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1. ΔIΟΡΓΑΝΩΗ Σξ Παμελλήμιξ Ποχςάθλημα Beach Volley Παίδχμ - Κξοαρίδχμ 2016, διξογαμόμεςαι απϊ ςημ Δλλημική Ομξρπξμδία Πεςξρταίοιρηπ (ΔΟΠΔ), ρε
ρσμεογαρία με ςιπ Σξπικέπ Δπιςοξπέπ & Δμόρειπ ςηπ και Σξπικξϋπ σμδιξογαμχςέπ.
To ποχςάθλημα απξςελείςαι απϊ πεοιτεοειακά ςξσομξσά (regional) πξσ
διξογαμώμξμςαι ρε Πεοιτεοειακό επίπεδξ και σπό ςημ ξογαμχςική
εσθύμη ςχμ Δμώρεχμ / Σξπικώμ Δπιςοξπώμ ςηπ ΔΟΠΔ και 1 ςελικό.
Σξ ςελικό ςξσομξσά (final) θα διεναυθεί ρςιπ 29– 31 Ιξσλίξσ 2016,
ρςημ Αθήμα. Σα Πεοιτεοειακά ςξσομξσά regionals, ποέπει μα έυξσμ
ξλξκληοχθεί μέυοι 24 Ιξσλίξσ 2016.
1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ Αγϊοια και Κξοίςρια πξσ έυξσμ γεμμηθεί μεςά ςημ 1η Ιαμξσαοίξσ 2001 και αμήκξσμ ρςιπ καςηγξοίεπ:
1. Αθληςέπ πξσ καςέυξσμ ςημ Δλλημική Τπηκξϊςηςα
2. Αθληςέπ πξσ δεμ έυξσμ Δλλημική σπηκξϊςηςα και ρϋμτχμα με ςξσπ
Καμξμιρμξϋπ ςηπ FIVB, έυξσμ ραμ Αθληςική Ομξρπξμδία Ποξέλεσρηπ
(Federation of Origin) ςημ Δλλημική Ομξρπξμδία.
Για ςιπ διξογαμώρειπ Juniors Regional απαιςείςαι η ρςξιυειξθέςηρη ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ και ςχμ δύξ αθληςώμ πξσ απξςελξϋμ ςημ
ξμάδα χπ ποξωπϊθερη ρσμμεςξυήπ ρςξ ςξσομξσά ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πεοιτέοειαπ. Η Αγχμιρςική εμςξπιϊςηςα καςξυσοόμεςαι ρε έμα αθληςή απϊ
ςξμ ςϊπξ αγχμιρςικήπ δοαρςηοιξπξίηρηπ ςξσ, ϊπχπ ασςϊπ ποξκϋπςει απϊ
ςημ έδοα ςξσ εγγεγοαμμέμξσ ρςα Μηςοόα ςηπ ΔΟΠΔ (ή άλληπ Αθληςικήπ
Ομξρπξμδίαπ) χμαςείξσ ρςξ ξπξίξ σπήουε εμεογϊ δελςίξ ςημ πεοίξδξ
2015-2016.
Δμαλλακςικά, γίμεςαι απξδεκςή και η ΥΤΙΚΗ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ ξοιζόμεμη ραμ ςξμ ςόπξ καςξικίαπ μέρα ρςα όοια ςηπ Πεοιτέοειαπ πξσ διξογαμώμει ςξ ςξσομξσά και μπξοεί μα ποξκύφει από ξπξιξδήπξςε επίρημξ
έγγοατξ πξσ ποξρκξμίζει ξ αθληςήπ (Λξγαοιαρμό Κξιμήπ Ωτέλειαπ
κ.ξ.κ.) πξσ απξδεικμύει ςημ μόμιμη καςξικία ςξσ εμδιατεοξμέμξσ.
Αθληςήπ η αθλήςοια μπξοεί μα δηλόρει ρσμμεςξυή ρε ϊρα ςξσομξσά juniors regional επιθσμεί, αοκεί μα είμαι διξογαμόρειπ ςηπ ίδιαπ Έμχρηπ η
Σ.Δ. δεμ επιςοέπεςαι η ρσμμεςξυή ρε ςξσομξσά juniors regional διατξοεςικήπ Δμόρεχπ η T.E. ςημ ίδια αγχμιρςική πεοίξδξ.

1.2. ΔΓΓΡΑΥΔ Οι αθληςέπ / αθλήςοιεπ πξσ επιθσμξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ Παμελλήμιξ
ΔΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ Ποχςάθλημα Παίδχμ - Κξοαρίδχμ 2016, ποέπει μα είμαι κάςξυξι Δελςίξσ
Αθληςικήπ Ιδιϊςηςαπ Beach Volley, μα έυξσμ δηλαδή εγγοατεί ή αμαμεόρει ποξηγξσμέμχπ ςημ εγγοατή ςξσπ ρςξ Μηςοόξ Beach Volleyball ςηπ
ΔΟΠΔ για ςημ αγχμιρςική πεοίξδξ 2016.
Οι δηλόρειπ ρσμμεςξυήπ για ςα ςξσομξσά regional open και final θα γίμξμςαι δεκςέπ μϊμξ ρςη εγκεκοιμέμη τϊομα και θα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςημ τϊομα player’s commitment σπξγεγοαμμέμη. Η τϊομα ασςή καςαςίθεςαι άπαν ρςξ ποόςξ ςξσομξσά ρσμμεςξυήπ ςξσ αθληςή μέυοι
ςημ ποξηγξύμεμη Δεσςέοα ποιμ από κάθε Σξσομξσά και ώοα 14.00’,
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με ςξσπ ενήπ και μόμξμ ςοόπξσπ:
1. ςα γοατεία ςηπ Έμχρηπ / ΣΔ
2. Με ταν ρςημ Έμχρη / ΣΔ
3. Με email ρςημ Έμχρη / ΣΔ πξσ ρσμδιξογαμώμει ςξ Regional
Για ςιπ διξογαμώρειπ Juniors Regional ξι δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ και ξ
υοόμξπ σπξβξλήπ μπξοξύμ μα καθξοίζξμςαι διατξοεςικά από Καμξμιρμξύπ διξογάμχρηπ πξσ αμακξιμώμει η εκάρςξςε Έμχρη / Σξπική Δπιςοξπή ςηπ ΔΟΠΔ, με ρυεςική εμημέοχρη ςξσ Σμήμαςξπ Beach Volley
ςηπ ΔΟΠΔ
Κας’ εναίοερη, η Αίςηρη παοαλαμβάμεςαι με εκκοεμϊςηςεπ (παοάβξλξ,
ποχςϊςσπξ ιαςοικϊ πιρςξπξιηςικϊ), πξσ ΠΡΔΠΔΙ μα διεσθεςηθξϋμ ρςξμ
ςϊπξ ςηπ διξογάμχρηπ και ξπχρδήπξςε ποιμ ςημ Σευμική ϋρκεφη. ε
πεοίπςχρη πξσ η εκκοεμϊςηςα παοαμέμει (έρςχ και για έμαμ απϊ ςξσπ
δϋξ αθληςέπ), η ξμάδα δεμ θα γίμεςαι δεκςή ρςημ Σευμική ϋρκεφη και
θα απξκλείεςαι απϊ ςξ Σξσομξσά.
Κάθε αθληςήπ πξσ θα δηλόρει ρσμμεςξυή ρςξ Σελικϊ Σξσομξσά ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ θα καςαβάλει και ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΦΗ,
ϋφξσπ Πέμςε (5€). Σξ Παοάβξλξ καςαβάλλεςαι με ςημ καςάθερη ςηπ Δήλχρηπ σμμεςξυήπ και δεμ επιρςοέτεςαι ρε πεοίπςχρη απξυόοηρηπ /
αλλαγήπ αθληςή/ξμάδαπ. Για ςιπ διξογαμόρειπ Juniors Regional, ξι Δμόρειπ & ΣΔ, μπξοξϋμ μα καθξοίρξσμ, αμςίρςξιυα, παοάβξλξ ρσμμεςξυήπ
ρςα Σξσομξσά, με ρυεςική εμημέοχρη ςξσ Σμήμαςξπ Beach Volley ςηπ
ΔΟΠΔ.
Η Δήλχρη σμμεςξυήπ είμαι δερμεσςική. ε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ ποξρέλεσρηπ η Ομάδα θα ποέπει άμερα μα εμημεοόμει εγγοάτχπ ςημ Έμχρη ή
ΣΔ με παοάλληλη σπξυοέχρη ςηλετχμικήπ επιβεβαίχρηπ, ΠΡΙΝ απϊ ςημ
Σευμική ϋρκεφη ςξσ Ποξκοιμαςικξϋ Σξσομξσά (για ξμάδεπ πξσ μεςέυξσμ
ρε ασςϊ) ή ΠΡΙΝ ςημ Σευμική ϋρκεφη ςξσ Κσοίχπ Σαμπλϊ (για ξμάδεπ
main draw).
Ο Σευμικϊπ Τπεϋθσμξπ ςξσ Σξσομξσά μπξοεί μα ζηςήρει κάπξιξ
απξδεικςικϊ ρςξιυείξ για ςξμ έλεγυξ ςηπ ςασςξποξρχπίαπ (ςασςϊςηςα,
διαβαςήοιξ και λξιπά).
1.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ςξμ Σελικό ςξσομξσά ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ, πξσ είμαι κλειρςό ςξσοΦΗΜΑΣΙΜΟ μξσά, ρσμμεςέυξσμ δώδεκα (12) ξμάδεπ αμά Υύλξ. Ασςέπ απξςελξύΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛO FINAL μςαι:

Έχπ δέκα (10) ςξ αμώςεοξ ξμάδεπ Ποχςαθλήςοιεπ Δμώρεχμ ή
ΣΔ) ή όρεπ απαιςξύμςαι για ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ ςαμπλό θα καλστθξύμ με ξμάδεπ από Πεοιτεοειακά Ποχςαθλήμαςα Δμώρεχμ
& ΣΔ, αμάλξγα με ςξμ αοιθμό ρσμμεςξυώμ ρε ασςά, ή με Κάοςεπ
Δλεύθεοηπ σμμεςξυήπ (Wild cards). Κάοςα Δλεύθεοηπ σμμεςξυήπ μπξοξύμ μα δξθξύμ με ρυεςική απόταρη ςηπ ΔΟΠΔ, ΜΟΝΟ
ρε ξμάδεπ Δθμικξύ υεδιαρμξύ Αμάπςσνηπ πξσ, λϊγχ ρσμμεςξυήπ
ςξσπ ρε διεθμείπ διξογαμόρειπ αμάπςσνηπ, δεμ ήςαμ δσμαςϊμ μα
βοίρκξμςαι ρςιπ ποόςεπ θέρειπ ςηπ βαθμξλξγίαπ. Η απόταρη για
ςξμ καςαμεοιρμό ςχμ επιπλέξμ απαιςξύμεμχμ θέρεχμ για ςημ
ρσμπλήοχρη ςξσ ςαμπλό, αμήκει απξκλειρςικά ρςημ ΔΟΠΔ. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ρσμμεςξυή ρςξμ Σελικϊ απξςελεί η δήλχρη ρσμμεςξυήπ ςηπ ξμάδαπ εμό η ξμάδα θα ποέπει μα έυει ρσμμεςάρυει με ςημ ίδια ρϋμθερη ρε μια ςξσλάυιρςξμ πεοιτεοειακή διξογάμχρη

Η ςξπξθέςηρη ςχμ ξμάδχμ ρςξ Final, θα γίμει με βάρη ςημ πεοριμή
βαθμξλξγία ςξσ Final. ε πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ θα γίμει κλήοχρη.

Αλλαγή ρςημ ρϋμθερη ξμάδαπ δεμ επιςοέπεςαι ρςξμ Σελικϊ.
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2. ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ Σημ γεμική εσθϋμη ςηπ εϋοσθμηπ διεναγχγήπ ςξσ ςελικξϋ ςξσ ΠαμελλημίΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ξσ Ποχςαθλήμαςξπ Beach Volley Παίδχμ - Κξοαρίδχμ 2016, έυει η ΔΟΠΔ
και η Δκςελερςική Δπιςοξπή Beach Volley ασςήπ και για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ
ξοίζει έμαμ Σευμικϊ Τπεϋθσμξ. O Σευμικϊπ Τπεϋθσμξπ ςξσ ςελικξϋ Σξσομξσά ή ςα μέλη ςηπ Δκςελερςικήπ Δπιςοξπήπ beach volley ετϊρξμ παοεσοίρκξμςαι ρςημ διξογάμχρη είμαι εκποϊρχπξι ςηπ έμαμςι ϊρχμ μεςέυξσμ
ρςξσπ αγόμεπ με ξπξιαδήπξςε ιδιϊςηςα και έμαμςι ςοίςχμ Υσρικόμ και
Νξμικόμ Ποξρόπχμ και είμαι σπεϋθσμξι για κάθε θέμα πξσ έυει ρυέρη με
ςημ ξογάμχρη και ςημ αγχμιρςική ενέλινη ςξσ Σξσομξσά. Έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα ξοίζξσμ ςιπ όοεπ ςχμ αγόμχμ και μα αλλάζξσμ ςξ ποϊγοαμμα ϊςαμ σπάουει ιδιαίςεοξπ λϊγξπ (ςηλεξπςική μεςάδξρη, καιοικέπ ρσμθήκεπ).
ςα Σξσομξσά regionals, η Έμχρη / ΣΔ έυει ςημ ρυεςική εσθϋμη διξογάμχρηπ ςχμ Σξσομξσά.
Όλεπ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη Διξογάμχρη θα βοίρκξμςαι ρςξ επίρημξ site ςηπ ΔΟΠΔ (www.volleyball.gr) και ςχμ σπεσθϋμχμ Δμόρεχμ &
ΣΔ και ξι ξμάδεπ έυξσμ ςημ εσθϋμη για ςημ εμημέοχρή ςξσπ.
2.2. ΣΔΦΝΙΚΗ ΤΚΔΧΗ ε ημέοα και όοα πξσ θα ξοίζεςαι και θα κξιμξπξιείςαι απϊ ςημ ΔΟΠΔ ή
ςιπ σπεϋθσμεπ Δμόρειπ ΣΔ , θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι Σευμικέπ σρκέφειπ
Ποξκοιμαςικξϋ και Κσοίχπ Σαμπλϊ. Οι ξμάδεπ ξτείλξσμ μα πληοξτξοηθξϋμ ςιπ ακοιβείπ ημέοεπ και όοεπ διεναγχγήπ ςξσπ. Η ρσμμεςξυή ρςιπ
Σευμικέπ σρκέφειπ ςχμ αθληςόμ ςξσ Σξσομξσά είμαι σπξυοεχςική. ε
πεοίπςχρη μη ρσμμεςξυήπ ξμάδαπ ρςημ Σευμική ϋρκεφη ςξσ Κσοίχπ
Σαμπλϊ, ασςή απξκλείεςαι απϊ ςξ Σξσομξσά
Η Σευμική ϋρκεφη αματέοεςαι ρςα ακϊλξσθα θέμαςα:
1.
Οοιρςικϊπ πίμακαπ ρσμμεςξυόμ ρςξ Σξσομξσά.
2.
Σξπξθέςηρη ςχμ ξμάδχμ ρςξ Σαμπλϊ (Ranking).
3.
Αμακξίμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Σξσομξσά.
4.
Θέμαςα διαιςηρίαπ.
5.
Άλλεπ αμακξιμόρειπ πξσ ατξοξϋμ ςη διξογάμχρη.
2.3. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Σξ Σελικϊ ςξσομξσά θα διεναυθεί με ςξ ρϋρςημα ςχμ Ομίλχμ, ϊπξσ ξι
TOYΡΝΟΤΑ FINAL δόδεκα (12) ξμάδεπ θα υχοιρςξϋμ ρε ςέρρεοιπ (4) ξμίλξσπ ςχμ ςοιόμ
ξμάδχμ). Οι δϋξ (2) ποόςεπ ξμάδεπ ςηπ βαθμξλξγίαπ ςχμ ξμίλχμ θα
ποξκοιθξϋμ ρςιπ ξκςό (8) καλϋςεοεπ ξμάδεπ πξσ θα αγχμιρςξϋμ με ςξ
ρϋρςημα ςξσ ΜΟΝΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ (SINGLE ELIMINATION)). Η Δπιςοξπή
beach volley διαςηοεί ςξ δικαίχμα αλλαγήπ ςξσ αγχμιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ
διεναγχγήπ ςχμ ςελικόμ. Σα Σξσομξσά Regionals είμαι σπξυοεχςικό μα
διεναυθξύμ με ςξ ρύρςημα ςξσ διπλξύ απξκλειρμξύ.
Όλξι ξι αγόμεπ ςξσ Παμελλήμιξσ Ποχςαθλήμαςξπ Beach Volley Παίδχμ Κξοαρίδχμ 2016 θα διεναυθξϋμ με ςξσπ ιρυϋξμςεπ καμξμιρμξϋπ Παιδιάπ
ςξσ αθλήμαςξπ (FIVB Official Beach Volleyball Rules 2014-2017).
Όλξι ξι αγόμεπ ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ θα διεναυθξϋμ με ρϋρςημα σμευξϋπ
Καςαγοατήπ Πϊμςχμ (Rally Scoring System), ϊπξσ δεμ σπάουξσμ αλλαγέπ
και κάθε τάρη απξδίδει πϊμςξ.
Οι αγώμεπ θα διενάγξμςαι ρςα δύξ (2) μικητόοα ρες. Σα δσξ ποώςα
ρες θα διενάγξμςαι ρςξσπ είκξρι έμα (21) πόμςξσπ ςξ κάθε έμα. Σξ ςοίςξ και καθξοιρςικό ρες θα διενάγεςαι με ςξ ίδιξ ρύρςημα ρςξσπ δεκαπέμςε (15) πόμςξσπ. Όλα ςα ρες ςελειώμξσμ με διατξοά δύξ (2) πόμςχμ υχοίπ όοιξ (μεςά ςα 21 και 15 αμςίρςξιυα). Οι καμξμιρμξί ασςξί
είμαι σπξυοεχςικξί και για όλα ςα Σξσομξσά Regionals.
Μεςά απϊ κάθε επςά (7) ρσμξλικά πϊμςξσπ (ρςα δϋξ ποόςα ρες ςχμ 21
πϊμςχμ) και μεςά απϊ κάθε πέμςε (5) ρσμξλικά πϊμςξσπ (ρςξ ρες ςχμ 15
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γόμ ςχμ γηπέδχμ δεμ θα γίμεςαι διακξπή ρςξμ αγόμα και ξι ξμάδεπ ποέπει μα αλλάζξσμ γήπεδξ υχοίπ καθσρςέοηρη.
Κάθε ξμάδα έυει ςξ δικαίχμα για έμα (1) ςάιμ-άξσς ρε κάθε ρες, διάοκειαπ ςοιάμςα δεσςεοξλέπςχμ (30"). Σξ ςάιμ-άξσς μπξοεί μα ζηςηθεί απϊ
ξπξιξμδήπξςε απϊ ςξσπ δσξ αθληςέπ/αθλήςοιεπ. Έμα ςευμικϊ ςάιμ-άξσς,
διάοκειαπ ςοιάμςα δεσςεοξλέπςχμ (30"), δίμεςαι ρςα 2 ποόςα ρες ϊςαμ
ρσμπληοχθξϋμ 21 ρσμξλικά πϊμςξι. Μεςανϋ ςχμ ρες σπάουει διάλειμμα
εμϊπ λεπςξϋ (1').
Κάθε ξμάδα μπξοεί μα δόρει μέυοι ςέρρεοιπ (4) αγόμεπ ςημ ημέοα εκςϊπ
αμ σπάουει διατξοεςική απϊταρη ςξσ Σευμικξϋ Τπεσθϋμξσ για ειδικξϋπ
λϊγξσπ (καιοϊπ, αμχςέοα βία,κλπ). Κάθε αγόμαπ ποέπει μα απέυει απϊ
ςξμ επϊμεμξ ςξσλάυιρςξμ ραοάμςα πέμςε (45΄) λεπςά.
Ο Σευμικϊπ Τπεϋθσμξπ μπξοεί μα απξταρίρει για διακξπή ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ρε πεοίπςχρη πξσ ξι καιοικέπ ή άλλεπ ρσμθήκεπ δεμ επιςοέπξσμ
ςημ ξμαλή διεναγχγή ςξσ Σξσομξσά.
2.4. ΔΜΥΑΝΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ Οι αθληςέπ και ξι αθλήςοιεπ ποέπει μα τξοξϋμ ξμξιϊμξοτεπ και ξμξιϊυοχμεπ εμταμίρειπ πξσ απξςελξϋμςαι απϊ ρξοςπ για ςξσπ άμδοεπ και
μαγιϊ για ςιπ γσμαίκεπ.
Αγχμιρςική εμτάμιρη (ςξp) δίμεςαι απϊ ςξμ διξογαμχςή μϊμξ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Κσοίχπ Σαμπλϊ ςξσ ςελικξϋ ςξσομξσά final.
ε κάθε πεοίπςχρη δεμ επηοεάζεςαι ξ ςοϊπξπ ποξβξλήπ ςχμ υξοηγόμ
ςχμ αθληςόμ ρε καπέλα, πεοιβοαυιϊμια και λξιπά ανερξσάο
(ποξδιαγοατέπ FIVB). Ο ρσμξλικϊπ υόοξπ ποξβξλήπ ςχμ υξοηγόμ ρςα
ρξοςπ και μαγιϊ ςχμ αθληςόμ/αθληςοιόμ ξοίζεςαι ρςα 300 cm2.
Πεοιξοιρμϊπ σπάουει ρε διατήμιρη ποξψϊμςχμ αμςαγχμιρςικόμ με ασςά
ςξσ Βαρικξϋ Φξοηγξϋ ςηπ διξογάμχρηπ (αμαφσκςικϊ, ςράψ, ιρξςξμικϊ,
μεοϊ) και ρε διατήμιρη πξσ αμςιςίθεςαι ρςιπ γεμικϊςεοεπ απαγξοεϋρειπ
διατημίρεχμ ρε αθληςικά γεγξμϊςα (ςριγάοα, αλκξξλξϋυα πξςά κλπ).
Απαγξοεϋεςαι οηςά η ποξβξλή ρςιπ εμταμίρειπ και ρςα ποξβλεπϊμεμα
ανερξσάο ςχμ αθληςόμ/αθληςοιόμ μημσμάςχμ θοηρκεσςικξϋ ή πξλιςικξϋ
υαοακςήοα.
ε κάθε πεοίπςχρη ξι ξπξιερδήπξςε διατημίρειπ ή ποξβξλέπ ρημάςχμ
πξσ βοίρκξμςαι ρςιπ εμταμίρειπ ςχμ αθληςόμ θα ποέπει μα είμαι ρϋμτχμεπ με ςιπ παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ και μα εγκοίμξμςαι απϊ ςξμ Σευμικϊ
Τπεϋθσμξ ρςημ Σευμική ϋρκεφη. Ποξβξλή ρημάςχμ για ςα ξπξία δεμ
έυει ςηοηθεί η ποξβλεπϊμεμη διαδικαρία, εμδέυεςαι μα απξςελέρει αιςία
απξκλειρμξϋ ςξσ αθληςή ή ςηπ ξμάδαπ απϊ ςξμ Σευμικϊ Τπεϋθσμξ. Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η διατήμιρη μπξοεί μα είμαι είςε ξμαδική είςε αςξμική, διαςηοξσμέμξσ ϊμχπ ςξσ ϊοξσ πεοί ξμξιξμξοτίαπ ρςημ εμτάμιρη (πυ ίδιξ
ρϊοςπ/μαγιϊ με διατξοεςική διατήμιρη για κάθε αθληςή).
Η διατήμιρη ποξψϊμςχμ μπξοεί μα γίμεςαι μϊμξ ρςιπ εμταμίρειπ ςχμ
αθληςόμ, και ξι ξμάδεπ θα αματέοξμςαι με ςα ξμϊμαςα ςχμ αθληςόμ πξσ
ςιπ απξςελξϋμ.
Για κάθε επίλσρη έμρςαρηπ για κακή εταομξγή ςχμ Καμξμιρμόμ Παιδιάπ,
πξσ σπξβάλλεςαι καςά ςημ διάοκεια ςχμ Σξσομξσά και ετϊρξμ ζηςήθηκε
έγκαιοα ακξλξσθείςαι ςξ «ποχςϊκξλλξ» σπξβξλήπ εμρςάρεχμ πξσ πεοιλαμβάμει 2 επίπεδα.
1ξ Δπίπεδξ: Με ςξ αίςημα για σπξβξλή έμρςαρηπ ξ σπεϋθσμξπ διαιςηρίαπ
ςξσ ςξσομξσά απξταρίζει επί ςϊπξσ για ςξ αμ ςξ αίςημα γίμεςαι δεκςϊ ή
απξοοίπςεςαι, με βάρη ςξ διεθμέπ ποχςϊκξλλξ ςξσ αθλήμαςξπ.
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2.5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ

Όςαμ ξι εμρςάρειπ απξοοίπςξμςαι απϊ ςξμ Τπεϋθσμξ Διαιςηρίαπ, η ξμάδα
ςιμχοείςαι με υοημαςικϊ ποϊρςιμξ 100€.
Δάμ ςξ αίςημα γίμει δεκςϊ δεμ επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ.
2ξ Δπίπεδξ: Δάμ ρςξ επίπεδξ 1 η έμρςαρη απξοοιτθεί ή η αμςίπαλη ξμάδα δε ρσμτχμεί με ςημ απϊταρη, έυξσμε ςημ εκδίκαρη ρςξ επίπεδξ 2
Η έμρςαρη ενεςάζεςαι ρςξ ςέλξπ ςξσ αγόμα, έπειςα απϊ επιβεβαίχρη ςηπ
έμρςαρηπ ρςξ τϋλλξ αγόμξπ ρςξ ςέλξπ ςξσ παιυμιδιξϋ. Η έμρςαρη ποέπει
μα παοξσριάζεςαι γοαπςόπ ρςξμ Σευμικϊ Τπεϋθσμξ ςξσ ςξσομξσά αμέρχπ
μεςά ςη λήνη ςξσ παιυμιδιξϋ και μα ρσμξδεϋεςαι απϊ παοάβξλξ ϋφξσπ
200€. Η ςελική απϊταρη ποέπει μα δξθεί απϊ ςημ Οογαμχςική Δπιςοξπή
ςηπ Διξογάμχρηπ ςξ αογϊςεοξ 2 όοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ ή
ςξ αογϊςεοξ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ παιυμιδιόμ πξσ επηοεάζξμςαι απϊ ςξ
ρυεςικϊ απξςέλερμα.
Eαμ η έμρςαρη γίμει δεκςή ςξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι.

2.6. ΔΠΑΘΛΑ

ςξμ Σελικϊ, απϊ ςξ ξπξίξ θα αμακηοσυθξϋμ ξι Ποχςαθλήςοιεπ ξμάδεπ
Παίδχμ - Κξοαρίδχμ Beach Volley 2016, (1η, 2η, 3η), θα απξμεμηθξϋμ
υοσρϊ, αογσοϊ και υάλκιμξ μεςάλλιξ αμςίρςξιυα.
Οι αθληςέπ πξσ καςαλαμβάμξσμ ςημ 1η , 2η θέρη και 3η θέρη, μεςέυξσμ
σπξυοεχςικά ρςημ διαδικαρία απξμξμήπ ςχμ επάθλχμ, ρϋμτχμα με ςιπ
ξδηγίεπ ςξσ Σευμικξϋ Τπεσθϋμξσ και τξοόμςαπ ςημ επίρημη ταμέλα ςξσ
Σξσομξσά. ε πεοίπςχρη άομηρηπ κάπξιξσ αθληςή μα ρσμμεςάρυει ρςη
διαδικαρία ασςή, παοαπέμπεςαι ρςημ Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.

3. ΠΔΙΘΑΡΦΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Για ςημ αμςιμεςόπιρη Πειθαουικόμ θεμάςχμ εταομϊζξμςαι ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ Κετάλαιξ VII (Πειθαουικϊ Δίκαιξ) ςξσ Καμξμιρμξϋ Παιδιάπ, και
ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Καμξμιρμξϋ Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.
Η πειθαουική διαδικαρία καςά ςημ διάοκεια ςχμ ςξσομξσά open & final
ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ αρκείςαι απϊ ςξμ Σευμικϊ Τπεϋθσμξ, για κάθε πειθαουικϊ παοάπςχμα πξσ έγιμε καςά ςημ διάοκεια ςχμ αγόμχμ ή διαπιρςόθηκε καςά ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ ή αματέοθηκε απϊ ςξμ
Διαιςηςή ςξσ αγόμα ή καςαγγέλθηκε εγγοάτχπ απϊ αθληςή πξσ μεςέυει
ρςξ Σξσομξσά ή απϊ άλλα σπεϋθσμα για ςη διεναγχγή ςηπ διξογάμχρηπ
ρςελέυη.
Για κάθε πεοίπςχρη παοαπςχμάςχμ, μπξοξϋμ μα επιβάλλξμςαι ξι ενήπ
κσοόρειπ:
α) Απξκλειρμϊπ απϊ έμα ρες (επιβάλλεςαι απϊ ςξσπ διαιςηςέπ)
β) Απξκλειρμϊπ απϊ έμαμ αγόμα (επιβάλλεςαι απϊ ςξσπ διαιςηςέπ)
γ) Απξκλειρμϊπ απϊ ςημ ρσμέυεια ςξσ Σξσομξσά αμ κοίμεςαι ϊςι, λϊγχ
ςηπ ρξβαοϊςηςαπ ςξσ παοαπςόμαςξπ η απξμάκοσμρη ςξσ αθληςή θα ρσμβάλλει ρςημ εϋοσθμη διεναγχγή ςχμ αγόμχμ.
ε ασςή ςημ πεοίπςχρη η σπϊθερη παοαπέμπεςαι ρςημ Δικαρςική Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ και εταομϊζξμςαι αμαλξγικά ξι διαςάνειπ
ςξσ Καμξμιρμξϋ Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.
Η Δπιςοξπή έυει δικαίχμα μα ρσμβξσλεσςεί ξπξιξδήπξςε σλικϊ ετϊρξμ
ςημ διεσκξλϋμει ρςξ έογξ ςηπ, ϊπχπ βίμςεξ ςηλεϊοαρηπ, τχςξγοατίεπ,
μαοςσοίεπ αθληςόμ και ξςιδήπξςε άλλξ κοίμει απαοαίςηςξ για ςημ εκδίκαρη ςηπ σπϊθερηπ.
Υθξοά σλικξϋ ή εμέογειεπ πξσ θίγξσμ ή ποξρβάλλξσμ ςημ εικϊμα και ςξ
κϋοξπ ςηπ διξογάμχρηπ, αμςιμεςχπίζξμςαι με απξβξλή απϊ ςημ ρσμέυεια
ςξσ Σξσομξσά απϊ ςξμ Σευμικϊ Τπεϋθσμξ ή με απξβξλή απϊ ςημ ρσμέυεια
ςηπ Διξογάμχρηπ με απϊταρη ςηπ ΔΟΠΔ. Αθληςήπ πξσ έυει απξβληθεί
απϊ Σξσομξσά δεμ κεοδίζει βαθμξϋπ ρςημ καςάςανη.
Ο Α΄ Διαιςηςήπ ςξσ αγόμα ϊςαμ διαπιρςόρει ϊςι κάπξια ξμάδα αγχμίζεςαι
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με παθηςικϊ ςοϊπξ, δηλαδή ξι αθληςέπ ςηπ δεμ ρσμμεςέυξσμ εμεογά
ρςξμ αγόμα, κάμει παοαςήοηρη ρςξσπ αθληςέπ ςηπ ξμάδαπ ασςήπ. ε
πεοίπςχρη επαμάληφηπ ςηπ αγχμιρςικήπ ασςήπ ρσμπεοιτξοάπ, ςϊςε ξ
Α΄ Διαιςηςήπ θα κάμει δεϋςεοη ποξειδξπξίηρη. ε πεοίπςχρη μέαπ επαμάληφηπ ξ αγόμαπ διακϊπςεςαι ρε βάοξπ ςηπ ξμάδαπ ασςήπ, καςξυσοόμεςαι σπέο ςηπ αμςίπαληπ ξμάδαπ με 2-0 ρες και 42-00 πόντους, η ομάδα
απξκλείεςαι απϊ ςξ Σξσομξσά και απϊ ςημ ρσμέυεια ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ
και ξι αθληςέπ παοαπέμπξμςαι ρςημ Δικαρςική Δπιςοξπή Beach
Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ. Ο Α΄ Διαιςηςήπ ςχμ αγόμχμ ςχμ Σξσομξσά έυει ςξ
δικαίχμα μα ζηςήρει μα γίμξσμ ρσρςάρειπ ρε θεαςέπ πξσ παοεμξυλξϋμ
ςξσπ αγχμιζϊμεμξσπ ή παοέυξσμ ποξπξμηςικέπ ξδηγίεπ (coaching), μα
κάμει ρσρςάρειπ ρςιπ ξμάδεπ και ςελικά μα διακϊφει ςξμ αγόμα εάμ κοίμει ϊςι η παοέμβαρη ασςή καθιρςά αδϋμαςη ςημ ξμαλή διεναγχγή ςξσ.
4. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ε όλα ςα Σξσομξσά ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ - θα υοηριμξπξιείςαι σπξυοεχςικά η μπάλα Beach Volley GALA, πξσ είμαι και η επίρημη μπάλα
Beach Volley όλχμ ςχμ διξογαμώρεχμ Beach Volley 2016.
Δπιμέοξσπ ϊοξι για κάθε Σξσομξσά ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ θα αμακξιμόμξμςαι απϊ ςημ ΔΟΠΔ ρςξσπ Καμξμιρμξϋπ Διξογάμχρήπ ςξσ (Event Regulations).
5. ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΣΡΟΛ Η Δλλημική Ομξρπξμδία Πεςξρταίοιρηπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα σπξβάλλει ρε διαδικαρία Δλέγυξσ Νςϊπιμγκ (Doping Control) ξπξιξμδήπξςε
αθληςή/αθλήςοια μεςέυει ρςo Ποχςάθλημα. Ο έλεγυξπ ασςϊπ θα γίμεςαι
με βάρη ςιπ ρυεςικέπ διαδικαρίεπ ςξσ Δθμικξϋ σμβξσλίξσ Καςαπξλέμηρηπ Νςϊπιμγκ (ΔΚΑΝ) και ςηπ Διεθμξϋπ Ομξρπξμδίαπ Πεςξρταίοιρηπ
(FIVB). Αθληςήπ/αθλήςοια πξσ κληθεί μα σπξβληθεί ρε Νςϊπιμγκ Κξμςοϊλ και αομηθεί ςημ διαδικαρία, ςιμχοείςαι με απξκλειρμϊ απϊ ςα
σπϊλξιπα Σξσομξσά, αταίοερη επάθλξσ και παοαπξμπή ρςξ Διξικηςικϊ
σμβξϋλιξ ςηπ ΔΟΠΔ.
6. ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΣΙΚΔ Η Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ είμαι απξκλειρςικά αομϊδια μα
ΟΜΑΔΔ Δ απξταρίζει για θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςιπ Δθμικέπ ξμάδεπ ςηπ υόοαπ μαπ
ΔΙΔΘΝΔΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΔΙ ρε διεθμείπ διξογαμόρειπ. Αθληςέπ/αθλήςοιεπ πξσ ςιμχοήθηκαμ καςά
ςημ διάοκεια ςξσ Παμελλημίξσ Ποχςαθλήμαςξπ με απξβξλή απϊ
ξλϊκληοξ αγόμα, δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςιπ Ομάδεπ ασςέπ.

7. ΓΔΝΙΚΑ Οι αθληςέπ και αθλήςοιεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ Ποχςάθλημα είμαι σπξυοεχμέμξι μα ακξλξσθξϋμ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξμ εγκεκοιμέμξ Καμξμιρμϊ Beach Volley ςηπ ΔΟΠΔ.
Για ξςιδήπξςε δεμ ποξβλέπεςαι ρςημ παοξϋρα Ποξκήοσνη, λαμβάμξμςαι
σπϊφη ςα ιρυϋξμςα ρςιπ διεθμείπ διξογαμόρειπ ςξσ αθλήμαςξπ εμό αομϊδια μα απξταρίρει είμαι η Δπιςοξπή Beach Volley και ςξ Διξικηςικϊ
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σμβξϋλιξ ςηπ ΔΟΠΔ.
Η ΔΟΠΔ διαςηοεί ςξ δικαίχμα έκδξρηπ ρσμπληοχμαςικήπ ειδικήπ ποξκήοσνηπ ετϊρξμ ασςϊ κοιθεί αμαγκαίξ.
Για ςημ Δ.Ο.ΠΔ.
O ΠΡΟΔΔΡΟ
ΑΦΙΛΛΔΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΔΔΡΗ
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ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL
ΠΑΙΓΩΝ– ΚΟΡΑΙΓΩΝ 2016
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ REGIONAL
ΣΑΜΠΛΟ 12 ΟΜΑΓΩΝ REGIONAL
Θέση

Ομάδα

Αθλητής

1η

120

60

2η

100

50

3η - 4η

90

45

5η - 6η

80

40

7η– 8η

70

35

9η - 12η

60

30

επόμενη

50

25

επόμενη

40

20

επόμενη

30

15

επόμενη

20

10

επόμενη

10

5
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ΣΑΜΠΛΟ 12 ΟΜΑΓΩΝ FINAL
Θέση

Ομάδα

Αθλητής

1η

240

120

2η

200

100

3η - 4η

180

90

5η - 8η

150

80

9η– 12η

120

60
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Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Beach Volley Παίδων - Κοραζίδων 2016
Ταμπλό Ομίλων
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