ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΣΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2022

Ελληνική Ομοζπονδία Πεηοζθαίριζης
OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι
210.68.01.992 /  bvregistration@volleyball.gr

Πανελλήνιο Ππωτάθλημα Beach Volley MIKTOY 2X2 (MIXED DOUBLES) 2022 Πποκήπυξη

1

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
BEACH VOLLEY 2022
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ MIKTO 2X2
(MIXED DOUBLES)
Αθήνα 27 Απριλίου 2022 / ΑΠ 1642

1. ΔIΟΡΓΑΝΩΗ

Σξ Παμελλήμιξ Ποχςάθλημα Beach Volley ΜΙΚΣΟΤ 2Φ2 (MIXED DOUBLES) 2022, διξογαμώμεςαι από ςημ Δλλημική Ομξρπξμδία Πεςξρταίοιρηπ (ΔΟΠΔ) ρε ρσμεογαρία με Σξπικξύπ σμδιξογαμχςέπ.
Ζ διξογάμχρη απξςελείςαι από αοιθμό ςξσομξσά Open και έμαμ ςελικό πξσ θα διεναυθξύμ ςξ διάρςημα Ιξσμίξσ-επςεμβοίξσ 2022, ρύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα πξσ θα αμακξιμχθεί από ςημ ΔΟΠΔ, εμώ για κάθε
ςξσομξσά θα εκδξθξύμ ξι ΔΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ.

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ

1.2. ΔΓΓΡΑΥΔ
ΔΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ:
1. Αθληςέπ πξσ καςέυξσμ ςημ Δλλημική Τπηκξόςηςα
2. Αθληςέπ πξσ δεμ έυξσμ Δλλημική σπηκξόςηςα και ρύμτχμα με
ςξσπ Καμξμιρμξύπ ςηπ FIVB, έυξσμ ραμ Αθληςική Ομξρπξμδία
Ποξέλεσρηπ (Federation of Origin) ςημ Δλλημική Ομξρπξμδία
(έκδξρη 1ξσ δελςίξσ ρςημ Δλλάδα)
3. Αθληςέπ πξσ έυξσμ Κσποιακή σπηκξόςηςα
Οι αθληςέπ / αθλήςοιεπ πξσ επιθσμξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ Παμελλήμιξ Ποχςάθλημα Μικςξύ 2022, ποέπει μα είμαι κάςξυξι Δελςίξσ Αθληςικήπ Ιδιόςηςαπ Beach Volley, μα έυξσμ δηλαδή εγγοατεί ή αμαμεώρει
ποξηγξσμέμχπ ςημ εγγοατή ςξσπ ρςξ Μηςοώξ Beach Volleyball ςηπ
ΔΟΠΔ για ςημ αγχμιρςική πεοίξδξ 2022. Κάθε ξμάδα απξςελείςαι από
έμαμ αθληςή και μία αθλήςοια (2Φ2).
Οι δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ θα γίμξμςαι δεκςέπ μόμξ ρςη εγκεκοιμέμη
τόομα και θα ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από ςημ τόομα player’s commitment σπξγεγοαμμέμη μέυοι ςημ ποξηγξύμεμη Δεσςέοα ποιμ από ςξ
Σξσομξσά και ώρα 14.00, με ςξμ ενήπ και μόμξμ ςοόπξ: -- Αποστολή
με e-mail ρςη διεύθσμρη πξσ αματέοεςαι ρςξσπ ΔΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ (αλλαγή ρςημ ημεοξμημία και ςημ ώοα λήνηπ
ςχμ δηλώρεχμ μπξοεί μα αμακξιμχθεί ρςξσπ ΔΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ).
ςιπ πεοιπςώρειπ όπξσ η Αίςηρη παοαλαμβάμεςαι με εκκοεμόςηςεπ
(Τπεύθσμη Δήλχρη Αθληςή, IBAN κλπ), ασςέπ ΠΡΔΠΔΙ μα διεσθεςηθξύμ
ρςξμ ςόπξ ςηπ διξογάμχρηπ και ξπχρδήπξςε ποιμ ςξμ Σευμικό Έλεγυξ
Ομάδχμ. ε πεοίπςχρη πξσ η εκκοεμόςηςα παοαμέμει (έρςχ και για
έμαμ από ςξσπ δύξ αθληςέπ), η ξμάδα δεμ θα γίμεςαι δεκςή ρςξμ Σευμικό Έλεγυξ Ομάδχμ και θα απξκλείεςαι από ςξ Σξσομξσά.
Κάθε αθληςήπ πξσ θα δηλώρει ρσμμεςξυή ρςξ Ποχςάθλημα θα καςαβάλει και ΦΡΖΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΦΖ, πξσ επίρηπ θα αματέοεςαι ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ. Σξ Παοάβξλξ
καςαβάλλεςαι με ςημ καςάθερη ςηπ Δήλχρηπ σμμεςξυήπ και δεμ επιρςοέτεςαι ρε πεοίπςχρη απξυώοηρηπ /αλλαγήπ αθληςή /ξμάδαπ.
Ζ Δήλχρη σμμεςξυήπ είμαι δερμεσςική. ε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ
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ποξρέλεσρηπ η Ομάδα θα ποέπει άμερα μα εμημεοώμει εγγοάτχπ ςξμ
διξογαμχςή με παοάλληλη σπξυοέχρη ςηλετχμικήπ επιβεβαίχρηπ, ΠΡΙΝ
από ςξμ Σευμικό Έλεγυξ Ομάδχμ ςξσ Ποξκοιμαςικξύ Σξσομξσά (για ξμάδεπ πξσ μεςέυξσμ ρε ασςό) ή ΠΡΙΝ ςξμ Σευμικό Έλεγυξ Ομάδχμ ςξσ Κσοίχπ Σαμπλό (για ξμάδεπ main draw).
Ο Σευμικόπ Τπεύθσμξπ ςξσ Σξσομξσά μπξοεί μα ζηςήρει κάπξιξ
απξδεικςικό ρςξιυείξ για ςξμ έλεγυξ ςηπ ςασςξποξρχπίαπ (ςασςόςηςα,
διαβαςήοιξ και λξιπά).
1.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, Σξ κάθε επίρημξ ςξσομξσά OPEN Μικςό καθξοίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξμάδχμ
ΦΗΜΑΣΙΜΟ ρςξ Κσοίχπ ςαμπλό, ςιπ Wild Card και ςξμ ςοόπξ διεναγχγήπ, ςα ξπξία
ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΩ και αματέοξμςαι ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ.
Σξ ςελικό ςξσομξσά διενάγεςαι με Κσοίχπ Σαμπλό (Main Draw) ξκςώ (8)
έχπ δεκαένι (16) ξμάδχμ. Για ςημ ρσμμεςξυή ξμάδχμ ρςξ Κσοίχπ Σαμπλό θα σπξλξγίζξμςαι ξι βαθμξί ςηπ κάθε ξμάδαπ με βάρη ςημ αςξμική
βαθμξλξγία ςχμ αθληςώμ πξσ ςημ απαοςίζξσμ ρςξ Παμελλήμιξ Ποχςάθλημα Μικςξύ ςημ ημέοα λήνηπ ςχμ δηλώρεχμ ρσμμεςξυήπ ρςξ ςξσομξσά.
Με βάρη ασςή:
- Στο Ταμπλό τοποθετούμται:
 50% ςχμ θέρεχμ από Βαθμξλξγία
 Μία (1) ςξπική ξμάδα, μεςά από ειρήγηρη ςξσ ρσμδιξογαμχςή,
 Μία (1) ξμάδα με Κάοςα Δλεσθέοαπ Διρόδξσ (Wild Card)
Οι σπόλξιπεπ θέρειπ καλύπςξμςαι μεςά από Ποξκοιμαςικό Σξσομξσά.
Για μα καςξυσοώρει ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ ΣΔΛΙΚΟ ςξσομξσά μία
ξμάδα, θα ποέπει μα έυει ρσμμεςξυή με ςημ ρύμθερη ασςή ρε 2 ςξσλάυιρςξμ από ςιπ διξογαμώρειπ OPEN.
ςξ ςξσομξσά FINAL ςξ αγχμιρςικό ρύρςημα και ξ ςοόπξπ διεναγχγήπ θα
καθξοιρςξύμ αμάλξγα με ςημ ςξπξθερία και ςιπ λξιπέπ ξογαμχςικέπ ρσμθήκεπ (αοιθμόπ γηπέδχμ κλπ), ςα ξπξία και θα πεοιγοάτξμςαι ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ.
1.4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ Αλλαγέπ ρςημ ρύμθερη κάθε ξμάδαπ δεμ επιςοέπξμςαι παοά μόμξ για
ΔΗΛΩΔΙ ΟΜΑΔΩΝ λόγξσπ ςοασμαςιρμξύ ξι ξπξίξι και ποέπει μα απξδεικμύξμςαι με ιαςοική
βεβαίχρη. ε κάθε πεοίπςχρη η αλλαγή ασςή μπξοεί μα γίμει ςξ
αογόςεοξ μέυοι ςξμ Σευμικό Έλεγυξ Ομάδχμ ςξσ Σξσομξσά.
2. ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ Σημ γεμική εσθύμη ςηπ εύοσθμηπ διεναγχγήπ ςξσ Παμελλήμιξσ ΠοχςαΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ θλήμαςξπ Beach Volley ΜΙΚΣΟΤ 2Φ2 2022, έυει η Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ και για ςξμ ρκξπό ασςό ξοίζει έμαμ Tευμικό Τπεύθσμξ.
O Tευμικόπ Τπεύθσμξπ ςξσ Σξσομξσά είμαι εκποόρχπξπ ςηπ Δπιςοξπήπ
Beach Volleyball έμαμςι όρχμ μεςέυξσμ ρςξσπ αγώμεπ με ξπξιαδήπξςε
ιδιόςηςα και έμαμςι ςοίςχμ Υσρικώμ και Νξμικώμ Ποξρώπχμ και είμαι
σπεύθσμξπ για κάθε θέμα πξσ έυει ρυέρη με ςημ ξογάμχρη ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ. Έυει ςημ δσμαςόςηςα μα ξοίζει ςιπ ώοεπ ςχμ αγώμχμ και μα
αλλάζει ςξ Ποόγοαμμα όςαμ σπάουει ιδιαίςεοξπ λόγξπ (ςηλεξπςική
μεςάδξρη, καιοικέπ ρσμθήκεπ, κλπ).
Ζ ΔΟΠΔ και ξ Σευμικόπ Τπεύθσμξπ διαςηοξύμ ςξ δικαίχμα μα αλλάνξσμ ςξ
ρύρςημα ςηπ διξογάμχρηπ (είςε ξμίλχμ, είςε διπλξύ απξκλειρμξύ), ετόρξμ κοίμεςαι αμαγκαίξ με βάρη ςιπ ρσμθήκεπ (καιοικέπ, μη ρσμπλήοχρη
ξμίλχμ κλπ). Οπξιαδήπξςε αλλαγή θα ποέπει μα αμακξιμχθεί με ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Σευμικξύ Δλέγυξσ Ομάδχμ.
Όλεπ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη Διξογάμχρη θα βοίρκξμςαι ρςξ επίρημξ site ςηπ ΔΟΠΔ (www.volleyball.gr) και ξι ξμάδεπ έυξσμ ςημ εσθύμη
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για ςημ εμημέοχρή ςξσπ.
2.1. ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ

Για όλα ςα ςξσομξσά ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ ςα θέμαςα τιλξνεμιώμ και ξι
λξιπέπ ξογαμχςικέπ ρσμθήκεπ θα πεοιγοάτξμςαι ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ.

ε ημέοα και ώοα πξσ θα ξοιρθεί και θα κξιμξπξιηθεί ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ
2.2. ΣΔΦΝΙΚΟ ΔΛΔΓΦΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ, θα ποαγμαςξπξιηθεί ξ Σευμικόπ Έλεγυξπ
ΟΜΑΔΩΝ Ομάδχμ Ποξκοιμαςικξύ και Κσοίχπ Σαμπλό. Οι ξμάδεπ ξτείλξσμ μα πληοξτξοηθξύμ ςιπ ακοιβείπ ημέοεπ και ώοεπ διεναγχγήπ ςξσπ. Ζ ρσμμεςξυή
ρςξμ Έλεγυξ Ομάδχμ ςχμ αθληςώμ ςξσ ςξσομξσά είμαι σπξυοεχςική. ε
πεοίπςχρη μη ρσμμεςξυήπ ξμάδαπ ρςημ Έλεγυξ ςξσ Κσοίχπ Σαμπλό, ασςή
απξκλείεςαι από ςξ ςξσομξσά και ςημ θέρη ςηπ καςαλαμβάμει η επιλαυξύρα ξμάδα(reserve team) ετόρξμ παοαβοίρκεςαι. Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη
ςξσ Σευμικξύ Δλέγυξσ, ξ Σευμικόπ Τπεύθσμξπ αμακξιμώμει ςα ακόλξσθα:
1.
Οοιρςικό πίμακα ρσμμεςξυώμ ρςξ ςξσομξσά.
2.
Σξπξθέςηρη ςχμ ξμάδχμ ρςξ Σαμπλό (Ranking).
3.
Αμακξίμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Σξσομξσά.
4.
Άλλεπ αμακξιμώρειπ πξσ ατξοξύμ ςη διξογάμχρη.
Όλξι ξι αγώμεπ ςξσ Παμελλήμιξσ Ποχςαθλήμαςξπ Beach Volley Μικςξύ
2Φ2 2022 θα διεναυθξύμ με ςξσπ ιρυύξμςεπ καμξμιρμξύπ Παιδιάπ ςξσ αθλήμαςξπ με εναίοερη ςξσπ ΔΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟNIΜΟΤ πξσ αματέοξμςαι ρςξ
παοόμ άοθοξ.
Όλξι ξι αγώμεπ ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ θα διεναυθξύμ με ρύρςημα σμευξύπ
Καςαγοατήπ Πόμςχμ (Rally Scoring System), όπξσ δεμ σπάουξσμ αλλαγέπ
και κάθε τάρη απξδίδει πόμςξ.
Σξ ύφξπ ςξσ τιλέ είμαι 2.35.
2.3. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

Οι αγώμεπ θα διενάγξμςαι ρςα δύξ (2) μικητόοα ρες. Όλα ςα ρες θα διενάγξμςαι έχπ ςξσπ δεκαπέμςε (15) πόμςξσπ. Όλα ςα ρες ςελειώμξσμ με
διατξοά δύξ (2) πόμςχμ υχοίπ όοιξ (μεςά ςα 15). Μεςά από κάθε πέμςε
(5) ρσμξλικά πόμςξσπ , ξι ξμάδεπ θα αλλάζξσμ γήπεδξ. Καςά ςημ διάοκεια ςχμ αλλαγώμ ςχμ γηπέδχμ δεμ θα γίμεςαι διακξπή ρςξμ αγώμα και
ξι ξμάδεπ ποέπει μα αλλάζξσμ γήπεδξ υχοίπ καθσρςέοηρη.
Κάθε ξμάδα έυει ςξ δικαίχμα για έμα (1) ςάψμ-άξσς ρε κάθε ρες, διάοκειαπ ςοιάμςα δεσςεοξλέπςχμ (30"). Σξ ςάψμ-άξσς μπξοεί μα ζηςηθεί από
ξπξιξμδήπξςε από ςξσπ δσξ αθληςέπ/αθλήςοιεπ. Μεςανύ ςχμ ρες σπάουει
διάλειμμα εμόπ λεπςξύ (1').
Κάθε ξμάδα μπξοεί μα δώρει μέυοι ςέρρεοιπ (4) αγώμεπ ςημ ημέοα εκςόπ
αμ σπάουει διατξοεςική απόταρη ςξσ Σευμικξύ Τπεσθύμξσ για ειδικξύπ
λόγξσπ (καιοόπ, αμχςέοα βία, κλπ). Κάθε αγώμαπ ποέπει μα απέυει από
ςξμ επόμεμξ ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30΄) λεπςά. Ο Σευμικόπ Τπεύθσμξπ
μπξοεί μα απξταρίρει για διακξπή ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ρε πεοίπςχρη πξσ
ξι καιοικέπ ή άλλεπ ρσμθήκεπ δεμ επιςοέπξσμ ςημ ξμαλή διεναγχγή ςξσ
Σξσομξσά.

Οι αθληςέπ και ξι αθλήςοιεπ ποέπει μα τξοξύμ ξμξιόμξοτεπ και ξμξιό2.4. ΔΜΥΑΝΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ υοχμεπ εμταμίρειπ ρύμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Παγκόρμιαπ Ομξρπξμδίαπ, εμώ για ςξσπ άμδοεπ επιςοέπεςαι μα αγχμίζξμςαι υχοίπ top με
εναίοερη ςξσπ αγώμεπ για ςξσπ ξπξίξσπ παοαυχοεί ςα tops η διξογάμχρη
(πυ κσοίχπ ςαμπλό, final 4, ςελικξί κλπ). ε κάθε πεοίπςχρη ιρυύει ξ
καμόμαπ ςηπ ξμξιξμξοτίαπ ρςιπ εμταμίρειπ ςηπ ξμάδξπ, καθώπ και η απαγόοεσρη ποξβξλήπ υξοηγώμ πξσ είμαι αμςαγχμιρςικξί ρςξσπ κεμςοικξύπ
υξοηγξύπ ςηπ διξογάμχρηπ.
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ε κάθε πεοίπςχρη δεμ επηοεάζεςαι ξ ςοόπξπ ποξβξλήπ ςχμ υξοηγώμ
ςχμ αθληςώμ ρε καπέλα, πεοιβοαυιόμια και λξιπά ανερξσάο
(ποξδιαγοατέπ FIVB). Ο ρσμξλικόπ υώοξπ ποξβξλήπ ςχμ υξοηγώμ
ρςα ρξοςπ και μαγιό ςχμ αθληςώμ / αθληςοιώμ ξοίζεςαι ςα 300 cm2
Πεοιξοιρμόπ σπάουει ρε διατήμιρη ποξψόμςχμ αμςαγχμιρςικώμ με ασςά ςχμ Βαρικώμ Φξοηγώμ ςηπ διξογάμχρηπ (και ρε διατήμιρη πξσ
αμςιςίθεςαι ρςιπ γεμικόςεοεπ απαγξοεύρειπ διατημίρεχμ ρε αθληςικά
γεγξμόςα, ςριγάοα, αλκξξλξύυα πξςά κλπ). Απαγξοεύεςαι οηςά η
ποξβξλή ρςιπ εμταμίρειπ και ρςα ανερξσάο ςχμ αθληςώμ/αθληςοιώμ
μημσμάςχμ θοηρκεσςικξύ ή πξλιςικξύ υαοακςήοα.
ε κάθε πεοίπςχρη ξι ξπξιερδήπξςε διατημίρειπ ή ποξβξλέπ ρημάςχμ
πξσ βοίρκξμςαι ρςιπ εμταμίρειπ ςχμ αθληςώμ θα ποέπει μα είμαι ρύμτχμεπ με ςιπ παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ και μα εγκοίμξμςαι από ςξμ
Σευμικό Τπεύθσμξ ρςξμ Σευμικό Δλεγυξ Ομάδχμ. Ποξβξλή ρημάςχμ
για ςα ξπξία δεμ έυει ςηοηθεί η ποξβλεπόμεμη διαδικαρία, εμδέυεςαι
μα απξςελέρει αιςία απξκλειρμξύ ςξσ αθληςή ή ςηπ ξμάδαπ από ςξμ
Σευμικό Τπεύθσμξ. Διεσκοιμίζεςαι όςι η διατήμιρη μπξοεί μα είμαι είςε
ξμαδική είςε αςξμική, διαςηοξσμέμξσ όμχπ ςξσ όοξσ πεοί ξμξιξμξοτίαπ ρςημ εμτάμιρη.
Ζ διατήμιρη ποξψόμςχμ μπξοεί μα γίμεςαι μόμξ ρςιπ εμταμίρειπ ςχμ
αθληςώμ, και ξι ξμάδεπ θα αματέοξμςαι με ςα ξμόμαςα ςχμ αθληςώμ
πξσ ςιπ απξςελξύμ.
2.5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ

Για κάθε επίλσρη έμρςαρηπ για κακή εταομξγή ςχμ Καμξμιρμώμ Παιδιάπ, πξσ σπξβάλλεςαι (μόμξ από ςξμ αουηγό) καςά ςημ διάοκεια ςχμ
Σξσομξσά και ετόρξμ ζηςήθηκε έγκαιοα ακξλξσθείςαι ςξ
«ποχςόκξλλξ» σπξβξλήπ εμρςάρεχμ πξσ πεοιλαμβάμει 2 επίπεδα.
1ο Δπίπεδο: Με ςξ αίςημα για σπξβξλή έμρςαρηπ ξ σπεύθσμξπ διαιςηρίαπ ςξσ ςξσομξσά απξταρίζει επί ςόπξσ για ςξ αμ ςξ αίςημα γίμεςαι
δεκςό ή απξοοίπςεςαι, με βάρη ςξ διεθμέπ ποχςόκξλλξ ςξσ αθλήμαςξπ.
Όςαμ ξ Τπεύθσμξπ Διαιςηρίαπ μπει ρςξ γήπεδξ και δεμ ενεςάρει ςξ
αίςημα, η ξμάδα ςιμχοείςαι με υοημαςικό ποόρςιμξ 100€.
Δάμ ςξ αίςημα ενεςαρςεί και είςε γίμει δεκςό, είςε απξοοιτθεί, δεμ επιβάλλεςαι ποόρςιμξ.
2ο Δπίπεδο: Δάμ ρςξ επίπεδξ 1 η έμρςαρη απξοοιτθεί ή η αμςίπαλη
ξμάδα δε ρσμτχμεί με ςημ απόταρη, έυξσμε ςημ εκδίκαρη ρςξ επίπεδξ 2.
Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι ρςξ ςέλξπ ςξσ αγώμα, έπειςα από επιβεβαίχρη
ςηπ έμρςαρηπ ρςξ τύλλξ αγώμξπ ρςξ ςέλξπ ςξσ παιυμιδιξύ. Ζ έμρςαρη
ποέπει μα παοξσριάζεςαι γοαπςώπ ρςξμ Σευμικό Τπεύθσμξ ςξσ ςξσομξσά αμέρχπ μεςά ςη λήνη ςξσ παιυμιδιξύ και μα ρσμξδεύεςαι από
παοάβξλξ ύφξσπ 200€. Ζ ςελική απόταρη ποέπει μα δξθεί από ςημ
Οογαμχςική Δπιςοξπή ςηπ Διξογάμχρηπ ςξ αογόςεοξ 2 ώοεπ από ςημ
καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ ή ςξ αογόςεοξ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ παιυμιδιώμ πξσ επηοεάζξμςαι από ςξ ρυεςικό απξςέλερμα. Eαμ η έμρςαρη
γίμει δεκςή ςξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι.

2.6. ΔΠΑΘΛΑ

ςξσπ αθληςέπ πξσ θα καςαλάβξσμ ςιπ ςοειπ ποώςεπ θέρειπ ςξσ Σελικξύ (1η, 2η, 3η) θα απξμεμηθξύμ υοσρό, αογσοό και υάλκιμξ μεςάλλιξ
αμςίρςξιυα καθώπ και Κύπελλα ρςημ ποχςαθλήςοια ξμάδα.
Δπίρηπ θα σπάουξσμ υοημαςικά έπαθλα και ρσμςελερςήπ Παμελλήμιαπ
Βαθμξλξγίαπ Μικςξύ πξσ θα αμακξιμχθξύμ ρςξσπ ειδικξύπ καμξμιρμξύπ ςηπ διξογάμχρηπ.
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Οι αθληςέπ πξσ καςαλαμβάμξσμ ςημ 1η, 2η θέρη και 3η θέρη, μεςέυξσμ
σπξυοεχςικά ρςημ διαδικαρία απξμξμήπ ςχμ επάθλχμ, ρύμτχμα με ςιπ
ξδηγίεπ ςξσ Σευμικξύ Τπεσθύμξσ και τξοώμςαπ ςημ επίρημη ταμέλα ςξσ
Σξσομξσά. ε πεοίπςχρη άομηρηπ κάπξιξσ αθληςή μα ρσμμεςάρυει ρςη
διαδικαρία ασςή, παοαπέμπεςαι ρςημ Δικαρςική Δπιςοξπή Beach
Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.
3. ΠΔΙΘΑΡΦΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Για ςημ αμςιμεςώπιρη Πειθαουικώμ θεμάςχμ εταομόζξμςαι όρα ποξβλέπξμςαι ρςξ Κετάλαιξ VII (Πειθαουικό Δίκαιξ) ςξσ Καμξμιρμξύ Παιδιάπ, και
ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Καμξμιρμξύ Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.
Ζ πειθαουική διαδικαρία καςά ςημ διάοκεια ςξσ ςξσομξσά αρκείςαι από
ςξμ Σευμικό Τπεύθσμξ, για κάθε πειθαουικό παοάπςχμα πξσ έγιμε καςά
ςημ διάοκεια ςχμ αγώμχμ ή διαπιρςώθηκε καςά ςημ άρκηρη ςχμ καθηκόμςχμ ςξσ ή αματέοθηκε από ςξμ Διαιςηςή ςξσ αγώμα ή καςαγγέλθηκε
εγγοάτχπ από αθληςή πξσ μεςέυει ρςξ Σξσομξσά ή από άλλα σπεύθσμα
για ςη διεναγχγή ςηπ διξογάμχρηπ ρςελέυη.
Για κάθε πεοίπςχρη παοαπςχμάςχμ, μπξοξύμ μα επιβάλλξμςαι ξι ενήπ
κσοώρειπ:
α) Απξκλειρμόπ από έμα ρες (επιβάλλεςαι από ςξσπ διαιςηςέπ)
β) Απξκλειρμόπ από έμαμ αγώμα (επιβάλλεςαι από ςξσπ διαιςηςέπ)
γ) Απξκλειρμόπ από ςημ ρσμέυεια ςξσ Σξσομξσά αμ κοίμεςαι όςι, λόγχ
ςηπ ρξβαοόςηςαπ ςξσ παοαπςώμαςξπ η απξμάκοσμρη ςξσ αθληςή θα ρσμβάλλει ρςημ εύοσθμη διεναγχγή ςχμ αγώμχμ.
ε ασςή ςημ πεοίπςχρη η σπόθερη παοαπέμπεςαι ρςημ Δικαρςική Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ και εταομόζξμςαι αμαλξγικά ξι διαςάνειπ
ςξσ Καμξμιρμξύ Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ.
Ζ Δπιςοξπή έυει δικαίχμα μα ρσμβξσλεσςεί ξπξιξδήπξςε σλικό ετόρξμ
ςημ διεσκξλύμει ρςξ έογξ ςηπ, όπχπ βίμςεξ ςηλεόοαρηπ, τχςξγοατίεπ,
μαοςσοίεπ αθληςώμ και ξςιδήπξςε άλλξ κοίμει απαοαίςηςξ για ςημ εκδίκαρη ςηπ σπόθερηπ.
Υθξοά σλικξύ ή εμέογειεπ πξσ θίγξσμ ή ποξρβάλλξσμ ςημ εικόμα και ςξ
κύοξπ ςηπ διξογάμχρηπ, αμςιμεςχπίζξμςαι με απξβξλή από ςημ ρσμέυεια
ςξσ Σξσομξσά από ςξμ Σευμικό Τπεύθσμξ ή με απξβξλή από ςημ ρσμέυεια
ςηπ Διξογάμχρηπ με απόταρη ςηπ ΔΟΠΔ. Αθληςήπ πξσ έυει απξβληθεί
από Σξσομξσά δεμ κεοδίζει βαθμξύπ ρςημ καςάςανη.
Ο Ά Διαιςηςήπ ςξσ αγώμα όςαμ διαπιρςώρει όςι κάπξια ξμάδα αγχμίζεςαι
με παθηςικό ςοόπξ, δηλαδή ξι αθληςέπ ςηπ δεμ ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςξμ
αγώμα, κάμει παοαςήοηρη ρςξσπ αθληςέπ ςηπ ξμάδαπ ασςήπ.
ε πεοίπςχρη επαμάληφηπ ςηπ αγχμιρςικήπ ασςήπ ρσμπεοιτξοάπ, ςόςε ξ
Α΄ Διαιςηςήπ θα κάμει δεύςεοη ποξειδξπξίηρη. ε πεοίπςχρη μέαπ επαμάληφηπ ξ αγώμαπ διακόπςεςαι ρε βάοξπ ςηπ ξμάδαπ ασςήπ, καςξυσοώμεςαι
σπέο ςηπ αμςίπαληπ ξμάδαπ με 2-0 σετ και 30-00 πόμτους, η ομάδα αποκλείεςαι από ςξ Σξσομξσά και από ςημ ρσμέυεια ςξσ Ποχςαθλήμαςξπ και
ξι αθληςέπ παοαπέμπξμςαι ρςημ Δικαρςική Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ
ΔΟΠΔ.
Ο Α΄ Διαιςηςήπ ςχμ αγώμχμ ςχμ Σξσομξσά έυει ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει
μα γίμξσμ ρσρςάρειπ ρε θεαςέπ πξσ παοεμξυλξύμ ςξσπ αγχμιζόμεμξσπ ή
παοέυξσμ ποξπξμηςικέπ ξδηγίεπ (coaching), μα κάμει ρσρςάρειπ ρςιπ ξμάδεπ και ςελικά μα διακόφει ςξμ αγώμα εάμ κοίμει όςι η παοέμβαρη ασςή
καθιρςά αδύμαςη ςημ ξμαλή διεναγχγή ςξσ.

4. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ςξ Σξσομξσά υοηριμξπξιείςαι σπξυοεχςικά μπάλα GALA πξσ είμαι η επίρημη μπάλα Beach Volley για ςξ 2022. Οπξιαδήπξςε εναίοερη θα αματέ-
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οεςαι ρςξσπ ΔΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ.
Δπιμέοξσπ όοξι ρςιπ διξογαμώρειπ ΜΙΚΣΟΤ θα αμακξιμχθξύμ ρςξσπ ΔΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΖ για ςξ κάθε ςξσομξσά.
5. ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΣΡΟΛ

Ζ Δλλημική Ομξρπξμδία Πεςξρταίοιρηπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα σπξβάλλει ρε διαδικαρία Δλέγυξσ Νςόπιμγκ (Doping Control) ξπξιξμδήπξςε
αθληςή/αθλήςοια μεςέυει ρςo Παμελλήμιξ Ποχςάθλημα Beach Volley
MIKTOY 2X2 2022. Ο έλεγυξπ ασςόπ θα γίμεςαι με βάρη ςιπ ρυεςικέπ διαδικαρίεπ ςξσ Δθμικξύ σμβξσλίξσ Καςαπξλέμηρηπ Νςόπιμγκ (ΔΚΑΝ) και
ςηπ Διεθμξύπ Ομξρπξμδίαπ Πεςξρταίοιρηπ (FIVB). Αθληςήπ/αθλήςοια
πξσ κληθεί μα σπξβληθεί ρε Νςόπιμγκ Κξμςοόλ και αομηθεί ςημ διαδικαρία, ςιμχοείςαι με απξκλειρμό από ςα σπόλξιπα Σξσομξσά, αταίοερη
επάθλξσ και παοαπξμπή ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ ΔΟΠΔ.

Όλξι ξι εμπλεκόμεμξι, αθληςέπ και αθλήςοιεπ, διξογαμχςέπ και διξικηςι6. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ
κξί, διαιςηςέπ και όρξι άλλξι ρσμμεςέυξσμ ρςξ Παμελλήμιξ ΠοχςαθλήμαΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ
ςξπ Beach Volley Αμδοώμ - Γσμαικώμ 2022 είμαι σπξυοεχμέμξι μα εταομόζξσμ ςα ποξβλεπόμεμα ρςα εκάρςξςε Τγειξμξμικά ποχςόκξλλα (ςα
ειδικά αγχμιρςικά και ςα γεμικά) όπχπ ασςά θα ιρυύξσμ για ςξ διάρςημα
διεναγχγήπ ςηπ κάθε διξογάμχρηπ.
Ο εκάρςξςε διξογαμχςήπ έυει ςημ εσθύμη εταομξγήπ ςχμ Τγειξμξμικώμ
Ποχςξκόλλχμ.
7. ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΣΙΚΔ
ΟΜΑΔΔ Δ
ΔΙΔΘΝΔΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΔΙ

Ζ Δπιςοξπή Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ είμαι απξκλειρςικά αομόδια μα
απξταρίζει για θέμαςα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςιπ αμςιποξρχπεσςικέπ
ξμάδεπ ςηπ υώοαπ μαπ ρε διεθμείπ διξογαμώρειπ. Αθληςέπ/αθλήςοιεπ
πξσ ςιμχοήθηκαμ καςά ςημ διάοκεια ςξσ Παμελλημίξσ Ποχςαθλήμαςξπ
με απξβξλή από ξλόκληοξ αγώμα, δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςιπ
Ομάδεπ ασςέπ.

8. ΓΔΝΙΚΑ Οι αθληςέπ και αθλήςοιεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ Ποχςάθλημα είμαι σπξυοεχμέμξι μα ακξλξσθξύμ ςα ποξβλεπόμεμα ρςξμ εγκεκοιμέμξ Καμξμιρμό Beach Volley ςηπ ΔΟΠΔ.
Για ξςιδήπξςε δεμ ποξβλέπεςαι ρςημ παοξύρα Ποξκήοσνη, λαμβάμξμςαι
σπόφη ςα ιρυύξμςα ρςιπ διεθμείπ διξογαμώρειπ ςξσ αθλήμαςξπ εμώ αομόδια μα απξταρίρει είμαι η Δπιςοξπή Beach Volley και ςξ Διξικηςικό
σμβξύλιξ ςηπ ΔΟΠΔ.
Ζ ΔΟΠΔ διαςηοεί ςξ δικαίχμα έκδξρηπ ρσμπληοχμαςικήπ ειδικήπ ποξκήοσνηπ ετόρξμ ασςό κοιθεί αμαγκαίξ.
ΓΙΑ ΣΖΝ Δ.Ο.ΠΔ.
O ΠΡΟΔΔΡΟ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΝΔΚΣΑΡΙΟ ΦΑΛΒΑΣΕΖ

Πανελλήνιο Ππωτάθλημα Beach Volley MIKTOY 2X2 (MIXED DOUBLES) 2022 Πποκήπυξη

7

