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Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Νέων Ανδρών – Νέων Γυναι-
κών 2018, διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρι-
σης (ΕΟΠΕ). 
Η διοργάνωση αποτελείται από 1 τελικό τουρνουά που θα διοργανω-
θεί στην Αττική το διάστημα 10 – 12 Αυγούστου 2018.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Αθλητές και Αθλήτριες που έχουν 
γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά και ανήκουν στις κα-
τηγορίες: 

1. Αθλητές που κατέχουν την Ελληνική Υπηκοότητα 
2. Αθλητές που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα και σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς της FIVB,  έχουν σαν Αθλητική Ομοσπονδία 
Προέλευσης (Federation of Origin) την Ελληνική Ομοσπονδία 
(έκδοση 1ου δελτίου στην Ελλάδα)  

Οι αθλητές / αθλήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών — Νέων Γυναικών 2018, πρέπει να εί-
ναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Beach Volley, να έχουν δηλα-
δή εγγραφεί ή ανανεώσει προηγουμένως την εγγραφή τους στο Μη-
τρώο Beach Volleyball της ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2018.  
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο στη εγκεκριμένη 
φόρμα και θα πρέπει να συνοδεύονται από την φόρμα player’s com-
mitment υπογεγραμμένη (η φόρμα αυτή κατατίθεται άπαξ στο πρώτο 
τουρνουά συμμετοχής του αθλητή) μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα 
πριν από το Τουρνουά και ώρα 14.00, με τον εξής και μόνον τρόπο: -
- Αποστολή με e-mail στη διεύθυνση bvregistration@volleyball.gr  
- Απαιτείται τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής και προσκόμιση των 
πρωτότυπων εντύπων πριν τον Τεχνικό Ελεγχο Ομάδων της διοργά-
νωσης. 
Στις περιπτώσεις όπου η Αίτηση παραλαμβάνεται με εκκρεμότητες 
(παράβολο, πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό), αυτές ΠΡΕΠΕΙ να διευ-
θετηθούν στον τόπο της διοργάνωσης και οπωσδήποτε πριν τον Τεχνι-
κό Ελεγχο Ομάδων. Σε περίπτωση που η εκκρεμότητα παραμένει 
(έστω και για έναν από τους δύο αθλητές), η ομάδα δεν θα γίνεται 
δεκτή στον Τεχνικό Ελεγχο Ομάδων και θα αποκλείεται από το Τουρ-
νουά.  
Κάθε αθλητής που θα δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα θα κατα-
βάλει και ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ύψους ΔΕΚΑ Ευρώ 
(10 €). Το Παράβολο καταβάλλεται με την κατάθεση της Δήλωσης 
Συμμετοχής και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης /
αλλαγής αθλητή /ομάδας.  
 
Η Δήλωση Συμμετοχής είναι δεσμευτική. Σε περίπτωση αδυναμίας 
προσέλευσης η Ομάδα θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει εγγράφως το 
Τμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ με παράλληλη υποχρέωση τηλεφω-
νικής επιβεβαίωσης (Τηλ: 210.6801992), ΠΡΙΝ από τον Τεχνικό Έλεγχο 
Ομάδων του Προκριματικού Τουρνουά (για ομάδες που μετέχουν σε 
αυτό) ή ΠΡΙΝ τον Τεχνικό Έλεγχο Ομάδων του Κυρίως Ταμπλό (για 
ομάδες main draw).  
 
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά μπορεί να ζητήσει κάποιο 
αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, 
διαβατήριο και λοιπά). 
 
Το Τουρνουά διεξάγεται με Κυρίως Ταμπλό (Main Draw) δώδεκα (12) 
ομάδων στους Άνδρες και οκτώ (8) ομάδων στις Γυναίκες.  Για την 
συμμετοχή ομάδων στο Κυρίως Ταμπλό θα υπολογίζονται οι βαθμοί 
της κάθε ομάδας με βάση την ατομική βαθμολογία των αθλητών που 
την απαρτίζουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών την 

1. ΔIΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ  
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ημέρα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής στο τουρνουά.  Με βάση αυτή:  
-  Στο Ταμπλό των Νέων Ανδρών τοποθετούνται: 

 Τέσσερις (4) ομάδες από Βαθμολογία 

 Μία (1) τοπική ομάδα, μετά από εισήγηση του συνδιοργανωτή, 

 Μία (1) ομάδα με Κάρτα Ελευθέρας Εισόδου (Wild Card)  
Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται μετά από Προκριματικό Τουρνουά. 
  
-  Στο Ταμπλό των Νέων Γυναικών τοποθετούνται: 

 Δύο(2) ομάδες από Βαθμολογία 

 Μία (1) τοπική ομάδα, μετά από εισήγηση του συνδιοργανωτή,  

 Μία (1) ομάδα με Κάρτα Ελευθέρας Εισόδου (Wild Card) 
Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται μετά από Προκριματικό Τουρνουά.  
 
Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το σύστημα των Ομίλων.  
Στην κατηγορία Νέων Ανδρών οι δώδεκα (12) ομάδες θα χωριστούν σε 
τέσσερις (4) ομίλους. Οι δύο (2) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας των 
ομίλων θα προκριθούν στις οκτώ καλύτερες ομάδες που θα αγωνιστούν 
με το σύστημα του ΜΟΝΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.  
Στη κατηγορία Νέων Γυναικών οι οκτώ (8) ομάδες θα χωριστούν σε δύο 
(2) ομίλους. Οι δύο (2) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας των ομίλων θα 
προκριθούν στους ημιτελικούς. 
 
Το αγωνιστικό σύστημα του Προκριματικού Τουρνουά θα ανακοινωθεί 
στον Τεχνικό Έλεγχο Ομάδων και θα είναι ανάλογο του αριθμού συμμετε-
χόντων. 
 
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης τον αριθμό των ομάδων στο κυρί-
ως Ταμπλό και αλλαγής του αγωνιστικού συστήματος διεξαγωγής των 
τελικών. 
 
Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπονται παρά μόνο για 
λόγους τραυματισμού οι οποίοι και πρέπει να αποδεικνύονται με 
βεβαίωση κρατικού νοσοκομειακού φορέα ή ιατρού εγκεκριμένου για τον 
σκοπό αυτό από την ΕΟΠΕ.  Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή μπορεί να 
γίνει το αργότερο μέχρι τον Τεχνικό Έλεγχο Ομάδων του Τουρνουά.  
 
Την γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωτα-
θλήματος Beach Volley Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 2018, έχει η 
Επιτροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και για τον σκοπό αυτό ορίζει έναν 
Tεχνικό Υπεύθυνο.   
 
O Tεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής 
Beach Volleyball έναντι όσων μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε 
ιδιότητα και έναντι τρίτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και είναι 
υπεύθυνος για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση του Πρωτα-
θλήματος.  Έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ώρες των αγώνων και να 
αλλάζει το Πρόγραμμα όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (τηλεοπτική 
μετάδοση, καιρικές συνθήκες, κλπ).  
 
Η ΕΟΠΕ και ο Τεχνικός Υπεύθυνος διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν το 
σύστημα της διοργάνωσης (είτε ομίλων, είτε διπλού αποκλεισμού), εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο με βάση τις συνθήκες (καιρικές, μη συμπλήρωση 
ομίλων κλπ). Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να ανακοινωθεί με την ολο-
κλήρωση του Τεχνικού Ελέγχου Ομάδων. 
 
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διοργάνωση θα βρίσκονται στο επί-
σημο site της ΕΟΠΕ (www.volleyball.gr) και οι ομάδες έχουν την ευθύνη 
για την ενημέρωσή τους. 
 
Στους αθλητές που συμμετέχουν στο Κυρίως Ταμπλό του Τελικού και εί-
χαν την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας σε 
σωματείο βόλεϊ, ή έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη κατοικία εκτός του Νομού 
διεξαγωγής του Τουρνουά, ή με έδρα / κατοικία πόλη σε όμορο Νομό, 
που να απέχει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο διεξαγωγής 
του Τουρνουά, θα προσφέρεται η διαμονή και η διατροφή τους από την 
προηγούμενη ημέρα έναρξης του Ταμπλό έως τη μέρα λήξης της Διοργά-
νωσης. H Οργανωτική Επιτροπή και ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά 
θα αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνηση όσον αφο-
ρά τα θέματα διαμονής & διατροφής.   
 
Σε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται και θα κοινοποιείται από την ΕΟΠΕ, θα 
πραγματοποιείται ο Τεχνικός Έλεγχος Ομάδων Προκριματικού και Κυρίως 

1.4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

2.1. ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 
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Ταμπλό.  Οι ομάδες οφείλουν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ημέρες και 
ώρες διεξαγωγής τους. Η συμμετοχή στον Έλεγχο Ομάδων των αθλητών 
του τουρνουά είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομάδας 
στην Έλεγχο του Κυρίως Ταμπλό, αυτή αποκλείεται από το τουρνουά και 
την θέση της καταλαμβάνει η επιλαχούσα ομάδα(reserve team) εφόσον 
παραβρίσκεται. Μετά την ολοκλήρωση του Τεχνικού Ελέγχου, ο Τεχνικός 
Υπεύθυνος ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
1.      Οριστικό πίνακα συμμετοχών στο τουρνουά.  
2.      Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλό (Ranking). 
3. Ανακοίνωση του προγράμματος του Τουρνουά.   
4.      Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση.  
 
Όλοι οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Νέων Αν-
δρών– Νέων Γυναικών 2018 θα διεξαχθούν με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς Παιδιάς του αθλήματος (FIVB Official Beach Volleyball Rules 2014-
2018). 
 
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με σύστημα Συνεχούς 
Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System), όπου δεν υπάρχουν αλλαγές 
και κάθε φάση αποδίδει πόντο. 
  
Οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ. Τα δυο πρώτα σετ 
θα διεξάγονται στους είκοσι ένα (21) πόντους το κάθε ένα. Το 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 αλλα-
γών των γηπέδων δεν θα γίνεται διακοπή στον αγώνα και οι ομάδες πρέ-
πει να αλλάζουν γήπεδο χωρίς καθυστέρηση. 
 
Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα για ένα (1) τάϊμ-άουτ σε κάθε σετ, διάρκει-
ας τριάντα δευτερολέπτων (30"). Το τάϊμ-άουτ μπορεί να ζητηθεί από 
οποιονδήποτε από τους δυο αθλητές/αθλήτριες. Ένα τεχνικό τάιμ-άουτ, 
διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30"), δίνεται στα 2 πρώτα σετ όταν 
συμπληρωθούν 21 συνολικά πόντοι. Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμμα 
ενός λεπτού (1'). 
 
Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες την ημέρα εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική απόφαση του Τεχνικού Υπευθύνου για ειδικούς 
λόγους (καιρός, ανωτέρα βία, κλπ). Κάθε αγώνας πρέπει να απέχει από 
τον επόμενο τουλάχιστον σαράντα πέντε  (45΄) λεπτά.  
 
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμ-
ματος, σε περίπτωση που οι καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν 
την ομαλή διεξαγωγή του Τουρνουά. 
 
Αγωνιστική εμφάνιση (τοp) δίνεται από τον διοργανωτή μόνο στους συμ-
μετέχοντες στο Κυρίως Ταμπλό.   
 
Σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζεται ο τρόπος προβολής των χορηγών 
των αθλητών σε καπέλα, περιβραχιόνια και λοιπά αξεσουάρ 
(προδιαγραφές FIVB).  Ο συνολικός χώρος προβολής των χορηγών στα 
σορτς και μαγιό των αθλητών / αθλητριών ορίζεται τα 300 cm2 

 
Περιορισμός υπάρχει σε διαφήμιση προϊόντων ανταγωνιστικών με αυτά 
του Βασικού Χορηγού της διοργάνωσης ( νερό, τσαϊ, αναψυκτικό, ισοτο-
νικό) και σε διαφήμιση που αντιτίθεται στις γενικότερες απαγορεύσεις 
διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα (τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά κλπ). 
Απαγορεύεται ρητά η προβολή στις εμφανίσεις και στα αξεσουάρ των 
αθλητών/αθλητριών μηνυμάτων θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα.  
 
Σε κάθε περίπτωση οι οποιεσδήποτε διαφημίσεις ή προβολές σημάτων 
που βρίσκονται στις εμφανίσεις των αθλητών θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με τις παραπάνω προδιαγραφές και να εγκρίνονται από τον Τεχνικό 
Υπεύθυνο στον Τεχνικό Ελεγχο Ομάδων. Προβολή σημάτων για τα οποία 
δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ενδέχεται να αποτελέσει 
αιτία αποκλεισμού του αθλητή ή της ομάδας από τον Τεχνικό Υπεύθυνο. 
Διευκρινίζεται ότι η διαφήμιση μπορεί να είναι είτε ομαδική είτε ατομική, 
διατηρουμένου όμως του όρου περί ομοιομορφίας στην εμφάνιση (πχ ίδιο 
σορτς/μαγιό με διαφορετική διαφήμιση για κάθε αθλητή).  
 

2.3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Η διαφήμιση προϊόντων μπορεί να γίνεται μόνο στις εμφανίσεις των 
αθλητών, και οι ομάδες θα αναφέρονται με τα ονόματα των αθλητών 
που τις αποτελούν. 
 
Για κάθε επίλυση ένστασης για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παι-
διάς, που υποβάλλεται κατά την διάρκεια των Τουρνουά και εφόσον 
ζητήθηκε έγκαιρα ακολουθείται το «πρωτόκολλο» υποβολής ενστάσε-
ων που περιλαμβάνει 2 επίπεδα. 
 
1ο Επίπεδο: Με το αίτημα για υποβολή ένστασης ο υπεύθυνος διαιτη-
σίας του τουρνουά αποφασίζει επί τόπου για το αν το αίτημα γίνεται 
δεκτό ή απορρίπτεται, με βάση το διεθνές πρωτόκολλο του αθλήμα-
τος.  
Όταν ο Υπεύθυνος Διαιτησίας μπει στο γήπεδο και δεν εξετάσει το 
αίτημα, η ομάδα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 100€. 
Εάν το αίτημα εξεταστεί και είτε γίνει δεκτό, είτε απορριφθεί, δεν επι-
βάλλεται πρόστιμο.  
 
2ο Επίπεδο: Εάν στο επίπεδο 1 η ένσταση απορριφθεί ή η αντίπαλη 
ομάδα δε συμφωνεί με την απόφαση, έχουμε την εκδίκαση στο επίπε-
δο 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 Τεχνικό Υπεύθυνο του τουρ-
νουά αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού και να συνοδεύεται από 
παράβολο ύψους 200€.  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 παιχνι-
διών που επηρεάζονται από το σχετικό αποτέλεσμα.  Eαν η ένσταση 
γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται. 
 
Στους αθλητές που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις του Τελι-
κού (1η, 2η, 3η) θα απονεμηθούν χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο 
αντίστοιχα καθώς και Κύπελλα στις πρωταθλήτριες ομάδες.   
 
Οι αθλητές που καταλαμβάνουν την 1η, 2η   θέση και 3η θέση, μετέχουν 
υποχρεωτικά στην διαδικασία απονομής των επάθλων, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Τεχνικού Υπευθύνου και φορώντας την επίσημη φανέ-
λα του Τουρνουά. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου αθλητή να συμμε-
τάσχει στη διαδικασία αυτή, παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή 
Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 
 
Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προ-
βλέπονται στο Κεφάλαιο VII (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού Παι-
διάς, και του άρθρου 15 του εγκεκριμένου Κανονισμού Beach Volley-
ball της ΕΟΠΕ.  
 
Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του τουρνουά ασκείται 
από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, 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 α-
γώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που μετέχει στο Τουρ-
νουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέ-
χη. 
 
Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι ε-
ξής 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 Τουρνουά αν κρίνεται ότι, λό-
γω της σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή 
θα συμβάλλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων.   
Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Δικαστική Επι-
τροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις του Κανονισμού Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον 
την διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφί-
ες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την 
εκδίκαση της υπόθεσης.  
Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν ή προσβάλλουν την εικόνα και 
το κύρος της διοργάνωσης, αντιμετωπίζονται με αποβολή από την 
συνέχεια του Τουρνουά από τον Τεχνικό Υπεύθυνο ή με αποβολή από 
την συνέχεια της Διοργάνωσης με απόφαση της ΕΟΠΕ. Αθλητής που 
έχει αποβληθεί από Τουρνουά δεν κερδίζει βαθμούς στην κατάταξη. 

2.5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

2.6. ΕΠΑΘΛΑ 

3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Ο Ά 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.  
 
Σε περίπτωση επανάληψης της αγωνιστικής αυτής συμπεριφοράς, τότε ο 
Α΄ Διαιτητής θα κάνει δεύτερη προειδοποίηση. Σε περίπτωση νέας επανά-
ληψης ο αγώνας διακόπτεται σε βάρος της ομάδας αυτής, κατοχυρώνεται 
υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 2-0 σετ και 42-00 πόντους, η ομάδα απο-
κλείεται από το Τουρνουά και από την συνέχεια του Πρωταθλήματος και 
οι αθλητές παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή Beach Volleyball της 
ΕΟΠΕ. 
 
Ο Α΄ Διαιτητής των αγώνων των Τουρνουά έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
να γίνουν συστάσεις σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόμενους ή 
παρέχουν προπονητικές οδηγίες (coaching), να κάνει συστάσεις στις ομά-
δες και τελικά να διακόψει τον αγώνα εάν κρίνει ότι η παρέμβαση αυτή 
καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του. 
 
Στο Τουρνουά χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μπάλα GALA που είναι η επί-
σημη μπάλα Beach Volley για το 2018. 
 
Επιμέρους όροι του Τουρνουά θα ανακοινωθούν από την ΕΟΠΕ στους Κα-
νονισμούς Διοργάνωσής του (Event Regulations). 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλ-
λει σε διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε 
αθλητή/αθλήτρια μετέχει στo Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Νέ-
ων Ανδρών - Νέων Γυναικών 2018. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάση 
τις σχετικές διαδικασίες του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντό-
πινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB).  
Αθλητής/αθλήτρια που κληθεί να υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και 
αρνηθεί την διαδικασία, τιμωρείται με αποκλεισμό από τα υπόλοιπα 
Τουρνουά, αφαίρεση επάθλου και παραπομπή στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΟΠΕ. 
 
Η Επιτροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια να 
αποφασίζει για θέματα που έχουν σχέση με τις αντιπροσωπευτικές 
ομάδες της χώρας μας σε διεθνείς διοργανώσεις.  Αθλητές/αθλήτριες που 
τιμωρήθηκαν κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με 
αποβολή από ολόκληρο αγώνα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 
Ομάδες αυτές. 
 
Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα είναι υπο-
χρεωμένοι 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 αρμό-
δια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volley και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΟΠΕ. 
 
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης συμπληρωματικής ειδικής προκή-
ρυξης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
                                 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.ΠΕ. 
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