1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης σε συνεργασία µε το τµήµα Χειροσφαίρισης του Πανιωνίου
διοργανώνει το 1ο Πρωτάθληµα Χειροσφαίρισης ∆ηµοτικών Σχολείων Νέας Σµύρνης υπό
την αιγίδα της Ο. Χ. Ε. και Ε.Σ.Χ.Α .

Άρθρο 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
Στο 1ο Πρωτάθληµα Χειροσφαίρισης ∆ηµοτικών Σχολείων Νέας Σµύρνης, έχουν δικαίωµα
συµµετοχής, όλες οι οµάδες αγοριών και κοριτσιών των ∆ηµοτικών Σχολείων Νέας
Σµύρνης. Η δήλωση συµµετοχής µπορεί να γίνει έως και την Παρασκευή 13 Απριλίου
2019 , µε έγγραφη κατάθεση στην Ταχ. ∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 16 (1ος Όροφος) ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου mxasapi@neasmyrni.gr. Για διευκρινίσεις ή
πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο : 213 2025968 – 969 – 970 ή στην
υπεύθυνη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Κυριακίδου Ευθυµία (τηλ. 6945379257).

Άρθρο 2: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΓΗΠΕ∆Ο ΑΓΩΝΩΝ
•

Ως ηµεροµηνίες διεξαγωγής ορίζονται :
Σάββατο 11 Μαϊου 2019
Κυριακή 12 Μαϊου 2019

•

Ως γήπεδα ορίζονται :

Το Κλειστό Γυµναστήριο του 1ου Γυµνασίου Νέας Σµύρνης ( Κοραή 20 )
Το Ανοιχτό Προαύλιο του 1ου Γυµνασίου Νέας Σµύρνης ( Κοραή 20 )

Άρθρο 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
I. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ηµίχρονα των 10λεπτών
II. Η κάθε οµάδα δικαιούται 1 TIME OUT και µόνο εφ’ όσον έχει κατοχή της µπάλας.
III. Το διάλλειµα µεταξύ των ηµιχρόνων είναι 5 λεπτά
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Άρθρο 5: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξάγονται µε µπάλα Νο 0

Άρθρο 6: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
I. Επιτρέπεται η χρήση man to man σε όλους τους παίκτες. ∆εν επιτρέπεται η
προσωπική άµυνα σε ένα παίκτη (5+1,4+2κ.λ.π.). Άµυνα ζώνης επιτρέπεται µόνο
όταν η άµυνα έχει παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής
II. Μπορούν να αγωνίζονται 4 παίκτες γηπέδου και 1 τερµατοφύλακας
III. Υποχρεωτικά σε κάθε ηµίχρονο οι οµάδες θα αγωνίζονται µε τουλάχιστον 3 κορίτσια
IV. ∆εν τιµωρείται η παράβαση όταν ο αθλητής πατάει την γραµµή των 6µ. εκτός αν
έχει περάσει όλο το πέλµα
V. ∆εν τιµωρείται το πάτηµα της γραµµής πέναλτι
VI. Οι αλλαγές είναι απεριόριστες, ∆εν τιµωρείται η λάθος αλλαγή. Ωστόσο πρέπει να
γίνονται από την ζώνη αλλαγών.
VII. ∆εν ισχύουν οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες
VIII. Σε περίπτωση 2 λεπτης αποβολής ( λόγω σκληρού µαρκαρίσµατος ή
συµπεριφοράς ), ο παίκτης που έκανε το παράπτωµα θα βγαίνει εκτός αγωνιστικού
χώρου για 1 λεπτό, ενώ θα µπορεί να αντικατασταθεί από άλλο παίκτη.
IX. Θα τιµωρούνται : α. Βήµατα (πάνω από 3)
β. ∆ιπλή τρίπλα
γ. άνω των 3΄΄ κατοχή της µπάλας
δ.Πάσα παίκτη γηπέδου στον τερµατοφύλακα ενόσω
βρίσκεται στην περιοχή του.

Άρθρο 7: ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Στο Πρωτάθληµα µπορούν να λάβουν µέρος αγόρια και κορίτσια των Α΄, Β΄ , Γ΄, ∆΄,
Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων ∆ηµοτικού. Το µέγιστο του αριθµού των παικτών που επιτρέπεται για να
λάβει µία οµάδα µέρος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 7 παίκτες ( εκ των οποίων 3 να
είναι κορίτσια ). Κάθε ηλικιακό τµήµα έχει δικαίωµα συµµετοχής µε παραπάνω από µία
οµάδες.

Άρθρο 8: ΕΠΑΘΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Στις οµάδες που θα συµµετέχουν θα δοθούν αναµνηστικά διπλώµατα. Επίσης θα
πραγµατοποιηθεί βράβευση µε αναµνηστική πλακέτα ή κύπελλο, στον καλύτερο
τερµατοφύλακα της διοργάνωσης καθώς και πολυτιµότερο παίκτη.
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Άρθρο 9: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Κάθε παιδί πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεµόνα του,
ότι του επιτρέπει να πάρει µέρος στο Πρωτάθληµα. Οι αγώνες θα γίνουν Σάββατο και
Κυριακή, όπως θα ορίζει το πρόγραµµα.
Β. Οι οµάδες υποχρεούνται να βρίσκονται στο γήπεδο 30 λεπτά πριν την έναρξη του
αγώνα.
Γ. Οι υπεύθυνοι των οµάδων υποβάλλουν την κατάσταση µε τα δικαιολογητικά στη
γραµµατεία 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, Η µη υποβολή των δικαιολογητικών
µηδενίζει την οµάδα που έκανε την παράλειψη.

Η Αντιδήµαρχος Αθλητισµού και Πολιτισµού
Καρυοφύλλη Ιωάννα
Ο Υπεύθυνος τµηµάτων Χειροσφαίρισης Πανιωνίου
Κατσαράς Αντώνης
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