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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

BEACH VOLLEYBALL «ELITE SERIES» 2021-2022 

 

 

 

Αθήνα 11.11.2021           

Α.Π. 4816 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Η σειρά διοργανώσεων Beach Volleyball με την ονομασία «ELITE SERIES» 2021-2022 

θα λάβει χώρα το διάστημα από την δημοσιοποίηση της παρούσης προκήρυξης και 

έως το τέλος Απριλίου 2022. 

Οι διοργανώσεις ELITE SERIES είναι «ωματειακού Φαρακτήρα» με την έννοια ότι οι 

ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να εκπροσωπούν Πιστοποιημένους Υορείς όπως 

θα δηλωθούν με την εγγραφή των αθλητών στο ειδικό μητρώο των ELITE SERIES. 

Οι Υορείς που θα συμμετέχουν στα ELITE SERIES θα πρέπει να υποβάλλουν 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ στην ειδική φόρμα και στην συνέχεια να εντάξουν στον 

θεσμό όσες διοργανώσεις επιθυμούν, εφόσον οι διοργανώσεις πληρούν τις 

συγκεκριμένες οργανωτικές προδιαγραφές (ΤΝΗΜΜΕΝΟ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ELITE SERIES). 

Οι κατηγορίες διεξαγωγής των ELITE SERIES μπορεί να είναι Ανδρών, Γυναικών, 

Μεικτού ή με ηλικιακό περιορισμό (Juniors). 

Η σειρά θα ολοκληρωθεί για κάθε κατηγορία με τελικό τουρνουά τον Απρίλιο του 

2022 στο οποίο οι συμμετέχοντες Υορείς θα συμμετέχουν με τις ομάδες που 

βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του κάθε Υορέα. Για το τουρνουά 

ELITE FINAL (για κάθε κατηγορία) θα ανακοινωθούν σύντομα η ημερομηνία, ο 

Υορέας διεξαγωγής καθώς και οι αναλυτικοί όροι στους ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ELITE FINAL.  

   

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΦΉ 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΥΟΡΕΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στα ELITE SERIES έχουν οι Υορείς που ανήκουν σε μία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

Α. Αθλητικοί ύλλογοι μέλη της ΕΟΠΕ 
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Β. Πιστοποιημένοι Υορείς για το άθλημα του Beach Volleyball. 

Κάθε Υορέας καταβάλει και παράβολο €100 άπαξ με την δήλωση συμμετοχής του 

στον θεσμό (Λογαριασμός ΕΟΠΕ GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 σε Σράπεζα 

Πειραιώς). 

Οι Υορείς μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά την διάρκεια εξέλιξης του θεσμού 

και έως 30 Ιανουαρίου 2022 το αργότερο, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στο ELITE FINAL.   

Για την ένταξη νέων διοργανώσεων του Υορέα στα ELITE SERIES θα πρέπει 

γνωστοποιείται το αίτημα έως 10 ημέρες πριν την υλοποίηση της διοργάνωσης, με 

τελευταία ημερομηνία για αιτήματα ένταξης την 30η Ιανουαρίου 2022.  

Σην ίδια ημέρα δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία (1) 

διοργάνωση ELITE στον ίδιο νομό με εξαίρεση την Αττική που ο αριθμός αυξάνεται 

σε δύο (2) και σε περίπτωση περισσότερων αιτημάτων για την ίδια ημερομηνία θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Ο μέγιστος αριθμός διοργανώσεων που μπορεί να εντάξει ένας Υορέας στα ELITE 

SERIES είναι έξι (6) συνολικά, με εξαίρεση το ELITE FINAL που δεν προσμετρείται σε 

αυτές.      

 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ 

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν θα πρέπει να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Beach 

Volley ELITE, δηλώνοντας τον Υορέα που εκπροσωπούν και καταβάλλοντας 

παράβολο €5 άπαξ με την εγγραφή τους. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή στο 

μητρώο ELITE, δεν θα αναγνωρίζεται η δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε 

διοργάνωση ELITE SERIES. Η καταβολή του παραβόλου μπορεί να γίνει: 

α) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό και ανέβασμα του αρχείου στο Μητρώο 

Elite Series (τυχόν τραπεζικά έξοδα θα πρέπει να επιβαρύνουν τον καταθέτη) σε 

λογαριασμό ΕΟΠΕ GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 Σράπεζα Πειραιώς. 

β) μέσω του Υορέα που εκπροσωπούν, ο οποίος και θα τα καταβάλει στην ΕΟΠΕ    

Μία ομάδα για να μπορεί να συμμετέχει στα ELITE SERIES πρέπει και οι δύο αθλητές 

που την αποτελούν να έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο ELITE SERIES και να 

ανήκουν στον ίδιο Υορέα (για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο των ELITE 

SERIES 2021-2022). 

Κάθε αθλητής μπορεί να κάνει εντός της περιόδου των ELITE SERIES έως 1 αλλαγή 

Υορέα που εκπροσωπεί, δηλώνοντας το εγγράφως στην ΕΟΠΕ 

(bvregistration@volleyball.gr).  

Κάθε ομάδα για να δικαιούται συμμετοχή στο ELITE FINAL εκπροσωπώντας 

συγκεκριμένο Υορέα θα πρέπει να έχει αγωνιστεί με την σύνθεση αυτή τουλάχιστον 



 

 

 
 

 3 

 

σε 2 διοργανώσεις ELITE SERIES (εξαιρούνται ενδεχόμενες Wild Card από τον όρο 

αυτό). 

 

3. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην κάθε διοργάνωση ELITE SERIES  γίνεται απευθείας 

στον Διοργανωτή και με τον τρόπο και τις προθεσμίες που καθορίζονται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης, ενώ το παράβολο συμμετοχής καταβάλλεται απευθείας 

στον Διοργανωτή.  

Μοναδική προϋπόθεση οι αθλητές που αποτελούν την ομάδα θα είναι και οι δύο 

εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ELITE SERIES και να ανήκουν στον ίδιο Υορέα (με 

εξαίρεση τις αλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 2).   

  

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΝΟΤΑ  

Κάθε τουρνουά που εντάσσεται στην σειρά των ELITE SERIES αποτελεί ανεξάρτητη 

διοργάνωση του Υορέα ο οποίος και δεσμεύεται για την τήρηση των προδιαγραφών 

τις οποίες και έχει αποδεχθεί με την Δήλωση υμμετοχής του στον θεσμό. 

Κάθε Υορέας διεξαγωγής οφείλει να ορίσει Αγωνιστικό Τπεύθυνο ο οποίος και θα 

αποφασίζει για το αγωνιστικό σύστημα, το πρόγραμμα των αγώνων, και θα έχει την 

ευθύνη για την σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων και την εύρυθμη ροή του 

προγράμματος. 

Σο αγωνιστικό σύστημα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα αναγνωρισμένα 

συστήματα (Pools, Double Elimination, Single Elimination κλπ) και μπορεί ο 

Τπεύθυνος Αγωνιστικού να το αποφασίσει κατά βούληση. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ELITE SERIES 

Για τον καλύτερο συντονισμό και αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων των τουρνουά 

ELITE SERIES, ορίζεται ως δικαιοδοτικό όργανο «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ELITE 

SERIES» αποτελούμενη από 3 άτομα με εμπειρία σε θέματα διοργανώσεων Beach 

Volley, Κανονισμών και Διαιτησίας, αλλά και Πειθαρχικών διαδικασιών. Σο όργανο 

αυτό θα αποφαίνεται και θα γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις 

διοργανώσεις ELITE, τυχόν ενστάσεις, διευκρινήσεις, αιτήματα, επικύρωση 

αποτελεσμάτων, καθώς και επιβολή κυρώσεων όπου το προβλέπει το Πειθαρχικό 

δίκαιο.  

Σο όργανο αυτό, προκειμένου για την πιο αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

του μπορεί να λαμβάνει υπόψη του όλους του Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς 

του αθλήματος, εγκυκλίους, κείμενα οδηγιών και επίσημα έντυπα που βρίσκονται σε 

ισχύ κατά την διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του.      
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6. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Oι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ στους δεκαπέντε (15) πόντους 

και tie-break στους έντεκα (11) πόντους.  Όλα τα σετ τελειώνουν με διαφορά δύο (2) 

πόντων χωρίς όριο.  

Οι αγώνες διεξάγονται με έναν (1) διαιτητή πλην ημιτελικών και τελικών που μπορεί 

να διεξάγονται με δύο. ε όλους τους αγώνες θα υπάρχει γραμματεία που θα 

κρατάει το σκορ και στο τέλος του αγώνα θα συμπληρώνεται ένα ειδικό Υύλλο 

Αγώνος (βλέπε συνημμένο «Υύλλο Αγώνος Elite Series» όπου θα αναγράφεται το 

τελικό σκορ των σετ και του αγώνα καθώς και η νικήτρια ομάδα και θα υπογράφεται 

από τους αθλητές και τον διαιτητή. 

Μαζί με τα ονόματα των αθλητών στο Υ.Α. θα αναγράφεται και ο Υορέας που 

εκπροσωπούν.  

 

7. ΣΕΛΙΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΆ (ELITE FINAL) 

το τελικό τουρνουά θα συμμετέχουν οι ανώτερες βαθμολογικά ομάδες του κάθε 

Υορέα που συμμετέχει στα ELITE SERIES. Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τον 

συνολικό αριθμό των Υορέων που θα συμμετέχουν στον θεσμό των ELITE SERIES.   

Για το ELITE FINAL θα εκδοθούν οι Κανονισμοί Διοργάνωσης που θα περιγράφουν 

τους οργανωτικούς και αγωνιστικούς όρους καθώς και ο αριθμός των Wild Card που 

δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις τέσσερεις (4). 

ε περίπτωση που ο αριθμός των Υορέων που συμμετέχουν είναι μεγάλος, ενδέχεται 

να προηγηθεί ημι-τελική φάση με 2 ή παραπάνω διοργανώσεις, προκειμένου να 

προκριθεί ο ζητούμενος αριθμός Υορέων στο ELITE FINAL, διαδικασία για την οποία 

θα εκδοθεί συμπληρωματική προκήρυξη μετά την λήξη συμμετοχής των Υορέων.          

 

8. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΟΡΕΩΝ 

ε κάθε τουρνουά με βάση την τελική κατάταξη θα υπάρχει βαθμολογία σύμφωνα 

με τον ακόλουθο πίνακα (ατομική βαθμολογία, διπλασιάζεται για την ομάδα): 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ELITE 

(Ατομική) 

Θέση  Αθλητής/τρια 

1η  160 

Επόμενη  120 
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Η ανωτέρω βαθμολογία της ομάδος θα προσμετρείται στην ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΟΡΕΑ. 

Με βάση την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΟΡΕΑ θα προκύψει η πρόκριση των ομάδων που θα 

συμμετέχουν στο ELITE FINAL εκπροσωπώντας τον κάθε Υορέα. 

Από το ELITE FINAL θα προκύψει η ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΥΟΡΕΩΝ και τα σχετικά 

οφέλη και επιβραβεύσεις που προβλέπονται από τον θεσμό.          

 

9. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΕ 

9.1 ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΕ Ε ΟΜΑΔΕ 

Ο Διοργανωτής σε μία διοργάνωση ELITE μπορεί να βάλει χρηματικά έπαθλα όπως 

το επιθυμεί ή άλλα έπαθλα σε είδος, όπως θα αναφέρονται στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσης. 

χετικά με άλλες παροχές που θέλει να προσφέρει στους συμμετέχοντες (ενδεικτικά 

αναφέρονται ως παροχές: νερά, ρουχισμός, διατροφή, διαμονή, κάλυψη τοπικής ή/και 

Πανελλήνιας μετακίνησης κλπ) αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης.   

το ELITE FINAL θα υπάρχουν χρηματικά έπαθλα και δώρα για τις ομάδες που θα 

ανακοινωθούν στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 

9.1 ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΕ Ε ΥΟΡΕΙ 

Οι Υορείς που θα λάβουν τις 3 πρώτες θέσεις της ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΥΟΡΕΩΝ 

για κάθε κατηγορία, θα λάβουν ως έπαθλο αγωνιστικό εξοπλισμό (μπάλες, φιλέ, 

scoreboard). 

Επίσης όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο ELITE FINAL θα δικαιούνται 1 WILD 

CARD για ομάδα που εκπροσωπεί τον Υορέα στις επίσημες διοργανώσεις του 2022 

Επόμενη  100 

Εεπόμενη  80 

Επόμενη  60 

Επόμενη*  40 

Επόμενη*  20 

Επόμενη*  10 

* Από την θέση 13 και κάτω η 

βαθμολογία θα είναι ενιαία 
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(Πανελλήνια Πρωταθλήματα, διοργανώσεις Masters & Open). Για την χρήση του 

δικαιώματος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΟΡΕΩΝ. Φρήση του προνομίου μπορεί να γίνει μόνο για ομάδες που συμμετείχαν 

στα ELITE SERIES και σύμφωνα με την σειρά κατάταξης τους στην βαθμολογία του 

Υορέα.    

 

10. ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο 

Κεφάλαιο VII (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού Παιδιάς, και του άρθρου 15 του 

εγκεκριμένου Κανονισμού Beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ.  

Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

α) Αποκλεισμός από ένα σετ (επιβάλλεται από τον διαιτητή) 

β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τον διαιτητή) 

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 

στο Δικαιοδοτικό Όργανο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 

Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

Σο δικαιοδοτικό όργανο έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό όπως 

βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει 

απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης. 

Η θέση κατάταξης αθλητή που έχει αποβληθεί από Σουρνουά, είναι η τελευταία 

θέση του τουρνουά. 

 

11.ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ – ΑΥΑΛΙΗ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κάρτα υγείας αθλητού σε ισχύ (το ειδικό έντυπο 

για έκδοση κάρτας υγείας βρίσκεται στις πληροφορίες για τα ELITE SERIES στην 

ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ), ή εναλλακτικά να υπογράφουν το σχετικό έντυπο με την 

δήλωση συμμετοχής τους στην κάθε διοργάνωση που συμμετέχουν (βλέπε 

συνημμένο «Δείγμα Κατάστασης υμμετεχόντων»).  

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή Ιατρικών Τπηρεσιών καθ’ όλη την 

διάρκεια της διοργάνωσης.  

Ο Διοργανωτής, οι συμμετέχοντες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην κάθε διοργάνωση, 

οφείλουν να εφαρμόζουν τα γενικά αλλά και τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για 

Covid όπως αυτά θα ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων.  
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12. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Διοργανωτής του κάθε τουρνουά των ELITE SERIES δικαιούται να χρησιμοποιήσει 

για τους αγώνες την μπάλα που επιθυμεί. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα 

ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδιο να αποφασίσει 

είναι το ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ELITE SERIES και στην συνέχεια η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

BEACH VOLLEY και το Δ της ΕΟΠΕ.    

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ                                   ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΑΛΒΑΣΖΗ 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ELITE SERIES 

2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΥΟΡΕΑ ΣΑ ELITE SERIES 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΟΜΑΔΟ Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

4. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ELITE SERIES 

5. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΕΣΕΦΌΝΣΩΝ ELITE SERIES 

6. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΟΤ ELITE SERIES 

7. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΤΛΛΟΤ ΑΓΩΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 


