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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Σο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Snow Volleyball Ανδρών-Γυναικών, διοργανώνεται από την 

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), σε συνεργασία με τους εκάστοτε 

συνδιοργανωτές φορείς και Σοπικές Ενώσεις/Επιτροπές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στους σχετικούς Διεθνείς και Εθνικούς κανονισμούς. 

Σο Πρωτάθλημα Snow Volleyball Ανδρών-Γυναικών 2023 θα αποτελείται από ένα (1) 

Σελικό Σουρνουά Open, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΠΕ.   

Η τοποθεσία και η ημερομηνία διεξαγωγής του Σουρνουά μπορεί να αλλάξει για ιδιαίτερο 

σοβαρό λόγο με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της ΕΟΠΕ. 

 

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α. Άνδρες και Γυναίκες, που κατέχουν την Ελληνική Τπηκοότητα ή έχουν ως Αθλητική 

Ομοσπονδία Προέλευσης (Federation of Origin) την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. 

Β. Άνδρες και Γυναίκες Κυπριακής Τπηκοότητας (έως μία ομάδα ανά φύλλο) 

Γ. Αθλητές μη Ελληνικής υπηκοότητας, μπορούν να συμμετέχουν στην σύνθεση ομάδος 

μετά από σχετικό αίτημα που θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο παραχώρησης 

άδειας από την Εθνική Ομοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, και εφόσον έχουν 

τόπο διαμονής την Ελλάδα κατά την διάρκεια της εγγραφής τους. Ομάδες με σύνθεση 

αποκλειστικά αθλητών αυτής της κατηγορίας (μη Ελληνικής υπηκοότητας) δεν μπορούν 

να συμμετέχουν στο τουρνουά.       

 

1.2. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής ομάδας, οι αθλητές / αθλήτριες πρέπει να έχουν 

εγγραφεί ή ανανεώσει προηγουμένως την εγγραφή τους στο Μητρώο Beach & Snow 

Volleyball της ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2023. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η 

εγγραφή στο μητρώο, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε 

διοργάνωση.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την Δευτέρα 23/1/2023, και ώρα 14.00 μμ με τον 

εξής και μόνο τρόπο: Αποστολή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

bvregistration@volleyball.gr  
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Ο Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά, μπορεί να ζητήσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για 

τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). 

Κάθε αθλητής / αθλήτρια που θα δηλώσει συμμετοχή σε Σουρνουά του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών 2023 καταβάλει ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

τριάντα ευρώ (30€). Σο Παράβολο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης / αλλαγής 

αθλητή ή ομάδας. 

 

1.3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΔΗΛΩΕΙ ΟΜΑΔΩΝ 

Αλλαγή στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπεται μετά την ανακοίνωση της Entry List. 

ε περίπτωση αλλαγής σύνθεσης ομάδος λόγω  τραυματισμού (ο οποίος αποδεικνύεται με 

ιατρική βεβαίωση) αθλητή/αθλήτριας, οι θέσεις στο Κυρίως Σαμπλό επανακαθορίζονται 

και ισχύει η νέα βαθμολογία για την είσοδο της ομάδας στο Κυρίως Σαμπλό. ε περίπτωση 

που η νέα ομάδα δεν έχει επαρκείς πόντους, τη θέση της καταλαμβάνει η επιλαχούσα 

ομάδα (reserve team).  

Η Δήλωση υμμετοχής είναι δεσμευτική. ε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η ομάδα 

θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει εγγράφως το Σμήμα Beach Volley της ΕΟΠΕ (email στο: 

bvregistration@volleyball.gr) και σε κάθε περίπτωση πριν από τον Σεχνικό Έλεγχο Ομάδων 

του Προκριματικού Σουρνουά. 

 

2. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 

 

2.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

Σην γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Snow 

Volleyball Ανδρών - Γυναικών 2023, έχει η ΕΟΠΕ και η Επιτροπή Snow Volleyball  και για 

τον σκοπό αυτό ορίζει έναν Σεχνικό Τπεύθυνο. O Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά ή τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Snow Volleyball, εφόσον παρευρίσκονται στην 

διοργάνωση, είναι εκπρόσωποι της έναντι όσων μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε 

ιδιότητα και έναντι τρίτων Υυσικών και Νομικών Προσώπων και είναι υπεύθυνοι για κάθε 

θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και την αγωνιστική εξέλιξη των Σουρνουά. Έχουν 

την δυνατότητα να ορίζουν τις ώρες των αγώνων και να αλλάζουν το πρόγραμμα όταν 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (τηλεοπτική μετάδοση, καιρικές συνθήκες κλπ.). 

 

2.2. ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Σο Σουρνουά θα διεξαχθεί με το σύστημα των ΟΜΙΛΩΝ. Σο προκριματικό τουρνουά θα 

διεξαχθεί με το σύστημα του ΜΟΝΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ. 

Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες κάθε ημέρα του τουρνουά εκτός αν 

υπάρχει διαφορετική απόφαση του Σεχνικού Τπευθύνου για ειδικούς λόγους (καιρός, 

ανωτέρα βία και λοιπά). Κάθε αγώνας πρέπει να απέχει από τον επόμενο τουλάχιστον 

δέκα  (10’) λεπτά. 

Η ομάδα που δεν παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο την προκαθορισμένη ώρα 

διεξαγωγής του αγώνα μηδενίζεται. 

Ο Σεχνικός Τπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμματος, σε 

περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του Σουρνουά. 
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2.3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οι ομάδες θα αγωνίζονται με σύστημα υνεχούς Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring 

System), όπου δεν υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση τους ισχύοντες κανόνες του Snow Volleyball (FIVB 

Official Snow Volleyball Rules 2021-2024), με τις εξής επισημάνσεις: 

- Οι ομάδες αποτελούνται από 3 παίκτες και δικαίωμα για έναν αναπληρωματικό (4ο 

παίκτη).  

- Μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 2 αλλαγές παίκτη ανά σετ. 

 - Οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ.  

- την φάση των προκριματικών και των ομίλων, όλα τα απαιτούμενα σετ θα διεξάγονται 

στους έντεκα (11) πόντους το κάθε ένα. την φάση των ημιτελικών και τελικών, όλα τα 

απαιτούμενα σετ θα διεξάγονται στους δεκαπέντε (15) πόντους το κάθε ένα.  Όλα τα σετ 

τελειώνουν με διαφορά δύο (2) πόντων χωρίς όριο (μετά τα 15).  

 - Μετά από κάθε πέντε (5) συνολικά πόντους οι ομάδες θα αλλάζουν γήπεδο. 

 - Οι αθλητές/αθλήτριες πρέπει να φορούν κατάλληλα παπούτσια με καλή πρόσφυση στο 

χιόνι (π.χ. ποδοσφαιρικά παπούτσια) που δεν αποτελούν κίνδυνο για τους υπόλοιπους 

αθλητές. 

 - Κατά την διάρκεια των αλλαγών των γηπέδων δεν θα γίνεται διακοπή στον αγώνα και 

οι ομάδες πρέπει να αλλάζουν γήπεδο χωρίς καθυστέρηση. 

 - Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα για ένα (1) τάϊμ-άουτ σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα 

δευτερολέπτων (30"). Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμμα ενός λεπτού (1'). 

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

διεξάγονται με δύο (2) διαιτητές. 

 - Τπάρχει ελεύθερη ζώνη 2μ ή περισσότερο πέριξ του αγωνιστικού χώρου. 

 

2.4. ΠΡΟΚΡΙΗ ΣΟ ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ 

το Κυρίως Σαμπλό (Main Draw) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Snow Volleyball  

Ανδρών - Γυναικών 2023 μετέχουν έξι (6) ομάδες ανδρών και έξι ομάδες (6) γυναικών. 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που ανέβαλαν τις διοργανώσεις Snow Volleyball των 

τελευταίων ετών, η τοποθέτηση των ομάδων στο κυρίως ταμπλό γίνεται ως εξής 

(συνημμένο 2):   

Δύο (2) θέσεις θα καλυφθούν με την χορήγηση  κάρτας ελεύθερης συμμετοχής από την 

ΕΟΠΕ (Wild Card). 

Σέσσερεις (4) θέσεις θα καλυφθούν από Προκριματικό Σουρνουά με μάξιμουμ συμμετοχή 

έως δεκαέξι (16) ομάδων που θα τοποθετηθούν με κλήρωση. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη 

για το ειδικό αυτό προκριματικό τουρνουά θα ανακοινωθεί στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσης του συγκεκριμένου τουρνουά. 

ε περίπτωση που δεν δοθούν η μία ή και οι δύο Wild Card, οι κενές θέσεις θα δοθούν σε 

ομάδες από το προκριματικό τουρνουά.  

Για το προκριματικό τουρνουά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές. 

ε κάθε περίπτωση η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό των ομάδων στο 

κυρίως ταμπλό ή και στο Προκριματικό τουρνουά με εισήγηση της Επιτροπής Snow 

Volleyball. την περίπτωση αυτή, τυχόν τροποποιήσεις ως προς τον αριθμό των ομάδων 
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στο κυρίως ταμπλό ή στα προκριματικά (και κατ’ αντιστοιχία και η χορήγηση των Wild 

Card), θα ανακοινωθούν στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.    

 

2.5. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η κατάταξη των ομάδων στο Main Draw και το Προκριματικό τουρνουά γίνεται με 

κλήρωση.  

Οι ομάδες που λαμβάνουν wild cards τοποθετούνται στο Κυρίως Σαμπλό στις θέσεις 3 και 

4 (με σειρά ομαδικής βαθμολογίας).  

 

2.6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης των ομάδων και των αθλητών που τις αποτελούν θα 

απονέμονται οι αντίστοιχοι βαθμοί στην Ατομική και την Ομαδική Κατάταξη Snow 

Volleyball 2023. 

 

 2.7. ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΕ ΕΛΛΑΔΟ 2023 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η  θέση στον ΣΕΛΙΚΟ του Πρωταθλήματος θα κατακτήσει 

και τον τίτλο της ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΟΜΑΔΑ SNOW VOLLEYBALL 2023 ΑΝΔΡΩΝ – 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ. 

 

2.8. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕ 

το Σελικό Σουρνουά, θα δοθούν χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο σε κάθε αθλητή 

και αθλήτρια των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Η 

παρουσία των ομάδων στην τελετή απονομών είναι υποχρεωτική.  Επίσης θα υπάρχουν 

χρηματικά έπαθλα για τις νικήτριες ομάδες τα οποία θα ανακοινωθούν στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης.     

 

2.9. ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΟΜΑΔΩΝ 

ε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται και θα ανακοινωθεί στους Κανονισμούς Διοργάνωσης, 

θα πραγματοποιηθεί ο Σεχνικός Έλεγχος (Preliminary Inquiry) των ομάδων τόσο του 

προκριματικού τουρνουά, όσο και του κυρίως ταμπλό, στην συνέχεια των οποίων ο 

Σεχνικός Τπεύθυνος θα ανακοινώνει την τελική κατάσταση συμμετεχόντων καθώς και το 

πρόγραμμα των αγώνων και τις λοιπές αγωνιστικές λεπτομέρειες. Η συμμετοχή των 

αθλητών στον Σεχνικό Έλεγχο είναι υποχρεωτική. 

  

2.10. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Οι ομάδες μπορούν να ενίστανται στον 1ο Διαιτητή, για αποφάσεις κρίσης των 

κανονισμών για κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Κακή εφαρμογή των κανονισμών 

2. Λάθη στο φύλλο αγώνος (λάθος σκορ - λάθος περιστροφή)  

3. Σεχνικά προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες διεξαγωγής του παιχνιδιού (καιρός, 

φωτισμός κ.α.) 

Σο πρωτόκολλο υποβολής ενστάσεων περιλαμβάνει δύο επίπεδα. 
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1ο Επίπεδο: Με το αίτημα για υποβολή ένστασης ο υπεύθυνος διαιτησίας του τουρνουά 

αποφασίζει επί τόπου για το αν το αίτημα γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται, με βάση τα 

παραπάνω κριτήρια. 

Όταν ο Τπεύθυνος διαιτησίας μπει στο γήπεδο και δεν εξετάσει την ένσταση, γιατί δεν 

υποβλήθηκε με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι ομάδα τιμωρείται προοδευτικά με 

χρηματικό πρόστιμο, ως εξής: 

- Σην πρώτη φορά με 100€ 

- Ση δεύτερη φορά με 150€ 

- Σην τρίτη φορά με 200€ 

Σα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν και για ενστάσεις, που υποβάλλονται στον 

Τπεύθυνο Διαιτησίας και είναι εκτός των τριών (3) παραπάνω κριτηρίων. Εάν το αίτημα 

εξεταστεί και είτε γίνει δεκτό είτε απορριφθεί, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.   

2ο Επίπεδο: Εάν στο επίπεδο 1 η ένσταση απορριφθεί ή η αντίπαλη ομάδα δεν συμφωνεί 

με την απόφαση , έχουμε την εκδίκαση στο επίπεδο 2. 

Η ένσταση εξετάζεται στο τέλος του αγώνα, έπειτα από επιβεβαίωση της ένστασης στο 

φύλλο αγώνος στο τέλος του παιχνιδιού. Η ένσταση πρέπει να παρουσιάζεται γραπτώς 

στον Σεχνικό Τπεύθυνο του τουρνουά αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού και να 

συνοδεύεται από το ποσό των 100€ (200€ για το κεντρικό γήπεδο). 

Η τελική απόφαση πρέπει να δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης το 

αργότερο 2 ώρες από την κατάθεση της ένστασης ή το αργότερο πριν την έναρξη των 

παιχνιδιών που επηρεάζονται από το σχετικό αποτέλεσμα. 

 

3. ΑΥΑΛΙΗ 

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα οφείλουν να έχουν ατομική 

ασφαλιστική κάλυψη. Η ΕΟΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 

που μπορεί να προκύψουν από ατυχήματα κατά τον αγώνα και γενικά κατά την διάρκεια 

της διοργάνωσης. Η ΕΟΠΕ παρέχει επιτόπου ιατρική φροντίδα σε περιπτώσεις 

τραυματισμών κατά την διάρκεια των αγώνων με το εξειδικευμένο προσωπικό της. 

 

4. ΕΜΥΑΝΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να φορούν ομοιόμορφες και ομοιόχρωμες εμφανίσεις 

με νούμερα από 1 έως 4 (ή 3 αν δεν υπάρχει τέταρτος παίκτης), σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

Οι αθλητές που θα αγωνισθούν στο κυρίως Σαμπλό του τουρνουά λαμβάνουν αγωνιστικές 

εμφανίσεις τις οποίες οφείλουν να μεταφέρουν σε όλα τα τουρνουά του πρωταθλήματος 

και να χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια των αγώνων και των απονομών. 

το προκριματικό τουρνουά οι αθλητές αγωνίζονται με ομοιόμορφες δικές τους 

αγωνιστικές εμφανίσεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, αλλά χωρίς 

δικαίωμα προβολής χορηγών ανταγωνιστικών των επίσημων χορηγών της διοργάνωσης, ή 

χωρίς εμφανίσεις (top ανδρών). ε κάθε περίπτωση ισχύει ο κανόνας της ομοιομορφίας 

στις εμφανίσεις της ομάδος.  
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5. ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ 

Η ΕΟΠΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στον χώρο που διεξάγεται κάθε 

Σουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Snow Volleyball Ανδρών - Γυναικών 2023. 

Όλοι οι αθλητές που μετέχουν στο Πρωτάθλημα έχουν τη διαφημιστική εκμετάλλευση 

των σορτς και των αξεσουάρ (σορτσάκι, καπελάκι, τατουάζ, περιβραχιόνιο κτλ) που δεν 

μπορεί να είναι ανταγωνιστικού χαρακτήρα των χορηγών του πρωταθλήματος, εκτός αν 

υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή. ε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται κάθε διαφημιστική προβολή που αντιτίθεται στις γενικότερες απαγορεύσεις 

διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα (αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα κλπ), καθώς και 

μηνύματα θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα. Οι οποιεσδήποτε διαφημίσεις ή προβολές 

σημάτων βρίσκονται στις εμφανίσεις των αθλητών θα πρέπει να εγκρίνονται από τον 

Σεχνικό Τπεύθυνο στον Σεχνικό Έλεγχο Ομάδων. Η προβολή σημάτων για τα οποία δεν 

έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία αποκλεισμού του 

αθλητή ή της ομάδας από την διοργάνωση. Διευκρινίζεται ότι η διαφήμιση μπορεί να είναι 

είτε ομαδική είτε ατομική, διατηρούμενου όμως του όρου περί ομοιομορφίας στην 

εμφάνιση (π.χ. ίδιο χρώμα μαγιό με διαφορετική διαφήμιση για κάθε παίκτη της ίδιας 

ομάδας). 

Οι προδιαγραφές της προβολής χορηγικών σημάτων στις εμφανίσεις ακολουθούν τις 

επίσημες προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.   

Ο Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή 

/αθλήτριας που δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις. 

 

6. 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 Volleyball της Ε.Ο.ΠΕ. Ειδικότερα διευκρινίζονται: 

Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών - 

Γυναικών Snow Volleyball 2023 ασκείται από τον Σεχνικό Τπεύθυνο, για κάθε πειθαρχικό 

παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια των αγώνων ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε 

εγγράφως από αθλητή που μετέχει στο Σουρνουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή 

της διοργάνωσης στελέχη. 

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

α) Αποκλεισμός από ένα σετ (επιβάλλεται από τους διαιτητές) 

β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τους διαιτητές) 

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 στην Εκτελεστική 

Επιτροπή Snow Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 

Κανονισμού Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την διευκολύνει 

στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε 

άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης. 
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Υθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν και προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος της 

διοργάνωσης τιμωρούνται με πειθαρχικό έλεγχο από τους διαιτητές (κατά τη διάρκεια του 

αγώνα) και αντιμετωπίζεται με χρηματικές ποινές, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από 

τον Σεχνικό Τπεύθυνο, με ελάχιστο τα €100 και ανώτερο την παρακράτηση όλου του 

χρηματικού επάθλου του συγκεκριμένου Σουρνουά. 

Επίσης, για παρόμοιους λόγους προβλέπεται αποβολή από την συνέχεια του Σουρνουά 

από τον Σεχνικό Τπεύθυνο της διοργάνωσης ή αποβολή από την συνέχεια της 

διοργάνωσης με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Βeach & Snow Volleyball της ΕΟΠΕ. 

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

προκριματικών του τουρνουά. 

Οι αθλητές που καταλαμβάνουν την 1η, 2η και 3η θέση), μετέχουν υποχρεωτικά στην 

διαδικασία απονομής των επάθλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σεχνικού Τπευθύνου και 

φορώντας την επίσημη φανέλα του Σουρνουά. 

ε περίπτωση άρνησής κάποιου αθλητή να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή: 

i. Παραπέμπεται στην Επιτροπή Snow Volleyball της ΕΟΠΕ. 

ii. Σου επιβάλλεται χρηματική ποινή που μπορεί να φθάσει έως και την πλήρη 

παρακράτηση του χρηματικού επάθλου από το συγκεκριμένο Σουρνουά. 

Ο Διαιτητής του αγώνα όταν διαπιστώσει ότι κάποια ομάδα αγωνίζεται με παθητικό 

τρόπο, δηλαδή οι αθλητές της δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα, κάνει παρατήρηση 

στους αθλητές της ομάδας αυτής. ε περίπτωση επανάληψης της αγωνιστικής αυτής 

συμπεριφοράς, τότε ο Διαιτητής θα κάνει δεύτερη προειδοποίηση και καλεί πάλι τον 

Σεχνικό Τπεύθυνο του τουρνουά, ο οποίος έχει δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα σε βάρος 

της ομάδας αυτής. Ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 2-0 σετ και 22-

0 πόντους, η ομάδα αποκλείεται από το Σουρνουά, από την συνέχεια του Πρωταθλήματος 

και οι αθλητές παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ. 

Παράλληλα, αφαιρείται όλο το χρηματικό έπαθλο του συγκεκριμένου Σουρνουά και οι 

αθλητές / αθλήτριες παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ. Αθλητής ή 

αθλήτρια που δέχεται κόκκινη κάρτα στο κεντρικό γήπεδο θα τιμωρείται επιπλέον και με 

χρηματικό πρόστιμο Εκατό Ευρώ (100 €). Αν δεχθεί την κάρτα στα άλλα γήπεδα θα 

τιμωρείται με πρόστιμο Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (75 €). 

Ο Διαιτητής των αγώνων των Σουρνουά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να γίνουν συστάσεις 

σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόμενους ή παρέχουν προπονητικές οδηγίες 

(coaching), να κάνει συστάσεις στις ομάδες και τελικά να διακόψει τον αγώνα εάν κρίνει 

ότι η παρέμβαση αυτή καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του.    

 

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αθλητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Beach & Snow Volleyball της ΕΟΠΕ, δεν μπορεί να 

αγωνιστεί σε τουρνουά μη εγκεκριμένο από την ΕΟΠΕ. Αθλητής που θα παραβεί τον όρο 

αυτό παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ με κίνδυνο ημερολογιακού 

αποκλεισμού από όλες τις εγκεκριμένες διοργανώσεις. 

Οι επιμέρους όροι για το τελικό τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Snow 

Volleyball 2023 (συνθήκες φιλοξενίας, χρηματικά έπαθλα κλπ), θα περιλαμβάνονται στους  

Κανονισμούς Διοργάνωσής (Event Regulations) που θα δημοσιοποιηθούν πριν την λήξη 

των εγγραφών. 
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8. ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΣΡΟΛ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε διαδικασία 

Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε αθλητή / αθλήτρια μετέχει στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Snow Volleyball Ανδρών - Γυναικών 2023. Ο έλεγχος αυτός θα 

γίνεται με βάση τις διαδικασίες του Εθνικού υμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ 

(ΕΚΑΝ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). 

Αθλητής που κληρωθεί να υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και αρνηθεί την διαδικασία, 

τιμωρείται με αποκλεισμό από τα υπόλοιπα Σουρνουά, αφαίρεση όλου του Φρηματικού 

Επάθλου και παραπομπή στο Διοικητικό υμβούλιο της ΕΟΠΕ. 

 

9. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΆ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Snow Volleyball θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα όπως αυτά θα ισχύουν κατά το διάστημα διεξαγωγής του/των τουρνουά, 

τόσο για τους αγωνιστικούς χώρους (υπαίθριους) όσο και για τις υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις και λειτουργίες (κυρίως σε στεγασμένους χώρους).   

 

10. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος Snow 

Volleyball Ανδρών - Γυναικών 2023 είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα προβλεπόμενα 

στον εγκεκριμένο Κανονισμό Beach Volleyball της ΕΟΠΕ (ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και 

για το Snow Volleyball).     

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα 

ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια να αποφασίσει είναι η 

Επιτροπή Beach & Snow Volleyball και το Διοικητικό υμβούλιο της ΕΟΠΕ.      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ                            ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΑΛΒΑΣΖΗ 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

2. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ 

3. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

4. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ 6 ΟΜΑΔΩΝ  

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΜΥΑΝΙΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 
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1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ  

ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ 

Σουρνουά 

Από 

βαθμολογία  

(ομάδες) 

Wild Cards (ομάδες) 
Από πρόκριση 

(ομάδες) 

ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ 0 Έως 2* 4* 

ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΣΙΚΑ 0 0 16** 

 Για κάθε θέση του κυρίως ταμπλό που μένει κενή (αν δεν δοθούν οι WC), 

προστίθεται ομάδες από το προκριματικό τουρνουά.  

**    Έως 16 ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στα προκριματικά και θα 

τοποθετηθούν με κλήρωση (όλες με 0 βαθμούς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ SNOW VOLLEYBALL 

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2023 

 Ημερομηνία Σοποθεσία 
       

Διοργάνωση  

     11-12 Υεβρουαρίου 

 

ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΜΑΙΝΑΛΟΤ 

ΣΕΛΙΚΟ 
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3. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

(Ατομική)  

Θέση  Αθλητής/τρια 

1η  150 

2η  120 

3η       100        

4η  80 

5η - 6η  60 

επόμενη  40 

επόμενη  20 

επόμενη  10 
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΜΥΑΝΙΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 

 
  

 


