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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 - 2018 
 
 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
Η  Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ 

προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 το Παγκύπριο 
Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Beach Volleyball  Ανδρών και Γυναικών. 

  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, η ώρα 

 έναρξης και το πρόγραμμα των αγώνων θα σας ανακοινωθεί μετά 

 τις 16 Απριλίου που είναι η λήξει συμμετοχής. 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

`Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με 
πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού 
είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή. 

 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
FREDERICK UNIVERSITY 
UCLAN UNIVERSITY CYPRUS 

 
Το κάθε Πανεπιστήμιο θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέχρι 2 
Ομάδες Αντρών και 2 Ομάδες Γυναικών. 

 

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους 
κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών , 2 και 3. 

 
 Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για κάθε 
ταυτότητα. 

mailto:cusf@cytanet.com.cy
http://www.cusf.org.cy/
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5. ΓΗΠΕΔΑ 
 

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

 

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην  ΚΟΠΑ τα δύο 
χρώματα της Ομάδας τους. 

 

Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς (1,2)  παίχτης 
ή ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα 
αγωνίζεται. 

 
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

 

7.α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

  
Η κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα µε την ατομική βαθμολογία 
των αθλητών που την απαρτίζουν ως εξής: 

 Σύνολο των Ατομικών Βαθμολογιών των παιχτών/τριών 
του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Beach Volley 2017 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σύμφωνα με την κατάταξη του 
αθλητή/αθλήτριας στο Παγκύπριο Πανεπιστημιακό 
Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2016 - 2017. 

 Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση στην 
τεχνική σύσκεψη 

  

7.β. ΑΓΩΝΕΣ 
 

Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με ομάδες των δύο (2) 
αθλητών/τριών. Κατά την διάρκεια των αγώνων δεν επιτρέπονται 
αλλαγές παικτών. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε 
λόγο μια ομάδα μείνει με ένα (1) παίκτη κηρύσσεται ελλιπής και 
αποκλείεται από τον αγώνα διατηρώντας τους πόντους και σετ που 
είχε μέχρι την στιγμή αυτή. 

Το σύστημα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μετά λήξει των συμμετοχών. 

Οι οµάδες θα αγωνίζονται µε σύστηµα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων 
(Rally Scoring System), όπου δεν υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση 
αποδίδει πόντο. 
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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 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"). Το τάϊµ-άουτ µπορεί να 
ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους δυο αθλητές/αθλήτριες. 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'). 

 

7.γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

 

Η Τεχνική Σύσκεψη καθορίζεται 21 Απριλίου 2017 μια ώρα πριν από 

την έναρξη των αγώνων.  Η συμμετοχή σε αυτήν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ενός 

αθλητή της ομάδας, είναι υποχρεωτική. Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται 

στα ακόλουθα θέματα: 

• Οριστικός πίνακας συμμετοχών στο Τουρνουά 

• Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλό 

• Ανακοίνωση του προγράμματος του Τουρνουά 

• Επιθεώρηση στολών των ομάδων 

• Θέματα διαιτησίας 

• Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση 

 

 

7.δ. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Η ώρα έναρξης του κάθε αγώνα, το διάστημα μεταξύ τους και το 
αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στην Τεχνική Σύσκεψη του 
Πρωταθλήματος. Οι πρώτοι αγώνες θα αρχίσουν αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της Τεχνικής Σύσκεψης. 
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α. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται 
στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα τους έγκαιρα και σύμφωνα 
με το πρόγραμμα και με δική τους ευθύνη θα ενημερώνονται γι’ 
αυτό από την γραμματεία των αγώνων. 

β. Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος θα ανακοινώνεται η ώρα 
έναρξης του κάθε γύρου ή φάσης του πρωταθλήματος. Κατά την 
διάρκεια των προκριματικών γύρων όλοι οι αγώνες θα  είναι 
συνεχόμενοι και χωρίς ενδιάμεσες διακοπές ή διαλείμματα. 

γ. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους 
από τους σχετικούς πίνακες και σχετικά με την ώρα και την 
σειρά την οποία αγωνίζονται. 
 

 

7.ε. ΕΠΑΘΛΑ  

 
Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα 
και μετάλλια για τους παίκτες των τριών πρώτων ομάδων.  
 
 

7. ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
Το Δικαίωμα Συμμετοχής θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τον 
συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.  
  
 Το πιο πάνω ποσό  συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του 
πρωταθλήματος. 

 

 

8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ 

 
Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή. 

 
 

9. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

9.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  
 
Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την 
Επιτροπή Διαιτησίας.  
 

9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι 
σαφείς και ευανάγνωστες. 
 
Οι διαιτητές οφείλουν να παραδίδουν ή ταχυδρομούν το φύλλο αγώνα 
στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα. 
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9.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του 
«Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί». 

 

  

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 
Οι δηλώσεις συμμετοχής, πρέπει να υποβληθούν από τα Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όχι αργότερα από τις 16 Απριλίου 2018. 

 

 

11. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους παίκτριες/παίκτριες , 
προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων 
εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και 
με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη 
εξύψωση του αθλήματος του Beach Volleyball μεταξύ των φοιτητριών 
του τόπου μας. 
 
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού 
της ΚΟΠΑ και των Εσωτερικών Κανονισμών που σχετίζονται με την 
ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. 
 
 

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ” 


