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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

Στόχος: Η σωστή, δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων BASKET, να 

γνωρίσουν οι αθλητές η καλή παρουσία ενός συλλόγου είναι αποτέλεσμα 

ομαδικότητας και πρέπει να διατηρείται  εντός και εκτός γηπέδων.  

 

 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   
 

 3o/1/basket Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το προπονητικό και 

αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει ορίσει ο προπονητής της ομάδας. Η ώρα 

άφιξης στο γήπεδο πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 10’ της ώρας  

 

 3o/2/basket Η αθλητική περιβολή των αθλητών ειδικά κατά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 

είναι η εγκεκριμένη του συλλόγου.   

 

 3o/3/basket Ο τρόπος συμπεριφοράς των αθλητών ως προς τους συναθλητές τους, 

προπονητικό team και εφόρους πρέπει να είναι κόσμια, σε περίπτωση 

συνεχείς απρεπής συμπεριφοράς ή χειροδικίας προβλέπεται ως παράπτωμα 

και αντικείμενο έκτακτης συνάντησης συμβουλίου BASKET, προπονητικού 

team και κηδεμόνα αθλητή. 

 

 3o/4/basket Ο αθλητής ακολουθεί τις προπονητικές εντολές του προπονητή χωρίς να 

κρίνει, να σχολιάζει, να αντιδικεί. Σε περίπτωση συνεχόμενων τέτοιων 

κρουσμάτων αποτελεί παράπτωμα και αντικείμενο έκτακτης συνάντησης 

συμβουλίου BASKET, προπονητικού team και κηδεμόνα αθλητή. 

 

 3o/5/basket Ο τρόπος συμπεριφοράς  προς τρίτους (διαιτητές – αθλητές αντίπαλης 

ομάδας – κερκίδα) που μπορεί να προσβάλει, να μειώσει και να τιμωρηθεί η 

ομάδα αποτελεί παράπτωμα και αντικείμενο έκτακτης συνάντησης 

συμβουλίου BASKET, προπονητικού team και κηδεμόνα αθλητή. 

 

 3o/6/basket Όταν καλείτε σε εκδηλώσεις που αφορά την προβολή του συλλόγου  σε 

περίπτωση αδυναμίας πρέπει να ενημερώνουν τον προπονητή τους.  
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 3o/7/basket Οι αθλητές οφείλουν, με τις ενέργειες και τα λόγια τους να τιμούν και να 

προστατεύουν την ομάδα και τα μέλη της. 

 

 3o/8/basket Οι αθλητές πρέπει να απευθύνονται στον προπονητή ή στον έφορο για 

οτιδήποτε έχει σχέση με την ομάδα ( π.χ. προβλήματα σχέσεων με 

συναθλητές, τραυματισμούς, αρρώστιες, θεραπείες με φάρμακα κ.λ.π) 

 

 3o/9/basket Η προσέλευση των αθλητών στους αγώνες πρέπει να είναι σύμφωνος με τις 

οδηγίες που έχει δώσει ο προπονητής τυχών καθυστέρηση άνω των ορίων 

που έχουν ενημερωθεί είναι στην κρίση του προπονητής εάν ενταχθεί στο 

δυναμικό της ομάδας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης πρέπει ο 

αθλητής να ενημερώνει τον προπονητή του, τουλάχιστον 2 ώρες πριν. 

 

 3o/10/basket Στην περίπτωση αθλητής  απουσιάζει συνεχόμενες προπονήσεις αρμόδιος 

εάν θα συμμετέχει -  αγωνιστεί στην επόμενη αγωνιστική είναι μόνο ο 

προπονητής. 

 

 3o/11/basket Στα εσωτερικά τουρνουά η παρουσία του αθλητή είναι επιβεβλημένη, σε 

περιπτώσεις αδικαιολογήτων απουσιών θα επηρεάσει την τελική αξιολόγηση 

του αθλητή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.    

 

 

 

Για το τμήμα basket 

 

Γενικός Αρχηγός 

Αντώνης Παπασωτηρίου 

 

 

 

 

 


