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1. Οι διοργανωτές και οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν οποιονδήποτε
παίκτη ή ομάδα που δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και τους
κανονισμούς των αγώνων.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο
που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησής του.
3. Για τους ανήλικους διαγωνιζόμενους είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση
κηδεμόνα.
4. Το παιχνίδι ξεκινά με ένα flip coin, όποια ομάδα κερδίσει το νόμισμα κερδίζει και
την κατοχή της μπάλας, είτε στην αρχή του παιχνιδιού, είτε στην ενδεχόμενη
παράταση.
5. Το παιχνίδι ξεκινάει υποχρεωτικά με 3 αθλητές ανά ομάδα.
6. Η διάρκεια του αγώνα, εάν αλλάξει από τον διοργανωτή για τις ανάγκες του
τουρνουά και την καλύτερη διαδικασία ροής των αγώνων, μπορεί να γίνει αλλαγή
και στην χρονική διάρκεια και στην διάρκεια που έχει σχέση με το τελικό σκορ για
το συνολικό άθροισμα των πόντων του νικητή.
7. Στο κάθε γήπεδο υπεύθυνος είναι 1 διαιτητής που διευθύνει τον κάθε αγώνα, θα
υπάρχει μια γραμματεία και ένας χρονομέτρης.
8. Κάθε ομάδα μπορεί να πάρει 1 time out των 20 δευτερολέπτων σε κάθε αγώνα.
9. Σε κάθε περίπτωση Jump ball, η μπάλα πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα.
10. Μετά από κάθε επίτευξη καλαθιού, την μπάλα την παίρνει η άλλη ομάδα.
11. Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται μέσα από την περιοχή της γραμμής των 6m 75cm
μετράει για 1 πόντο.
12. Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται έξω από την περιοχή της γραμμής των 6m 75cm
μετράει για 2 πόντους.
13. Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται με ελεύθερη βολή μετράει για 1 πόντο.
14. Μια ομάδα μπαίνει στη φάση των ομαδικών σφαλμάτων (fouls) μόλις διαπράξει το
6ο ομαδικό σφάλμα.
15. Βολές εκτελούνται μόνο στην περίπτωση που γίνεται φάουλ καθαρά επάνω σε
προσπάθεια για σουτ και όχι εάν ξεκινάει προσπάθεια για σουτ.
16. Εάν η επιτιθέμενη ομάδα κερδίσει το ριμπάουντ, μπορεί να σκοράρει άμεσα χωρίς
πάσα.
17. Εάν η αμυνόμενη ομάδα κερδίσει το ριμπάουντ, πρέπει να επιστρέψει την μπάλα
πίσω από την γραμμή των 6m 75cm – είτε ντριπλάροντας – είτε πασάροντας.
18. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης ελευθέρων βολών μπορούν και οι επιθετικοί και οι
αμυντικοί να διεκδικήσουν το ριμπάουντ.
19. Ένας παίκτης, ο οποίος διαπράττει δυο αντιαθλητικά foul στο ίδιο παιχνίδι,
αποβάλλεται από το διαιτητή από το παιχνίδι.
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20. Επίσης, η διοργανώτρια αρχή μπορεί να αποβάλλει αθλητές για πράξεις βίας, για
προφορική ή φυσική επιθετικότητα.
21. Οι διοργανωτές μπορούν, επίσης, να αποβάλουν ολόκληρη την ομάδα από τη
διοργάνωση σε περίπτωση που συμβάλουν στην παραπάνω συμπεριφορά
συμπαίκτη τους ή δεν προσπαθήσουν να την αποτρέψουν.

