
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Σκοπός : Η σωστή, δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων καλαθοσφαίρισης, να 

γνωρίσουν οι αθλητές/τριες ότι η καλή παρουσία ενός συλλόγου είναι αποτέλεσμα 

ομαδικότητας και πρέπει να διατηρείται  εντός και εκτός γηπέδων.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ και ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ 

 

 2ο /1/basket Ο Γενικός Αρχηγός σε συνεργασία με, προπονητικό team, υπευθύνους 

τμημάτων, εφόρους και υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης συνεργάζονται για την 

στελέχωση της Ανδρικής και Γυναικείας ομάδας 

 2ο /2/basket Οι αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να ακολουθούν το προπονητικό 

και αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει ορίσει ο προπονητής της ομάδας. 

 2ο /3/basket Η τήρηση ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των προπονητικών και 

αγωνιστικών υποχρεώσεων είναι επιβεβλημένη. Σε περίπτωση συνεχών αδικαιολόγητων 

απουσιών ή συχνών καθυστερήσεων προβλέπεται ως παράπτωμα και αντικείμενο 

συνάντησης της επιτροπής μετεγγραφών και προπονητή για τυχών ποινή με περεταίρω 

διαδικασία εισήγηση στο κεντρικό Δ.Σ. 

 2ο /4/basket Ο τρόπος συμπεριφοράς των αθλητών/τριών ως προς τους συναθλητές 

τους, προπονητικό team, εφόρων και διοίκησης καλαθοσφαίρισης πρέπει να είναι 

κόσμια, σε περίπτωση ανυπακοή σε εντολές, άπρεπης συμπεριφοράς ή χειροδικίας 

προβλέπεται ως παράπτωμα και αντικείμενο συνάντησης του συμβουλίου 

καλαθοσφαίρισης και προπονητή για τυχών ποινή ή εισήγηση στο κεντρικό Δ.Σ. ΑΟΝΑ 

 2ο /5/basket Ο τρόπος συμπεριφοράς  προς τρίτους (διαιτητές – αθλητές αντίπαλης 

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

ομάδα προβλέπεται ως παράπτωμα και αντικείμενο συνάντησης συμβουλίου 

καλαθοσφαίρισης και προπονητικού team για τυχών ποινή ή εισήγηση στο κεντρικό Δ.Σ. 

ΑΟΝΑ 

 2ο /6/basket Οι αθλητές/τριες απαγορεύεται αυστηρά, να δημοσιοποιούν σε τρίτους 

θέματα της ομάδας (τακτική, προγραμματισμό, τραυματισμούς, προβλήματα με τους 

συναθλητές τους και τον προπονητή τους). Πρέπει να υπάρχει εχεμύθεια και ότι 

συμβαίνει στα αποδυτήρια να μην μεταφέρεται προς τα έξω. Σε περίπτωση 

αποδεδειγμένα υπάρξει τέτοιο περιστατικό προβλέπεται ως παράπτωμα και αντικείμενο 

συνάντησης συμβούλιου καλαθοσφαίρισης και προπονητικού team για τυχών ποινή ή 

εισήγηση στο κεντρικό Δ.Σ. ΑΟΝΑ 

 2ο /7/basket Η αθλητική περιβολή των αθλητών/τριών  στις προπονήσεις και ειδικά 

κατά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα είναι η εγκεκριμένη του συλλόγου  

 2ο /8/basket Τυχών εκδηλώσεις που αφορούν την προβολή του συλλόγου ο/η 

αθλητής/τρια που θα ενημερωθεί να συμμετέχει σε περίπτωση αδυναμίας πρέπει να 

ενημερώνει εγκαίρως.  



 

 2ο /9/basket Οι αθλητές/τριες με τις ενέργειες και τα λόγια τους οφείλουν, να τιμούν 

και να προστατεύουν την ομάδα και τα μέλη της,  

 2ο /10/basket Οι αθλητές/τριες για οτιδήποτε θέλουν να επικοινωνήσουν που έχει 

σχέση με την ομάδα πρέπει να απευθύνονται  στον προπονητή, βοηθό προπονητή, 

έφορο.  

 2ο /11/ basket Η προσέλευση χώρου και ώρας των αθλητών/τριών στους αγώνες θα 

είναι κατόπιν συνεννόησης με τον προπονητή του. 

 2ο /12/ basket Σε περίπτωση αθλητής /τριας αιτηθεί διακοπή συνεργασίας εντός 

αγωνιστικής περιόδου το αίτημα διαβιβάζεται γραπτός ή προφορικός για τους τους 

λόγους αποχώρηση του/της.  

2ο /13/ basket  Οι αθλητές /τριες σέβονται τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο είτε 

είναι στην έδρας που αγωνίζεται ή στην έδρα αντιπάλου. Δεν αφήνει βρόμικο και με 

σκουπίδια τον χώρο το οποίο καταλαμβάνει. Επίσης είναι στην διαθεσιμότητα του 

προπονητή και εφόρου ώστε να συμμετέχει την συλλογή αθλητικού υλικού από τον 

αγωνιστικό χώρο και τοποθέτηση στους προκαθορισμένους χώρους.  

2ο /14/ basket  Στα τμήματα που τους παρέχονται αθλητικό υλικό πρέπει να το διατηρούν 

σε καλή κατάσταση και όταν ζητηθεί η επιστροφή τους, θα παραδίνονται  Σε περίπτωση 

μη επιστροφής τους, τότε θα χρεώνονται. (εξαιρούνται οι προπονητικές) 

 

 

Για το τμήμα καλαθοσφαίρισης 

Γ. Αρχηγός και μέλος Δ.Σ  Παπασωτηρίου Αντ. 

Μέλος Δ.Σ. Παπακωνσταντίνου  


