
Το Σαββατοκύριακο το «3 με 3» στην Τρίπολη 
Το μπάσκετ επιστρέφει στην Πλατεία Άρεως 
 
Με κεντρικό σύνθημα «Νέοι Δρόμοι στα… τρίποντα» το 
Σαββατοκύριακο 2-3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη το 
καθιερωμένο, γνωστό και καταξιωμένο τουρνουά μπάσκετ «3 με 3».  
 
Αγόρια και κορίτσια γεννημένα από το 1993 έως το 2001, μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή, να παίξουν και το κυριότερο να ευχαριστηθούν 
αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. 
 
Το τουρνουά αυτό μπήκε αισίως στον 16ο του χρόνο και πάντα αρωγός 
της προσπάθειας που έκανε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
και η ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ για ανάπτυξη του μπάσκετ στην περιοχή ήταν η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
Μετά από επτά χρόνια και επτά διοργανώσεις «3 με 3», η μεγάλη γιορτή 
του μπάσκετ επιστρέφει φέτος στην Πλατεία Άρεως, εκεί δηλαδή που 
στις προηγούμενες διοργανώσεις συμμετείχαν 4.126 παιδιά γεμίζοντας με 
τις φωνές και το παιχνίδι τους. Φέτος προσδοκάται από το «3 με 3» να 
ξαναδώσει χρώμα και ζωή σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της 
Ελλάδας. 
 
Το τουρνουά «3 με 3» γίνεται για 8η φορά στην Τρίπολη και ουσιαστικά 
πρόκειται για το κλασσικό, παραδοσιακό μονό του μπάσκετ, στο οποίο 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής παιδιά που πηγαίνουν στα δημοτικά, στα 
γυμνάσια και στα λύκεια με τους παίκτες να χωρίζονται με βάση τις 
ηλικίες τους σε κατηγορίες. 
 
Οι συμμετοχές μέχρι σήμερα το πρωί είχαν ξεπεράσει τις 300 και υπάρχει 
η υπενθύμιση πώς τα φυλλάδια συμμετοχής (που έχουν ήδη μοιραστεί 
στα σχολεία και στις ομάδες του Δήμου Τρίπολης) συγκεντρώνονται 
(όπως και τις προηγούμενες χρονιές) στο αθλητικό μαγαζί του Θόδωρου 
Τσουκαλά (οδός Τάσου Σεχιώτη 17) μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. 
 
Πολύτιμοι αρωγοί της προσπάθειας αυτής είναι πάντα οι δύο χορηγοί που 
κάνουν πράξη τις προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Η 
CHAMPION και η MOLTEN επιβραβεύουν τα παιδιά τόσο για τη 
συμμετοχή τους, όσο και για τις νίκες τους στους διαγωνισμούς που 
γίνονται.  
 



Τέλος, σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα 
και στους νικητές-τριες των κατηγοριών, αρκετά δώρα από τους 
διοργανωτές.  
 
Οι νικητές των διαγωνισμών τρίποντων και ελευθέρων βολών θα 
κερδίσουν πλούσια δώρα, ενώ στους παίκτες των ομάδων που θα 
συμμετάσχουν στους τελικούς αγώνες κάθε ομίλου του τουρνουά 
(δηλαδή δύο ομάδες από κάθε όμιλο) η Ομοσπονδία θα δώσει δώρο από 
ένα μπλουζάκι «3 με 3». Τέλος, στους παίκτες της νικήτριας ομάδας κάθε 
ομίλου θα απονεμηθούν μετάλλια. 
 
Οδηγίες εγγραφής για το «3 με 3» 
1. Γράψτε με κεφαλαία γράμματα το όνομα και το επώνυμο κάθε παίκτη, 
διεύθυνση και τηλέφωνο. 
2. Μην ξεχάσετε να δώσετε όνομα στην ομάδα σας και να το γράψετε 
καθαρά με κεφαλαία γράμματα και να συμπληρώσετε την κατηγορία της. 
3. Κάθε ομάδα απαρτίζεται από τρεις παίκτες και έναν αναπληρωματικό 
παίκτη. 
4. Στο τουρνουά μπορούν να πάρουν μέρος ομάδες σωματείων, σχολείων 
και ομάδες ανεξάρτητων παικτών. 
5. Αν έστω ένας παίκτης της ομάδας λόγω ηλικίας ανήκει σε μεγαλύτερη 
κατηγορία από τους υπόλοιπους, η ομάδα θα αγωνιστεί στην κατηγορία 
αυτή. 
6. Οι αγώνες θα γίνονται με σύστημα ντάμπλ νοκ-άουτ 
7. Το Σάββατο το πρωί, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να βρίσκονται στις 
08.45 στον χώρο της διοργάνωσης. 
8. Δίπλωμα συμμετοχής θα απονείμει η Ελληνική Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης σε κάθε παιδί που θα συμμετάσχει. 
 
Κανονισμοί του τουρνουά 
- Η επαναφορά της μπάλας γίνεται από τις πλάγιες γραμμές του γηπέδου. 
- Μετά από κάθε καλάθι ή μετά από επιτυχημένη ελεύθερη βολή, αλλάζει 
η κατοχή της μπάλας. 
- Μετά την συμπλήρωση επτά φάουλ από την ομάδα, δίνεται μία 
ελεύθερη βολή για να εκτελεστεί από την ομάδα που κερδίζει το φάουλ. 
- Το παιχνίδι τελειώνει στα 20 λεπτά ή στους 16 πόντους. 
- Το σουτ μέσα από την καμπύλη γραμμή και η ελεύθερη βολή, μετρούν 
για έναν πόντο, ενώ τα σουτ έξω από την καμπύλη γραμμή μετρούν για 
δύο 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 τάιμ-άουτ 45’’ 
- Σε περίπτωση ισοπαλίας των δύο ομάδων, θα εκτελεστούν τρεις 
ελεύθερες βολές για κάθε ομάδα. 
 


