ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL
1. ΟΡΙΣΜΟΣ
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley “ Cyprus ΟΠΑΠ Beach Volley ”, είναι η κύρια επίσημη
διοργάνωση Beach Volley για το 2020 που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης η
οποία και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Beach Volley στην Κύπρο.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley “ Cyprus ΟΠΑΠ Beach Volley ” αποτελείται από τα πιο
κάτω τουρνουά Αντρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεάνιδων :
Α/Α

Ημερομηνία

1

27 Ιουνίου

2

04 Ιουλίου

3

11 Ιουλίου

4

19 Ιουλίου

5

25 Ιουλίου

6

26 Ιουλίου

7

1-2 Αυγούστου

8

15-16
Αυγούστου

Είδος Τουρνουά
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Κοριτσιών
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Αγοριών
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Κοριτσιών
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Αγοριών
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Αγοριών
Παγκύπριο Αναπτυξιακό
Τουρνουά Κοριτσιών
Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Ανδρών
Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Γυναικών

Κατηγορία

Τοποθεσία

Ηλικίες 14 - 18

Λεμεσός

Ηλικίες 14 - 18

Λεμεσός

Ηλικίες 14 – 18

Λεμεσός

Ηλικίες 14 – 18

Λεμεσός

Ηλικίες 14 – 18

Λεμεσός

Ηλικίες 14 - 18

Λεμεσός

Ανδρών

Λεμεσός

Γυναικών

Λεμεσός

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν οι πιο κάτω:
α. Άτομα με διαβατήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προηγουμένως έχουν
εγγραφεί στο μητρώο αθλητών beach volley της ΚΟΠΕ. Η εγγραφή για νέους αθλητές (που δεν
έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο) γίνεται με την συμπλήρωση και υποβολή στην ΚΟΠΕ του
ειδικού εντύπου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Beach Volley της ΚΟΠΕ στον σύνδεσμο
http://new.volleyball.org.cy/beach-volley-egrafh-2020

Η πρόσβαση στο έντυπο αυτό είναι ελεγχόμενη : Beach2020
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Με την εγγραφή ή και επανεγγραφή κάθε αθλητής/τρια δικαιούται συμμετοχής σε ένα από τα
πιο πάνω τουρνουά, χωρίς την καταβολή του σχετικού παράβολου συμμετοχής όπως αυτό
καθορίζεται πιο κάτω.
β. Άτομα χωρίς διαβατήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία από 01/01/2015
έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο και έχουν εγγραφεί στο μητρώο αθλητών beach
volley της ΚΟΠΕ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3α.
γ. Σε όλα τα τουρνουά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αθλητές ξένης υπηκοότητας που δεν
έχουν εγγραφεί στο μητρώο αθλητών beach volley της ΚΟΠΕ και στους οποίους έχει δοθεί
wildcard από την Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ.
δ. Αθλητής εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών beach volley της ΚΟΠΕ, ο οποίος λαμβάνει
μέρος σε μη αναγνωρισμένο από την ΚΟΠΕ τουρνουά ή αγώνα beach volley στην Κύπρο ή
στο εξωτερικό υποπίπτει σε παράπτωμα. Η Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ μπορεί με
απόφαση της να αποκλείσει τους αθλητές αυτούς από αγώνα ή τουρνουά που διεξάγει η ίδια
και να τους παραπέμψει στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ για περαιτέρω ποινή.
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δήλωση συμμετοχής κάθε ομάδας σε τουρνουά του πρωταθλήματος γίνεται με την συμπλήρωση
του εντύπου της «Δήλωσης Συμμετοχής» του συγκεκριμένου τουρνουά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://new.volleyball.org.cy/dilwsi-simmetoxis μέχρι την ώρα 12:00 το μεσημέρι της
προηγούμενης Παρασκευής από την έναρξη του τουρνουά.
Η πρόσβαση στο έντυπο αυτό είναι ελεγχόμενη : Beach2020
1. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση της
ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις αποδεδειγμένων τραυματισμών (όπου πρέπει να
παρουσιάζεται ιατρική βεβαίωση) και μόνο μέχρι την ώρα 21:00 της προηγούμενης μέρας
από την έναρξη του τουρνουά.
2. Οι ομάδες που για οποιονδήποτε λόγο θα μένουν ελλιπείς μετά την λήξη των πιο πάνω
προθεσμιών θα αποκλείονται από το τουρνουά και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι
αμέσως επόμενες βαθμολογικά ομάδες νοουμένου ότι έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής
σύμφωνα με τις παραγράφους 3α και 3β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες
το τελικό ταμπλό θα παραμένει ελλιπές.

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο για κάθε
ομάδα, το οποίο καθορίζεται σε €40,00 στα Πρωταθλήματα αντρών και γυναικών και €20,00
στα Πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών (Εφήβων ή Νεάνιδων).
β. Το παράβολο μπορεί να καταβληθεί το αργότερο μια ώρα πριν την έναρξη του τουρνουά,
ομάδα που δεν καταβάλλει το παράβολο θα αποκλείεται από το τουρνουά και για την
συμπλήρωση των ομάδων του τελικού ταμπλό θα ισχύουν οι όροι της παραγράφου 3γ.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
α. Αγωνόδικoς Επιτροπή
Την ευθύνη για διεκπεραίωση κάθε τουρνουά έχει τριμελής Αγωνόδικη επιτροπή που θα
ορίζεται για τον σκοπό αυτό πριν την έναρξη του τουρνουά από την Επιτροπή beach volley
της ΚΟΠΕ. Η επιτροπή θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής beach volley,
τον αγωνιστικό διευθυντή του τουρνουά και τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η ανώτατη αρχή της διοργάνωσης και οι αποφάσεις της είναι
τελεσίδικες.
β. Στελέχωση ομάδων
Όλα τα τουρνουά θα διεξάγονται με ομάδες των δύο (2) αθλητών ενώ δεν επιτρέπονται
αντικαταστάσεις αθλητών κατά την διάρκεια του τουρνουά ή αγώνος αυτού. Σε περίπτωση
κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο μία ομάδα μείνει με ένα (1) αθλητή, κηρύσσεται
αυτόματα ελλιπής και αποκλείεται από την συνέχεια του αγώνα ή και του τουρνουά
διατηρώντας τους πόντους και σετ που είχε μέχρι την στιγμή αυτή.
γ. Ταμπλό
Το τελικό ταμπλό των αντρών θα αποτελείται από δεκαέξι (16) ομάδες, το αντίστοιχο των
γυναικών (θα ανακοινωθεί) ενώ ο αριθμός των ομάδων στο ταμπλό των διοργανώσεων
Εφήβων και Νεάνιδων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν
συμμετοχή σε αυτά.
Η Αγωνόδικη 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 κάποιου τουρνουά είναι 8 για τους άντρες και 6 για τις
γυναίκες.
Η σύσταση του τελικού ταμπλό θα γίνεται ως ακολούθως:
1. 1ο Παγκύπριο Τουρνουά 2020 Ανδρών/Γυναικών
100% βαθμολογία κατάταξης 2019
2. 2ο Παγκύπριο Τουρνουά 2020 Ανδρών/Γυναικών
25% βαθμολογία κατάταξης 2019 + βαθμολογία κατάταξης 2020
3. Τελικά Παγκύπριου Πρωταθλήματος 2020 Ανδρών/Γυναικών
100% βαθμολογία κατάταξης
Οι πρώτες 14 ομάδες στην βαθμολογία αντρών και οι πρώτες 10 ομάδες στην βαθμολογία
γυναικών προκρίνονται απ’ ευθείας στο ταμπλό της κάθε διοργάνωσης. Για τις υπόλοιπες
θέσεις είναι δυνατόν με απόφαση της Επιτροπής beach volley της ΚΟΠΕ να δοθούν μέχρι
και δύο (2) ελεύθερες συμμετοχές (wildcards) για κάθε τουρνουά.
Αν υπάρχουν περισσότερες από τις απαιτούμενες συμμετοχές (16 ανδρών και 12 γυναικών)
τότε οι επιπρόσθετες ομάδες θα τοποθετούνται σε πίνακα αναμονής (ρεζέρβες) με την
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πιθανότητα συμμετοχής στους αγώνες να γίνεται εφικτή μόνο σε περίπτωση που
αποχωρήσει ομάδα στην τεχνική σύσκεψη.
δ. Σύστημα διεξαγωγής
Όλα τα τουρνουά θα διεξάγονται στην πρώτη τους φάση με το σύστημα των ομίλων,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης FIVB. Αναλυτικό
σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά θα δίνεται στους συμμετέχοντες με την προσέλευση τους
στον χώρο της διοργάνωσης και την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους σ’ αυτή.
Πρωτάθλημα ανδρών:
Οι 16 ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις ομίλους των 4 τεσσάρων ομάδων και δίνουν αγώνες
κατάταξης με βάση την βαθμολογία που έχουν:
Α΄ Όμιλος
1. Ομάδα 2Α – Ομάδα 3Α
2. Ομάδα 1Α – Ομάδα 4Α
3. Ηττημένη ομάδα (1) – Ηττημένη ομάδα (2)
4. Νικήτρια ομάδα (1) – Νικήτρια ομάδα (2)
Β΄ Όμιλος
5. Ομάδα 2Β – Ομάδα 3Β
6. Ομάδα 1Β – Ομάδα 4Β
7. Ηττημένη ομάδα (5) – Ηττημένη ομάδα (6)
8. Νικήτρια ομάδα (5) – Νικήτρια ομάδα (6)
Γ΄ Όμιλος
9. Ομάδα 2Γ – Ομάδα 3Γ
10. Ομάδα 1Γ – Ομάδα 4Γ
11. Ηττημένη ομάδα (9) – Ηττημένη ομάδα (10)
12. Νικήτρια ομάδα (9) – Νικήτρια ομάδα (10)
Δ΄ Όμιλος
13. Ομάδα 2Δ – Ομάδα 3Δ
14. Ομάδα 1Δ – Ομάδα 4Δ
15. Ηττημένη ομάδα (13) – Ηττημένη ομάδα (14)
16. Νικήτρια ομάδα (13) – Νικήτρια ομάδα (14)
Οι χαμένες ομάδες των αγώνων (3, 7, 11, 15) καταλαμβάνουν τις θέσεις 13-16.
Οι τρείς πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στην επόμενη φάση και δίνουν αγώνες
νοκ άουτ μέχρι και τον τελικό.
Φάση των 12:
Οι 4 δεύτερες ομάδες από κάθε όμιλο τοποθετούνται στην κλήρωση και οι 4 τρίτες ομάδες
κληρώνονται για να συγκροτήσουν τα 4 ζευγάρια της φάσης των 12. Αποτρέπεται η
κλήρωση ομάδας 2η θέσης με ομάδα 3ης θέσης που βρίσκονταν στον ίδιο όμιλο.
Οι ηττημένες ομάδες της φάσης των 12 καταλαμβάνουν τις θέσεις 9-12 της κατάταξης.
Φάση των 8:
Στη συνέχεια οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο τοποθετούνται στην κλήρωση και οι 4
νικήτριες ομάδες της φάσης των 12 κληρώνονται για να συγκροτήσουν τα 4 ζευγάρια της
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φάσης. Οι ηττημένες ομάδες της φάσης των 8 καταλαμβάνουν τις θέσεις 5-8 στην κατάταξη.
Φάση των 4 - Ημιτελικοί
Οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση κατατάσσονται στις θέσεις 1-4 με βάση
την θέση τους στον πίνακα Ranking (του συγκεκριμένου πρωταθλήματος) και ακολούθως η
ημιτελική φάση καθορίζεται ως ακολούθως:
Ομάδα 1 vs Ομάδα 4
Ομάδα 2 vs Ομάδα 3
Μικρός Τελικός
Οι ηττημένες ομάδες της ημιτελικής φάσης διαγωνίζονται για τις θέσεις 3-4. Σε περίπτωση
μη επαρκούς ώρας για την διεξαγωγή του μικρού τελικού (πέραν των 5.45μ.μ.) η Αγωνόδικος
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την μη διεξαγωγή του, με αποτέλεσμα και οι δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες να καταλαμβάνουν την Τρίτη (3) θέση.
Τελικός *
Οι νικήτριες ομάδες της ημιτελικής φάσης διαγωνίζονται για τις θέσεις 1-2
Σύνολο αγώνων: 28
Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι κάτω των 16 θα ακολουθείται το ίδιο αγωνιστικό σύστημα
(τρείς μίνιμουμ ομάδες ανά όμιλο) και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα καταρτίζεται ανάλογα.
Πρωτάθλημα γυναικών:
Στις γυναίκες το πρόγραμμα θα καθορίζεται βάσει των συμμετοχών των ομάδων.
ε. Βαθμολογία
Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης κάθε τουρνουά οι αθλητές που αποτελούν τις ομάδες
θα αποκτούν και αντίστοιχους πόντους στη Παγκύπρια κατάταξη όπως πιο κάτω:
ΘΕΣΗ
1η
2η
3η
4η
η
5 – 8η
9η – 12η
13η – 16η
Συμμετοχή σε προκριματικούς

ΒΑΘΜΟΙ
ΟΜΑΔΑ
1000
800
600
500
400
200
100
50

ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
500
400
300
250
200
100
50
25

Οι πόντοι των αθλητών μελών των ομάδων θα προστίθενται για να δίνουν τον συνολικό
αριθμό πόντων κάθε ομάδας που δίνει και την αντίστοιχη θέση των ομάδων (RANKING)
στην έναρξη κάθε τουρνουά.
Επίσης με την λήξη κάθε τουρνουά οι πόντοι κάθε αθλητή θα προστίθενται στους
προηγούμενους του και θα δίνουν την αντίστοιχη θέση των αθλητών (RANKING) στην
Παγκύπρια κατάταξη.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων αθλητών σε μια θέση θα προηγείται ο
αθλητής που έχει να επιδείξει την ψηλότερη θέση σε ένα τουρνουά.
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Αθλητές που δηλώνουν συμμετοχή στους αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Beach
Volley και δεν παρουσιάζονται στην διοργάνωση χωρίς την εκ’ των προτέρων γραπτή
ενημέρωση και συγκατάθεση της ΚΟΠΕ, θα τιμωρούνται με μηδενισμό (στον βαθμολογικό
πίνακα της χρονιάς) και μια συμμετοχή από επόμενο τουρνουά της Ομοσπονδίας.
Αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Beach Volley και
δεν προσέρχονται σε ορισμένο αγώνα θα τιμωρούνται με μηδενισμό (κατακύρωση αγώνα
υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 2-0 σετ 21-0, 21-0), αποκλεισμό και μηδενισμό στην τελική
κατάταξη της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
στ.

Ωρολόγιο πρόγραμμα
1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο γήπεδο διεξαγωγής του
αγώνα τους έγκαιρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχει ετοιμαστεί και
κοινοποιηθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά και με δική τους ευθύνη θα
ενημερώνονται από την γραμματεία των αγώνων. Η ώρα έναρξης των αγώνων θα
καθορίζεται την προηγούμενη μέρα έναρξης του εκάστοτε πρωταθλήματος και θα
ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
2. Από την Αγωνόδικη επιτροπή θα ανακοινώνεται η ώρα έναρξης του κάθε γύρου ή φάσης
κάθε τουρνουά και όλοι οι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης θα είναι συνεχόμενοι χωρίς
ενδιάμεσες διακοπές.
3. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους από τους σχετικούς πίνακες
ή και την Αγωνόδικη επιτροπή σχετικά με την ώρα, την σειρά και το γήπεδο στο οποίο
θα αγωνίζονται.
4. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παρευρίσκονται στην τεχνική σύσκεψη που λαμβάνει
χώρα πριν από την έναρξη κάθε τουρνουά. Η διεξαγωγής της τεχνικής σύσκεψης
από την Αγωνόδικη επιτροπή θα γίνεται μία ώρα πριν από την έναρξη του αγωνιστικού
προγράμματος και όσες ομάδες δεν θα παρευρίσκονται μπορεί να αποκλείονται από τη
διοργάνωση.

ζ. Κανονισμοί παιδιάς
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB.
η. Διαιτησία
Τα τουρνουά αντρών και γυναικών θα διευθύνουν διαιτητές που θα ορίζονται από την
Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ ή την Αγωνόδικη επιτροπή του τουρνουά ενώ για τα
τουρνουά εφήβων και νεανίδων η Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ έχει το δικαίωμα να
προβεί σε άλλες ρυθμίσεις.
θ. Έπαθλα – βραβεία
Μετά την λήξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος στις νικήτριες ομάδες θα δοθούν έπαθλα
και χρηματικά βραβεία ως ακολούθως:

Σελίδα 6 από 9

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION
Κατηγορία Αντρών
1η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €300,00 (ανά ομάδα)
2η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €150,00 (ανά ομάδα)
3η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €50,00 (ανά ομάδα)
Κατηγορία Γυναικών
1η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €300,00 (ανά ομάδα)
2η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €150,00 (ανά ομάδα)
3η Θέση – Μετάλλια + Χρηματικό Βραβείο €50,00 (ανά ομάδα)
Κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων
1η Θέση - Μετάλλια
2η Θέση - Μετάλλια
3η Θέση - Μετάλλια
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 Αγωνόδικη επιτροπή συνοδευόμενη από το σχετικό παράβολο
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
Αγωνόδικος επιτροπής, ο τελευταίος εξαιρείται από την εκδίκαση της και αντικαθίσταται
από τον αμέσως αρχαιότερο διαιτητή του τουρνουά.
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. Το
παράβολο ενστάσεως ορίζεται στα € 100,00.
4. Η Αγωνόδικη επιτροπή μπορεί να αποκλείσει από το τουρνουά οποιοδήποτε που με
πράξεις ή ενέργειες ή συμπεριφορές προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα και διαταράσσει την
ομαλή διεξαγωγή και ευταξία του τουρνουά.
5. Η Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή ενώπιον της από την
Αγωνόδικη επιτροπή μπορεί να εξετάσει παραβάσεις από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο
στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος ( 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 που θα τους δοθούν από την
Αγωνόδικη επιτροπή. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα αποβάλλεται του τουρνουά, η
ομάδα του θα κηρύσσεται ελλιπής και θα αποκλείεται του τουρνουά.
β. Οι αθλητές υποχρεούνται στις απονομές να παρουσιάζονται με τις φανέλες που θα τους
δοθούν από την Αγωνόδικη επιτροπή.
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8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
α. Για τις διοργανώσεις του 2020 θα παραχωρούνται από την ΚΟΠΕ δύο (2) αγωνιστικές στολές
σε κάθε συμμετέχοντα αθλητή. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή παίκτη σε ομάδα, ή
απώλεια στολής τότε οι αθλητές μπορούν να προμηθεύονται μέχρι και δύο (2) στολές από
την ΚΟΠΕ έναντι του ποσού των 20 ευρώ έκαστη. Η ομάδα που δεν προσκομίζει τις
αγωνιστικές στολές τις στον αγώνα, θα τιμωρείται.
β. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα μέχρι και δύο διαφημίσεων (20cm X 10cm) στο παντελονάκι του
(μπροστά ή πίσω).
γ. Αθλητής που επιθυμεί να τοποθετήσει διαφήμιση στο παντελονάκι του, υποχρεούται να
υποβάλει έγκαιρα το αίτημα του στην Επιτροπή beach volley της ΚΟΠΕ η οποία είναι και η
μοναδική αρμόδια να εξετάσει το αίτημα.
δ. Υπογραμμίζεται ότι οι αθλητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα, εμφάνιση
και παρουσία της διαφήμισης που θα παρουσιάζουν.
ε. 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.
ζ. Ομοίως απαγορεύεται η διαφήμιση ανταγωνιστικών προς τους επίσημους χορηγούς του
πρωταθλήματος προϊόντων.
η. Απαγορεύεται η προώθηση από αθλητές και αθλήτριες προϊόντων ή υπηρεσιών στο χώρο
διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την έγκριση της Επιτροπής beach volley της ΚΟΠΕ.
θ. H Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στον
χώρο που διεξάγεται κάθε τουρνουά του πρωταθλήματος Cyprus Beach Volley.
ι.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα σε περίπτωση
τηλεοπτικής ή ηλεκτρονικής (live streaming) κάλυψης μέρους ή όλου του Παγκύπριου
Πρωταθλήματος Cyprus Beach Volley.

9. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
α. Για να δικαιούται κάποιος αθλητής να λάβει μέρος σε αγώνα ( αναγραφή στο φύλλο αγώνα
ή και συμμετοχή σ’ αυτόν) πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του (Τεχνική Σύσκεψη)
το πρωτότυπο Δελτίο Υγείας του που εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών
(ΑΣΥΑ) του ΚΟΑ με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη έγκυρου Δελτίου Υγείας Αθλητή.
β. Αν ο αθλητής δεν κατέχει δελτίο υγείας υποχρεούται να έχει ιατρική βεβαίωση υπογραμμένη
από παθολόγο ιατρό. Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το κενό έντυπο το
δελτίου:
(http://new.volleyball.org.cy/wp-content/uploads/docs/202020/health_202020-beach.pdf)
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10.ΓΕΝΙΚΑ
1. 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 τουρνουά.
2. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτή την Προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η
Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ και η Αγωνόδικος επιτροπή του τουρνουά.

Δρ. Μιχάλης Κρασιάς
Πρόεδρος

Γιάννος Προκοπίου
Γενικός Γραμματέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ BEACH VOLLEY 2020 (Ανανέωση 17/6/2020)
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