ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι συμμετέχοντες θα
διαμένουν σε ξενοδοχεία
3*** και 4**** αστέρων.

ΓΗΠΕΔΑ
Το τουρνουά λαμβάνει χώρα στο αθλητικό
κέντρο του Μακεδονικού καθώς και σε
γειτονικά κλειστά γήπεδα όπως το
ΕΑΚ Νεάπολης

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Επίσημοι διαιτητές
διευθύνουν
όλες τις αναμετρήσεις

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Οι παίκτες θα διαμείνουν σε
τρίκλινα δωμάτια ενώ οι
προπονητές / συνοδοί σε
δίκλινα ή μονόκλινα,
ανάλογα με την
διαθεσιμότητα των
ξενοδοχείων

ΓΕΥΜΑΤΑ

Όλοι οι αθλητές έχουν πλήρη
διατροφή (πρωϊνό,
μεσημεριανό, βραδινό).
Όλα τα γεύματα σερβίρονται
στα εστιατόρια εντός των
ξενοδοχείων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι ομάδες κατά την διάρκεια
του τουρνουά είναι
υπεύθυνες ως προς την
μίσθωση δικού τους
λεωφορείου το οποίο θα είναι
για αποκλειστική χρήση.
Η ομάδα του Μακεδονικού
μπορεί να σας βοηθήσει με τις
συνεργαζόμενες τουριστικές
εταιρίες του συλλόγου

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν
παρουσία γιατρών ή
προσωπικού πιστοποιημένου
στις πρώτες βοήθειές

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πρωί

Άφιξη Ομάδων

14:00

Τεχνική σύσκεψη διοργανωτών
και υπευθύνων ακαδημιών

15:30 - 20:30

Πρώτη αγωνιστική ομίλων

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:00 - 14:00

Δεύτερη αγωνιστική ομίλων

16:00 - 21:00

Τρίτη αγωνιστική ομίλων

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:00 - 14:00
14:00
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Αγώνες τελικής κατάταξης
Βραβεύσεις & απονομές

Α’ ΦΑΣΗ
▪ Στην Α’ φάση θα αγωνιστούν όλες οι ομάδες μεταξύ όλων
που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
▪ Σε κάθε αγώνα της Α’ φάσης η νικήτρια ομάδα θα λαμβάνει δύο
(2) βαθμούς, η ηττημένη έναν (1) βαθμό.
▪ Στο τέλος της πρώτης φάσης θα υπάρξει κατάταξη των
ομάδων σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσε η κάθε
μία, με πρώτη αυτή που συγκέντρωσε τους περισσότερους
βαθμούς, δεύτερη αυτή με τους αμέσως λιγότερους κ.ο.κ.
▪ Σε περίπτωση ισοβάθμιας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στο
τέλος της Α΄ φάσης ισχύουν τα μεταξύ τους παιχνίδια
(νίκη ή ήττα) ή διαφορά πόντων .

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
▪ Στην Τελική φάση θα αγωνιστούν ο 1ος Α ομίλου-1ο Β ομίλου, 2ος Α ομίλου-2ο Β ομίλου κ.ο.κ, και θα βγει
η τελική κατάταξη.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
▪

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές γεννηθέντες 2007-’08 και 2009-’10 ενώ οι
υπεύθυνοι των ομάδων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην διοργανώτρια αρχή
την κάρτα υγείας των αθλητών.

▪

Οι μπάλες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των αγώνων θα
είναι No 7 για γεννηθέντες 2007-’08 και No 5 για τους γεννηθέντες 2009-’10.

▪

Η διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι 40 λεπτά, από 20 λεπτά το κάθε ημίχρονο και με
τρίλεπτο διάλλειμα μεταξύ αυτών. Κάθε ημίχρονο διαιρείται σε δύο περιόδους
των 10 λεπτών η κάθε μία με μονόλεπτη διακοπή μεταξύ αυτών.

▪

Ο προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει όσους αθλητές θέλει και επιθυμεί
ανεξαρτήτου διάρκειας.

▪

Οι αλλαγές γίνονται ελεύθερα κατά την διάρκεια των περιόδων.

▪

Κατά την διάρκεια της 4ης περιόδου μπορεί να χορηγηθεί μία ανάπαυλα (time
out) ενός λεπτού σε κάθε ομάδα εφόσον ζητηθεί από τον προπονητή.

▪

Επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ η άμυνα man to man και όχι η άμυνα ζώνης.
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ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Το κόστος διαμονής, σίτισης και συμμετοχής στο
τουρνουά είναι :
105 € / αθλητή
90 € / γονέας-συνοδός

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Προπονητής δωρεάν ανά τμήμα/Συνοδός δωρεάν ανά ομάδα.
Οδηγός Δωρεάν.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής
Η προκαταβολή αφορά το 20% του συνολικού ποσού.
Η μεταφορά των ομάδων επιβαρύνει τους συλλόγους.

Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης το κόστος είναι 200 €/τμήμα
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παπαχρήστου Κώστας
6972 .030.921
Makedonikosbc.tournament@gmail.com

Easter.Basketball.Tournament

