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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

«OITYLO KING OF THE COURT 2019» 

 

Αζήλα, 19-08-2019 / Α.Π. 3256  

 

Ζ Δ.Ο.ΠΔ. ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηεο ΔΔ#131/6.8.2019, θαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, ηνπ Καλνληζκνύ Beach Volley θαη ησλ επηκέξνπο 

εγθπθιίσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ έρεη εθδώζεη θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ,  

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

Σν «Oitylo King Of The Court» σο εηδηθή δηνξγάλσζε Beach Volley πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 

14-15 επηεκβξίνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία Οηηύινπ Αλ. Μάλεο, κε πλδηνξγαλσηέο ηνλ 

αλαγλσξηζκέλν θνξέα «iBeach» θαη ηνλ ηνπηθό ζύιινγν «ΤΝΓΔΜΟ ΣΩΝ ΔΝ 

ΑΘΖΝΑΗ ΟΗΣΤΛΛΗΩΣΩΝ».  

Οη ζπλδηνξγαλσηέο ηνπ ηνπξλνπά είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα όια ηα νξγαλσηηθά 

ζέκαηα θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αγώλσλ (Παξνρέο πξνο ζπκκεηέρνληεο, Ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, άξηηα θαηάζηαζε γεπέδσλ, εμνπιηζκόο θαη πιηθά αγώλσλ ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ζρεηηθέο άδεηεο θαη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ζπκκεηέρνληεο θαη 

ηξίηνπο θιπ). 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε επίζεκνπο δηαηηεηέο θαη κε επίζεκνπο θαλνληζκνύο παηδηάο 

(Rules Of The Game) πιελ ησλ εηδηθώλ όξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, θαη’ 

αληηζηνηρία ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαλνληζκώλ πνπ έρεη 

ζεζκνζεηήζεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία (F.I.V.B.) γηα ηελ θαηεγνξία απηή δηνξγαλώζεσλ.   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών Beach & Snow 

Volley ηεο Δ.Ο.ΠΔ. θαη έρνπλ δειώζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηνξγάλσζε έσο θαη ηελ 

πξνεγνύκελε Γεπηέξα πξηλ ην ηνπξλνπά (9/9/2019) θαη κέρξη 14.00 ώξα, κε ηνλ ηξόπν 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο θαλνληζκνύο δηνξγάλσζεο.  

Οη αζιεηέο/αζιήηξηεο ηεο θάζε νκάδνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ 

Έιεγρν Οκάδσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ από ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ αγώλσλ.  

Οη αζιεηέο / αζιήηξηεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Σνπξλνπά Oitylo King of the 

Court 2019, πξέπεη λα θαηαβάινπλ παξάβνιν ζπκκεηνρήο, γηα θάζε αζιεηή 15€ 

(δεθαπέληε επξώ) ζηνλ ηερληθό ππεύζπλν ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ Έιεγρν Οκάδσλ.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ, ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΚΤΡΗΩ ΣΑΜΠΛΟ 

 

Γηα θάζε ζέζε ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ αζιεηώλ πνπ ηηο απνηεινύλ, ζα 

απνθηνύλ θαη νη δύν (νκάδεο/αζιεηέο) ηνπο αληίζηνηρνπο βαζκνύο απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ζηελ Αηνκηθή θαη Οκαδηθή Καηάηαμε ηνπ King of The Court.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζην Κπξίσο Σακπιό ηνπ Σνπξλνπά ζα δηεμαρζεί 

θιήξσζε. 
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ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ – ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ  

 

To Oitylo King of the Court 2019 ζα έρεη κέγηζην αξηζκό νκάδσλ ηηο 24 αλδξηθέο θαη 16 

γπλαηθείεο.  

ε θάζε γύξν πιελ ηνπ Σειηθνύ, 4 νκάδεο βξίζθνληαη ζην γήπεδν, όκσο δύν αγσλίδνληαη 

γηα θάζε θάζε ζην “field of play” ελώ νη άιιεο πεξηκέλνπλ ηελ ζεηξά ηνπο ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζεξβίο. 

Ζ κηα πιεπξά ηνπ γεπέδνπ νλνκάδεηαη “King’s side” θαη ε άιιε “Challenger’s side”.  

Κάζε θάζε μεθηλάεη κε ζεξβίο από ηελ “Challenger’s side”. Ζ αξρηθή ηνπνζέηεζε θαη 

ζεηξά ησλ νκάδσλ απνθαζίδεηαη κε θιήξσζε ζε θάζε γύξν. Ζ πξώηε θιεξσζείζα νκάδα 

μεθηλάεη ζηελ “King’s side”, ε δεύηεξε νκάδα ζεξβίξεη από ηελ “Challenger side”, ε ηξίηε 

θιεξσζείζα νκάδα ζεξβίξεη δεύηεξε θαη ε ηέηαξηε θιεξσζείζα νκάδα ζεξβίξεη 

ηειεπηαία. 

Μηα νκάδα κπνξεί λα θεξδίζεη πόλην κόλν όηαλ βξίζθεηαη ζηελ “King’s side”. Οη νκάδεο 

ζηελ “Challenger’s side” ζεξβίξνπλ δηαδνρηθά κε ζθνπό λα θεξδίζνπλ ηελ θάζε θαη λα 

πάλε απηνί από ηελ πιεπξά “King’s side”.  

Ζ νκάδα πνπ θεξδίδεη ηελ θάζε ζηελ “King’s side” θεξδίδεη έλαλ πόλην, ελώ αλ ράζεη ηε 

θάζε δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζηε “Challenger’s side”  θαη πεγαίλεη 

ηειεπηαία ζηε ζεηξά γηα ζεξβίο από ηελ “Challenger’s side”. 

Όηαλ κηα νκάδα ράζεη ην ζεξβίο βξηζθόκελε ζην “Challenger’s side” επηζηξέθεη σο 

ηειεπηαία γηα λα ζεξβίξεη ελώ ε νκάδα ζην “King’s side” δελ θεξδίδεη πόλην. 

Μεηαμύ δύν θάζεσλ ηζρύεη ν θαλνληζκόο ησλ 8 δεπηεξνιέπησλ. Οη δηαηηεηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνύλ ζηελά ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκό. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνύ ηζρύνπλ όινη νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο. 

Δάλ ζην ηέινο θάπνηνπ γύξνπ ππάξρεη ηζνβαζκία κεηαμύ 2 ή πεξηζζόηεξσλ νκάδσλ ηόηε ν 

πξώηνο έιεγρνο γίλεηαη ζην πνηά νκάδα είρε ηελ κεγαιύηεξε δηάξθεηα ζε δηαδνρηθνύο 

πόληνπο από ηελ “King’s side” θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γύξνπ. (Μεγαιύηεξε δηάξθεηα 

ινγίδεηαη ην ζύλνιν ησλ ζπλερόκελσλ πόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πεξάζκαηνο από ηελ 

“King’s side”. (πρ 8 ζπλερόκελνπο πόληνπο). ε πεξίπησζε πνπ θαη εθεί νη νκάδεο 

βξεζνύλ ίζεο, ηόηε επόκελν ζεκείν ειέγρνπ είλαη πνηά νκάδα θαηάθεξε ηελ κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα πξώηε.  

Κάζε νκάδα είλαη ειεύζεξε λα απνθαζίδεη πνηνο αζιεηήο ζα ζεξβίξεη ζε θάζε θάζε. Γελ 

ππάξρνπλ time-outs θαη δηαθνπέο ελώ ν ρξόλνο δελ ζηακαηάεη ζε θακία πεξίπησζε. Δάλ   

αζιεηήο ρξεηαζηεί ηαηξηθή βνήζεηα, πεξηζάιπεηαη θαη όηαλ είλαη ζε ζέζε λα αγσληζηεί ε 

νκάδα ηνπ επαλέξρεηαη ηειεπηαία ζηελ “Challenger’s side”. 

Σν ηέινο θάζε γύξνπ ζεκαηνδνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηνπ γύξνπ. Δθόζνλ, ππάξρεη 

θάζε ζε εμέιημε ηόηε απηή ζπλερίδεηαη θαλνληθά έσο ηε ιήμε ηεο.  

 

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΝΓΡΩΝ 

ΓΤΡΟ  1 - (6 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν απεπζείαο ζηνλ Γύξν 3, ελώ ε 3ε θαη 4ε 

νκάδα από θάζε όκηιν έρεη δεύηεξε επθαηξία ζηνλ Γύξν 2 

ΓΤΡΟ 2 - (3 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 
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Πξνθξίλνληαη ζηνλ Γύξν 3 νη ληθήηξηεο ησλ 3 νκίισλ θαη ε θαιύηεξε δεύηεξε από ηνπο 3 

νκίινπο. 

ΓΤΡΟ 3 - (4 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο από θάζε όκηιν ζηνλ Γύξν 4 

ΓΤΡΟ 4 - (2 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 20’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν ζηνλ ΖΜΗΣΔΛΗΚΟ ΑΝΓΡΩΝ 

ΖΜΗΣΔΛΗΚΟ - (1 όκηινο ησλ 4 νκάδσλ - 20’)  

Αγσλίδνληαη 4 νκάδεο θαη ε ηειεπηαία απνθιείεηαη από ηνλ ΣΔΛΗΚΟ ΑΝΓΡΩΝ 

ΣΔΛΗΚΟ - (3 νκάδεο - Best of 15) 

Πξσηαζιήηξηα νκάδα είλαη ε νκάδα πνπ ζα θηάζεη πξώηε ζηνπο 15 πόληνπο. 

 

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

ΓΤΡΟ  1 - (4 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν απεπζείαο ζηνλ Γύξν 3, ελώ νη 3ε θαη 

4ε νκάδα από θάζε όκηιν έρεη δεύηεξε επθαηξία ζηνλ Γύξν 2 

ΓΤΡΟ 2 - (2 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 

Πξνθξίλνληαη ζηνλ Γύξν 3 νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν 

ΓΤΡΟ 3 - (3 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 25’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο από θάζε όκηιν θαη νη 2 θαιύηεξεο ηξίηεο ζηνλ Γύξν 4 

ΓΤΡΟ 4 - (2 όκηινη ησλ 4 νκάδσλ - 20’) 

Πξνθξίλνληαη νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν ζηνλ ΖΜΗΣΔΛΗΚΟ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

ΖΜΗΣΔΛΗΚΟ - (1 όκηινο ησλ 4 νκάδσλ - 20’)  

Αγσλίδνληαη 4 νκάδεο θαη ε ηειεπηαία απνθιείεηαη από ηνλ ΣΔΛΗΚΟ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

ΣΔΛΗΚΟ - (3 νκάδεο - Best of 15) 

Πξσηαζιήηξηα νκάδα είλαη ε νκάδα πνπ ζα θηάζεη πξώηε ζηνπο 15 πόληνπο 

Ο Σερληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Σνπξλνπά δύλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην αγσληζηηθό ζύζηεκα 

αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνξγάλσζεο. 

Οη πεξαηηέξσ όξνη δηεμαγσγήο ηνπ ηνπξλνπά θαη νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηε παξνύζα 

πξνθήξπμε, θαζνξίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο θαη θαλνληζκνύο ηεο Δ.Ο.ΠΔ., 

ελώ ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα απνθαζίδεη γηα όια ηα 

νξγαλσηηθά ζέκαηα ησλ αγώλσλ. 

 

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                               Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ       ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΥΑΛΒΑΣΕΖ 


