
ΕΤΟΣ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΦΥΛΟ/ΗΛΙΚΙΕΣ κλπ):

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(Νομός/Περιοχή):

ΦΟΡΕΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανδρων Γυναικών

1 € 400 € 400

2 € 300 € 300

3 € 200 € 200

4 € 100 € 100

ΣΥΝΟΛΟ: € 1.000 € 1.000

Τρόπος Εγγραφής: με mail στο bvregistration.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Event Regulations)

Παρακαλούμε επιλέξτε μεταξύ: Open / Challenger / Satellite / Regional 

/ Ειδική Διοργάνωση, και σημειώστε υποκατηγορίες (Ανδρών-

Γυναικών, Ηλικιακή κλπ)

ELITE SERIES

MEN - WOMEN

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες: bvregistration@volleyball.gr, 210.6801992

web site/FB page: https://instagram.com/bveliteseries?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Τεχνικός Υπεύθυνος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ELITE SERIES 2023 - MEN & WOMEN FINALS

KARAVI, ΣΧΙΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

KARAVI SPORTS CLUB-ELITE SERIES ORGANIZING COMMITTEE

22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Υπεύθυνος Αγωνιστικού: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ

Υπεύθυνος Διοργάνωσης: ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Ημερομηνία Υποβολής / Υπογραφή: 20.03.2023

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

& ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

                 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ * (ΓΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 24 ΟΜΑΔΩΝ) 

ΕΠΑΘΛΑ (σε χρήμα ή 

είδος):

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (σετ, πόντοι κλπ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ELITE SERIES 2023

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ (TOPS) ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:  OXI - ΚΆΘΕ ΦΟΡΕΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: OXI 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:  ΝΑΙ - ΣΝΑΚ

(Να αναφερθούν 

χωριστά ανά φύλο 

εφόσον διαφέρουν και 

για προκριματικά-κυρίως 

ταμπλό, εφόσον 

υπάρχουν) 

Υπεύθυνος Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΧΟΡΗΓΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΌΣ

Υπεύθυνος Παρουσιάσεων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΒΑΡΝΙΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Φωτογράφος: MATTHEW MILLER

ΝΕΡΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:  NAI 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ομιλοι, διπλού αποκλεισμού, νοκ-άουτ ή άλλο): ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: ΟΜΙΛΟΙ / ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: ΝΟΚ-ΑΟΥΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΑ: 16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: 24* (* ΒΛΕΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ)

Φύλο:  ΑΝΔΡΩΝ  -  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ηλικιακό όριο (εφόσον υπάρχει): ΌΧΙ

Αλλες προδιαγραφές συμμετοχής ή ειδικοί όροι: ΒΛΕΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: TBD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ: TBD

Παράβολο Συμμετοχής (εφόσον υπάρχει): €15 ανά αθλητή στο Κ.Ταμπλό, €10 στα προκριματικά

Deadline για εγγραφή: Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4/2023 ΩΡΑ 14.00 

EVENT REGULATIONS - KARAVI ELITE FINALS 2023 25/02/2010

https://instagram.com/bveliteseries?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ELITE FINALS 2023 

ΜΕΝ & WOMEN (ΚΑΡΑΒΙ, 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ) 

  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

Α. Φορείς που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο Elite  

Β. Αθλητές - τριες που α) έχουν ενταχθεί στην δύναμη των εγκεκριμένων φορέων β) έχουν 

ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο Elite και γ) έχουν αγωνιστεί με την ίδια σύνθεση 

υπο τον ίδιο φορέα για τουλάχιστον δύο (2) τουρνουά.  

 

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 

που θα τον εκπροσωπήσουν στην διοργάνωση του με βάση την βαθμολογία του φορέα.  

Το παράβολο συμμετοχής για το Elite Final ορίζεται σε 15€ για τους αθλητές του Κυρίως 

Ταμπλό και 10€ για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στα προκριματικά.  

 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ  

Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπονται μετά την ανακοίνωση της Entry List, 

παρά μόνο για 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).  

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι προκριματικοί αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του μονού αποκλεισμού.  

Η Α’ φάση του Κυρίως Ταμπλό διεξάγεται με το σύστημα των ομίλων (8 όμιλοι των τριών) και 

προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.  

Οι επόμενες φάσεις διεξάγονται με το σύστημα του μονού αποκλεισμού.  
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Η ομάδα που δεν παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής 

του αγώνα μηδενίζεται.  

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή ή διακοπή του προγράμματος, σε 

περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του Τουρνουά ή για 

λόγους ανωτέρας βίας. 

 

5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Ισχύει η προκήρυξη των διοργανώσεων Elite όπως και στις άλλες διοργανώσεις της κατηγορίας 

(πόντοι 15-15-11 στα σετ κλπ).  

 

6. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Στο Κυρίως Ταμπλό (Main Draw) των Final μετέχουν εικοσιτέσσερις (24) ομάδες ανδρών και 

γυναικών.  

Η τοποθέτηση των ομάδων στο κυρίως ταμπλό γίνεται ως εξής :  

- Η πρώτη ομάδα βάσει βαθμολογίας φορέα που δηλώνει ο φορέας  

- Η δεύτερη ομάδα βάσει βαθμολογίας φορέα που δηλώνει ο φορέας μέχρι της συμπλήρωσης 

18 θέσεων (πχ 12 πρώτες και 6 δεύτερες ομάδες). Για τις δεύτερες ομάδες η επιλογή θα γίνει με 

βάση τον συνολικό αριθμό των αθλητών του φορέα που συμμετείχαν στην αντίστοιχη 

κατηγορία (από τον μεγαλύτερο αριθμό προς τον μικρότερο).    

- 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 το κριτήριο της προηγούμενης παραγράφου. 

- Επιπλέον 4 θέσεις θα προκύψουν από το προκριματικό τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν έως 

16 ομάδες ανά κατηγορία. 

Στο προκριματικό τουρνουά δύναται να συμμετέχουν όλες οι 2ες ομάδες που τυχόν δεν 

περιλαμβάνονται στις 18 απευθείας θέσεις, καθώς και όλες οι 3ες ομάδες των φορέων με βάση 

την βαθμολογία φορέα ή και χαμηλότερων θέσεων και έως να συμπληρωθούν οι 16 θέσεις των 

προκριματικών (συμπεριλαμβανομένων έως 2 Wild Card προκριματικών).   

Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

διοργάνωση και να τους δηλώσουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν. Εξαίρεση αποτελούν οι 

Wild Card για τις οποίες αρκεί να έχει γίνει έστω και μία συμμετοχή των αθλητών σε 

διοργάνωση Elite και να ανήκουν στον ίδιο φορέα.  

Οι ομάδες του Κυρίως Ταμπλό τοποθετούνται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν και για την 

είσοδο τους σε αυτό. Δηλαδή επικεφαλής των ομίλων τοποθετούνται οι πρώτες ομάδες του 

κάθε φορέα, ακολουθούν οι δεύτερες, τυχόν τρίτες κλπ.  

Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται οι ομάδες και στο προκριματικό τουρνουά.  

 

8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ  



   

SPECIAL T&C - KARAVI ELITE FINALS 2023  - 3 -  

Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στο τουρνουά Elite Final θα κατακτήσει και τον τίτλο 

της ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ELITE FINAL ΑΝΔΡΩΝ – ΓYΝΑΙΚΩΝ και ο φορέας που 

τους εκπροσωπεί τον τίτλο του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΦΟΡΕΑ ELITE FINAL ΑΝΔΡΩΝ – 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  

 

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 απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο €1.000 ανά φύλο, με τον τρόπο κατανομής που αναφέρεται 

στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. Σε περίπτωση που για λόγους μειωμένων δηλώσεων 

συμμετοχής ένα ή και τα δύο Κυρίως Ταμπλό μειωθούν σε 16 ομάδων, το χρηματικό έπαθλο θα 

μειωθεί αναλογικά στα €750 και θα κατανεμηθεί με αναλογικό τρόπο με την αρχική πρόβλεψη.     

 

10. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κάρτα υγείας αθλητού σε ισχύ. Στην διοργάνωση 

θα υπάρχει παρουσία γιατρού ή φυσιοθεραπευτή 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 ή την ονομασία 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.  

 

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.  

 

13. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, αθλητές και αθλήτριες, διοργανωτές και διοικητικοί, διαιτητές και όσοι 

άλλοι συμμετέχουν στο Elite 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. 
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Τουλάχιστον στο κεντρικό γήπεδο οι αγώνες θα προβάλλονται σε live-streaming. Με την 

δήλωση συμμετοχής των ομάδων οι αθλητές αποδέχονται την χρήση της εικόνας τους για τις 

ανάγκες προώθησης της διοργάνωσης. 

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. 

 

ΑΘΗΝΑ 20.03.2023 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΗ ΤΩΝ ELITE SERIES 

 


