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Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2016, διοργανώνεται από
την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), σε συνεργασία με τις Ενώσεις
και Σοπικές Επιτροπές της, ωματεία – Μέλη της και Σοπικούς υνδιοργανωτές
(Ιδιώτες, Δήμους, Περιφέρειες).

1. Δικαίωμα συμμετοχής
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Α.

Αθλητικοί ύλλογοι – Μέλη της Ε.Ο.ΠΕ.

Β.

Αθλητικοί ύλλογοι που, σύμφωνα με το Καταστατικό τους,

καλλιεργούν το άθλημα του beach volley.
1.2. Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να εγγραφούν (ή να έχουν
ανανεώσει την εγγραφή τους για την περίοδο 2016) στο Μητρώο Beach Volley της
ΕΟΠΕ, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που θα αναπτύξει η ΕΟΠΕ, και να μην
έχουν τιμωρηθεί από το Πειθαρχικό Δίκαιο του Κανονισμού Beach Volley.
1.3. Οι αθλητές / αθλήτριες που θα συμμετάσχουν, μπορούν να εγγραφούν σε
οποιοδήποτε ωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach
Volleyball 2016, άσχετα με την εγγραφή του / της σε ωματείο Πετοσφαίρισης
1.4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στις
κατηγορίες:
1.4.1.Αθλητές που κατέχουν την Ελληνική Τπηκοότητα ή υπηκοότητα
χώρας – μέλους της Ε.Ε.
1.4.2.Αθλητές που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα και σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της FIVB, έχουν σαν Αθλητική Ομοσπονδία Προέλευσης (Federation of
Origin) την Ελληνική Ομοσπονδία.
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2. Ημερομηνίες διεξαγωγής
Σο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley 2016, θα διεξαχθεί το μήνα ΜΑΪΟ 2016.
σε δύο (2) φάσεις: Προκριματική Υάση & Σελική Υάση.
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκριματικών θα ανακοινωθούν από τις
Ενώσεις και Σ.Ε. και οι ημερομηνίες των τελικών από την Ε.Ο.ΠΕ.

3. Δηλώσεις υμμετοχής
Οι Δηλώσεις συμμετοχής των υλλόγων θα κατατεθούν στις Ενώσεις ή Σ.Ε. μέχρι την
ημερομηνία που θα ορίσουν. Η Δήλωση υμμετοχής είναι δεσμευτική.
Σα ωματεία, Ενώσεις, Ιδιώτες ή άλλοι φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν την
Σελική Υάση, μπορούν να δηλώσουν το αρχικό ενδιαφέρον τους εγγράφως στην
ΕΟΠΕ μέχρι τις 18 Απριλίου 2016(email:beach@volleyball.gr).
Κάθε ύλλογος που θα δηλώσει συμμετοχή σε Σουρνουά του Πανελλήνιου
Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών - Γυναικών 2016 καταβάλει
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΕΙΚΟΙ ΕΤΡΩ (20 €) για ΚΑΘΕ Σουρνουά

4. ύστημα Διεξαγωγής
4.1. Σο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley 2016, θα διεξαχθεί σε
Προκριματική και Σελική Υάση. Η Προκριματική Υάση θα διεξαχθεί σε Ομίλους και
με γεωγραφικά κριτήρια υπό την ευθύνη των κατά τόπους Ενώσεων και Σοπικών
Επιτροπών.

5. Κανόνες διεξαγωγής
5.1. Κάθε ύλλογος θα πρέπει να προετοιμάσει δύο (2) ομάδες στο κάθε φύλλο
που επιθυμεί να συμμετέχει.
5.2. Κάθε ύλλογος εκπροσωπείται από τέσσερις (4) έως έξι (6) αθλητές /
αθλήτριες. την περίπτωση 4 ή 5 αθλητών τουλάχιστον ένας (1) από αυτούς θα
πρέπει να είναι κάτω των 21 ετών (γεννημένοι μετά τις 01.01.1996). την
περίπτωση εξι (6) αθλητών τουλάχιστον δυο (2) πρέπει να είναι κάτω των 21 ετών
(γεννημένοι μετά τις 01.01.1996). ε περίπτωση ενός αθλητή κάτω των 21 ετών
(δήλωση 4 ή 5 συνολικά αθλητών), αυτός πρέπει να αγωνιστεί σε εναν
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τουλάχιστον αγώνα της κάθε συνάντησης μεταξύ δυο υλλόγων. ε περίπτωση
δυο αθλητών κάτω των 21 ετών (εαν δηλωθούν εξι αθλητές συνολικά), αυτοί οι
δυο αθλητές κάτω των 21 ετών πρέπει να αγωνιστούν υποχρεωτικά σε εναν
τουλάχιστον αγώνα της κάθε συνάντησης μεταξύ δυο υλλόγων. ε κάθε
περίπτωση μη τήρησης όσων προβλέπονται στο άρθρο αυτό, η ομάδα του/της
μένει «ελλιπής» και χάνει την συνάντηση αυτή (μεταξύ των δυο υλλόγων).
5.3. την Σεχνική σύσκεψη της διοργάνωσης ο σύλλογος θα δηλώσει την σύνθεση
των 2 ομάδων που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση. Εφόσον υπάρχει 5ος ή και 6ος
αθλητής, αυτοί θα δηλωθούν ως αναπληρωματικοί. Οι αναπληρωματικοί δεν
μπορούν να αντικαταστήσουν αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά στον
επόμενο αγώνα της ομάδας.
5.4. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Beach

Volley

2016

μπορεί

να

έχει

στην

σύνθεσή

της

και

έναν

Προπονητή/Προπονήτρια. Ο Προπονητής / Προπονήτρια:
α. Μετέχει στην προθέρμανση του κάθε αγώνα της ομάδας του / της έως ένα
(1) λεπτό πριν την έναρξη του αγώνα
β. Μετά το τέλος της προθέρμανσης

και κατά την διάρκεια του αγώνα,

κάθεται υποχρεωτικά σε ειδική θέση, πίσω από τις θέσεις των αθλητών / αθλητριών
για τα τάϊμ-άουτ.
γ. την διάρκεια των αγώνων ΔΕΝ μπορεί να δίνει οδηγίες / καθοδηγεί τους
αθλητές / αθλήτριες της ομάδας του / της
δ. την διάρκεια των τάϊμ – άουτ μπορεί να δίνει οδηγίες στους αθλητές /
αθλήτριές του
ε. Ο Προπονητής / προπονήτρια υπόκεινται στην πειθαρχική δικαιοδοσία του
1ου Διαιτητή του αγώνα
5.5. ε κάθε Όμιλο της διοργάνωσης, οι ύλλογοι θα αγωνιστούν σε ζευγάρια,
μετά από κλήρωση. Οι ύλλογοι αγωνίζονται μεταξύ τους σε δυο (2) αγώνες μεταξύ
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των δυο ομάδων τους.
Σα ζευγάρια των υλλόγων που θα αγωνιστούν μεταξύ τους, θα είναι με βάση τα
εξής κριτήρια:
1. Κατάταξη υλλόγων 2015
2. Ατομική βαθμολογία αθλητών 2015
3. Κλήρωση (σε περίπτωση μη ύπαρξης των προηγουμένων)
ε κάθε αγώνα μεταξύ των δυο υλλόγων θα συμμετέχουν και οι δυο (2) ομάδες
ος

του συλλόγου (συνολικά 2 αγώνες). Εφόσον απαιτηθεί 3 αγώνας (ισοπαλία 1-1), σε
αυτόν συμμετέχει η ομάδα που θα υποδείξει ο Προπονητής και θα είναι υποχρεωτικά
συνδυασμός των δυο ομάδων. Σο ακριβές αγωνιστικό σύστημα θα αποφασιστεί
απο την ΕΟΠΕ, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών των υλλόγων.
5.6. Κάθε αγώνας θα διεξαχθεί στα 2 σετ στους 15 πόντους (με διαφορά 2 πόντων),
ο

ενώ εφόσον απαιτηθεί 3 καθοριστικό σετ (tie-break), αυτός θα τελειώνει στους 11
πόντους (με διαφορά επίσης 2 πόντων).
5.7. Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες την ημέρα εκτός αν
υπάρχει διαφορετική απόφαση του Σεχνικού Τπευθύνου για ειδικούς λόγους (καιρός,
ανωτέρα βία, κλπ). Κάθε αγώνας πρέπει να απέχει από τον επόμενο τουλάχιστον
Είκοσι (20΄) λεπτά.
5.8. Ο Σεχνικός Τπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμματος,
σε περίπτωση που οι καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή
διεξαγωγή του Σουρνουά.
5.9. Κάθε σύλλογος είναι υπεύθυνος για τις αγωνιστικές εμφανίσεις των ομάδων
του, σε ΔΤΟ (2) χρώματα, αντίθετα μεταξύ τους (σκούρο-ανοικτό χρώμα). Οι
εμφανίσεις θα παρουσιαστούν στην Σεχνική ύσκεψη και θα πρέπει να ακολουθούν
τις προδιαγραφές της FIVB. Περιορισμός υπάρχει σε διαφήμιση

προϊόντων

ανταγωνιστικών με αυτά του Βασικού Φορηγού της διοργάνωσης και σε διαφήμιση
που αντιτίθεται στις γενικότερες απαγορεύσεις διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα
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(τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά κλπ). Απαγορεύεται ρητά η προβολή στις αγωνιστικές
εμφανίσεις

και

στα

προβλεπόμενα

«αξεσουάρ»

των

αθλητών

/αθλητριών,

μηνυμάτων θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα.
5.10. Για κάθε επίλυση ένστασης για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς,
που υποβάλλεται κατά την διάρκεια των Σουρνουά και εφόσον ζητήθηκε έγκαιρα
ακολουθείται το «πρωτόκολλο» υποβολής ενστάσεων που περιλαμβάνει 2 επίπεδα.
ο

1 Επίπεδο: Με το αίτημα για υποβολή ένστασης ο υπεύθυνος διαιτησίας του
τουρνουά αποφασίζει επί τόπου για το αν το αίτημα γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται, με
βάση το διεθνές πρωτόκολλο του αθλήματος.
Όταν οι ενστάσεις απορρίπτονται από τον Τπεύθυνο Διαιτησίας, η ομάδα
τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο Εκατό Ευρώ (100€).
Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
ο

2 Επίπεδο: Εάν στο επίπεδο 1 η ένσταση απορριφθεί ή η αντίπαλη ομάδα δεν
συμφωνεί με την απόφαση, έχουμε την εκδίκαση στο επίπεδο 2
Η ένσταση εξετάζεται στο τέλος του αγώνα, έπειτα από επιβεβαίωση της
ένστασης στο φύλλο αγώνος στο τέλος του αγώνα. Η ένσταση πρέπει να
παρουσιάζεται γραπτώς στον Σεχνικό Τπεύθυνο του τουρνουά αμέσως μετά τη λήξη
του αγώνα και να συνοδεύεται από παράβολο ύψους Διακοσίων Ευρώ (200€). Η τελική
απόφαση πρέπει να δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης το
αργότερο 2 ώρες από την κατάθεση της ένστασης ή το αργότερο πριν την έναρξη των
παιχνιδιών που επηρεάζονται από το σχετικό αποτέλεσμα.
Eαν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται.
5.11. Σο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με μπάλες Beach Volley GALA, που είναι και η
επίσημη μπάλα Beach Volley όλων των διοργανώσεων Beach Volley 2016.
5.12. Ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι Κανονισμοί Παιδιάς του αθλήματος (FIVB Beach
Volleyball Rules 2013-2016).
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6. Πειθαρχικά θέματα
Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προβλέπονται
στο Κεφάλαιο VII (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού Παιδιάς, και του άρθρου 15
του εγκεκριμένου Κανονισμού Beach Volleyball της ΕΟΠΕ.
Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος, ασκείται από
τον Σεχνικό Τπεύθυνο, για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια
των αγώνων ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε
από τον Διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που μετέχει στο
Σουρνουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέχη.
Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής
κυρώσεις:
α) Αποκλεισμός από ένα σετ (επιβάλλεται από τους διαιτητές)
β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τους διαιτητές)
γ) Αποκλεισμός από την συνέχεια του Σουρνουά αν κρίνεται ότι, λόγω της
σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή θα συμβάλλει στην
εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων.
ε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή
Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού
Beach Volleyball της ΕΟΠΕ.
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την
διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών
και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Υθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν ή προσβάλλουν την εικόνα και το κύρος
της διοργάνωσης, αντιμετωπίζονται με αποβολή από την συνέχεια της Διοργάνωσης
με απόφαση της ΕΟΠΕ.
Ο 1ος Διαιτητής του αγώνα όταν διαπιστώσει ότι κάποια ομάδα αγωνίζεται με
παθητικό τρόπο, δηλαδή οι αθλητές της δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα,
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προχωρά σε παρατήρηση στους αθλητές της ομάδας αυτής. ε περίπτωση
επανάληψης της αγωνιστικής αυτής συμπεριφοράς, τότε ο 1ος Διαιτητής θα κάνει
δεύτερη προειδοποίηση. ε περίπτωση νέας επανάληψης ο αγώνας διακόπτεται σε
βάρος της ομάδας αυτής, κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 2-0 σετ και
30-00 πόντους, η ομάδα αποκλείεται από το Σουρνουά και από την συνέχεια του
Πρωταθλήματος και οι αθλητές παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή Beach
Volleyball της ΕΟΠΕ.
Ο 1ος Διαιτητής των αγώνων των Σουρνουά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να
γίνουν συστάσεις σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόμενους ή παρέχουν
προπονητικές οδηγίες (coaching), να κάνει συστάσεις στις ομάδες και τελικά να
διακόψει τον αγώνα εάν κρίνει ότι η παρέμβαση αυτή καθιστά αδύνατη την ομαλή
διεξαγωγή του.

7. Έπαθλα
τις νικήτριες ομάδες θα απονεμηθούν μετάλλια και κύπελλα.

8. Ντόπινγκ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε
διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε αθλητή /αθλήτρια
μετέχει στο Πρωτάθλημα. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάση τις σχετικές
διαδικασίες του Εθνικού υμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΚΑΝ) και της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). Αθλητής / αθλήτρια που κληθεί να
υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και αρνηθεί την διαδικασία, τιμωρείται με
αποκλεισμό από τα υπόλοιπα Σουρνουά, αφαίρεση επάθλου και παραπομπή στο
Διοικητικό υμβούλιο της ΕΟΠΕ.
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9. Γενικά
Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο Κανονισμό Beach
Volley της ΕΟΠΕ.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται
υπόψη τα ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια να
αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volley και το Διοικητικό υμβούλιο της ΕΟΠΕ.
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης συμπληρωματικής ειδικής προκήρυξης
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΦΙΛΛΕΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΔΕΡΗ
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