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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 

CYPRUS BEACH VOLLEY 2014 
 

1.    ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα “Cyprus Beach Volley 2014”, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach 
Volley για το 2014 που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Κ.Ο.ΠΕ) ή οποία 
και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Beach Volley στην Κύπρο. 
 
2.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα “Cyprus Beach Volley 2014”, αποτελείται από τα πιο κάτω τουρνουά 
αντρών, γυναικών, εφήβων και νεανίδων. 
 
Α/Α Ημερομηνίες  

 
α. 12-13/7/2014 1ο Τουρνουά Εφήβων/Νεανίδων U21 

 
β.  19-20/7/2014 2ο Τουρνουά Εφήβων/Νεανίδων U21 

 
 

γ. 2-3/8/2014 
 

3ο Τουρνουά Εφήβων/Νεανίδων U21 
 
 

δ. 16-17/8/2014 
 

1ο Τουρνουά Ανδρών/Γυναικών 
 
 

3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν οι πιο κάτω: 
 

α) Όσα άτομα έχουν διαβατήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης και τα οποία 
προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Beach Volley της Κ.Ο.ΠΕ. Η εγγραφή αυτή 
γίνεται με την συμπλήρωση και την υποβολή προς την Κ.Ο.ΠΕ. του ειδικού για το σκοπό αυτό 
εντύπου της Ομοσπονδίας ή από την Ιστοσελίδα www.cyprusbeachvolley.com. 
 
 
β) ‘Όσα άτομα δεν έχουν διαβατήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης αλλά από 
1/1/2014 έχουν μόνιμη διαμονή στην  Κύπρο και τα οποία προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο  beach volley της ΚΟΠΕ όπως προβλέπεται  στην παράγραφο 3α. 
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γ) Σε όλα τα τουρνουά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ξένοι αθλητές  στους οποίους έχει δοθεί 
Wild Card από την ΚΟΠΕ . Οι αθλητές αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο 
μητρώο   beach volley  της ΚΟΠΕ. 
 

 
 
 
Άτομα που δεν κατέχουν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορούν σε καμιά 
περίπτωση να εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε οποιονδήποτε διεθνή αγώνα ή διοργάνωση Beach 
Volley στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 
 
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 ΚΟΠΕ μπορεί με απόφαση της να αποκλείσει 
τους αθλητές αυτούς από αγώνα ή τουρνουά που διεξάγει η ίδια και να τους παραπέμψει στην 
Δικαστική  
 
 
4.    ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
 

I. Η δήλωση συμμετοχής κάθε ομάδας σε κάθε τουρνουά του Πρωταθλήματος γίνεται με την 
συμπλήρωση του εντύπου ης ειδικής «Δήλωσης Συμμετοχής» και κατάθεση της στο Φαξ  
22-449813, Email volleycy@spidernet.com.cy μέχρι την 13:00 ώρα της προηγούμενης του 
τουρνουά Παρασκευής ή από την Ιστοσελίδα www.cyprusbeachvolley.com 

 
II. 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 13.00 ώρα της προηγούμενης του 
τουρνουά Παρασκευής. 

 
III. 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 την παράγραφο (ΙΙ).  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες το τελικό 
ταμπλό θα παραμείνει ελλιπές. 

 
IV. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο για 

κάθε ομάδα €40 (Άντρες), €30 (Γυναίκες). To παράβολο μπορεί να καταβληθεί το 
αργότερο μια ώρα πριν την έναρξη του τουρνουά.  Ομάδα της οποίας οι αθλητές δεν 
καταβάλλουν το πιο πάνω παράβολο θα αποκλείεται από το τουρνουά, ενώ για τη 
συμπλήρωση των ομάδων του τελικού ταμπλό θα ισχύουν οι όροι της παραγράφου (III). 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
  
     α. 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. 

  
 
     β. Ταμπλό 

  
Σε κάθε τελικό ταμπλό θα συμμετέχουν δεκαέξι (16) ομάδες αντρών και γυναικών 
αντίστοιχα, ενώ η οργανωτική επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό αυτό εφόσον το 
κρίνει 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 
8 για τις  γυναίκες. 
  
Οι πρώτες  12  στην βαθμολογία ομάδες αντρών και γυναικών προκρίνονται απ’ ευθείας 
στο τελικό ταμπλό ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις εφόσον υπάρχουν περισσότερες από τις 
απαιτούμενες δηλώσεις  συμμετοχής, γίνονται προκριματικοί αγώνες με τρόπο  και σε 
ημέρα που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή. 
  
Είναι δυνατόν με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής να δοθούν μέχρι και δύο (2) 
ελεύθερες συμμετοχές (WILD CARDS). Οι ομάδες αυτές τοποθετούνται στις θέσεις 6 ή 
πρώτη ομάδα και 5 ή δεύτερη αν υπάρχει. Αν υπάρχουν περισσότερες από τις απαιτούμενες  
συμμετοχές τότε από την θέση 13 και κάτω γίνονται προκριματικοί αγώνες (Knock out) για 
να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες 4  κενές θέσεις του ταμπλό ανάλογα με την βαθμολογία 1-
8. 
  
Δια την περίοδο 2014 δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν καμιά προηγούμενη βαθμολογία  και όλοι 
οι αθλητές θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Η οργανωτική έχει την ευθύνη της 
κατάρτισης του ταμπλό. 
 
   

    γ. Σύστημα διεξαγωγής 
  

΄Ολα τα τουρνουά θα διεξάγονται με το σύστημα του διπλού αποκλεισμού (double Knock 
out) και κάθε  ομάδα θα συνεχίζει στο τουρνουά μέχρι να συμπληρώσει δύο (2) ήττες οπότε 
και αποκλείεται . 
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δ.  Βαθμολογία 
 

Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης έκαστου τουρνουά οι αθλητές που αποτελούν τις ομάδες 
θα αποκτούν και αντίστοιχους πόντους στη Παγκύπρια κατάταξη όπως πιο κάτω: 

 
ΑΝΔΡΕΣ Γυναίκες  

1η θέση 700 1η θέση 500 
2η θέση 600 2η θέση 400 
3η – 4η θέση 500 3η – 4η θέση 300 
5η – 6η θέση 400 5η – 6η θέση 200 
7η – 8η θέση 300 7η – 8η θέση 100 
9η – 12 θέση 200 Συμ. Σε προκριμ. 50 
13η – 16η θέση 100   
Συμ. Σε προκριμ. 50   

 
Οι πόντοι των αθλητών μελών των ομάδων θα προστίθενται για να δίνουν τον συνολικό αριθμό 

πόντων κάθε ομάδας που δίνει και τη 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 τη ψηλότερη θέση σε ένα τουρνουά. 
 
Αθλητές  που λαμβάνουν μέρος σε διεθνής αγώνες (εντός και εκτός Κύπρου) βαθμολογούνται από 
την επιτροπή Beach Volley αναλόγως επιπέδου διοργάνωσης και τελική κατάταξης. 
 
ε.  Εκπροσώπηση της ΚΥΠΡΟΥ σε Διεθνείς διοργανώσεις  
  

Η εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διοργανώσεις αποφασίζεται μετά από πρόταση 
των ομοσπονδιακών προπονητών και τελική έγκριση από την επιτροπή Beach Volley και του 
Δ.Σ της Κ.Ο.ΠΕ.  

 
Η κατάκτηση οποιαδήποτε θέσεως στα Παγκύπρια ή αλλά εγκεκριμένα από την Κ.Ο.ΠΕ 

πρωταθλήματα δεν προδικάζει συμμετοχή αθλητή σε διεθνείς διοργανώσεις που αφορούν 
εκπροσώπηση της χώρας μας 
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6.    ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
Μέτα την λήξη του Παγκυπρίου πρωταθλήματος 2014 και σε ειδική τελετή  θα διαμοιραστούν 
βαρύτιμα έπαθλα και χρηματικά βραβεία στους αθλητές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 
βαθμολογία σε κάθε κατηγορία. 
 
 
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
i. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στα τουρνουά έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης.  Εάν και 

εφόσον η ένσταση υποβλήθηκε νομότυπα σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της 
ΚΟΠΕ και τους Διεθνείς Κανονισμούς θα εξετάζεται επιτόπου από την τριμελή οργανωτική 
επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την Επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ.  Η Επιτροπή αυτή θα 
ορίζεται πριν την έναρξη του τουρνουά και θα στελεχώνεται από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Beach Volley, τον αγωνιστικό διευθυντή του τουρνουά και τον αρχαιότερο των διαιτητών από 
αυτούς που διαιτητεύουν στο συγκεκριμένο τουρνουά. 

 
Η απόφαση της Επιτροπής αυτής, 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 σε €100. 

 
 

ii. Σε περίπτωση καταγγελίας αθλητή από αθλητή, φίλαθλο, διαιτητή, από την τριμελή 
οργανωτική επιτροπή κάποιου τουρνουά, ή από μέλος της Επιτροπής Beach Volley της ΚΟΠΕ, 
η επιτροπή Beach Volley της ΚΟΠΕ έχει την εξουσία και την δυνατότητα να εξετάσει την 
καταγγελία και να επιβάλει εάν το κρίνει σκόπιμο ποινές οι οποίες προβλέπονται στο 
ποινολόγιο των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ. 

 
 
 
8. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
i. 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. 

 
ii. Από την Οργανωτική 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. 

 
iii. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους από τους σχετικούς πίνακες ή  και 

την οργανωτική επιτροπή σχετικά με την ώρα, την σειρά και το γήπεδο στο οποίο αγωνίζονται. 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

i. Οι αθλητές υποχρεούνται να αγωνίζονται με τις φανέλες που θα τους δοθούν από την 
διοργανωτική επιτροπή. Αθλητής ο οποίος δεν συμμορφώνεται αποβάλλεται και η ομάδα 
κηρύσσεται ελλιπής και αποκλείεται. 

 
ii. Οι αθλητές υποχρεούνται στις απονομές να παρουσιάζονται με τις φανέλες που θα τους 

δοθούν από την διοργανωτική επιτροπή. 
 

iii. Απαγορεύεται οι αθλητές και αθλήτριες να προωθούν διαφημιστικά, προϊόντα ή 
υπηρεσίες στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την έγκριση της διοργανωτικής 
επιτροπής. 

 
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ 
 

Οι  κανονισμοί παιδείας των τουρνουά, είναι αυτοί οι οποίοι  ισχύουν  από την Διεθνή  
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης FIVB.  

 
11. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
i. Κάθε αθλητής έχει τα δικαιώματα διαφήμισης  στο πίσω μέρος της φανέλας του και στο 

παντελονάκι του σε συγκεκριμένες διαστάσεις  (Μία 30cm X 15cm στο πίσω μέρος της 
φανέλας και δύο 20cm X 10cm στο μπροστινό ή πίσω μέρος στο παντελονάκι)  

 
ii. Κάθε αθλητής που προτίθεται να τοποθετήσει χορηγό στο παντελονάκι ή την φανέλα του 

υποχρεούται να το δηλώσει προς έγκριση στην διοργανωτική επιτροπή έγκαιρα. Η 
διοργανωτική επιτροπή θα εγκρίνει ή απορρίπτει την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 
iii. Υπογραμμίζεται ότι οι αθλητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα, εμφάνιση 

και παρουσία της διαφήμισης που θα παρουσιάζουν. 
 
iv. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων βλαβερών προς την υγεία ή προϊόντων εχόντων σχέση 

με θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές σκοπιμότητες ενώ 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. 

 
v. Ομοίως απαγορεύεται η διαφήμιση ανταγωνιστικών προς τους επίσημους χορηγούς του 

πρωταθλήματος προϊόντων.  
 
vi. H Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στον 

χώρο που διεξάγεται κάθε τουρνουά του πρωταθλήματος Cyprus Beach Volley. 
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vii. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα σε περίπτωση 
τηλεοπτικής/Ηλεκτρονικής (Live Streaming) κάλυψης μέρους ή όλου του Παγκυπρίου 
Πρωταθλήματος Cyprus Beach Volley. 

 
 
 
 
 
12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Όλους τους αγώνες των τουρνουά θα διευθύνουν διαιτητές οι οποίοι θα ορίζονται από την 
Επιτροπή Διαιτησίας και την Οργανωτική Επιτροπή. 

 
13. ΓΕΝΙΚΑ 
 
α) 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. 

 
β) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτή την Προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η 

Οργανωτική Επιτροπή Beach Volley. 
 
 


