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 Σχκθσλα κε ηελ Γεληθή  Πξνθήξπμε Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Beach Volley  Αλδξψλ 

Γπλαηθψλ 2016 ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο. 

   Π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε 



Τν ηνπηθφ πξσηάζιεκα Αλδξψλ , Γπλαηθψλ Beach Volley Φίνπ 2016 ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο: 

 

   ΩΜΑΣΕΙΑ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην  πξσηάζιεκα έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία: 

Α. Αζιεηηθνί Σχιινγνη – Μέιε ηεο Δ . Ο . ΠΔ . 

Β. Αζιεηηθνί Σχιινγνη πνπ, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπο , 

θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηνπ beach  v o ll e y. 

1.2. Οη αζιεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ (ή λα έρνπλ 

αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2016) κέρξη ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2016 ζην 

Μεηξψν Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ,  κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηχμεη ε 

ΔΟΠΔ, θαη λα κελ έρνπλ ηηκσξεζεί απφ ην Πεηζαξρηθφ Γίθαην ηνπ Καλνληζκνχ Beach Volley. 

1.3. Οη αζιεηέο / αζιήηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζσκαηείν δειψζεη ζπκκεηνρή ζην Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα Beach 

Volleyball 2016, άζρεηα κε ηελ εγγξαθή ηνπ / ηεο ζε ζσκαηείν Πεηνζθαίξηζεο. 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

 Η πξνθξηκαηηθή θάζε ζα δηεμαρζεί ηελ Κσριακή 22 Μαΐοσ 2016 ζηις 15.00 ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο Beach Volley Bloom ζην Κνληάξη Φίνο. 

Οη  αθξηβείο εκεξνκελίεο ηεο ηειηθήο θάζεο ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηελ ΔΟΠΔ. 

   ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ Σπιιφγσλ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζηελ 

Τνπηθή επηηξνπή Φίνπ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2016 ψξα 21.00, νπφηε ζα γίλεη θαη ε 

θιήξσζε. Η δήισζε ζπκκεηνρήο είλαη δεζκεπηηθή. Κάζε Σχιινγνο ,πνπ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή 

ζε ηνπξλνπά ηνπ Παλειιήληνπ Γηαζπιινγηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Beach Volley Αλδξψλ –Γπλαηθψλ 

2016 θαηαβάιεη Φξεκαηηθφ παξάβνιν ζπκκεηνρήο δέκα πένηε εσρώ (15) 

   ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

 Κάζε Σχιινγνο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη δχν (2) νκάδεο ζην θάζε θχιιν πνπ επηζπκεί λα 

ζπκκεηέρεη. 



 Κάζε Σχιινγνο εθπξνζσπείηαη απφ ηέζζεξηο (4) έσο έμη (6) αζιεηέο /αζιήηξηεο. Σηελ  

πεξίπησζε 4 ή 5 αζιεηψλ ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) απφ απηνχο ζα πξέπεη λα είλαη θάησ ησλ 

21 εηψλ (γελλεκέλνη κεηά ηηο 01.01.1996). Σηελ πεξίπησζε εμη (6) αζιεηψλ  ηνπιάρηζηνλ 

δπν (2) πξέπεη λα είλαη θάησ ησλ 21  ε η ψ λ (γελλεκέλνη κεηά ηηο 01.01.1996). Σε  

πεξίπησζε ελφο αζιεηή θάησ ησλ 21  ε η ψ λ (δήισζε 4 ή 5 ζπλνιηθά αζιεηψλ), απηφο 

πξέπεη λα αγσληζηεί ζε έ λ α λ ηνπιάρηζηνλ αγψλα ηεο θάζε  ζπλάληεζεο κεηαμχ δπν 

ζπιιφγσλ. Σε  π ε ξί π η σζ ε δπν αζιεηψλ θάησ ησλ 21 εηψλ (εάλ  δεισζνχλ έμη 

αζιεηέο ζπλνιηθά), απηνί ν η δπν αζιεηέο θάησ ησλ 21 εηψλ πξέπεη λα  αγσληζηνχλ 

ππνρξεσηηθά ζε  έ λ α λ ηνπιάρηζηνλ αγψλα ηεο θάζε  ζπλάληεζεο κεηαμχ δπν ζπιιφγσλ. 

Σε  θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ, ε νκάδα ην π / η ε ο 

κέλεη «ειιηπήο» θαη ράλεη ηνλ αγψλα απηφ (κεηαμχ ησλ δπν  ζ π ιι φ γ σ λ ). 

  Κάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Παλειιήλην Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα 

Beach Volley 2015 κπνξεί λα έρεη ζηελ ζχλζεζή ηεο θαη έλαλ Πξνπνλεηή/Πξνπνλήηξηα. 

 Ο Πξνπνλεηήο / Πξνπνλήηξηα: 

α. Μεηέρεη ζηελ πξνζέξκαλζε ηνπ θάζε αγψλα ηεο νκάδαο ηνπ / ηεο έσο έλα (1) ιεπηφ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ αγψλα 

β. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζέξκαλζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, 

θάζεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηδηθή ζέζε, πίζσ απφ ηηο ζέζεηο ησλ αζιεηψλ / αζιεηξηψλ 

γηα ηα ηάτκ-άνπη. 

γ. Σηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ΓΔΝ κπνξεί λα δίλεη νδεγίεο / θαζνδεγεί ηνπο 

αζιεηέο / αζιήηξηεο ηεο νκάδαο ηνπ / ηεο 

δ. Σηελ δηάξθεηα ησλ ηάτκ – άνπη κπνξεί λα δίλεη νδεγίεο ζηνπο αζιεηέο / 

αζιήηξηέο ηνπ 

ε. Ο Πξνπνλεηήο / πξνπνλήηξηα ππφθεηληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ηνπ 

1 νπ  Γηαηηεηή ηνπ αγψλα 

  Κάζε αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζηα 2 ζεη ζηνπο 15 πφληνπο (κε δηαθνξά 2 πφλησλ), 

ελψ εθφζνλ απαηηεζεί  3 θαζνξηζηηθφ ζεη (tie-break), απηφο ζα ηειεηψλεη ζηνπο 11 

πφληνπο (κε δηαθνξά επίζεο 2 πφλησλ). 



 Κάζε νκάδα κπνξεί λα δψζεη κέρξη πέληε (5) αγψλεο ηελ εκέξα εθηφο αλ 

ππάξρεη δηαθνξεηηθή απφθαζε ηνπ Τερληθνχ Υπεπζχλνπ γηα εηδηθνχο ιφγνπο (θαηξφο, 

αλσηέξα βία, θιπ). Κάζε αγψλαο πξέπεη λα απέρεη απφ ηνλ επφκελν ηνπιάρηζηνλ 

Δίθνζη (20΄) ιεπηά. 

Ο Τερληθφο Υπεχζπλνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 

Τνπξλνπά. 

Γηα θάζε επίιπζε έλζηαζεο γηα θαθή εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο, πνπ 

ππνβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Τνπξλνπά θαη εθφζνλ δεηήζεθε έγθαηξα αθνινπζείηαη 

ην «πξσηφθνιιν» ππνβνιήο ελζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 2 επίπεδα ζχκθσλα κε ηελ 

Γεληθή Πξνθήξπμε ηεο ΔΟΠΔ  

 Οη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ εγθεθξηκέλν Καλνληζκφ Beach 

Volley ηεο ΔΟΠΔ. 

 Η βαζκνινγία θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

Σρεις βαθμοί (3) γηα λίθε κε ηειηθφ απνηέιεζκα 2-0   

Δύο βαθμοί (2) γηα λίθε κε ηειηθφ απνηέιεζκα  2-1 ζεη 

Ένας βαθμός (1) γηα ήηηα κε ηειηθφ απνηέιεζκα 1-2 ζεη  

Μηδέν βαθμοί (0) γηα ηελ ήηηα κε ηειηθφ απνηέιεζκα 3-0 ζεη 

Τν χςνο ηνπ θηιέ είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 
Βφιιευ (FIVB) δει.  

Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ηζρχνληα ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ηνπ αζιήκαηνο ελψ αξκφδηα λα 

απνθαζίζεη είλαη ε Δπηηξνπή Beach Volley θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΔΟΠΔ. 

 

      Γηα ηελ ΔΟΠΔ Τ.Δ Φίνπ 

 

Ο Πξφεδξνο      Η Γξακκαηέαο 



 

Αλαζηάζηνο Πνδηάο     Ξαλζίππε Σηακνχιε 


