
  

   

                                                                            

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ BREAD FACTORY BEACH VOLLEY CUP 2020 

 

1. ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ 
Σν Bread Factory Beach Volley Cup presented by Volleynews.gr, δηνξγαλώλεηαη από ην Anima Beach 

Academy by Beligratis θαη ην Volleynews.gr. Η εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ηνπξλνπά είλαη 25-26 Ινπιίνπ 

2020 θαη κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηδηαίηεξν ζνβαξό ιόγν κε απόθαζε ηνπ δηνξγαλσηή. 

  

1.1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΑΘΛΗΣΔ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Αζιεηέο, Άλδξεο θαη Γπλαίθεο, όισλ ησλ Δζληθνηήησλ θαη άλσ ησλ 14 ρξνλώλ, 

γηα ηηο θαηεγνξίεο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη κεηθηνύ, Open, Golden θαη Silver. 

 

 1.2. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ηνπξλνπά γίλνληαη ηειεθσληθά, κε email ή κε sms ζηα ηειέθσλα θαη 

δηεπζύλζεηο πνπ ππνδεηθλύνληαη 

Καηαιεθηηθή εκέξα θαη ώξα ππνβνιήο δήισζεο ζπκκεηνρήο είλαη κηα εκέξα πξηλ από θάζε 

ηνπξλνπά  (κέρξη ηηο 18:00 κ.κ.) ή κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ πνπ πξνβιέπεηαη. 

Ο Σερληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Σνπξλνπά, κπνξεί λα δεηήζεη θάπνην απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ηαπηνπξνζσπίαο (ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην θιπ). 

Κάζε αζιεηήο / αζιήηξηα πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά θαηεγνξίαο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη 

κεηθηνύ θαηαβάιεη ρξεκαηηθό παξάβνιν ζπκκεηνρήο Γεθαπέληε Δπξώ (15 €). Δμαίξεζε απνηειεί ε 

ζπκκεηνρή αζιεηή/αζιήηξηαο ζην ηνπξλνπά Μεηθηό Silver, όπνπ εάλ έρεη ιάβεη κέξνο θαη ζε άιιε 

θαηεγνξία, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα Γέθα Δπξώ (10 €). 

Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, θάζε αζιεηήο/αζιήηξηα απνδέρεηαη όηη θέξεη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πγεία θαη ζπλαηλεί ζηελ ειεύζεξε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο/εηθόλαο ηνπο θαη ινηπώλ πξνζσπηθώλ ζηνηρεηώλ 

(ελδεηθηηθά, όλνκα, επίζεην, ζηνηρεία ηαπηόηεηα θιπ) από ηνλ δηνξγαλσηή θαζώο θαη από ηα Μέζα Μαδηθήο 

ελεκέξσζεο, ηνπο ρνξεγνύο θαη ηα ινηπά ζπλεξγαδόκελα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 

  

1.3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΓΗΛΧΔΙ ΟΜΑΓΧΝ 
Αιιαγέο ζηελ ζύλζεζε θάζε νκάδαο κεηά ηελ ηερληθή ζύζθεςε δελ επηηξέπνληαη παξά κόλν γηα ιόγνπο 

ηξαπκαηηζκνύ θαη πάληα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηνπξλνπά. 

  

2. ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ 

  

2.1. ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 
O Σερληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Σνπξλνπά, είλαη αξκόδηνο έλαληη όζσλ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα θαη έλαληη ηξίησλ Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αγσληζηηθή εμέιημε ησλ ηνπξλνπά. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα νξίδεη ηηο ώξεο 

ησλ αγώλσλ θαη λα αιιάδεη ην πξόγξακκα όηαλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (π.ρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο). 

Σα ηνπξλνπά δηεμάγνληαη ζε θαηεγνξίεο ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ θαη ΜΔΙΚΣΟΤ. Η θαηεγνξίεο Αλδξώλ-

Γπλαηθώλ γίλνληαη ζε έλα επίπεδν (OPEN) ελώ ε θαηεγνξία Μεηθηνύ ρσξίδεηαη ζην επίπεδν 

OPEN/GOLDEN θαη SILVER. 

  

2.2. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 
Σα ηνπξλνπά ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα ησλ νκίισλ. 

Ο Σερληθόο Τπεύζπλνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Σνπξλνπά. 

  

2.3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
Όινη νη αγώλεο ηνπ Bread Factory Beach Volley Cup ζα δηεμαρζνύλ κε ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο ηνπ 

αζιήκαηνο (FIVB Official Beach Volleyball Rules) θαη ν Σερληθόο Τπεύζπλνο έρεη δηθαίσκα πξνζαξκνγήο 

θαη επηδηαηηεζίαο. 

Οη νκάδεο ζα αγσλίδνληαη κε ζύζηεκα πλερνύο Καηαγξαθήο Πόλησλ (Rally Scoring System), όπνπ δελ 

ππάξρνπλ αιιαγέο θαη θάζε θάζε απνδίδεη πόλην. Οη αγώλεο ησλ ζα δηεμάγνληαη ζηα δπν (2) ληθεθόξα ζεη 

ησλ 15 πόλησλ θαη ην ηατ-κπετθ ζηνπο 11 πόληνπο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ρξόλνπ πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηνπξλνπά, ν Σερληθόο Τπεύζπλνο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ νξηζκνύ ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

αγώλσλ ζην έλα (1) ληθεθόξν ζεη ησλ 21 πόλησλ.  

Ο Σερληθόο Τπεύζπλνο έρεη δηθαίσκα αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ λα πξνζαξκόζεη ην ζύζηεκα. 



  

   

                                                                            

Μεηά από θάζε επηά (7) ζπλνιηθά πόληνπο νη νκάδεο ζα αιιάδνπλ γήπεδν. ην ηατ-κπξετθ ε αιιαγή ζα 

γίλεηαη κεηά από θάζε πέληε (5) ζπλνιηθά πόληνπο. 

Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα γηα έλα (1) ηάτκ-άνπη ζε θάζε ζεη δηάξθεηαο ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ (30"). Σν 

ηάτκ-άνπη κπνξεί λα δεηεζεί από νπνηνλδήπνηε από ηνπο δπν αζιεηέο /αζιήηξηεο. 

  

2.4. ΠΡΟΚΡΙΗ ΣΗ Β’ ΦΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 
Οη πξώηεο νκάδεο ηνπ θάζε νκίινπ πξνθξίλνληαη ζηελ β’ θάζε ηνπ ηνπξλνπά θαη αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ νκίισλ, δύλαηαη λα πξνθξηζνύλ θαη νη δεύηεξεο νκάδεο θάζε νκίινπ. Ο Σερληθόο 

Τπεύζπλνο θάζε ηνπξλνπά έρεη δηθαίσκα αλάινγα λα πξνζαξκόζεη ην ζύζηεκα. 

  

2.5. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΧΝ 
Η θαηάηαμε ησλ νκάδσλ γηα λα θαζνξηζζνύλ πνίεο νκάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θάζε όκηιν, γίλεηαη κε 

θιήξσζε. 

  

2.6. ΔΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΔ 
ηηο νκάδεο πνπ θαηέβαιαλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζην θάζε ηνπξλνπά ζα απνλέκνληαη κεηάιιηα (ρξπζό, 

αζεκέλην) ζε θάζε αζιεηή. 

Οη ληθεηέο ησλ ηνπξλνπά θεξδίδνπλ κεηάιιηα (1
ε
-2

ε
 ζεζε), ελώ γηα ηηο θαηεγνξίεο Αλδξώλ-Γπλαηθώλ θαη 

Μεηθηό Open/Golden, νξίδνληαη ηα παξαθάησ ρξεκαηηθά έπαζια,: 

1ε ζέζε: €250,  

2ε ζέζε: €150,  

3ε ζέζε: €50 (γηα 2 νκάδεο) 

Οη ληθεηέο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζα ιάβνπλ θαη δώξα από ηνπο ρνξεγνύο ηνπ ηνπξλνπά. 

 

2.7. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΚΔΦΗ 
ε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξίδεηαη θαη ζα αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ν Σερληθόο Έιεγρνο 

ησλ νκάδσλ, ελώ αθνινπζεί ε Σερληθή ύζθεςε. Οη νκάδεο νθείινπλ λα πιεξνθνξεζνύλ ηελ αθξηβή εκέξα 

θαη ώξα απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηέο ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ηνπ ελόο αζιεηή / κίαο 

αζιήηξηαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

ε πεξίπησζε απνρώξεζεο νκάδαο / νκάδσλ ν ηερληθόο ππεύζπλνο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη κηα Reserve Team 

ζηε ζέζε ηεο. 

  

3. ΔΜΦΑΝΙΗ ΑΘΛΗΣΧΝ 
Οη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο κπνξνύλ λα θνξνύλ νηηδήπνηε εκθάληζε ζέινπλ, ρσξίο νκνηνκνξθία, ηεξώληαο 

πάληα ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο.  

Ο Σερληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Σνπξλνπά κπνξεί λα απαγνξεύζεη ηε ζπκκεηνρή αζιεηή/αζιήηξηαο πνπ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή αλ θξίλεη όηη ε εκθάληζε ηνπ δελ είλαη ε πξέπνπζα. 

Η διοργανωηές διαηηρούν ηο δικαίωμα να ζηηήζοσν από ηοσς αθληηές να αγωνιζηούν με εμθανίζεις οι 

οποίες θα ηοσς παρατωρηθούν. 

  

4. ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνπξλνπά αζθείηαη από ηξηκειή πεηζαξρηθή επηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη από ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν, ηνλ Τπεύζπλν Γηαηηεζίαο ή ηνλ παιηόηεξν δηαηηεηή πνπ βξίζθεηαη 

ζην ηνπξλνπά θαη ηνλ Αγσληζηηθό Τπεύζπλν, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ γηα θάζε πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ 

έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ή δηαπηζηώζεθε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ή αλαθέξζεθε 

από ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα ή θαηαγγέιζεθε εγγξάθσο από αζιεηή πνπ κεηέρεη ζην Σνπξλνπά ή από άιια 

ππεύζπλα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηνξγάλσζεο ζηειέρε. Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε πεηζαξρηθή επηηξνπή 

κε νκόθσλε απόθαζε ηεο κπνξεί λα επηβάιεη άκεζα αγσληζηηθέο πνηλέο (επίπιεμε, απνβνιή από ην 

ηνπξλνπά θ.α). Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ην πεηζαξρηθό δίθαην πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ επίζεκν Καλνληζκό Beach 

Volley ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

5. ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΑΓΧΝΧΝ 
Η δηαηηεζία ησλ αγώλσλ ηνπ ηνπξλνπά γίλεηαη από επίζεκνπο δηαηηεηέο. 

 

6.ΓΔΝΙΚΑ 
Α. Σν ηνπξλνπά ζα παηρηεί κε κπάια Gala (ηελ αλώηεξε πνηόηεηα). 

Β. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη αθνξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο παηδηάο, 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα ηζρύνληα ζηηο δηεζλείο δηνξγαλώζεηο ηνπ αζιήκαηνο. 


