
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 

BEACH VOLLEYBALL 2017  
CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Το Παγκύπριο Διασωματειακό Πρωτάθλημα Beach Volley “ Cyprus Clubs Beach Volley 
2017 ” αποτελεί μέρος των επίσημων διοργανώσεων Beach Volley της ΚΟΠΕ για το 2017 
και είναι η πρώτη πιλοτική διοργάνωση αυτού του είδους.  
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  
Το Παγκύπριο Διασωματειακό Πρωτάθλημα Beach Volley “ Cyprus Clubs Beach Volley 
2017 ” αποτελείται από τα πιο κάτω τουρνουά αντρών και γυναικών : 
 

Α/Α Ημερομηνία Διοργάνωση Κατηγορία Τοποθεσία 

1 12 – 13 Αυγούστου 2017 Σωματειακό Ανδρών Λεμεσός 

2 12 – 13 Αυγούστου 2017 Σωματειακό Γυναικών Λεμεσός 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΚΟΠΕ με όσες 
ομάδες επιθυμεί το κάθε ένα νοουμένου ότι : 
 
α.  Οι ομάδες του σωματείου πρέπει απαραίτητα να αποτελούνται από αθλητές οι οποίοι 
κατά την στιγμή της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής ανήκουν στην δύναμή του.  
β. Αθλητές που δεν ανήκουν σε δύναμη σωματείου της ΚΟΠΕ μπορούν να επιλέξουν  
σωματείο με το οποίο θα αγωνιστούν νοουμένου ότι με την υποβολή της δήλωσης 
συμμετοχής θα προσκομίσουν σε επίσημο επιστολόχαρτο του σωματείου την ενυπόγραφη 
και σφραγισμένη αποδοχή του τελευταίου. 
 
Η Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της τελικής έγκρισης της 
συμμετοχής κάποιου αθλητή στην υπό αναφορά διοργάνωση. 
 
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
α. Η δήλωση συμμετοχής κάθε ομάδας του πρωταθλήματος γίνεται με την συμπλήρωση του 
εντύπου « Δήλωση Συμμετοχή » της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.volleyball.org.cy/beach/index.php μέχρι την ώρα 18:00 της Πέμπτης 
10 Αυγούστου 2017 ( οκτώ μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος ).  
β. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση της 
ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμών και μόνο μέχρι την ώρα 9.00 πμ της 
προηγούμενης μέρας της έναρξη της διοργάνωσης.  
γ. Οι ομάδες που για οποιονδήποτε λόγο θα μένουν ελλιπείς μετά την λήξη των πιο πάνω 
προθεσμιών θα αποκλείονται από τη διοργάνωση.  
 
 
 
 

http://www.volleyball.org.cy/beach/index.php


5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
α. Κάθε δήλωση συμμετοχής σωματείου θα πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό 
παράβολο για την ομάδα, το οποίο καθορίζεται σε € 40,00 στα Πρωταθλήματα αντρών και 
γυναικών . 
β. Το παράβολο μπορεί να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της τεχνικής σύσκεψης 
που θα λάβει χώρα 1 ώρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ομάδα που δεν καταβάλει 
το παράβολο θα αποκλείεται από το πρωτάθλημα και για την συμπλήρωση των ομάδων του 
τελικού ταμπλό θα ισχύουν οι όροι της παραγράφου 4γ.  
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
α. Αγωνόδικος Επιτροπή 
 
Την ευθύνη για διεκπεραίωση της διοργάνωσης έχει τριμελής Αγωνόδικος επιτροπή που θα 
οριστεί για τον σκοπό αυτό από την Επιτροπή beach volley της ΚΟΠΕ. Η επιτροπή θα 
αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής beach volley, τον αγωνιστικό διευθυντή της 
διοργάνωσης και τον αρχαιότερο των διαιτητών από αυτούς που διαιτητεύουν στο 
συγκεκριμένο τουρνουά. Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η ανώτατη αρχή της διοργάνωσης 
και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες. 
 
β. Στελέχωση ομάδων 
 
Η διοργάνωση θα διεξάγεται με ομάδες των δύο ( 2 ) αθλητών ενώ δεν επιτρέπονται 
αντικαταστάσεις αθλητών κατά την διάρκεια της. Σε περίπτωση κατά την οποία για 
οποιονδήποτε λόγο μία ομάδα μείνει με ένα ( 1 ) αθλητή, κηρύσσεται αυτόματα ελλιπής και 
αποκλείεται από την συνέχεια της διοργάνωσης διατηρώντας τους πόντους και σετ που είχε 
μέχρι την στιγμή αυτή. 
 
γ. Ταμπλό 
 
Τα τελικά ταμπλό αντρών και γυναικών θα σχηματιστούν βάση των συμμετοχών.  
 
Η Αγωνόδικος επιτροπή μπορεί να αλλάξει τους πιο πάνω αριθμούς εφόσον κριθεί σκόπιμο 
και αφού ενημερώσει έγκαιρα τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί 
ο απαιτούμενος αριθμός των ομάδων, το ταμπλό θα παραμένει ελλιπές ενώ ο ελάχιστος 
αριθμός ομάδων για την διεξαγωγή της διοργάνωσης είναι οκτώ ( 8 ) ομάδες αντρών και 
τέσσερις ( 4 ) γυναικών. 
  
Η σύνθεση του τελικού ταμπλό θα γίνεται ως ακολούθως : 
 

1. Μια ομάδα από κάθε σωματείο με βάση την ομαδική  βαθμολογία των αθλητών της 
ομάδας από τις συμμετοχές τους στις επίσημες διοργανώσεις beach volley της ΚΟΠΕ 
της περιόδου 2016-17. 

2. Αν μετά την αρχική επιλογή παραμένουν θέσεις κενές θα συμπληρώνονται από τις 
δεύτερες ομάδες ανά σωματείο ( με βάση την ομαδική  βαθμολογία των αθλητών 
κάθε ομάδας από τις συμμετοχές τους στις επίσημες διοργανώσεις beach volley της 
ΚΟΠΕ της περιόδου 2016-17. 
 

3. Αν υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές από τις θέσεις του ταμπλό θα διεξαχθούν 
προκριματικοί αγώνες με σύστημα ΜΟΝΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ( SINGLE KNOCKOUT 
). 



4. Οι προκριματικοί θα γίνουν την Παρασκευή πριν την έναρξη των αγώνων του κυρίως 
ταμπλό ή αν κριθεί αναγκαίο σε άλλη ημερομηνία η οποία θα κοινοποιηθεί  έγκαιρα 
στους ενδιαφερόμενους. 

 
δ. Σύστημα διεξαγωγής 
 
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην πρώτη φάση με το σύστημα των ομίλων, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και το αναλυτικό σύστημα 
διεξαγωγής του θα δίνεται στους συμμετέχοντες στην τεχνική σύσκεψη η οποία θα γίνει πριν 
την έναρξη της διοργάνωσης στον χώρο διεξαγωγής της. 
 
ε. Βαθμολογία  
 
Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης της διοργάνωσης οι αθλητές που αποτελούν τις ομάδες 
θα αποκτούν και αντίστοιχους πόντους στη Παγκύπρια κατάταξη όπως πιο κάτω : 
 

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 

ΟΜΑΔΑ 

1η 1000 

2η 800 

3η 600 

4η 400 

5η – 6η 200 

7η – 8η 100 

Συμμετοχή σε προκριματικούς 50 

 
Οι πόντοι της κάθε ομάδας σωματείου θα προστίθενται για να δίνουν τον συνολικό αριθμό 
πόντων κάθε ομάδας που δίνει και την αντίστοιχη θέση των ομάδων (RANKING) στην 
έναρξη κάθε πρωταθλήματος. 
 
Επίσης με την λήξη κάθε πρωταθλήματος οι πόντοι κάθε αθλητή θα προστίθενται στους 
προηγούμενους του και θα δίνουν την αντίστοιχη θέση των αθλητών (RANKING) στην 
Παγκύπρια κατάταξη. 
 
στ. Ωρολόγιο πρόγραμμα  
 
1. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην Τεχνική Σύσκεψη η οποία 
θα γίνεται πριν την έναρξη της διοργάνωσης σε ώρα που θα καθοριστεί από την Αγωνόδικο 
επιτροπή ενώ αθλητές που δεν παρευρεθούν μπορεί να αποκλειστούν από την 
διοργάνωση. 
2. Οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί και κοινοποιηθεί σε αυτούς πριν την έναρξη 
της διοργάνωσης.  
3. Η Αγωνόδικος επιτροπή θα ανακοινώνει την ώρα έναρξης κάθε γύρου ή φάσης της 
διοργάνωσης και όλοι οι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης θα είναι συνεχόμενοι χωρίς 
ενδιάμεσες διακοπές. 
4. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους από τους σχετικούς πίνακες 
ή και την Αγωνόδικο επιτροπή σχετικά με την ώρα, την σειρά και το γήπεδο στο οποίο θα 
αγωνίζονται αλλά και για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της 
διοργάνωσης. 
 
 
 



ζ. Κανονισμοί παιδιάς 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB. 
 
η. Διαιτησία  
 
Τα πρωταθλήματα αντρών και γυναικών θα διευθύνουν διαιτητές που θα ορίζονται από την 
Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ ή την Αγωνόδικο επιτροπή του πρωταθλήματος. 
 
θ. Έπαθλα – βραβεία  
 
Μετά την λήξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος στις νικήτριες ομάδες θα δοθούν έπαθλα 
και χρηματικά βραβεία ως ακολούθως : 
 
Κατηγορία Αντρών 
 
Πρωταθλήτρια ομάδα  : 2 χρυσά μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο € 500,00 
Δευτεραθλήτρια ομάδα  : 2 αργυρά μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο € 250,00 
Τριταθλήτρια ομάδα  : 2 χάλκινα μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο € 100,00 
4η ομάδα    : Χρηματικό Βραβείο € 50,00 
 
Κατηγορία Γυναικών 
 
Πρωταθλήτρια ομάδα : 2 χρυσά μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο € 200,00 
Δευτεραθλήτρια ομάδα : 2 αργυρά μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο € 100,00 
Τριταθλήτρια ομάδα  : 2 χάλκινα μετάλλια  
 
Η ΚΟΠΕ έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή των χρηματικών επάθλων αναλόγως των 
τελικών συμμετοχών της διοργάνωσης. 
 
ι. Ενστάσεις – τιμωρίες αθλητών και ομάδων  
 
1. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η πρόθεση για υποβολή ένστασης 
δηλώνεται την στιγμή της παράβασης από τον αρχηγό της ομάδας στον Α’ διαιτητή, 
υποβάλλεται στην Αγωνόδικο επιτροπή συνοδευόμενη από χρηματικό παράβολο € 100,00 
αμέσως με την λήξη του αγώνα και εκδικάζεται άμεσα και επιτόπου από την επιτροπή. 
 
2. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά απόφαση ή και ενέργεια του Διαιτητή μέλους της 
Αγωνόδικης Επιτροπής, ο τελευταίος εξαιρείται από την εκδίκαση της και αντικαθίσταται από 
τον αμέσως αρχαιότερο διαιτητή του τρέχοντος πρωταθλήματος. 
 
3. Η απόφαση της επιτροπής η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να επιλύει κάθε τυχόν 
πρόβλημα που ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια του τουρνουά, είναι τελεσίδικη.  
 
4. Η Αγωνόδικος επιτροπή μπορεί να αποκλείσει από το πρωτάθλημα οποιοδήποτε που με 
πράξεις ή ενέργειες ή συμπεριφορές προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα και διαταράσσει την 
ομαλή διεξαγωγή και ευταξία του πρωταθλήματος. 
 
5. Η Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή ενώπιον της από την 
Αγωνόδικο επιτροπή μπορεί να εξετάσει παραβάσεις από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στην 
διεξαγωγή της διοργάνωσης ( αθλητή, διαιτητή κλπ.) και να επιβάλει σ’ αυτόν ποινές 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ. 
  



7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
α. Οι αθλητές υποχρεούνται να αγωνίζονται με τις φανέλες του σωματείου που 
εκπροσωπούν ενώ ομοίως στις απονομές να παρουσιάζονται με φανέλες του σωματείου 
που εκπροσωπούν.  
 
β. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, η ομάδα του θα 
κηρύσσεται ελλιπής, θα μηδενίζεται και θα αποκλείεται από το πρωτάθλημα. 
 
8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  
 
α. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα μέχρι και δύο διαφημίσεων ( 20 cm X 10 cm ) (μπροστά ή 
πίσω ). Στην φανέλα κάθε αθλητή στο μπροστά δεξί μέρος στο ύψος του στήθους θα πρέπει 
υποχρεωτικά να τοποθετηθεί το λογότυπο της ΟΠΑΠ ( 9 cm X 5 cm ) και στο αντίστοιχο 
αριστερό το λογότυπο του σωματείου ( 9 cm X 5 cm ) που αντιπροσωπεύει. Στο κεντρικό 
μέρος της φανέλας στο ύψος του στήθους θα πρέπει να τοποθετούνται οι αριθμοί (1 και 2) 
των παιχτών ( 8 cm X 4 cm ). Θα γίνεται προκαταρτικός έλεγχος των ομάδων κατά την 
διάρκεια επιβεβαίωσης εγγραφής τους και πριν από την Τεχνική Σύσκεψη. 
 
β. Υπογραμμίζεται ότι οι αθλητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα, 
εμφάνιση και παρουσία της διαφήμισης που θα παρουσιάζουν. Οι διαφημίσεις στις  
εμφανίσεις των αθλητών/τριών τόσο στις φανέλες όσο και στα παντελονάκια είναι 
προαιρετικές. 
 
γ. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων βλαβερών προς την υγεία ή προϊόντων που έχουν 
σχέση με θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές σκοπιμότητες. Η Επιτροπή Beach Volley της 
ΚΟΠΕ μπορεί να αποκλείσει την διαφήμιση κάποιου προϊόντος αν αυτό έρχεται σε 
σύγκρουση με τις θεμελιώδης αρχές του Αθλητισμού και Ολυμπισμού. 
 
δ. Ομοίως απαγορεύεται η διαφήμιση ανταγωνιστικών προϊόντων προς τους επίσημους 
χορηγούς του πρωταθλήματος. 
 
ε. Απαγορεύεται η προώθηση από αθλητές και αθλήτριες προϊόντων ή υπηρεσιών στο χώρο 
διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την έγκριση της Επιτροπής beach volley της ΚΟΠΕ. 
 
στ. H ΚΟΠΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα των διαφημίσεων που θα τοποθετηθούν στον 
χώρο της διοργάνωσης. 
 
η. Η ΚΟΠΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα σε περίπτωση τηλεοπτικής ή ηλεκτρονικής (live 
streaming) κάλυψης μέρους ή όλης της διοργάνωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ΓΕΝΙΚΑ 
 
α. Κάθε σωματείο έχει την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση της υγείας των αθλητών του 
ενώ υποχρεωτικό ο κάθε αθλητής να έχει έγκυρο Δελτίο Υγείας. 
β. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση της υγείας τους καθώς 
και για τυχόν τραυματισμούς ή ασθένειες που ήθελαν προκύψουν από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται τα πρωταθλήματα. 
γ. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτή την Προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η 
Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ και η Αγωνόδικος επιτροπή της διοργάνωσης. 
 
 
 
 
Δρ. Μιχάλης Κρασιάς    Γιάννος Προκοπίου 
Πρόεδρος      Γενικός Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία 13 Ιουλίου 2017 
. 
 
 
 
 
 


