
 
 

 

1 Μονογραφή 

Αρ. Φακέλου:1.9.7 

14 Δεκεμβρίου, 2018 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης προκηρύσσει διαγωνισμό για την      

(Τηλεοπτική Παραγωγή Αγώνων Πετοσφαίρισης / ΤΠΑΠ) για την Πετοσφαιρική 

περίοδο 2018-2019 με τις ακόλουθες προδιαγραφές :  

 

1. Η παραγωγή αφορά minimum δεκαεπτά (17) και maximum είκοσι (20)  

αγώνες Πετοσφαίρισης των διοργανώσεων Α’ κατηγορία αντρών ή / και 

γυναικών ( Πρωταθλήματα, Πρωταθλήματα Κυπέλλου, Super Cup κλπ ).  

 

2. Η προσφορά να δωθεί ανά αγώνα και να περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της 

παραγωγής. 

 

3. Η παραγωγή κάθε αγώνα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και 

προδιαγραφές του παραρτήματος Ι ενώ η ροή του προγράμματος 

καταγράφεται στο παράρτημα ΙΙ. 

 

4. Το παράρτημα Ι πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί δεόντως, υπογραφεί 

και υποβληθεί στην ΚΟΠΕ μαζί με την οικονομική προσφορά ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση η τελευταία θα θεωρείται άκυρη και δεν θα 

αξιολογείται.  

 

4.1 Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του 

Παραρτήματος και σε περίπτωση που κάποιο σημείο δεν 

απαντηθεί, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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4.2 Όλες οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές και στη στήλη 

«συμμόρφωση» ο προσφέρων δηλώνει την συμμόρφωση του με 

αυτές και την δέσμευση του για εφαρμογή τους.  

 

5 Η ΚΟΠΕ δεν είναι υποχρεωμένη και δεν θα καλύπτει το κόστος 

οποιασδήποτε παραγωγής σε περίπτωση που το οπτικοακουστικό σήμα που 

θα φτάνει στα υποστατικά της CYTA ή του συνεργάτη της είναι ανεπαρκές ή 

αλλοιωμένο (πχ ξασπρισμένη ή σκοτεινή εικόνα, αλλοιωμένα χρώματα, 

θολή εικόνα αλλοιωμένα γραφικά, θόρυβος στην εικόνα και στον ήχο κλπ ) 

με αποτέλεσμα η ποιότητα της παραγωγής να είναι σε αντικειμενικά χαμηλά 

επίπεδα  

 

6 Ο προσφέρων αναλαμβάνει να μεριμνά ώστε η παραγωγή και μετάδοση και 

η εν γένει παρουσίαση του αθλήματος της πετοσφαίρισης και του 

πρωταθλήματος να είναι από κάθε άποψη ποιοτικά και τεχνικά άρτια. 

 

7 Ο προσφέρων δεσμέβεται ότι εντώς 48 ωρών από την υπογραφή της 

συμφωνίας θα είναι έτοιμος να αναλάβει την παραγωγή αγώνα που θα του 

ανατεθεί από την Ομοσπονδία. 

 

8 Η ΚΟΠΕ θα καταβάλλει το κόστος παραγωγής ανά αγώνα, εντός σαράντα 

οκτώ (48) ωρών από την λήξη του και νοουμένου ότι ο προσφέρων θα 

προσκομίσει στην Ομοσπονδία το σχετικό τιμολόγιο και το DVD της 

παραγωγής.   

 

9 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ΚΟΠΕ μέχρι την Τρίτη 18 

Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

«Προσφορά για Τηλεοπτικές Παραγωγές Αγώνων Πετοσφαίρισης 2018», 

στη διεύθυνση:  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21 

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Τ.Θ. 25600, 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΙΕΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Επικοινωνία Δυνατότητα αμφίδρομης συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των μερών 

που συνθέτουν την παραγωγή (παραγωγού στο γήπεδο και CYTA) 

 

Αριθμός 

Ψηφιακών 

Καμερών 

Λήψης 

4 ψηφιακές κάμερες λήψης (κάμερες) 16/9 κανονικής ευκρίνειας και 

1 μικροκάμερα στο φιλέ, όπως αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 1 

 

Φακοί Καμερών Οι φακοί που θα χρησιμοποιηθούν στις Ψηφιακές Συσκευές Λήψης      

(Διάγραμμα 1) είναι τουλάχιστον : 

KAM #1: Φακός 18Χ 

KAM #2: Φακός 20Χ 

KAM #3: Φακός 18Χ 

KAM #4: Φακός 18Χ 

KAM #5: Φακός 18Χ 

 

Επαναλήψεις 

Φάσεων και 

προβολή σε 

αργή κίνηση 

Οι 4 Ψηφιακές συσκευές λήψης (κάμερες 2, 3, 4 και 5) πρέπει να 

μαγνητοσκοπούνται συνεχώς σε server και προβάλλονται επαναλήψεις 

φάσεων σε κανονική ή αργή κίνηση από τις 4 κάμερες. 

 

Ηλεκτρική 

τροφοδοσία 

Να υπάρχει ηλεκτρική γεννήτρια και σύστημα UPS 200 Volt με 

επάρκεια τουλάχιστο 10 λεπτών. 

 

Συστήματα 

Ήχου 

Το μικρόφωνο στο Net και τα μικρόφωνα των καμερών 2, 3 και 4 να 

χρησιμοποιούνται για λήψη του φυσικού ήχου του γηπέδου. Ο 

δημοσιογράφος και ρεπόρτερ να διαθέτουν ξεχωριστά μικρόφωνα και 

ακουστικά. Ο ήχος του/των σχολιαστών να μεταδίδεται στο κανάλι 1 

και στα κανάλια 2 και 3 θα μεταδίδεται μόνο ο ήχος του γηπέδου. Σε 

περίπτωση  που το παιχνίδι θα πρέπει να μεταδοθεί στο εξωτερικό θα 

ακολουθείτε πιστά το πρωτόκολλο ήχου που θα επιβάλλει η 

διοργάνωση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για δεύτερη θέση 

σχολιαστή με μικρόφωνο και ακουστικά. 
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Γραφικά σε 

προδιαγραφές 

που  

αναφέρονται 

Κατά τη διάρκεια  του παιχνιδιού να υπάρχει η δυνατότητα και να 

μεταδίδονται τα πιο κάτω γραφικά: 

Ταυτότητα Αγώνα, Συνθέσεις ομάδων, Ονόματα διαιτητών, Ονόματα 

προπονητών, Σκορ αγώνα, Στατιστικά αγώνα σε ομαδικό και ατομικό 

επίπεδο όταν απαιτούνται. 

Τα γραφικά θα φέρουν την ταυτότητα της διοργάνωσης και της 

ΚΟΠΕ. Τα ονόματα στα γραφικά θα είναι στα Ελληνικά εκτός στην 

περίπτωση που ζητηθεί από τη  ΚΟΠΕ ή την CYTA να αναγράφονται  

με Αγγλικούς χαρακτήρες. Αν ζητηθεί  από τη  CYTA, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται  γραφικό wipe που θα υποδειχθεί. 

 

Δημοσιογράφος 

/ Σχολιαστής 

Αγώνα 

Θα πρέπει να υπάρχει σχολιαστής του αγώνα και ρεπόρτερ για 

ρεπορτάζ γηπέδου και πάγκου ως ακολούθως:  

1) Pre-Game (τουλάχιστον 1 ρεπορτάζ με κάλυψη και των δύο 

ομάδων ) 

2) Κατά την Διάρκεια των time-outs (τουλάχιστο 2-3 ρεπορτάζ 

ανά αγώνα) 

3) Στην Ανάπαυλα των σετ (τουλάχιστο 3-4 ρεπορτάζ ανά 

αγώνα) 

4) Post-Game (τουλάχιστο 1 ρεπορτάζ) 

 

Θέση σχολιαστή Να παρέχει μία (1) οθόνη παρακολούθησης μεγέθους τουλάχιστον 

14΄΄ με το σήμα του προγράμματος. Ο δημοσιογράφος  πρέπει να 

ακούει και να σχολιάζει οτιδήποτε βγαίνει στον αέρα. 

 

Ροή  Ροή προγράμματος όπως στο συνημμένο Παράρτημα Ι   

Ενδυμασία Ο σχολιαστής και ρεπόρτερ πρέπει να είναι ευπρεπώς ντυμένοι με 

μακρύ παντελόνι και υποκάμισο ή φανέλα 

 

Λεκτικό Τόσο ο σχολιαστής όσο και ο ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες προτάσεις,  

συντακτικά σωστές, με τους ορθούς τεχνικούς όρους και με  

εκφράσεις σχετικές με την πετοσφαίριση. Απαγορεύεται  να 

χρησιμοποιούνται  εκφράσεις και λέξεις που να προσβάλλουν 

οποιεσδήποτε ομάδες ατόμων. 
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Προσωπικό Επάρκεια και πληρότητα προσωπικού ως ακολούθως: 

1) 4 Εικονολήπτες 

2) 1 Ηχολήπτης 

3) 1 Σκηνοθέτης / Vision Mixer 

4) 1 Χειριστής Γραφικών / Στατιστικών 

5) 1 Χειριστής Επαναλήψεων / Replay 

6) 1 Σχολιαστής Δημοσιογράφος 

7) 1 Ρεπόρτερ 

 

Παραγόμενο 

σήμα 

Ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των 

αγώνων θα πρέπει να  είναι ψηφιακής τεχνολογίας standard 

Definition  με τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

Standard Definition (SD SDI) 

Συμβατός με το ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος 

PAL Standard Definition – Serial Digital Interface SD – SDI (SMPTE 

259M-C) ITU-R-601, 625γραμμών,50 πεδίων interlaced, 25 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο, uncompressed  270 Mbps απ’ άκρη σ’ άκρη το 

παραγόμενο σήμα να έχει επίσης ενσωματωμένο ήχο (embedded 

audio) 4 καναλιών (2 στερεοφωνικά ζεύγη) 

Το παραγόμενο σήμα από το αυτοκίνητο παραγωγής θα είναι SDI 

 

Μεταφορά 

σήματος 

H μεταφορά του σήματος της παραγωγής προς τα υποστατικά της 

CYTA θα γίνεται μέσω των οπτικών συνδέσεων της CYTA που 

διαθέτει στα πλείστα γήπεδα. Η CYTA θα παρέχει εξοπλισμό  

κωδικοποίησης στον Παραγωγό.  

Σε γήπεδα που δεν υπάρχει οπτική  σύνδεση, ο  Παραγωγός θα 

μεριμνά για την αποστολή του τηλεοπτικού σήματος στα υποστατικά 

της CYTA με δικά του μέσα και έξοδα (δηλαδή να υπάρχει η 

δυνατότητα παροχής σήματος μέσω δορυφόρου ή εναλλακτικά μέσω 

επίγειου ψηφιακού μικροκυμματικού ) 

Ο Παραγωγός θα κάνει έλεγχο της σύνδεσης τουλάχιστο δύο ώρες 

πριν την έναρξη του αγώνα. Θα στέλνονται colour bars  και  ήχος 

ώστε να ρυθμίζεται κατάλληλα η εικόνα  και ο ήχος στον τελικό 

προορισμό. 
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Διακοπή 

Παραγωγής 

Σε περίπτωση διακοπής της τηλεοπτικής παραγωγής ή / και του 

μεταδιδόμενου τηλεοπτικού σήματος του αγώνα που υπερβαίνει σε 

διάρκεια τα τρία (3) λεπτά (συνεχόμενα ή αποσπασματικά), η ΚΟΠΕ 

δεν θα επωμίζεται το κόστος της παραγωγής. 

 

Αντίγραφα και 

Αρχειοθέτηση 

Αντίγραφο του ολοκληρωμένου προγράμματος κάθε αγώνα σε 

ηλεκτρονική μορφή και σε ψηφιακό δίσκο DVD πρέπει να 

παραδίδεται στη ΚΟΠΕ και στην CYTA μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 

επόμενης εργάσιμης μέρας που έπεται της Αγωνιστικής ημέρας. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

Όνομα ………………………………………………….. 

Υπογραφή ……………………………………………. 

Ημερομηνία …………………………………………. 
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Χ – 15΄  

( 15 λεπτά πριν 

την έναρξη του 

αγώνα ) 

ΕΙΚΟΝΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Χ – 12΄ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Χ – 10΄ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Χ – 5΄ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Χ – 2΄ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Χ ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΣΕΤ 

ΣΥΝΟΨΗ 1ου  ΣΕΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 1ου ΣΕΤ, ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 2ου ΣΕΤ 

ΣΥΝΟΨΗ 2ου  ΣΕΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 2ου ΣΕΤ, ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 3ου ΣΕΤ 

ΣΥΝΟΨΗ 3ου  ΣΕΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 3ου ΣΕΤ, ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 4ου ΣΕΤ 

ΣΥΝΟΨΗ 4ου  ΣΕΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 4ου ΣΕΤ, ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 5ου ΣΕΤ 

ΣΥΝΟΨΗ 5ου  ΣΕΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 5ου ΣΕΤ, ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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