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Θ φιλοςοφία του Μίνι μπάςκετ
 Θ καλακοςφαίριςθ ωσ ομαδικό άκλθμα ςυνειςφζρει
ςτθν ανάπτυξθ των ςτοιχείων κοινωνικότθτασ και τθσ
ςυντροφικότθτασ των παιδιϊν, παράλλθλα με τθ
φυςικι βελτίωςθ διαφόρων ικανοτιτων τουσ.

Σφμφωνα με τισ περιςςότερεσ επιςτθμονικζσ
ζρευνεσ θ νευρομυϊκι ανάπτυξθ των παιδιϊν είναι
δυνατι από τθν θλικία των 6 ετϊν και μετά.
Ζτςι ο ςυνδυαςμόσ των ψυχοκοινωνικϊν και φυςικϊν
παραγόντων που καλλιεργοφνται από το άκλθμα τθσ
καλακοςφαίριςθσ μποροφν να το κατατάξουν ωσ ζνα
από τα ςθμαντικότερα ακλιματα ςτισ αναπτυξιακζσ
θλικίεσ.

 Θ εκπαίδευςθ των νεαρϊν μακθτϊν/ακλθτϊν γίνεται
κυρίωσ ςτο γιπεδο τθσ καλακοςφαίριςθσ που είναι
περιοριςμζνοσ ςχετικά χϊροσ με μικρό χρόνο κατοχισ τθσ
μπάλασ, αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυνεχι εγριγορςθ
των μακθτϊν/ακλθτϊν και παράλλθλα τθν ανάπτυξθ των
πνευματικϊν τουσ λειτουργιϊν.
Ραράλλθλα θ αμφίπλευρθ εξάςκθςθ των περιςςότερων
τεχνικϊν δεξιοτιτων μασ δίνει τθ δυνατότθτα τθσ όςο το
δυνατόν καλφτερθσ εκγφμναςθσ των παιδιϊν.
Το Μίνι Μπάςκετ είναι θ πρϊτθ αγωνιςτικι μορφι τθσ
καλακοςφαίριςθσ και αποτελεί καυμάςιο μζςο για τθ
φυςικι αγωγι και τον ακλθτιςμό για παιδιά 8 – 12
ετϊν.

 Ο ςτόχοσ των αγϊνων Μίνι-Μπάςκετ είναι θ παροχι
ευκαιριϊν για τα παιδιά όλων των ικανοτιτων να
απολαφςουν τθν ποιότθτα και τθν πλοφςια εμπειρία τουσ,
τθν οποία κα μεταφζρουν ςτο μπάςκετ με ενκουςιαςμό.

 Θ καλακοςφαίριςθ ζχει πολλοφσ τεχνικοφσ κανόνεσ, ςτο
Μίνι-Μπάςκετ αυτοί μειϊνονται ςτο ελάχιςτο.
Ωςτόςο, οι περιςςότεροι κανόνεσ, ζχουν τροποποιθκεί ζτςι
ϊςτε να γίνονται κατανοθτοί από τα παιδιά και παράλλθλα
να βοθκοφν τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ.

 Ο δάςκαλοσ ι προπονθτισ ζχει τθν ευκφνθ για τθν
ειςαγωγι ςτουσ κανόνεσ και τισ απαιτιςεισ του παιχνιδιοφ
ανάλογα με το τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν.
 Ρριν φτάςουμε ςε κανονικό παιχνίδι μπορεί να
εκδθλωκοφν διάφορα επίπεδα όπωσ:
 1 vs 1,
 2 vs 2 ι
 3 vs 3
ςε αυτοςχζδιουσ αλλά αςφαλείσ χϊρουσ,
ίςωσ ςε ζνα καλάκι, που εγκακίςτανται ςε εξωτερικό τοίχο
με κάποιουσ βαςικοφσ κανόνεσ

Για να κερδίςετε το παιχνίδι πρζπει να πετφχετε περιςςότερα
καλάκια από τουσ αντιπάλουσ ςασ.

Θα πρζπει να διατθριςετε τον εαυτό ςασ και τθν μπάλα
μζςα ςτθν περιοχι των γραμμϊν που παίηεται το
παιχνίδι.
Δεν μπορείτε να περπατιςετε ι να τρζξετε κρατϊντασ τθν
μπάλα ςτα χζρια. Μποροφμε να περπατάμε μόνο χτυπϊντασ
τθ μπάλα με ζνα χζρι.
Δεν μπορείτε να χτυπιςετε κάτω τθν μπάλα να τθν πιάςετε
και να τθν ξαναχτυπιςετε.
Δεν μπορείτε να κρατάτε ι να ςπρϊχνετε τον αντίπαλο.

ΚΑΝΟΝΑΣ 1οσ ΤΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ
Άρθρο 1ο. Οριςμόσ του Μίνι - Μπάςκετ
Το Μίνι μπάςκετ είναι ζνα παιχνίδι για αγόρια και κορίτςια
που είναι δϊδεκα ετϊν ι και λιγότερο κατά το ζτοσ που
αρχίηει το πρωτάκλθμα.
Το Μίνι μπάςκετ παίηεται από 2 ομάδεσ των 5 παικτϊν θ
κάκε μία. Ο ςκοπόσ τθσ κάκε ομάδασ είναι θ επίτευξθ

πόντων ςτο καλάκι των αντιπάλων κακϊσ και να
αποτραπεί θ άλλθ ομάδα να πετφχει καλάκι.

Το Μίνι μπάςκετ παίηεται από 2 ομάδεσ των 5 παικτϊν θ
κάκε μία. Ο ςκοπόσ τθσ κάκε ομάδασ είναι θ επίτευξθ
πόντων ςτο καλάκι των αντιπάλων κακϊσ και να
αποτραπεί θ άλλθ ομάδα να πετφχει καλάκι.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2οσ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Άρθρο 2ο. Διαςτάςεισ γηπζδου
 Το γιπεδο ζχει μια επίπεδθ, ςκλθρι επιφάνεια ελεφκερθ
από εμπόδια. Οι διαςτάςεισ των γθπζδων μπορεί να
διαφοροποιοφνται για να λαμβάνονται υπόψθ οι τοπικζσ
εγκαταςτάςεισ.

 Το κανονικό μζγεκοσ του γθπζδου είναι τα 28 μζτρα μικοσ
και 15 μζτρα πλάτοσ.
 Το γιπεδο μπορεί να είναι μικρότερο από 26 μζτρα μικοσ
και 14 μζτρα πλάτοσ
 μζχρι 12 μζτρα μικοσ και 7 μζτρα πλάτοσ. Σε κάκε
περίπτωςθ θ γραμμι των ελευκζρων βολϊν πρζπει να
απζχει 4 μζτρα από τον πίνακα.

Διάγραμμα 1. Διαςτάςεισ
12 m

7m

4m

Άρθρο 3ο. Γραμμζσ
 Οι γραμμζσ των μίνι-Γιπεδο μπάςκετ ζχουν ςυνταχκεί
ςφμφωνα με το Διάγραμμα 1.
 Θ γραμμι των ελευκζρων βολϊν απζχει 4,00 m από τον
πίνακα.
 Δεν υπάρχει γραμμι των 3 πόντων.
 Πλεσ οι γραμμζσ του γθπζδου πρζπει να είναι 5
εκατοςτά πλάτοσ και απολφτωσ ορατζσ.

Άρθρο 4ο. Εξοπλιςμόσ
Το γιπεδο πρζπει να διακζτει:
Ρίνακα τοποκετθμζνο ςε δοκό ςτιριξθσ προςτατευμζνο
από τθν εμπρόσ πλευρά. Ο πίνακασ μπορεί να είναι μια
επίπεδθ επιφάνεια καταςκευαςμζνθ από ςκλθρό ξφλο ι
κατάλλθλο διαφανζσ υλικό, με διαςτάςεισ, όπωσ
φαίνεται ςε διάγραμμα 2.
Στεφάνθ με δακτυλίουσ και δίχτυα. Κάκε μία από αυτζσ
ζχει φψοσ 2,60 m για παιδιά θλικίασ κάτω των 12.
Είναι δυνατόν να ζχουμε χαμθλότερα καλάκια για πολφ
μικρά παιδιά.

Άρθρο 4ο. Εξοπλιςμόσ
Οι μπάλεσ του Μίνι – Μπάςκετ είναι παρόμοιεσ με αυτζσ
των ενθλίκων ςτθ μορφι.
Για παιδιά θλικίασ 9 -12 ετϊν χρθςιμοποιοφμε μπάλεσ
μεγζκουσ No 5, περιμζτρου 66 - 73 cm και βάρουσ 450 500 gr.
Για παιδιά μικρότερθσ θλικία μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μπάλεσ μεγζκουσ No 3, περιμζτρου 55 - 58 cm και
βάρουσ 310 - 330 gr.

 ολόι για να μετροφνται οι χρονικζσ περίοδοι του αγϊνα,
κακϊσ και τα διαλλείματα.
 Φφλλο αγϊνα.
 Δείκτεσ αρικμθμζνουσ από το 1 ζωσ 5, για να δείχνουμε
τα ςφάλματα των παικτϊν.
 Μια ςυςκευι που να θχεί δυνατά.
 Ζνα κόκκινο βζλοσ ςε λευκό φόντο για να δείχνει τθν
κατεφκυνςθ επόμενθσ κατοχισ τθσ μπάλασ από μια
ομάδα ςφμφωνα με τον κανόνα τθσ εναλλαςςόμενθσ
κατοχισ.

Διάγραμμα 3

0.90m

0.15m

Διάγραμμα 2.

2.30m

0.58m
0.45m

0.90m

1.20m

0.30m

0.45m

ΚΑΝΟΝΑΣ 3οσ ΟΜΑΔΕΣ
Άρθρο 5ο. Παίκτεσ και αλλαγζσ
 Κάκε ομάδα αποτελείται από 12 μζλθ: Ρζντε παίκτεσ
μζςα ςτο γιπεδο και οι υπόλοιποι ςτον πάγκο. Πλοι οι
παίκτεσ μποροφν να αντικαταςτακοφν.
 Κάκε ομάδα ζχει ζνα προπονθτι και αρχθγό ζναν από
αγωνιηόμενουσ παίκτεσ.

Άρθρο 6ο. Ενδυμαςία
 Πλοι οι παίκτεσ τθσ ομάδασ οφείλουν να φοροφν
φανζλεσ του ίδιου χρϊματοσ. Είναι καλό να είναι
αρικμθμζνεσ και ςτο εμπρόσ και ςτο πίςω μζροσ.
 Κάκε ομάδα μπορεί να χρθςιμοποιεί οποιοδιποτε
αρικμόσ με τθν προχπόκεςθ να είναι μζχρι διψιφιοσ.

Άρθρο 7ο. Ο προπονητήσ
 Ο γυμναςτι - προπονθτισ είναι ο θγζτθσ τθσ
ομάδασ. Κακοδθγεί τουσ παίκτεσ του και δίνει
ςυμβουλζσ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ζνα ιρεμο
παιχνίδι και να διαςκεδάηουν όλοι.
 Ο προπονθτισ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τισ
αλλαγζσ των παικτϊν και ςτόχοσ είναι να
παίξουν όλοι οι παίκτεσ τθσ ομάδασ.
 Ρριν τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ είναι υπεφκυνοσ
να δθλϊςει ςτθ γραμματεία τα ονόματα των
παικτϊν που κα ξεκινιςουν το παιχνίδι.
 Δεν υπάρχουν ανάπαυλεσ με ςκοπό να μαλϊςει
τουσ παίκτεσ γιατί δεν αποδίδουν καλά.

Θ άμυνα ηϊνθσ είναι απαγορευμζνθ
ςτο Μίνι-Μπάςκετ.

Κανόνεσ του παιχνιδιοφ.
Άρθρο 8ο. Ο χρόνοσ του παιχνιδιοφ
 Το παιχνίδι χωρίηεται ςε δφο θμίχρονα και κάκε θμίχρονο
αποτελείται από δφο δεκάλεπτα.
 Μεταξφ των δεκάλεπτων υπάρχει ανάπαυλα δφο λεπτϊν,
ενϊ ςτο θμίχρονο θ ανάπαυλα είναι διάρκειασ δζκα
λεπτϊν.

 Ο χρόνοσ είναι μεικτόσ. Δθλαδι δεν ζχουμε διακοπι του
χρονομζτρου ςε κάκε ςφφριγμα του διαιτθτι.

Διάλλειμα

Άρθρο 8ο. Ζναρξη του παιχνιδιοφ
 Το παιχνίδι ξεκινάει με αναπιδθςθ τθσ μπάλασ ςτον
κεντρικό κφκλο, όπου διεκδικοφνε τθ μπάλα δφο ακλθτζσ,

ζνασ από κάκε ομάδα και μποροφν να τθν αγγίξουν όταν
αυτι φτάςει ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ, οι υπόλοιποι
παίκτεσ βρίςκονται εκτόσ τθσ περιμζτρου του κφκλου.
 Σ όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ διεκδίκθςθσ εφαρμόηεται ο
κανόνασ τθσ εναλλαςςόμενθσ κατοχισ.
 Στο δεφτερο θμίχρονο οι ομάδεσ αλλάηουν καλάκια.

Άρθρο 9ο. Επίτευξη καλαθιοφ.
 Καλάκι επιτυγχάνεται όταν ηωντανι μπάλα περάςει το
επίπεδο τθσ ςτεφάνθσ από επάνω και παραμείνει μζςα
ςτο δίχτυ ι το διαπεράςει.
 Κάκε επιτυχία μετρά για δφο πόντουσ, εκτόσ των
περιπτϊςεων των ελευκζρων βολϊν, όπου κάκε
επιτυχία μετρά για ζνα πόντο.
 Μετά από κάκε επιτυχία θ αντίπαλθ ομάδα πρζπει να
επαναφζρει τθ μπάλα ςτο γιπεδο μζςα ςε 8
δευτερόλεπτα από οποιοδιποτε ςθμείο πίςω από τθν
τελικά γραμμι.

Άρθρο 11ο. Αλλαγζσ παικτών.
 Κάκε παίκτθσ πρζπει να παίξει ςε δφο περιόδουσ, εκτόσ
εάν ζνασ παίκτθσ τραυματιςτεί ι υποπζςει ςε πζντε
ςφάλματα.
 Κάκε παίκτθσ, επομζνωσ, κάκεται ςτον πάγκο ωσ αλλαγι
για τισ υπόλοιπεσ δφο περιόδουσ, εκτόσ εάν είναι
απαραίτθτο να αντικαταςτακεί ζνασ παίκτθσ που
τραυματίηεται, ι ζχει διαπράξει πζντε ςφάλματα.
 Ακόμθ και υπό αυτζσ τισ ειδικζσ περιςτάςεισ, ζνασ
παίκτθσ πρζπει να παραμείνει ωσ αλλαγι για μία πλιρθ
περίοδο.

Άρθρο 10ο. Τζλοσ του παιγνιδιοφ.
Κατοχφρωςη αποτελζςματοσ.
 Το παιχνίδι λιγει με το άκουςμα του ιχου λιξθσ του
χρόνου από τθ γραμματεία.
 Αν το αποτζλεςμα είναι ιςοπαλία μετά τθ λιξθ τθσ
τζταρτθσ περιόδου, δίδεται επιπλζον χρόνοσ 5 λεπτϊν.
Αυτό δφναται να επαναλθφκεί μζχρι να υπάρχει

νικιτρια ομάδα.

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ
ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ FIBA

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΙΣΘΣ
3 on 3.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
1. Κάζε νκάδα κπνξεί λα δειώζεη 3, 4, ή 5 παίθηεο γηα ηνπο
πξνγξακκαηηζκέλνπο αγώλεο γηα λα θαηαρσξεζεί σο
νκάδα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία εγγξαθήο.

2. Οη νκάδεο θαηεγνξηνπνηνύληαη, αλάινγα κε ηελ ειηθία
θαη ηελ εκπεηξία.
3. Η ζπκκεηνρή ησλ παηθηώλ κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη κε
ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (παίθηεο θάησ ησλ 16 εηώλ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο.

4. Αλ αλαθαιπθζεί παξάβαζε από παίθηε πνπ δελ έρεη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ή ζπκκεηέρεη αληί άιινπ ε νκάδα
απνθιείεηαη από ηνπο αγώλεο.
5. Δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ.
6. Οη παίθηεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κόλν ζε κία (1) νκάδα
ηνπ ηνπξλνπά.
7. Κάζε παίθηεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζύλζεζε
πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο νκάδαο ζα πξέπεη λα επηιέμεη
κηα (1) νκάδα πνπ ζα παίμεη.

ΡΙΝ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΟΥ ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
1. Όια ηα παηρλίδηα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ κε ηνπιάρηζηνλ
3 παίθηεο, αιιά κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ κε
ιηγόηεξνπο.
2. Καη νη δύν νκάδεο ζα θάλνπλ πξνζέξκαλζε, ηαπηόρξνλα,
πξηλ από ην παηρλίδη.
3. Μόλν νη νκάδεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην
παηρλίδη επηηξέπεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ην γήπεδν θαηά
ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν.
4. Οη νκάδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην γήπεδν ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηνπο.

ΣΚΟ
1. Οη επηηπρεκέλεο βνιέο/ζνπη κεηξνύλ σο (1) πόληνο. Η ηερληθή
πνηλή επηζύξεη κία ειεύζεξε βνιή θαη θαηνρή ηεο κπάιαο γηα
ηελ ίδηα νκάδα.
2. Μηα επηηπρήο βνιή πίζσ από ηε γξακκή ησλ 3 πόλησλ κεηξά
δύν (2) πόληνπο. (ν παίθηεο πξέπεη λα έρεη θαη ηα δύν πόδηα
εθηόο γξακκήο.
3. Τα παηρλίδηα παίδνληαη ζε 16 ζεκεία, θεξδίδεη απηόο πνπ
θηάλεη πξώηνο ζηα 16 θαη έρεη δηαθνξά 2 ζεκείσλ ή απηόο
πνπ ζα θηάζεη πξώηνο ζηα 20 ζεκεία ή δύλαηαη λα ππάξρεη
ρξνληθό όξην 25 ιεπηώλ ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ
αγώλσλ.

ΣΚΟ
4. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνπαιίαο θαη ηέινο ηνπ ρξόλνπ
γίλεηαη ξίςε θέξκαηνο γηα ην πνηνο ζα έρεη ηελ θαηνρή θαη
θεξδίδεη απηόο πνπ ζα επηηύρεη πξώηνο θαιάζη.
5. Δηνξγαλώζεηο κε πνιιέο νκάδεο κπνξεί λα παίδνληαη ζηα 10
ζεκεία θαη 15 ιεπηά.

ΚΑΤΟΧΘ ΜΡΑΛΑΣ – ΗΩΝΤΑΝΘ ΜΡΑΛΑ –
ΝΕΚΘ ΜΡΑΛΑ
1. Πξηλ ηελ έλαξμε γίλεηαη ξίςε θέξκαηνο γηα ην πνηνο ζα
έρεη ηελ θαηνρή.

2. Η θαηνρή ηεο κπάιαο αιιάδεη κεηά ηελ επίηεπμε ζεκείνπ.
3. Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο αλαπήδεζεο ζηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε κπάια ζα δίλεηαη ζηελ άκπλα.
4. Τν επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα θαζώο θαη ην πίζσ κέξνο
απηνύ είλαη εθηόο νξίσλ, νη πιεπξέο θαη ην θάησ κέξνο
απηνύ είλαη εληόο νξίσλ.

ΚΑΤΟΧΘ ΜΡΑΛΑΣ – ΗΩΝΤΑΝΘ ΜΡΑΛΑ –
ΝΕΚΘ ΜΡΑΛΑ
5. Η κπάια πξέπεη λα ειεγρζεί από έλαλ παίθηε πνπ
βξίζθεηαη εθηόο ηεο γξακκήο ησλ 3 πόλησλ γηα λα
μεθηλήζεη ε επίζεζε κηαο νκάδαο.
6. Παίθηεο ζεσξείηαη όηη είλαη έμσ από ηελ γξακκή ησλ 3
πόλησλ εθόζνλ έρεη ην έλα ηνπ πόδη εθηόο απηήο.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ
1. Σε κάκε γιπεδο κα πρζπει να υπάρχει ζνασ (1) τουλάχιςτον
διαιτθτισ και αυτόσ είναι υπεφκυνοσ για τον καταλογιςμό των
ςφαλμάτων και παραβάςεων.
2. Εάν παίκτθσ που ςουτάρει δεχκεί ςφάλμα και το ςουτ είναι
πετυχθμζνο τότε μετράει το καλάκι και το ςφάλμα ςτα ομαδικά
χωρίσ επιπλζον ποινι.
3. Μετά τα 7 ςφάλματα κάκε ςφάλμα που γίνεται επιςφρει μία
βολι και αν είναι πετυχθμζνθ αλλάηει θ κατοχι, μετά όμωσ τθ
ςυμπλιρωςθ 12 ςφαλμάτων θ ομάδα που κερδίηει ςφάλμα
εκτελεί μία βολι και ζχει και τθν κατοχι τθσ μπάλασ.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ
4. Σε περίπτωςθ που ο διαιτθτισ χρεϊςει τεχνικι ποινι ι
αντιακλθτικό ςφάλμα ο παίκτθσ που το κζρδιςε εκτελεί μία
βολι και θ ομάδα του ζχει και τθν κατοχι τθσ μπάλασ.
5. Σε περίπτωςθ που παίκτθσ υποπζςει ςε δφο αντιακλθτικά
ςφάλματα αποβάλλεται από τον αγϊνα.
6. Ραίκτθσ που κα χειροδικιςει ςε αντίπαλο αποβάλλεται για
όλουσ τουσ αγϊνεσ του τουρνουά.

ΑΝΑΡΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Κάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα για δφο (2) ανάπαυλεσ 45
δευτερολζπτων ςε κάκε παιχνίδι.

2. Το ρολόι ςτθν ανάπαυλα ςυνεχίηει να λειτουργεί, εκτόσ από
τελευταία 3 λεπτά.
3. Αλλαγι παίκτθ μπορεί να κάνει μια ομάδα ςε κάκε περίπτωςθ
νεκρισ μπάλασ.

ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΘΤΘ
1. Ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ είναι ο μόνοσ που επικοινωνεί με τον
διαιτθτι του γθπζδου.
2. Για ερωτιςεισ, παράπονα, παρατθριςεισ πρζπει να
απευκφνεται ςτον διαιτθτι του γθπζδου.
3. Οι αποφάςεισ του διαιτθτι του γθπζδου δεν μπορεί να
αλλάξουν από ανϊτερθ αρχι. Μόνο ενςτάςεισ για περιπτϊςεισ
δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ κάποιου παίκτθ εξετάηονται από
επιτροπι.
4. Μόλισ γίνει επαναφορά μετά από μια διαφωνία ι προςφυγισ, θ
απόφαςθ κεωρείται οριςτικι. Δεν κα επιτρζπονται άλλεσ
ενςτάςεισ για το περιςτατικό.

