ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ (Event Regulations)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ:
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
(ΦΤΛΟ/ΗΛΙΚΙΕ κλπ):

ELITE SERIES

ELITE JUNIORS FINAL

ΣΟΠΟΘΕΙΑ
(Νομός/Περιοχή):
ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ
ΦΟΡΕΙ:
ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ:

29-30/4/2022

ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ-iBEACH

Κφριοσ Φορζασ και τυχόν Συνδιοργανωτζσ
Συμπληρώνεται από ΕΟΠΕ

Τπεφθυνοσ Διοργάνωςησ: ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Τπεφθυνοσ Αγωνιςτικοφ (VIS): ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρακαλοφμε επιλζξτε μεταξφ: Open / Satellite / Regional /
Ειδική Διοργάνωςη, και ςημειώςτε υποκατηγορίεσ (ΑνδρώνΓυναικών, Μικτό, Junior κλπ)

JUNIOR ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ19

ΟΝΟΜΑΙΑ:

ΕΣΟ: 2022

Σεχνικόσ Τπεφθυνοσ: ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Συμπληρώνεται από ΕΟΠΕ

Τπεφθυνοσ Διαιτηςίασ: ο αρχαιότερος των διαιτητών της διοργάνωσης Συμπληρώνεται από ΕΟΠΕ
Πληροφορίεσ (όνομα/τηλζφωνο/email): ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ, 6945878770, bvjuniors@volleyball.gr

Web site/FB page διοργάνωςησ:
Φφλο (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ - ΜΕΙΚΣΟ):

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ / ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΗΛΙΚΙΑ, κλπ):

✔

✔

K19

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σρόποσ Εγγραφήσ: bvjuniors@volleyball.gr
& ΕΓΓΡΑΦΕ:
Deadline για εγγραφή: 24/4/2022,

ώρα 14.00

Παράβολο υμμετοχήσ (εφόςον υπάρχει): 10€

ανά ομάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ: Παρασκευή
ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

29/4, ώρα 09.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΙ ΩΡΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: Παρασκευή

29/4, ώρα 09.30

(Να αναφερθοφν
ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ Ε ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ: 12 Αγοριών / 12 Κοριτσιών
χωριςτά ανά φφλο
εφόςον διαφζρουν και
ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ Ε ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΣΙΚΑ: Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών
για προκριματικά-κυρίωσ
ταμπλό, εφόςον
ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (ομιλοι, διπλοφ αποκλειςμοφ, νοκ-άουτ ή άλλο): Προκριματικά Μονός Αποκλεισμός, Ταμπλό Όμιλοι ή διπλός αποκλεσιμός
υπάρχουν)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (ςετ, πόντοι, μπάλα κλπ): * βλέπε χωριστό κείμενο απο κάτω
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕ ΑΘΛΗΣΩΝ: NAI - OXI (αν είναι ΝΑΙ να
αναφερθεί όνομα και τηλζφωνο Ξενοδοχείου)
ΕΜΦΑΝΙΕΙ (TOPS) ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: NAI - OXI

ΟΧΙ
ΟΧΙ (ο κάθε φορέας πρέπει να έχει τις δικε΄ς του σύμφωνα με τις προδιαγραφές)

ΤΝΘΗΚΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: NAI - OXI
(αν είναι ΝΑΙ να αναφερθεί και ο αριθμόσ γευμάτων)
ΝΕΡΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: NAI - OXI

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

ΕΠΑΘΛΑ (ςε χρήμα ή
είδοσ):

Ανδρων

Γυναικών

1

Δώρα

Δώρα

2

Δώρα

Δώρα

3

Δώρα

Δώρα

4

ΤΝΟΛΟ:
Ημερομηνία Τποβολήσ / Τπογραφή:

Μεικτοφ

ELITE JUNIORS FINAL – iBEACH PAPAGOS – 29-30 APRIL 2022
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Φορείς που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο Elite
2. Αθλητές - τριες που α) έχουν ενταχθεί στην δύναμη των εγκεκριμένων φορέων και β)
έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο Elite.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής του τελικού γίνονται αποκλειστικά από τον κάθε φορέα που είναι
εγγεγραμμένος στα Elite Series, με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που αναγράφεται
στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. Ο φορέας θα πρέπει να αναγράφει με φθίνουσα σειρά
τις ομάδες του όπως επιθυμεί να τον εκπροσωπήσουν στην διοργάνωση. Ο φορέας μπορεί
να δηλώσει μόνο αθλητές που τον εκπροσωπούν κατά την λήξη της περιόδου μεταγραφών
και όχι αθλητές που δεν ανήκουν στην δυναμική του.
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπονται μετά την ανακοίνωση της Entry List,
παρά μόνο για ιατρικούς λόγους (υγειονομικούς λόγους ή για λόγους τραυματισμού, οι
οποίοι αποδεικνύονται με ιατρική βεβαίωση). Σε περίπτωση αλλαγής σύνθεσης ομάδος
πριν την τεχνική σύσκεψη του προκριματικού τουρνουά, τότε ο εκπρόσωπος του φορέα
στέλνει νέο e-mail με την σύνθεση των ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση ο τραυματίας
αθλητής αντικαθίσταται μόνο με αθλητή του φορέα που δεν έχει ήδη δηλωθεί, ενώ νέα
ομάδα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τυχόν δύο εναπομείναντες αθλητές.
Αλλαγή σύνθεσης ομάδας μετά την έναρξη την Τεχνικής Σύσκεψης του προκριματικού
τουρνουά δεν επιτρέπεται και η θέση καλύπτεται από τις επιλαχούσες ομάδες (reserve
teams).
Ομάδα που δεν παρουσιάζονται και οι δυο αθλητές της στην προκαθορισμένη ώρα του
τεχνικού ελέγχου αποκλείεται από το τουρνουά.
4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύει η προκήρυξη των διοργανώσεων Elite όπως και στις άλλες διοργανώσεις της
κατηγορίας (πόντοι 15-15-11 στα σετ κλπ).
5. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ
Στο Κυρίως Ταμπλό (Main Draw) του ELITE JUNIORS FINAL, μετέχουν δώδεκα (12) ομάδες
αγοριών και δώδεκα (12) ομάδες κοριτσιών.
Για την συμμετοχή ομάδων στο Κυρίως Ταμπλό ή στο Προκριματικό Τουρνουά, υπεύθυνοι
θα είναι οι φορείς και η σειρά δήλωσης τους στο ELITE JUNIORS FINAL.
Η τοποθέτηση των ομάδων στο κυρίως ταμπλό γίνεται ως εξής :
- Η πρώτη ομάδα δήλωσης του κάθε συμμετέχοντα φορέα
- Η δεύτερη ομάδα δήλωσης με βάση την ειδική βαθμολογία φορέων κοκ.
- Έως 2 κάρτες Ελεύθερης Συμμετοχής (Wild Cards) για κυρίως ταμπλό και έως 2 για
προκριματικά. Αν δεν δοθούν οι WC την θέση τους λαμβάνει η επόμενη ομάδα που
δικαιούται συμμετοχής με βάση την κατάταξη.
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ
Οι ομάδες του Κυρίως Ταμπλό τοποθετούνται με βάση την ειδική βαθμολογία φορέα.
Εφόσον τοποθετηθούν οι πρώτες ομάδες του κάθε φορέα, ακολουθούν οι δεύτερες, οι
τρίτες και ακολούθως οι υπόλοιπες. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται οι ομάδες και στο
προκριματικό τουρνουά (αν χρειαστεί).

Σε περίπτωση που υπάρξουν στον όμιλο δυο ομάδες του ίδιου φορέα, θα πρέπει ο αγώνας
μεταξύ τους να διεξαχθεί πρώτος.
Οι Wild Cards εφόσον δοθούν, θα τοποθετηθούν στο ανάλογο ταμπλό με βάση την
βαθμολογίας τους.
7. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στο τουρνουά Elite Final θα κατακτήσει και τον
τίτλο της ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ELITE JUNIORS FINAL ΑΓΟΡΙΩΝ Κ19 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ19
και ο φορέας που τους εκπροσωπεί τον τίτλο του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΦΟΡΕΑ ELITE JUNIORS
FINAL ΑΓΟΡΙΩΝ Κ19 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ19.
9. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Στις ομάδες που κατέλαβαν την 1η, 2η και 3η θέση κατάταξης θα απονέμονται μετάλλια
(χρυσό, ασημένιο και χάλκινο) από τους διοργανωτές σε κάθε αθλητή.
Θα απονεμηθούν δώρα στις 3 πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας.
10. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η ΕΟΠΕ και ο διοργανωτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
που μπορεί να προκύψουν από ατυχήματα κατά τον αγώνα και γενικά κατά την διάρκεια
της διοργάνωσης.
Στην διοργάνωση είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού που θα παρέχει φροντίδα σε
περιπτώσεις τραυματισμών κατά την διάρκεια των αγώνων.
11. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι ομάδες θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες και ομοιόχρωμες εμφανίσεις με το
διακριτικό σήμα του φορέα τους σε εμφανές σημείο σε όλους τους αγώνες του Elite Final.
Οι εμφανίσεις των ομάδων θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά των έλεγχο ομάδων.
Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει ο κανόνας της ομοιομορφίας στις εμφανίσεις της ομάδος και
η μη ανταγωνιστικότητα των ατομικών εμφανίσεων με τους βασικούς χορηγούς της
διοργάνωσης (δημητριακά / μπάρες).
12. ΠΕΙΘΑΡXΙΚΑ ΘΕΜΑTΑ
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.
Αθλητής ή αθλήτρια που δέχεται κόκκινη κάρτα στο κεντρικό γήπεδο θα τιμωρείται
επιπλέον και με χρηματικό πρόστιμο Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (75€). Αν δεχθεί την κάρτα
στα άλλα γήπεδα θα τιμωρείται με πρόστιμο Πενήντα Ευρώ (50€). Το πρόστιμο
καταβάλλεται στην Ε.Ο.ΠΕ.
13. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Όλοι οι εμπλεκόμενοι, αθλητές και αθλήτριες, διοργανωτές και διοικητικοί, διαιτητές και
όσοι άλλοι συμμετέχουν στο ELITE JUNIORS FINAL είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα
προβλεπόμενα στα εκάστοτε Υγειονομικά πρωτόκολλα (τα ειδικά αγωνιστικά και τα γενικά)
όπως αυτά θα ισχύουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
To τουρνουά θα παιχτεί με μπάλες Gala.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης, λαμβάνονται υπόψη τα
ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια όργανα για να
αποφασίσουν είναι με την ακόλουθη σειρά: α) ο τεχνικός υπεύθυνος της διοργάνωσης, β)
το κεντρικό όργανο διαχείρισης των Elite γ) η Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ.

