράφει στις 



 4

παρατηρήσεις στο φύλλο αγώνα το γεγονός αυτό µετά τη λήξη 

του αγώνα.  

Σε περίπτωση που µία από τις δύο οµάδες δηλώσει και 

χρησιµοποιήσει 10 αθλητές/τριες µόνο, τότε και η 

αντίπαλος οµάδα µπορεί εάν επιθυµεί να αγωνιστεί και αυτή 

µε 10 αθλητές/τριες ανεξάρτητα αν έχει δηλώσει 

περισσότερους/ρες από 10. 

Επιτρέπεται ένα τάιµ άουτ για κάθε οµάδα σε κάθε 

8/λεπτο και στην παράταση. 

Η παράταση ή οι παρατάσεις θα διαρκούν τρία (3) 

λεπτά η κάθε µία. 

∆εν επιτρέπεται σε οµάδα να εφαρµόσει  κάθε µορφής 

άµυνας ζώνης και “zone press” µε παγίδες, στο µισό ή σε 
όλο το γήπεδο καθώς και οποιαδήποτε παραλλαγή της διότι 

αυτό δεν εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς σκοπούς του 

τουρνουά. Για τον ίδιο λόγο επίσης δεν επιτρέπονται τα 

είδη screen στη µπάλα (pick and roll). 

 Σε περίπτωση που ο διαιτητής αντιληφθεί άµυνα ζώνης 

κλπ, κάνει αρχικά παρατήρηση. Εάν αυτό επαναληφθεί 

τιµωρεί τον προπονητή µε τεχνική ποινή όσες φορές αυτό 

χρειαστεί.  

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

 
      Στο φύλο αγώνα αριστερά από το ονοµατεπώνυµο 

του/της αθλητή/τριας θα πρέπει να αναγράφεται και η 

ηλικία του/της( π.χ 06,07,08,09) 

Στο φύλο αγώνα στη στήλη που σηµειώνονται οι 

συµµετοχές των αθλητών/τριών δεν θα τίθεται το σύµβολο 

(Χ) αλλά ένας αριθµός που θα δείχνει την υποχρεωτική 

συµµετοχή του/της αθλητή/τριας στα αντίστοιχα οκτάλεπτα.  

Για παράδειγµα ένας αθλητής/τρια που αγωνίζεται στο  1ο  

οκτάλεπτο στη στήλη της συµµετοχής θα σηµειωθεί ο αριθµός 

(1). Άλλος αθλητής/τρια που αγωνίσθηκε στο 2ο  οκτάλεπτο 

θα σηµειωθεί ο αριθµός (2) κ.λ.π. Οι αγώνες θα 

διεξάγονται για κάθε οµάδα  µία φορά την εβδοµάδα Σάββατο 

ή Κυριακή και εάν  παραστεί ανάγκη και άλλη ηµέρα της 

εβδοµάδος. Οι ώρες των αγώνων κατά κανόνα θα είναι 

πρωινές από 10:00 έως 14:00. Για το λόγο αυτό οι οµάδες 

των πόλεων που το γήπεδο τους χρησιµοποιείται και από 

άλλες οµάδες να µας ενηµερώσουν εγγράφως , µαζί µε τη 

δήλωση συµµετοχής, για τις ώρες που διαθέτουν το γήπεδο 

προκειµένου να καταρτισθεί το πρόγραµµα . 

 

ΑΡΘΡΟ  6ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΚΡΙΤΕΣ 

 

Θα ορίζονται από την ΕΣΚΑΣΕ ένας ή δύο διαιτητές σε 

κάθε αγώνα καθώς και δύο  κριτές(σηµειωτής και 

χρονοµέτρης- χρονοµέτρης 24΄΄). Τα έξοδα διαιτητών και 

κριτών βαρύνουν το γηπεδούχο σωµατείο τα οποία θα 

καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση µη 

καταβολής των αποζηµιώσεων οι διαιτητές αποφασίζουν τη µη 

διεξαγωγή του αγώνα µηδενίζουν το γηπεδούχο σωµατείο και 

ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου 
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ΑΡΘΡΟ  7ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Λόγω του προαναφερόµενου αναπτυξιακού χαρακτήρα των 

αγώνων δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για κακή εφαρµογή 

κανονισµών διαιτησίας . Επιτρέπονται µόνο ενστάσεις για 

πλαστοπροσωπία και για αντικανονική συµµετοχή 

αθλητών/τριών. Οι ενστάσεις αυτές κατ΄ εξαίρεση µπορούν  

να υποβάλλονται µέχρι και πριν το κλείσιµο του φύλλου 

αγώνα.  Επίσης αυτές υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει 

το άρθρο 54 των κανονισµών της Ε.Ο.Κ, πρέπει δε να 

υποστηριχθούν µε υπόµνηµα αποκλειστικά εντός 48 ωρών από 

τη τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από παράβολο 80 

ευρώ . 

 

ΑΡΘΡΟ  8ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα σωµατεία, οι διοικητικοί παράγοντες οι 

αθλητές/τριες καθώς και οι προπονητές – κώουτς υπόκεινται 

σε κυρώσεις που προβλέπονται από τον αθλητικό νόµο και 

τους κανονισµούς της ΕΟΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

     Για την βαθµολογία των σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει 

το άρθρο 47 των κανονισµών της ΕΟΚ. 

     Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 σε συνδυασµό µε 

το άρθρο 46 των κανονισµών της ΕΟΚ 

Σχετικά µε τις βραβεύσεις θα ενηµερωθείτε µε 

συµπληρωµατική προκήρυξη 

 

ΑΡΘΡΟ  10ον :Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ύστερα από σχετική αίτηση εκ 

µέρους του σωµατείου. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

 

Τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν τα ίδια τα σωµατεία.  

 

ΑΡΘΡΟ  12ον : ΓΕΝΙΚΑ 

 

Υπενθυµίζουµε στα σωµατεία ότι οι αγώνες αυτοί έχουν 

καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, διεξάγονται κυρίως για την 

χαρά της συµµετοχής και για να αγαπήσουν τα νεαρά παιδιά 

ακόµα περισσότερο το άθληµα. 

Ο προπονητής είναι καθοδηγητής της οµάδας . ∆ίνει 

συµβουλές µε τρόπο ήρεµο και φιλικό και είναι υπεύθυνος 

για την κόσµια και γενικότερα αθλητική συµπεριφορά της 

οµάδας του.  ∆ιαµαρτυρίες κατά τη διάρκεια των αγώνων 

κρίνονται ως απαράδεκτες και είναι έξω από το πνεύµα του 

Αναπτυξιακού Προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται τα 

τουρνουά  
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Ζητούµε την κατανόηση και την συνεργασία όλων των 

παραγόντων σε αυτή την γιορτή  του µπάσκετ. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη και 

οι κανονισµοί της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που 

έχει ανάγκη από διευκρίνιση αποφασίζει το ∆Σ της ΕΣΚΑΣΕ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ   

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-20 
Προς την ΕΣΚΑΣΕ 

θίσβης 2 Θήβα ΤΘ 110 

 

Σας γνωρίζουµε ότι δηλώνουµε συµµετοχή στο τουρνουά 

ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ  αποδεχόµενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισµούς της 

ΕΟΚ και τις διατάξεις της ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ 

της ΕΣΚΑΣΕ ΠΕΡΙΌ∆ΟΥ 2019-20. 

Παραθέτουµε τα στοιχεία συµµετοχής µας. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ……………………………………………………………………………………… 

Ε∆ΡΑ …………………………….∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………… 

ΤΗΛ ………….……………………. ΤΚ ……………………ΠΟΛΗ………………………………………….. 

 

ΓΗΠΕ∆Ο …………………………………………………………………………………ΤΗΛ………………………… 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ………………………………………………………………………………………………………………. 

     ΄Ωρες πρωινές που διαθέτουµε το γήπεδο που δηλώθηκε     

Παραπάνω 

ΣΑΒΒΑΤΟ:……………………………………………………………………………………….. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

ΦΑΝΕΛΛΑ 

Α) 

Β) 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ 

Α) 

Β) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ονοµ/νυµο          σφραγίδα           ονοµ/νυµο 

υπογραφη          Σωµατειου           υπογραφή                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συµµετοχής να έχει φθάσει στα 

γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ έως την  19-2-2020 στη διεύθυνση: 

 

 
ΕΣΚΑΣΕ -  ΘΙΣΒΗΣ  2 -  ΤΘ  110 -  ΘΗΒΑ  32200 

 

Φαξ: 22620 25936   email:info@eskase-basket.gr 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ   

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-20 
Προς την ΕΣΚΑΣΕ 

θίσβης 2 Θήβα ΤΘ 110 

Σας γνωρίζουµε ότι δηλώνουµε συµµετοχή στο τουρνουά 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ  αποδεχόµενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισµούς 

της ΕΟΚ και τις διατάξεις της ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ της ΕΣΚΑΣΕ ΠΕΡΙΌ∆ΟΥ 2019-20. 

Παραθέτουµε τα στοιχεία συµµετοχής µας. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ……………………………………………………………………………………… 

Ε∆ΡΑ …………………………….∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………… 

ΤΗΛ ………….……………………. ΤΚ ……………………ΠΟΛΗ………………………………………….. 

ΓΗΠΕ∆Ο …………………………………………………………………………………ΤΗΛ………………………… 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ΄Ωρες πρωινές που διαθέτουµε το γήπεδο που δηλώθηκε     

Παραπάνω 

ΣΑΒΒΑΤΟ:……………………………………………………………………………………….. 

ΚΥΡΙΑΚΗ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

ΦΑΝΕΛΛΑ 

Α) 

Β) 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ 

Α) 

Β) 

                 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ονοµ/νυµο          σφραγίδα           ονοµ/νυµο 

υπογραφη          Σωµατειου           υπογραφή                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συµµετοχής να έχει φθάσει στα 

γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ έως την 19-2-2020 στη διεύθυνση: 

 

 
ΕΣΚΑΣΕ -  ΘΙΣΒΗΣ  2 -  ΤΘ  110 -  ΘΗΒΑ  32200 

 

Φαξ: 22620 25936   email:info@eskase-basket.gr 
 

  


