
Πάρε μέρος στο
MILKO Τουρνουά 3Χ3

παίξε με την παρέα σου
και πού ξέρεις?

Μπορεί να είσαι εσύ ένας
από τους μεγάλους νικητές!

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης “Ε.Ο.Κ.” και το MILKO
σε συνεργασία µε τις ενώσεις, τους δήµους, τα σχολεία 
και τα αθλητικά σωµατεία της χώρας, διοργανώνουν το ετήσιο αθλητικό 
MILKO Τουρνουά 3X3. 
Για σένα που διψάς για basket, το MILKO Τουρνουά 3X3 είναι η δική σου 
ευκαιρία για να παίξεις και να ευχαριστηθείς basket µαζί µε τους φίλους 
σου, στο δικό σου γήπεδο, στο δρόµο και όπου µπορεί να στηθεί µία 
µπασκέτα. Γιατί σε αυτό το Τουρνουά παίζεις όπως έχεις µάθει, µε τους 
φίλους σου µόνο και µε τους δικούς σου κανόνες. Οι οµάδες παίζουν 
και συνεχίζουν να παίζουν, όσο κερδίζουν, µε το σύστηµα 
νταµπλ - νοκ άουτ.
∆εν υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι σ’αυτή τη γιορτή του basket. 
Σε όλους τους παίκτες απονέµονται αναµνηστικά διπλώµατα, γιατί 
αξία έχει η διασκέδαση και όχι η διάκριση. Γονείς, φίλοι, φίλαθλοι και 
όσοι αγαπούν το basket θα είναι εκεί για να παρακολουθήσουν και να 
χειροκροτήσουν όλες τις προσπάθειες από κοντά.
Αν λοιπόν λατρεύεις το basket, είσαι αγόρι ή κορίτσι 8 έως 18 ετών, 
λάβε µέρος µε την οµάδα του σχολείου σου, του σωµατείου σου ή απλά 
µε την οµάδα της παρέας σου στο MILKO Τουρνουά 3X3.
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Η επαναφορά της µπάλας γίνεται από τις πλάγιες γραµµές του γηπέδου.
Μετά από κάθε καλάθι ή µετά από πετυχηµένη ελεύθερη βολή, 
αλλάζει η κατοχή της µπάλας.
Μετά τη συµπλήρωση 7 φάουλ από την οµάδα, δίνεται µια ελεύθερη βολή 
για να εκτελεστεί από την οµάδα που κερδίζει το φάουλ.
Το παιχνίδι τελειώνει στα 20 λεπτά ή στους 16 πόντους.
Τα σουτ µέσα από την καµπύλη γραµµή & η ελεύθερη βολή, µετρούν 
για 1 πόντο, ενώ τα σουτ έξω από την καµπύλη γραµµή µετρούν για 2 πόντους.
Απαγορεύεται η άµυνα ζώνης.
Η εσκεµµένη καθυστέρηση του παιχνιδιού, τιµωρείται µε µία ελεύθερη βολή.
Οι οµάδες έχουν δικαίωµα συµµετοχής ενός αναπληρωµατικού παίκτη, 
ο οποίος δηλώνεται εξαρχής στο δελτίο συµµετοχής της οµάδας.
Κάθε οµάδα έχει δικαίωµα για ένα time out 45’’.
Σε περίπτωση ισοπαλίας των 2 οµάδων, θα εκτελεστούν 
3 ελεύθερες βολές για κάθε οµάδα.

Στους παίκτες των ομάδων που θα 
συμμετέχουν στους τελικούς αγώνες 

του κάθε ομίλου του Τουρνουά, η ΕΟΚ 
θα δώσει από ένα μπλουζάκι Spalding, 
ενώ στους παίκτες της νικήτριας οµάδας
του κάθε οµίλου απονέµονται µετάλλια!

ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

● ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ο.
 Καλαμάτας 1 - 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
 Τηλ. 27520  26046 & 6944201397
 υπόψη  κ. Κων/νου Ρέππα.

● ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο site 
 της Ε.Ο.Κ. www.basket.gr  

ΝΑΥΠΛΙΟ
22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΠΛΑΤΕΙΑ φΙΛΕΛΛΗΝωΝ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – ΟΙΑΞ – ΔΟΞΑ – ΕΣΚΑΚ



Οδηγίες Εγγραφής 3X3
Γράψτε µε κεφαλαία γράµµατα το όνοµα και το 
επώνυµο κάθε παίκτη, διεύθυνση & τηλέφωνο.

Μην ξεχάσετε να δώσετε όνοµα στην οµάδα 
σας και να το γράψετε καθαρά µε κεφαλαία 
γράµµατα & να συµπληρώσετε την κατηγορία 
της.
Κάθε οµάδα απαρτίζεται από 3 παίκτες & έναν 
αναπληρωµατικό παίκτη.

Στο τουρνουά µπορούν να πάρουν µέρος
οµάδες Σωµατείων, Σχολείων & οµάδες
ανεξάρτητων παικτών.

Αν έστω και ένας παίκτης της οµάδας λόγω 
ηλικίας ανήκει σε µεγαλύτερη κατηγορία από 
τους υπόλοιπους, η οµάδα θα αγωνιστεί στην 
κατηγορία αυτή.
Οι αγώνες θα γίνονται σε σύστηµα νταµπλ- νοκ 
αουτ.

Το Σάββατο το πρωί όλοι οι παίκτες θα
πρέπει  να βρίσκονται ώρα 8:45 στο χώρο
της διοργάνωσης.

∆ίπλωµα συµµετοχής θα απονείµει η
Ελληνική  Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε
κάθε συµµετέχοντα.
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............................................................................................
Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία σας µε κεφαλαία γράµµατα, χρησιµοποιώντας µαύρο ή µπλέ µελάνι
Όνοµα Οµάδας: Α. Γεν.: ...................1998

Β. Γεν.: ...................1999
Γ. Γεν.: ..................2000

 Γεν.: ..................2001
Ε. Γεν.: ..................2002
ΣΤ. Γεν.: ..................2003
Ζ. Γεν.: ..................2004 
Η. Γεν.:..................2005
Θ. Γεν.: ............. 2006-08(Βάλε ένα Χ στην κατηγορία που ανήκει η οµάδα σου)

Κατηγορίες Οµάδων
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑΑγόρια
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φΙΛΕΛΛΗΝωΝ 
ΝΑΥΠΛΙΟ
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Δηλώστε συμμετοχή ή ταχυδρομήστε:

● ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ο.

     Καλαμάτας 1 - 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

     Τηλ. 27520 26046 & 6944201397

     υπόψη  κ. Κων/νου Ρέππα

● ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο site 

 της Ε.Ο.Κ. www.basket.gr

Ημερ. λήξης συμμετοχών
20 ΟΚΤωΒΡΙΟΥ 2016


