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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 3x3basket ΕΟΚ | Summer season 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι επίσημες διοργανώσεις 3x3basket για το έτος 2022 είναι οι εξής:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Οι διεθνείς διοργανώσεις ανατίθενται στην χώρα από τους διεθνείς φορείς του αθλήματος (Ευρωπαϊκή και
Παγκόσμια Ομοσπονδία) μετά από αίτημα που υποβάλλεται εμπρόθεσμα και με συγκεκριμένη διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΟΚ και να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις
διεθνείς διοργανώσεις, τις προδιαγραφές και τη διαδικασία διεκδίκησης.
Η EOK παρέχει στον ενδιαφερόμενο φορέα σχετική τεχνογνωσία και καθοδήγηση μέσω των συνεργατών της
και συμμετέχει με τον θεσμικό της ρόλο όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές της κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): 3x3GR ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
3x3GR National Tour EOK Finals
3x3GR National Tour EOK Events organized by …
Πρόκειται για επίσημες διοργανώσεις που αποτελούν μέρος της σειράς αγώνων του Πανελληνίου Τουρνουά
και προσμετρούνται στην Πανελλήνια Βαθμολογία. Την ευθύνη διοργάνωσης και υλοποίησης μπορεί να έχει
οποιοσδήποτε φορέας, όπως αθλητικό σωματείο, δημόσιος οργανισμός, ιδιωτικός οργανισμός/εταιρεία,
φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτης.
Οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωτικά FIBA Εndorsed.
Οι νικητές εκάστης εκ των διοργανώσεων αυτών προκρίνονται απευθείας στην Τελική Φάση του Πανελληνίου
Τουρνουά που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβρη (η ημερομηνία και η πόλη διεξαγωγής της Τελικής Φάσης θα
ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση και μετά την οριστικοποίηση του Καλενταρίου 3x3basket, στα τέλη Απριλίου
2022).
Η προκήρυξη της Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Τουρνουά θα ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου, μετά την
οριστικοποίηση του Καλενταρίου των διοργανώσεων 3x3basket.
Οι διοργανώσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή την οποία έχει θεσπίσει η ΕΟΚ λαμβάνοντας υπόψη της τις
προοπτικές ανάπτυξης του αθλήματος, ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται σαφώς
στο σχετικό έντυπο (ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3x3basket 2022 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), λαμβάνουν χώρα σε
άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις και φιλοξενούνται σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Οι διοργανώσεις στην κατηγορία 3x3GR National Tour προστατεύονται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής σε
συνδυασμό με τη γεωγραφική περιοχή.
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Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR National Tour 2022) δεν προβλέπεται παράβολο έγκρισης διοργάνωσης
αυτής της κατηγορίας. Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού| σχετικού «παράβολου έγκρισης» για την
συγκεκριμένη κατηγορία για τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά της και άλλα
χαρακτηριστικά αυτής.
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στην ευχέρεια του Φορέα
Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης &
Διοργάνωσης με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο
συμμετοχής, αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου
συμμετοχής ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου (3x3GR National Tour 2022). Η διάταξη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί για τα επόμενα έτη, ύστερα
από σχετική απόφαση της ΕΟΚ.
Οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας δύναται να προσφέρουν χρηματικά έπαθλα (εξαιρούνται οι ηλικιακές
κατηγορίες U18), σε περίπτωση που αυτό αποφασιστεί από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης.
Ως προς τα δικαιώματα Μarketing o φορέας υλοποίησης δικαιούται την εκμετάλλευση του 70% των
δικαιωμάτων Marketing της διοργάνωσης (εκτός της Τελικής Φάσης που δικαιούται το 50%), από όπου μπορεί
να αντλήσει πόρους για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, ή και να αποκομίσει σημαντικά έσοδα. Το
ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί τα επόμενα έτη, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΟΚ.
Η Ομοσπονδία παρέχει σε αυτές τις διοργανώσεις την προβολή τους μέσω του δικτύου επικοινωνίας της (Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
Ηλικιακές Κατηγορίες:
• Άνδρες 35+
• Γυναίκες 35+
• Άνδρες 18+
• Γυναίκες 18+
• Άνδρες U23
• Γυναίκες U18
• Άνδρες U18
• Γυναίκες U15
• Άνδρες U15
• Μικτό U13
• Μικτό U11
Από τις παραπάνω κατηγορίες, η Τελική Φάση του Πανελλήνιου Τουρνουά αφορά μόνο στις εξής κατηγορίες:
• Άνδρες 18+
• Γυναίκες 18+
• Γυναίκες U18
• Άνδρες U18
Οι Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορούν να συμπεριλάβουν στον πρόγραμμα της διοργάνωσης και
άλλες ηλικιακές ή άλλου είδους κατηγορίες εκτός των παραπάνω εκτός πανελλήνιας βαθμολογίας (μικρές
ηλικίες, μικτές ομάδες, ομάδες οικογενειών, κλπ.).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ EOK (εκτός Πανελληνίoυ Τουρνουά)
3x3GR EOK Endorsed Tournament/Tour organized by ….
Πρόκειται για διοργανώσεις που έχουν είτε καθαρά αγωνιστικό είτε μόνο μαζικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα, είτε
συνδυασμό αυτών των δύο και δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των διοργανώσεων του Πανελληνίου
Τουρνουά. Ωστόσο έχουν την έγκριση και την αναγνώριση της ΕΟΚ, συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο
καλεντάρι του αθλήματος και αναφέρονται ως τέτοιες στην ιστοσελίδα της EOK. Σκοπός τους είναι τόσο η
ανάπτυξη και προβολή του αθλήματός, όσο και η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.
Οι φορείς διοργάνωσης μπορεί να είναι αθλητικά σωματεία, οργανισμοί του δημοσίου, ιδιωτικές εταιρείες,
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες.
Οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωτικά FIBA Εndorsed.
Διοργανώνονται κατόπιν έγκρισης από την ΕΟΚ και την αναγνώρισή τους σε αυτή τη κατηγορία, εφόσον
πληρούν τι σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο έντυπο «ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3x3basket 2022 –
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Ηλικιακές Κατηγορίες:
• Άνδρες 35+
• Γυναίκες 35+
• Άνδρες 18+
• Γυναίκες 18+
• Άνδρες U23
• Γυναίκες U18
• Άνδρες U18
• Γυναίκες U15
• Άνδρες U15
• Μικτό U13
• Μικτό U11
Οι Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορούν να συμπεριλάβουν στον πρόγραμμα της διοργάνωσης και
άλλες ηλικιακές ή άλλου είδους κατηγορίες εκτός των παραπάνω (μικρές ηλικίες, μικτές ομάδες, ομάδες
οικογενειών, κλπ.).
Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Endorsed Events 2022) δεν προβλέπεται παράβολο αναγνώρισης
διοργάνωσης σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού| σχετικού «παράβολου
αναγνώρισης» για την συγκεκριμένη κατηγορία για τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά της
και άλλα χαρακτηριστικά αυτής.
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στον Φορέα Υλοποίησης &
Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης
με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο συμμετοχής, αυτό
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου συμμετοχής ανήκει εξ’
ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Endorsed Events
2022). Η διάταξη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί για τα επόμενα έτη, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΟΚ.
Οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας δύναται να προσφέρουν χρηματικά έπαθλα (εξαιρούνται οι ηλικιακές
κατηγορίες U18), σε περίπτωση που αυτό αποφασιστεί από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης.
Σημειώνεται ότι οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας δεν προσμετρούνται στην πανελλήνια βαθμολογία.
Ως προς τα δικαιώματα Μarketing o φορέας υλοποίησης δικαιούται την εκμετάλλευση του 70% των
δικαιωμάτων Marketing της διοργάνωσης (εκτός της Τελικής Φάσης που δικαιούται το 50%), από όπου μπορεί
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να αντλήσει πόρους για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, ή και να αποκομίσει σημαντικά έσοδα. Το
ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί τα επόμενα έτη, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΟΚ.
Η Ομοσπονδία παρέχει σε αυτές τις διοργανώσεις την προβολή τους μέσω του δικτύου επικοινωνίας της (Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΕΟΚ (εκτός Πανελληνίoυ Τουρνουά)
3x3GR EOK Αpproved Festival/Tour/Tournament organized by ….
Πρόκειται για διοργανώσεις που δεν έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συμπεριλαμβάνονται στην
κατηγορία των διοργανώσεων του Πανελληνίου Τουρνουά. Ωστόσο έχουν λάβει την έγκριση και την αιγίδα της
ΕΟΚ, συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο καλεντάρι του αθλήματος και αναφέρονται ως τέτοιες στην ιστοσελίδα
της EOK. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν διοργανώσεις 3x3basket ειδικού σκοπού (π.χ.
φιλανθρωπικού), ή διοργανώσεις που αφορούν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ή άλλου είδους κατηγορίες (mini,
kids events, οικογένειες, εταιρείες, κλπ.). Σκοπός τους είναι τόσο η ανάπτυξη και προβολή του αθλήματός, όσο
και η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.
Οι φορείς διοργάνωσης μπορεί να είναι αθλητικά σωματεία, οργανισμοί του δημοσίου, ιδιωτικές εταιρείες,
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες.
Διοργανώνονται κατόπιν έγκρισης από την ΕΟΚ, εφόσον πληρούν τι σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται
στο έντυπο «ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3x3basket 2022 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Approved 2022) δεν προβλέπεται «παράβολο αιγίδας» διοργάνωσης.
Ωστόσο, η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού| σχετικού «παράβολου αιγίδας» για την συγκεκριμένη
κατηγορία τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά των διοργανώσεων και άλλα χαρακτηριστικά
αυτών.
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στον Φορέα Υλοποίησης &
Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης
με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο συμμετοχής, αυτό
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου συμμετοχής ανήκει εξ’
ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Η διάταξη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί για τα επόμενα
έτη, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΟΚ.
Οι διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας δύναται να προσφέρουν χρηματικά έπαθλα (εξαιρούνται οι ηλικιακές
κατηγορίες U18), σε περίπτωση που αυτό αποφασιστεί από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης.
Σημειώνεται ότι οι διοργανώσεις σε αυτή την κατηγορία δεν προσμετρούνται στην πανελλήνια βαθμολογία.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών και οργανωτικών όρων ανά
κατηγορία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης στο έντυπο «ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3x3basket 2022 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2022

Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι φορείς διοργανώσεων 3x3basket που επιθυμούν να
εντάξουν τις εκδηλώσεις τους σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να υποβάλλουν «Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος» μέχρι τις 20 Απριλίου 2022, αποστέλλοντας εγγράφως το σχετικό αίτημα προς το τμήμα
3x3basket της EOK και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται με σαφή και μη αμφισβητούμενο τρόπο:
Þ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ κλπ)
Þ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Þ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ή ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΕΥΡΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Þ ΠΟΛΗ ή ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ή ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Þ ΟΝΟΜΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΗΛ & MAIL ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Με την αποδοχή του αιτήματός από την πλευρά της ΕΟΚ ενημερώνεται άμεσα ο φορέας που έχει υποβάλλει
του αίτημα και υπογράφεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.
Για διευκρινήσεις και απορίες το Τμήμα 3x3basket της ΕΟK βρίσκεται στην διάθεση σας.
ΕΟK / Τμήμα 3x3basket
3x3@basket.gr
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