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1. ΑΓΩΝΕ 

Οι αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ 3x3 κα διεξαχκοφν από τισ 7 ζωσ τισ 10 Σεπτεμβρίου 2022 ζωσ 15 
Μαΐου 2022 και κα αποτελοφνται από τα ακόλουκα  αγωνίςματα:  

 Ομάδεσ ανδρϊν και γυναικϊν 

  

2. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ  

2.1. Πρόςκληςη υμμετοχήσ  
Η DIBF και Οργανωτικι Επιτροπι κα προςκαλζςει όλεσ τισ Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ Κωφϊν και 
όλεσ τισ Εκνικζσ Ενϊςεισ Καλακοςφαίριςθσ Κωφϊν, μζλθ τθσ DIBF, να ςυμμετάςχουν ςτουσ 
αγϊνεσ.  

2.2. Επιλεξιμότητα  

2.2.1. Απώλεια ακοήσ 
Η ςυμμετοχι ςτον αγϊνα περιορίηεται ςε ακλθτζσ που είναι κωφοί ι/και βαρικοοι. 

Ανατρζξτε ςτουσ Κανονιςμοφσ Ακουογράμματοσ τθσ ICSD (ICSD Audiogram Regulations) 

για πρόςκετεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ μζτρθςθ τθσ απϊλειασ ακοισ. 

2.2.2. Θλικία 
Οι ακλθτζσ κα πρζπει να πλθροφν τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ θλικία για να 
ςυμμετάςχουν ςτουσ αγϊνεσ: 

Να ζχουν γεννθκεί ζπειτα από τθν 1θ Ιανουαρίου 2006 

2.2.3. υμμόρφωςη 
Μόνο οι ακλθτζσ που ςυμμορφϊνονται με τουσ Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ DIBF 
(DIBF Internal Regulations) επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτουσ αγϊνεσ. 

2.3. Αριθμόσ ομάδων 
Κάκε Εκνικι Ομοςπονδία Ακλθτιςμοφ Κωφϊν μπορεί να ςυμμετζχει με μια (2) ομάδεσ 
ανδρϊν, με μια (2) ομάδεσ γυναικϊν. Ο μζγιςτόσ αρικμόσ ομάδων ςτα Παγκόςμια Κφπελλα 
είναι είκοςι (20) για τουσ άνδρεσ και είκοςι (20) για τισ γυναίκεσ. Όμωσ θ πρϊτθ ομάδα που κα 
εγγραφεί και κα ςυνοδεφεται από τραπεηικό ζμβαςμα με αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ εξόφλθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ, κα επιλζγεται με προτεραιότθτα. Οι δεφτερεσ ομάδεσ κα επιλζγονται εφόςον 
δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των 20 ομάδων και με ςειρά προτεραιότθτασ αποςτολισ τθσ 
απόδειξθσ κατάκεςθσ των χρθμάτων ςυμμετοχισ ςτθν τράπεηα, μζςω email. 

 
2.4. υμμετζχουςεσ ομάδεσ 
Οι ςυμμετοχζσ των ομάδων ζχουν κακοριςτεί ωσ ακολοφκωσ:   

 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
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Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Ιςραιλ 1 (Διοργανϊτρια) Ιςραιλ 1 (Διοργανϊτρια) 
Ιςραιλ 1 Κινεηικι Ταϊπζι  
Αργεντινι Ελλάδα 
Κινεηικι Ταϊπζι  Ιταλία 
Εςκονία Πολωνία 
Ελλάδα  Σουθδία 
Μογγολία 1 Ουκρανία 
Μογγολία 2 Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ 
Πολωνία  
Σλοβενία  
Ιςπανία  
Ουκρανία 1  
Ουκρανία 2  
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ  

2.5. Αριθμόσ Αθλητών  
Η κάκε ομάδα μπορεί να ζχει το πολφ τζςςερισ (4) παίκτεσ ι παίκτριεσ: 

2.6. Κανονιςμόσ Εγγραφήσ ςτη διοργάνωςη   
Μόνο ζνασ εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ ι Ζνωςθσ 
Καλακοςφαίριςθσ μπορεί να υποβάλει τισ εγγραφζσ ςτθν διοργάνωςθ. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕ  

3.1. Αρχική εγγραφή ομάδων  
Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν αρχικι εγγραφι ομάδων για το Παγκόςμιο Κφπελλο 3x3 
του 2022, είναι θ 15 Ιανουαρίου 2020.  

3.2. Σελική εγγραφή ομάδων  
Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν τελικι εγγραφι ομάδων για το Παγκόςμιο Κφπελλο 3x3 του 
2022, είναι θ 6 Μαρτίου 2022.  

3.3. Αρχική εγγραφή ονομάτων αθλητών  
Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν αρχικι εγγραφι των ονομάτων των ακλθτϊν (6 
παίκτεσ/παίκτριεσ) για το Παγκόςμιο Κφπελλο 3x3 του 2022, είναι θ 6 Ιουλίου 2022.  

3.4. Σελική εγγραφή ονομάτων αθλητών  
Κατά την τεχνική ςυνάντηςη, πριν από τθν ζναρξθ των αγϊνων, κα πρζπει να παρουςιαςτεί 
λίςτα (ρόςτερ) που να περιλαμβάνει 4 ονόματα ακλθτϊν και το πολφ 5 ςυνοδοφσ και κα 
πρζπει να περιζχει τα 4 από τα 6 ονόματα τθσ αρχικισ εγγραφισ. 
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4. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘ  

4.1. Σεχνική Οργάνωςη  
Η DIBF είναι υπεφκυνθ για τθν τεχνικι οργάνωςθ τθσ διοργάνωςθσ ςφμφωνα με τθν Διεκνι 
Ομοςπονδία Καλακοςφαίριςθσ (FIBA 3Χ3). 

4.2. Επιτροπζσ  

4.2.1. Σεχνική Επιτροπή  
Η Τεχνικι Επιτροπι αποτελείται από τον Διευκυντι τθσ DIBF 3x3 και άλλα μζλθ που 
ορίηονται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι και εγκρίνονται από τθν DIBF: 

Dario PIGNATARO   - Διευκυντισ DIBF 3x3 
Yaakov KEREN  - Βοθκόσ Διευκυντι DIBF 3x3 
Θα ανακοινωκεί προςεχϊσ - IBBA Επικεφαλισ Διαιτθτισ 
Adir ZARIHAN   - Αξιωματοφχοσ Ακλθτιςμοφ  
Θα ανακοινωκεί προςεχϊσ - Εκπρόςωποσ Κωφϊν 

4.2.2. Επιτροπή Διαμαρτυριών 
Η Επιτροπι Διαμαρτυριϊν κα αποτελείται από τον Διευκυντι 3x3 τθσ DIBF  και από τα 
ακόλουκα μζλθ διοριςμζνα από τθν Οργανωτικι Επιτροπι και εγκεκριμζνα από τθν 
DIBF:  

Dario PIGNATARO   - Διευκυντισ DIBF 3x3 
Yaakov KEREN  - Βοθκόσ Διευκυντι DIBF 3x3 
Θα ανακοινωκεί προςεχϊσ - IBBA Επικεφαλισ Διαιτθτισ 

 

4.3. Κανονιςμοί Αγώνων  
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ και Κανονιςμοφσ τησ 
FIBA  (ζκδοςθ:  2020 ). Σε περίπτωςθ διαφωνίασ ςτθν μετάφραςθ των Κανόνων και 
Κανονιςμϊν το Αγγλικό κείμενο κα υπεριςχφςει. Απρόβλεπτα περιςτατικά που δεν 
προβλζπονται από τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ κα διευκετοφνται ωσ ακολοφκωσ: 

4.3.1 Περιπτϊςεισ γενικοφ χαρακτιρα κα επιλφονται ςφμφωνα με τον Εςωτερικό 
Κανονιςμό τθσ DIBF και από τον παρόντα Τεχνικό Κανονιςμό 3x3. 

4.3.2 Περιπτϊςεισ τεχνικοφ χαρακτιρα που ςχετίηονται με κανόνεσ αγϊνων κα 
επιλφονται ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ 3x3 τθσ FIBA. 

4.4. Εξοπλιςμόσ αγώνων 
Όλοσ ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνεται με τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ 3x3 τθσ FIBA. 

4.5. Ζνδυςη αγώνων (αγωνιςτικά ροφχα) 
4.5.1 Τα αγωνιςτικά ροφχα των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν τθν 
εκνικότθτά τουσ, και να είναι ςχεδιαςμζνα και τυπωμζνα ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τουσ 
Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ 3x3 τθσ FIBA. 

 

http://www.fiba.com/basketball-rules
http://www.fiba.com/basketball-rules
http://www.fiba.com/basketball-rules
http://www.fiba.com/basketball-rules
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4.5.2 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να τθροφν τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ DIBF ςχετικά με 
τισ διαφθμίςεισ ςτισ ςτολζσ και τα ροφχα τουσ που φοροφν ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

4.6. Κλήρωςη 
Η κλιρωςθ για όλεσ τισ διοργανϊςεισ κα διεξαχκεί υπό τον ζλεγχο τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ και 
ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ 3x3 τθσ FIBA. 

4.7. Πρόγραμμα Αγώνων 
Το πρόγραμμα των αγϊνων κα οριςτεί ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ 3Χ3 
τθσ FIBA. 

4.8. Παράγοντεσ/Επίςημοι Αξιωματοφχοι 

4.8.1 Κριτήσ/Διαιτητήσ/Αγωνοδίκησ-Κομιςάριοσ 
Η κατανομι των ανωτζρω αξιωματοφχων για τθ διεξαγωγι των αγϊνων κα γίνει από τθν 
Τεχνικι Επιτροπι. Όπου είναι δυνατόν, οι αξιωματοφχοι κα διακζτουν τθ διεκνι άδεια 
τθσ DIBF/FIBA που ιςχφει για το 2022. Ωςτόςο, μποροφν να διοριςτοφν αξιωματοφχοι με 
το υψθλότερο επίπεδο εκνικισ διαπίςτευςθσ. 

4.8.2 Οριςμοί 
Η Οργανωτικι Επιτροπι, και θ DIBF, κα ορίςουν τον εκπρόςωπο τθσ FIBA 3x3 και τον 
απαιτοφμενο αρικμό αξιωματοφχων για τθ διεξαγωγι κάκε αγϊνα. 

4.9. Απρόβλεπτα Περιςτατικά 
Σε περίπτωςθ απρόβλεπτων περιςτατικϊν που δεν καλφπτονται από τουσ Κανόνεσ και τουσ 
Κανονιςμοφσ, θ Τεχνικι Επιτροπι κα αποφαςίςει. Σε περίπτωςθ απουςίασ τθσ Τεχνικισ 
Επιτροπισ, κα αποφαςίςει ο Διευκυντισ DIBF 3x3. 

 

5. ΓΘΠΕΔΑ 

5.1 Γήπεδα Διεξαγωγήσ Αγώνων 
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτο γιπεδο: Kfar Maccabiah Ramat Gan 

 

5.1 Γήπεδα Διεξαγωγήσ Προπονήςεων 
Οι προπονιςεισ κα διεξαχκοφν ςτο γιπεδο: Kfar Maccabiah Ramat Gan 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Πρόγραμμα Αγώνων 
Για να δείτε το πρόγραμμα των αγϊνων, ανατρζξτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Παγκοςμίου 
Κυπζλλου 3x3 2022: https://www.dibf.org/2021/06/14/2022-dibf-3x3-world-cup/  

6.2 Πρόγραμμα Προπονήςεων 
Για να δείτε το πρόγραμμα των προπονιςεων, ανατρζξτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 
Παγκοςμίου Κυπζλλου 3x3 2022: https://www.dibf.org/2021/06/14/2022-dibf-3x3-world-cup/  

 

https://www.dibf.org/2021/06/14/2022-dibf-3x3-world-cup/
https://www.dibf.org/2021/06/14/2022-dibf-3x3-world-cup/
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6.3 Σεχνική υνάντηςη 

6.3.1 Θμερομηνίεσ και Σοποθεςία 
Η Τεχνικι Συνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί: 

1. Τεχνικι Συνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ϊρα 21:00, ςε 
αίκουςα του επίςθμου ξενοδοχείου 

2.  Τεχνικι Συνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ϊρα 21:00, ςε 
αίκουςα του επίςθμου ξενοδοχείου 

 

6.3.2 Παρακολοφθηςη 
Κάκε ςυμμετζχουςα  Εκνικι Ακλθτικι Ομοςπονδία Κωφϊν (NDSF), μπορεί να 
εκπροςωπείται από δφο το πολφ αξιωματοφχουσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον ο ζνασ 
πρζπει να είναι κωφόσ. Η NDSF μπορεί επίςθσ να φζρει διερμθνζα εάν είναι απαραίτθτο. 

7. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΤΡΩΕΙ 

7.1 υςκευζσ ακοήσ 
Η χριςθ οποιουδιποτε βοθκιματοσ ακοισ/ενίςχυςθσ ι κοχλιακοφ εμφυτεφματοσ δεν 
επιτρζπεται ςτθν περιοχι περιοριςμζνθσ ηϊνθσ. 

7.1.1 Περιοχή Περιοριςμζνησ Ηώνησ 
Η περιοχι απαγορευμζνθσ ηϊνθσ ξεκινά να ιςχφει από τθ ςτιγμι που ο ακλθτισ 
ειςζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο κατά για τθν προκζρμανςθ και τον αγϊνα. 

7.1.2 Παράβαςη και Ποινή 
Όταν παραβιάηεται αυτόσ ο κανόνασ, ανατρζξτε ςτον Κανονιςμό Ακουογράμματοσ τθσ 
ICSD, Άρκρο 8: Παραβιάςεισ και κυρϊςεισ. 

7.2 Ιατρικόσ Ζλεγχοσ 
Ανατρζξτε ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ DIBF, Άρκρο 9. 

 

8. ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΕ-ΕΝΣΑΕΙ 

8.1 Διαδικαςίεσ για την υποβολή ζνςταςησ 
Όλεσ οι ενςτάςεισ κα επιλφονται ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ τθσ FIBA 
3x3 και κα κρικοφν από τθν Επιτροπι Διαμαρτυριϊν/Ενςτάςεων. 

8.1.1 Οποιαδιποτε ζνςταςθ/διαμαρτυρία πρζπει να είναι γραμμζνθ ςτα Αγγλικά ςτο 
Επίςθμο Ζντυπο Ζνςταςθσ/Διαμαρτυρίασ. Το ζντυπο και θ κατάκεςθ $100,00 πρζπει να 
δοκοφν ςτον Διευκυντι 3x3 τθσ DIBF αμζςωσ μετά από τθν επίςθμθ δθμόςια 
ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ. 
8.1.2 Ο Διευκυντισ 3x3 τθσ DIBF κα αποφαςίςει εάν θ διαμαρτυρία ςχετίηεται με το 
ακλθτικό κομμάτι ι τισ διαδικαςίεσ του αγϊνα. Η Επιτροπι Διαμαρτυρίασ κα εξετάςει 
όλεσ τισ διαμαρτυρίεσ που ςχετίηονται με το ακλθτικό κομμάτι και ο Αντιπρόςωποσ τθσ 
DIBF κα εξετάςει όλεσ τισ διαμαρτυρίεσ που ςχετίηονται με το διαδικαςτικό κομμάτι. 
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8.1.3 Η κατάκεςθ των 100,00 USD κα επιςτραφεί ςτον αιτοφντα μόνο εάν θ διαμαρτυρία 
κεωρθκεί ζγκυρθ. 

 

8.2 Διαδικαςία εξζταςησ διαμαρτυρίασ 
Η Επιτροπι Διαμαρτυρίασ κα ςυνεδριάςει ςτον τόπο διεξαγωγισ του αγϊνα ι ςε κακοριςμζνο 
γραφείο ςε χρόνο που κα αποφαςίςει ο Διευκυντισ 3x3 τθσ DIBF. 

8.2.1 Ο Διευκυντισ 3x3 τθσ DIBF κα προεδρεφει τθσ Επιτροπισ Διαμαρτυρίασ. 

8.2.2 Ο Αξιωματοφχοσ Ακλθτιςμοφ (SLO) κα είναι υπεφκυνοσ για τθν κράτθςθ αίκουςασ 
ςυςκζψεων. 

8.2.3 Ο SLO κα επικοινωνιςει και κα ενθμερϊςει όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαμαρτυρίασ για τθν ϊρα και τον τόπο τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

8.2.4 Ο Διευκυντισ 3x3 τθσ DIBF κα είναι υπεφκυνοσ για τισ επαφζσ με τον Διευκυντι 
Αγϊνων τθσ Κρατικισ Ακλθτικισ Ζνωςθσ. 

8.2.5 Μετά τθν εκδίκαςθ, ο Διευκυντισ 3x3 τθσ DIBF κα διαβιβάςει το πρωτότυπο 
Επίςθμο Ζντυπο Διαμαρτυρίασ (μαηί με το τζλοσ διαμαρτυρίασ εάν θ ζνςταςθ 
απορρίφκθκε) ςτθ Γραμματεία τθσ DIBF. Ο SLO κα προωκιςει ζνα αντίγραφο του 
εντφπου ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι. 

 

9. ΠΡΟΘΘΚΘ 

9.1 Επίςημεσ Μπάλεσ 
Οι μπάλεσ είναι οι Wilson FIBA 3x3 για άνδρεσ και γυναίκεσ. 

9.2 Οπτικά ςήματα ςε ταμπλό (αναφορά: 4.4) 
Τα ταμπλό κα ζχουν περιμετρικζσ κόκκινεσ τετράγωνεσ λωρίδεσ φωτόσ LED. Το ςφφριγμα του 
διαιτθτι και το ςιμα του χρονομζτρου κα ενεργοποιοφν το ςφςτθμα φωτιςμοφ. 

9.4 Παράβαςη και ποινή (αναφορά: 7.1.2) 
Όταν παραβιαςτεί αυτόσ ο κανόνασ ςχετικά με τα βοθκιματα ακοισ, θ ομάδα του παραβάτθ 
παίχτθ δθλϊνεται ωσ άκυρθ και χάνει τον αγϊνα με αποτζλεςμα W:0 (όπου “W” ςθμαίνει νίκθ 
ςτα αγγλικά). Η ενότθτα "Παραβάςεισ και Κυρϊςεισ" ςτουσ Κανονιςμοφσ Ακουογράμματοσ 
χρθςιμεφει ωσ αναφορά ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 

 

Σθμείωςθ: Αυτόσ ο κανονιςμόσ υπόκειται ςε αλλαγζσ.  


