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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ  BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2022 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022 / Α.Π. 1638  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

τη προκήρυξη όπου αναφέρεται η λέξη «αθλητής» αφορά την ιδιότητα και όχι το φύλο, και πάντα 

εμπεριέχει και τους αθλητές και τις αθλήτριες. Εξάλλου η προκήρυξη δεν περιλαμβάνει όρους ή 

προδιαγραφές που να διαφοροποιούνται ως προς το φύλο και όλες οι προβλέψεις ισχύουν από 

κοινού.   

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ  

Σο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών-Γυναικών 2022, διοργανώνεται από την 

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), σε συνεργασία με τις Σοπικές Επιτροπές & Ενώσεις 

της, Σοπικούς υνδιοργανωτές και ιδιώτες. 

Σο Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών-Γυναικών 2022 θα αποτελείται από αριθμό «ανοιχτών» 

τουρνουά με τις υψηλότερες οργανωτικές προδιαγραφές (Masters) και ένα Σουρνουά «Σελικό» 

(Masters Finals ή Championships) που θα αναδείξει τους Πρωταθλητές Ελλάδος για τις κατηγορίες 

Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από την Ε.Ο.ΠΕ.  

Η κατηγορία διοργανώσεων Masters αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται 

διοργανώσεις με διακριτές ονομασίες όπως Grand Slam, Golden Cup, Finals ή άλλες, που πληρούν 

τις προδιαγραφές της ανώτερης κατηγορίας. 

την Πανελλήνια Βαθμολογία θα προσμετρούνται με ειδικό συντελεστή και διοργανώσεις 

κατηγορίας Open από ένα αστέρι (1*) έως τρία αστέρια (3***) ανάλογα με τις οργανωτικές 

προδιαγραφές και το χρηματικό έπαθλο, για τις οποίες θα εκδίδονται ειδικοί κανονισμοί ανά 

διοργάνωση.   

Οι τοποθεσίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Σουρνουά μπορούν να αλλάξουν για ιδιαίτερο 

σοβαρό λόγο με απόφαση της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

 

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1. Άνδρες και Γυναίκες, που κατέχουν την Ελληνική Τπηκοότητα ή έχουν σαν Αθλητική 

Ομοσπονδία Προέλευσης (Federation of Origin) την Ελληνική Ομοσπονδία 

2. Άνδρες και Γυναίκες Κυπριακής Τπηκοότητας 

3. Αθλητές υπηκοότητας άλλων χωρών (Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι), εφόσον 

καταθέσουν μαζί με την Δήλωση υμμετοχής, έγγραφο της Εθνικής Ομοσπονδίας όπου είναι 

εγγεγραμμένοι για την παραχώρηση άδειας να αγωνισθούν στο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος 

Beach Volley Ανδρών – Γυναικών 2022. 

ε ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ του Πρωταθλήματος, επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδων στις οποίες ο ένας 

τουλάχιστον από τους αθλητές / αθλήτριες κατέχει την Ελληνική Τπηκοότητα ή έχει σαν Αθλητική 

Ομοσπονδία Προέλευσης την Ελληνική. 

Ομάδες με δυο (2) αθλητές / αθλήτριες υπηκοότητας χωρών-μελών της Ε.Ε. ή όχι, μπορούν να 

συμμετέχουν σε ΔΤΟ (2) το ανώτερο τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (πλην Σελικού 

και τουρνουά ειδικού χαρακτήρα). 



 

 

Άνδρες και Γυναίκες Κυπριακής Τπηκοότητας εξαιρούνται από τους περιορισμούς για ξένους  

αθλητές της παραγράφου 3,  κατ’αναλογία της σχετικής Τπουργικής Απόφασης που αφορά το 

Βόλεϊ.  

  

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 Volley της ΕΟΠΕ για την 

αγωνιστική περίοδο 2022. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή στο μητρώο, δεν θα γίνεται δεκτή η 

δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε διοργάνωση. 

την εγγραφή στο μητρώο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και το ωματείο στο οποίο 

ανήκει ο αθλητής. Οι αθλητές μίας ομάδος μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά ωματεία 

σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα τουρνουά που προσμετρούνται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα   

γίνονται μέχρι την Δευτέρα πριν το τουρνουά και ώρα 14.00’. Ο τρόπος εγγραφής προσδιορίζεται 

στους κανονισμούς διοργάνωσης του κάθε τουρνουά Open, και για τις διοργανώσεις Masters με τον 

εξής και μόνο τρόπο: Αποστολή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bvregistration@volleyball.gr.  

Ο Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά, μπορεί να ζητήσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για τον 

έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), ενώ υποχρεωτικά πρέπει οι 

αθλητές/αθλήτριες να επιδεικνύουν την Κάρτα υγείας τους η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 

για όλη τη διάρκεια του τουρνουά. 

Κάθε αθλητής που θα δηλώσει συμμετοχή σε Σουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών 

- Γυναικών 2022 καταβάλει ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ που καθορίζεται από τον διοργανωτή του 

κάθε Σουρνουά και ανακοινώνεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. Σο παράβολο δεν 

επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης / αλλαγής αθλητή ή ομάδας. 

 

1.3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΔΗΛΩΕΙ ΟΜΑΔΩΝ 

Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπονται 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 αλλαγή σύνθεσης ομάδας, δεν επιτρέπεται στο Σελικό τουρνουά.  

Αθλητής που αποσύρει τη συμμετοχή της λόγω τραυματισμού, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

άλλη διοργάνωση beach volley την εβδομάδα διεξαγωγής του τουρνουά από όπου αποσύρεται, ενώ 

νέα ομάδα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τους δύο εναπομείναντες αθλητές.  

Η Δήλωση υμμετοχής είναι δεσμευτική. ε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η Ομάδα θα 

πρέπει άμεσα να ενημερώνει εγγράφως το διοργανωτή και σε κάθε περίπτωση πριν από τον 

Σεχνικό Έλεγχο Ομάδων του Προκριματικού Σουρνουά. 

ε περίπτωση αδικαιολόγητης μη προσέλευσης, οι αθλητές/αθλήτριες που απαρτίζουν την ομάδα 

τιμωρούνται με αφαίρεση των βαθμών που απονέμονται για την 1η  θέση του Σουρνουά και 

χρηματικό πρόστιμο ύψους Εκατό Ευρώ (100 €). Σο πρόστιμο οφείλεται να καταβληθεί στην ΕΟΠΕ 

πριν την επόμενη συμμετοχή του αθλητή/αθλήτριας σε διοργάνωση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος. ε περίπτωση επανάληψης, η ποινή διπλασιάζεται και η Επιτροπή Beach Volley 

της ΕΟΠΕ μπορεί να αποφασίσει την ΑΠΟΒΟΛΗ των αθλητών / αθλητριών από την διοργάνωση 

και αφαίρεση μέρους ή όλου του χρηματικού επάθλου που έχουν ήδη κατακτήσει. 

ε σχέση με την έννοια της «αδικαιολόγητης» μη προσέλευσης (non-show) διευκρινίζεται ότι πέραν 

της ιατρικής βεβαίωσης δύναται να αξιολογηθεί   και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής -

Σροχαία, Πολιτική Προστασία κλπ-  που να πιστοποιεί την αδυναμία προσέλευσης. Επιπροσθέτως η 

πρόβλεψη για το χρηματικό πρόστιμο για την αδικαιολόγητη μη-προσέλευση ισχύει μόνο για 

αθλητές του κυρίως ταμπλό. ε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο αθλητών είναι παρών στον 



 

 

Σεχνικό Έλεγχο, οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου δύναται να ισχύουν μόνο για τον άλλο 

αθλητή της ομάδος.        

 

2. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 

2.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

Σην γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley 

Ανδρών - Γυναικών 2022, έχει η ΕΟΠΕ και η Επιτροπή Beach Volley και για τον σκοπό αυτό ορίζει 

έναν Σεχνικό Τπεύθυνο. O Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά ή τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής beach volley, 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). 

2.2. ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Σα Σουρνουά Masters & Open δύνανται να διεξαχθούν είτε με το σύστημα του ΔΙΠΛΟΤ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ (DOUBLE KNOCK OUT), είτε με το σύστημα των ΟΜΙΛΩΝ. Σο σύστημα θα 

ανακοινώνεται στους εκάστοτε Κανονισμούς Διοργάνωσης. Σα προκριματικά του κάθε τουρνουά θα 

διεξάγονται με το σύστημα του ΜΟΝΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ. 

Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες κάθε ημέρα του Σουρνουά 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 Σριάντα (30’) 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. 

 

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 διεξάγονται στα δύο (2) 

νικηφόρα σετ. Σα δυο πρώτα σετ θα διεξάγονται στους είκοσι ένα (21) πόντους το κάθε ένα. Σο τρίτο 

και καθοριστικό σετ θα διεξάγεται με το ίδιο σύστημα στους δεκαπέντε (15) πόντους. Όλα τα σετ 

τελειώνουν με διαφορά δύο (2) πόντων χωρίς όριο (μετά τα 21 και 15 αντίστοιχα). 

Μετά από κάθε επτά (7) συνολικά πόντους (στα δύο πρώτα σετ των 21 πόντων) και μετά από κάθε 

πέντε (5) συνολικά πόντους (στο σετ των 15 πόντων), οι ομάδες θα αλλάζουν γήπεδο. 

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"). Σο τάϊμ-άουτ μπορεί να ζητηθεί μόνο από τον αρχικό της ομάδος. Ένα τεχνικό τάϊμ-άουτ, 

διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30"), δίνεται στα 2 πρώτα σετ όταν συμπληρωθούν 21 συνολικά 

πόντοι. Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμμα ενός λεπτού (1'). 

 

2.4. ΠΡΟΚΡΙΗ ΣΟ ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ 

το Κυρίως Σαμπλό (Main Draw) των Σουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών - 

Γυναικών 2022 μετέχουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) ομάδες ανδρών και γυναικών.  

Για την συμμετοχή ομάδων στο Κυρίως Σαμπλό ή στα Προκριματικά Σουρνουά, θα υπολογίζονται 

οι βαθμοί της κάθε ομάδας με βάση την ατομική βαθμολογία των αθλητών που την απαρτίζουν.  

Η τοποθέτηση των ομάδων στο κυρίως ταμπλό γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο 1.   

-  Αριθμός ομάδων τοποθετούνται απευθείας στο Κυρίως Σαμπλό σύμφωνα με την βαθμολογία 

τους. 



 

 

-  Αριθμός ομάδων προκρίνονται στο Κυρίως Σαμπλό από προκριματικά Σουρνουά που διεξάγονται 

τις προηγούμενες ημέρες.  

- Αριθμός από Κάρτες Ελεύθερης υμμετοχής (Wild Cards) για συμμετοχή στο Κυρίως Σαμπλό 

χορηγούνται με απόφαση της ΕΟΠΕ. 

- Αριθμός από Κάρτες Ελεύθερης υμμετοχής (Promotional Wild Card) δύναται να χορηγείται μετά 

από εισήγηση του Σοπικού υνδιοργανωτή και έγκριση του αιτήματος από την ΕΟΠΕ.  

το τουρνουά Finals/Championships του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών 2022 

συμμετέχουν οκτώ (8) ομάδες ανδρών και οκτώ (8) γυναικών, σύμφωνα με την ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ που προκύπτει μετά την διεξαγωγή των Σουρνουά Masters & Open. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να προκριθεί μια ομάδα στο Σελικό Σουρνουά είναι να έχει συμμετάσχει με την 

ίδια σύνθεση σε δύο (2) τουλάχιστον επίσημα Σουρνουά (FIVB, CEV, BVA, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

2022).  

το τουρνουά Finals/Championships προκρίνονται οι τέσσερεις (4) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.    

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει στο τουρνουά Finals/Championships μέχρι τρείς (3) 

κάρτες ελεύθερης συμμετοχής (Wild Card) για ομάδες που πήραν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις 

και για τον λόγο αυτό δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. 

Μία θέση θα καλυφθεί από προκριματικό τουρνουά μεταξύ των επόμενων 8 ομάδων της 

βαθμολογίας (reserve teams). Η συγκεκριμένη πρόβλεψη για το ειδικό αυτό προκριματικό τουρνουά 

θα ανακοινωθεί στους Κανονισμούς Διοργάνωσης του συγκεκριμένου τουρνουά.     

ε περίπτωση που δεν δοθούν οι τρείς (3) Wild Card, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ως εξής: 

Με δύο (2) WC προκρίνεται απευθείας η 5η ομάδα της βαθμολογίας. 

Με μία (1) WC προκρίνεται απευθείας η 5η ομάδα της βαθμολογίας και 2 από το προκριματικό 

τουρνουά. 

Με καμία (0) WC προκρίνεται η 5η και η 6η ομάδα της βαθμολογίας και δύο από το προκριματικό 

τουρνουά.  

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

ταμπλό, με εισήγηση της επιτροπής Beach Volley. την περίπτωση αυτή τυχόν τροποποιήσεις ως 

προς τον αριθμό των ομάδων στο κυρίως ταμπλό θα ανακοινώνονται στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσης.  Ομοίως, η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό των ομάδων που 

προκρίνονται από το προκριματικό τουρνουά, παραχωρώντας αδιάθετη θέση Wild Card, αλλά σε 

καμία περίπτωση μειώνοντας τον αριθμό των ομάδων που προκρίνονται απευθείας στο κυρίως 

ταμπλό.    

Ομοίως και σε διοργανώσεις Masters & Open, τροποποιήσεις ως προς τον αριθμό των ομάδων στο 

κυρίως ταμπλό (λιγότερες των οκτώ, ή περισσότερες των δώδεκα) καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός 

των ομάδων που προκρίνονται ή η κατανομή των Wild Card, θα ανακοινώνονται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης κατόπιν έγκρισης της ΕΟΠΕ.  

 

2.5. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η κατάταξη των ομάδων για να καθορισθούν ποιές ομάδες θα τοποθετηθούν στο Main Draw και τα 

Προκριματικά κάθε τουρνουά, καθώς και η κατάταξη των ομάδων εντός του Κυρίου Σαμπλό (Main 

Draw) αλλά και των προκριματικών (Qualification Tournament), γίνεται σύμφωνα με την ατομική 

βαθμολογία των αθλητών που την απαρτίζουν ως εξής: 

- το πρώτο (ή πρώτα αν είναι παραπάνω από 1 την ίδια ημερομηνία) τουρνουά Masters & Open 

σύμφωνα με το άθροισμα των πόντων που προκύπτει από την  ατομική βαθμολογία του 2021 . 

- τα επόμενα τουρνουά Masters & Open που θα διεξαχθούν έως και 5/6/2022, σύμφωνα με το 

άθροισμα των πόντων που προκύπτει από την ατομική βαθμολογία του 2021  προσαυξημένη με την 

βαθμολογία των φετινών διοργανώσεων 

- τα επόμενα τουρνουά Masters & Open που θα διεξαχθούν έως και 19/6/2022, σύμφωνα με το 

άθροισμα των πόντων που προκύπτει από τo 50% της ατομικής βαθμολογία του 2021  

προσαυξημένη με την βαθμολογία των φετινών διοργανώσεων 



 

 

- Από την ημερομηνία αυτή και μετά για την κατάταξη των ομάδων θα λαμβάνεται υπόψη 

αποκλειστικά και μόνο η βαθμολογία της τρέχουσας χρονιάς.  

ε περίπτωση ισοβαθμίας πραγματοποιείται κλήρωση.  

Οι ομάδες που λαμβάνουν wild cards (συμπεριλαμβανομένης της Promotional) στα Σουρνουά 

Masters & Open τοποθετούνται στο Κυρίως Σαμπλό σύμφωνα με τους βαθμούς τους.  

 

2.6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

Σουρνουά και το Σουρνουά Finals/Championships του Πρωταθλήματος, θα απονέμονται οι 

αντίστοιχοι βαθμοί στην Ατομική και την Ομαδική Κατάταξη. Ο συντελεστής βαθμολογίας για όλες 

τις  διοργανώσεις καθορίζεται από την ΕΟΠΕ και ανακοινώνεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 

 2.7. ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΕ ΕΛΛΑΔΟ 2022 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η  θέση στο τουρνουά Finals/Championships του Πρωταθλήματος 

θα κατακτήσει και τον τίτλο της ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 2022 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ. 

Η ομάδα και οι αθλητές που θα καταλάβουν την 1η θέση στις ΟΜΑΔΙΚΕ και ΑΣΟΜΙΚΕ 

βαθμολογίες του έτους 2022, ανακηρύσσονται «ΝΟΤΜΕΡΟ 1» Ομάδες και Αθλητές/Αθλήτριες 

αντίστοιχα της Πανελλήνιας Βαθμολογίας (2022 First Ranked Team/Player).   

 

2.8. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕ 

τις ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση κατάταξης σε κάθε τουρνουά Masters & Open θα 

απονέμονται μετάλλια (χρυσό, ασημένιο) από τους διοργανωτές σε κάθε αθλητή. 

το Σελικό Σουρνουά, θα δοθούν από την ΕΟΠΕ χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο σε κάθε 

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

ε όλα τα τουρνουά υπάρχει χρηματικό έπαθλο που το ύψος και η κατανομή καθορίζονται από 

τους Κανονισμούς Διοργάνωσης που ανακοινώνονται για το καθένα.    

την ομάδα και τους αθλητές που θα καταλάβουν την 1η θέση στις ΟΜΑΔΙΚΕ και ΑΣΟΜΙΚΕ 

βαθμολογίες του έτους 2022,  θα απονεμηθεί ειδική διάκριση στο τέλος του έτους. (Περισσότερα στο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

 

2.9. ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΟΜΑΔΩΝ 

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

πραγματοποιείται 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 με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις αντιπροσωπευτικών ομάδων σε διεθνείς 

διοργανώσεις, ή άλλη περίπτωση εξαίρεσης μετά από αίτημα του αθλητή. για τις οποίες αποφασίζει 

σχετικά και ενημερώνει εγγράφως ο Σεχνικός Τπεύθυνος. Εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση 

η απουσία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή.      

 

2.10. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Οι ομάδες μπορούν να ενίστανται στον 1ο Διαιτητή μόνο μέσω του αρχηγού τους, 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. 

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 ένταση, 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. ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

το Σουρνουά Masters του Πρωταθλήματος θα προσφέρεται η διαμονή και η διατροφή στους 

αθλητές που έχουν μόνιμη διαμονή εκτός του Νομού διεξαγωγής του Σουρνουά, ή σε πόλη όμορου 

Νομού, που να απέχει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο διεξαγωγής του Σουρνουά. 

Η διαμονή θα ξεκινάει από την προηγούμενη ημέρα έναρξης του Κυρίως Σαμπλό ενώ η αναχώρηση 

τους προβλέπεται για την επόμενη ημέρα αποκλεισμού κάθε ομάδας, εφόσον ο αποκλεισμός 

συμβεί μετά τις 14.00’. Κάθε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή Beach Volley 

και επιτόπου από τον Σεχνικό Τπεύθυνο του Σουρνουά. ε περίπτωση που οι αγώνες ξεκινήσουν 

μετά τις 14.00 δεν θα προσφέρεται διαμονή και διατροφή από την προηγούμενη μέρα. 

ε ότι αφορά τα τουρνουά Open τα θέματα διαμονής και διατροφής όπου προσφέρονται θα 

περιγράφονται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.   

ε περίπτωση που σε τουρνουά Masters υπάρχει εξαίρεση από την ανωτέρω πρόβλεψη για 

διαμονή/διατροφή, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.   

 

4. ΑΥΑΛΙΗ 

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα οφείλουν να έχουν ατομική ασφαλιστική 

κάλυψη. Η ΕΟΠΕ (για τα τουρνουά Masters) ή ο εκάστοτε διοργανωτής (για τα τουρνουά Open) δεν 

φέρει καμία ευθύνη για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από ατυχήματα 

κατά τον αγώνα και γενικά κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.  

ε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού που θα παρέχει ιατρική φροντίδα 

σε περιπτώσεις τραυματισμών κατά την διάρκεια των αγώνων.  

 

5. ΕΜΥΑΝΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

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

με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

τα τουρνουά Masters oι αθλητές που θα αγωνισθούν στο κυρίως Σαμπλό του τουρνουά λαμβάνουν 

αγωνιστικές εμφανίσεις τις οποίες οφείλουν να χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια των αγώνων και 

των απονομών. 



 

 

τα τουρνουά Open η παροχή ή όχι εμφανίσεων από τον διοργανωτή, αναφέρεται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης του κάθε τουρνουά. ε περίπτωση που τους χορηγηθεί εμφάνιση 

οφείλουν να την φορούν κατά την διάρκεια του τουρνουά και στις απονομές. 

τα τουρνουά στα οποία δεν χορηγείται αγωνιστική εμφάνιση 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 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.  

 

6. ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ 

Η ΕΟΠΕ και η Επιτροπή Beach Volley έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στον χώρο 

που διεξάγεται κάθε Σουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών - Γυναικών 

2022, τα οποία μπορούν να παραχωρούν στους κατά τόπους διοργανωτές στα τουρνουά Open. 

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 του εθνικού χορηγού 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.  

Προβολή σημάτων για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ενδέχεται να 

αποτελέσει αιτία αποκλεισμού του αθλητή ή της ομάδας από την διοργάνωση ή επιβολή 

χρηματικού επάθλου. 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.   

Σα ανωτέρω ισχύουν και για το αγωνιστικό τοπ των συμμετεχόντων σε κάθε περίπτωση που αυτό 

είναι στην επιλογή του αθλητή και δεν παρέχεται από τον διοργανωτή.  

Ο Σεχνικός Τπεύθυνος του Σουρνουά μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή /αθλήτριας που 

δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις. 

 

7. ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στα άρθρα 16, 19 και 

20 του Κανονισμού Παιδιάς,  και του άρθρου 15 του εγκεκριμένου Κανονισμού Beach Volley της 

Ε.Ο.ΠΕ. Ειδικότερα διευκρινίζονται: 

Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών 

2022 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 Beach Volley της 

ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού Beach Volley 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. 

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 beach volley 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 και 2η θέση (πλην τελικού τουρνουά, όπου 

συμπεριλαμβάνεται και η 3η), 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: 

α. Παραπέμπεται στην Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

β. Σους επιβάλλεται χρηματική ποινή που μπορεί να φθάσει έως και την πλήρη παρακράτηση του 

χρηματικού επάθλου τους από το συγκεκριμένο Σουρνουά. 

Ο Α΄ 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 Α΄ 

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 42-0 πόντους, η ομάδα αποκλείεται από το Σουρνουά, 

από την συνέχεια του Πρωταθλήματος και οι αθλητές παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή 

Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 

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

αθλήτριες παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή Beach Volley 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 1ος 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.    

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αθλητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε Σουρνουά 

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. 

χετικά με τα ιατρικά ταιμ-άουτ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας.  

Επίσημη μπάλα των Σουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι η GALA. Για κάθε σχετική 

εξαίρεση που εγκρίνει η ΕΟΠΕ, η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί θα αναφέρεται στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσης.  

Επιμέρους όροι για κάθε Σουρνουά του Πρωταθλήματος θα ανακοινώνονται στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσής (Event Regulations). 

 

9. ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΣΡΟΛ 



 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε διαδικασία Ελέγχου 

Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε αθλητή / αθλήτρια μετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Beach Volley Ανδρών - Γυναικών 2022. 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. 

 

10. ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 

Η Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ αποφασίζει για τα θέματα που έχουν σχέση με τις 

αντιπροσωπευτικές ομάδες σε διεθνείς διοργανώσεις. Αθλητές που τιμωρήθηκαν κατά την διάρκεια 

του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με σημαντική ποινή (π.χ. αποβολή από Σουρνουά), δεν θα έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής τους στις ομάδες αυτές. Αντίστοιχα, αθλητές που τιμωρήθηκαν από την 

Επιτροπή Εθνικών Ομάδων Beach Volley, δεν θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε επίσημες 

διοργανώσεις Beach Volley της ΕΟΠΕ, ή σε διοργανώσεις που βρίσκονται υπό την αιγίδα της, ή 

έχουν πάρει την επίσημη έγκρισή της. Οι αθλητές των ομάδων που θα αναδειχθούν Πρωταθλητές 

Ελλάδος Ανδρών και Γυναικών 2022 δύνανται να ενταχθούν υπό την έγκριση της Επιτροπής 

Εθνικών Ομάδων της ΕΟΠΕ, στον σχεδιασμό των Εθνικών Ομάδων Beach Volley της ΕΟΠΕ για το 

έτος 2022. 

 

11. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

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

συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών - Γυναικών 2022 είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε Τγειονομικά πρωτόκολλα (τα ειδικά 

αγωνιστικά και τα γενικά) όπως αυτά θα ισχύουν για το διάστημα διεξαγωγής της κάθε 

διοργάνωσης. 

Ο εκάστοτε διοργανωτής έχει την ευθύνη εφαρμογής των Τγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

 

12. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών 

- Γυναικών 2022 είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο 

Κανονισμό Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στις 

διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volley 

και το Διοικητικό υμβούλιο της ΕΟΠΕ. 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       

          ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ                                   ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΑΛΒΑΣΖΗ 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ 

1. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΩΝ  

2. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ (FINALS/CHAMPIONSHIPS) 

3. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ ΔΙΠΛΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ MASTERS/OPEN 12 ΟΜΑΔΩΝ 

4. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ ΔΙΠΛΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ MASTERS/OPEN 8 ΟΜΑΔΩΝ  

5. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ ΟΜΙΛΩΝ 12 ΟΜΑΔΩΝ 

6. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ ΟΜΙΛΩΝ 8 ΟΜΑΔΩΝ 

7. ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 4 ΟΜΑΔΩΝ (ΓΙΑ ΣΑΜΠΛΟ 8/16) 

8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΜΥΑΝΙΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 

 



 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ  

ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ (Masters/Open) 

Σουρνουά 
Από βαθμολογία 

(ομάδες) 
Wild Cards (ομάδες) 

Από πρόκριση 

(ομάδες) 

Σαμπλό 8 ομάδων 2 2 + 1 promotional*** 3 

Σαμπλό 12 

ομάδων ** 
4 2 + 2 promotional*** 4 

FINALS/CHAMPI

ONSHIPS  
4 Έως 3 (E/O)* 1* 

 

* Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4  

** Για διαφορετικό αριθμό ομάδων στο ταμπλό η κατανομή των θέσεων θα 

αναφέρεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης 

*** ε περίπτωση που δεν δοθούν όλες οι wild card τις θέσεις 

καταλαμβάνουν οι επόμενες ομάδες των προκριματικών 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ & ΦΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ 

Κάθε ομάδα και ανάλογα με την τελική της κατάταξη σε κάθε Σουρνουά του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα λάβει και αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο. 

Η πληρωμή των χρηματικών επάθλων στα τουρνουά Masters γίνεται μόνο μέσω 

τραπεζικών λογαριασμών (αριθμός IBAN), που θα δηλώνονται μαζί με την Ατομική 

Δήλωση υμμετοχής του κάθε αθλητή/αθλήτριας.  

ε ότι αφορά τα Open τουρνουά, ο συντελεστής βαθμολογίας θα ανακοινώνεται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης και θα είναι από 0,1 έως 1 ανάλογα με το ύψος των 

χρηματικών επάθλων, το εάν υπάρχουν ή όχι φιλοξενίες αθλητών, και την αξιολόγηση 

των γενικών οργανωτικών συνθηκών. Σα Open που θα προσμετρούνται στην βαθμολογία 

θα πρέπει να έχουν εγκριθεί και ανακοινωθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση της 

παρούσης προκήρυξης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (1η 

επίσημη διοργάνωση που προσμετρείται στην Πανελλήνια βαθμολογία). Εξαιρέσεις στον 

εν λόγω κανόνα μπορεί να δοθεί μόνον για ενδεχόμενη αλλαγή τοποθεσίας ή αλλαγή 

ημερομηνίας εγκεκριμένης διοργάνωσης και με απόφαση της Επιτροπής Beach Volley.  

Σα χρηματικά έπαθλα και η κατανομή τους στα τουρνουά Open ανακοινώνονται στους 

Κανονισμούς Διοργάνωσης, και καταβάλλονται στους συμμετέχοντες απευθείας από 

τους διοργανωτές, εκτός αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη για την καταβολή τους η οποία και 

αναφέρεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ (Masters/Open) 

Θέση 

Έπαθλα Ανδρών - Γυναικών 

Ομάδα Αθλητής 

1η 30% 15% 

2η 20% 10% 

3η-4η 12% 6% 

5η-6η * 8% 4% 

7η-8η * 5% 2.5% 

9η-12η   

ΤΝ. 100% Φ σύνολο επάθλου 

Πίνακας 2 

*σε περίπτωση που από το αγωνιστικό σύστημα 

προκύπτουν διαφορές σε διαβαθμίσεις 

κατάταξης, τα χρηματικά έπαθλα θα 

υπολογίζονται αναλογικά. 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

(Masters/Open) 

 ΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ «1» 

Θέση Ομάδα Αθλητής 

1η 250 125 

2η 225 112.5 

3η - 4η 190 95 

5η - 6η * 150 75 

7η - 8η * 135 67.5 

9η -12η 120 60 

επόμενη 90 45 

επόμενη 60 30 

επόμενη 30 15 

Πίνακας  1 

*σε περίπτωση που από το αγωνιστικό σύστημα 

προκύπτουν διαφορές σε διαβαθμίσεις κατάταξης, 

οι βαθμοί θα αντιστοιχούν στην μεγαλύτερη τιμή 

του πίνακα. 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 

FINALS ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ  

Θέση Ομάδα Αθλητής 

1η 500 250 

2η 450 225 

3η 400 200 

4η 350 175 

5η-6η 300 150 

7η-8η 270 135 

Πίνακας 3 



 

 

 

 3. DOUBLE ELIMINATION – 12 TEAMS 

  

 

 

 4. DOUBLE ELIMINATION – 8 TEAMS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. POOL SYSTEM 12 TEAMS (POOLS OF 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. POOL SYSTEM - 8 TEAMS (POOLS OF 4) 

 
 

 

 

 

7. NEW MODIFIED POOL SYSTEM (POOL OF 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΜΥΑΝΙΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 
 

 


