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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018
1.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
Όλες οι ομάδες που ανήκουν στο δυναμικό της ΕΣΠΕΔΑ, αλλά και σε άλλες Ενώσεις και ανεξάρτητες
ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι κατηγορίας ΟΡΕΝ, σε άντρες και γυναίκες.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 7 Μαϊου 2018 και μόνο μέσω της
ειδικής φόρμας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.espeda.gr (ενότητα προκηρύξεις)
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καταβάλουν ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 50€.
Το Παράβολο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης.
2.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

2.1.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών των ομάδων και θα ανακοινωθεί με Συμπληρωματική
Ειδική Προκήρυξη.
2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το σύστημα του ΔΙΠΛΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (DOUBLE KNOCK OUT) ή σε
ομίλους.
Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες κάθε ημέρα του Τουρνουά εκτός αν υπάρχει
διαφορετική απόφαση του Τεχνικού Υπευθύνου για ειδικούς λόγους (καιρός, ανωτέρα βία και λοιπά). Κάθε
αγώνας πρέπει να απέχει από τον επόμενο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45’) λεπτά.
Η ώρα έναρξης αγώνων και το διάστημα μεταξύ τους ανακοινώνονται στις τεχνικές συσκέψεις. Η ομάδα
που δεν παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα
μηδενίζεται.
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμματος, σε περίπτωση που οι
καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
2.3 ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Όλες οι ηλικίες, χωρίς κανένα περιορισμό.
3.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όλοι οι αγώνες του θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος, όπως έχουν
ανακοινωθεί και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ένωσης, www.espeda.gr ενότητα προκηρύξεις
υποενότητα GRASS VOLLEY.
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Οι ομάδες θα αγωνίζονται µε σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System), όπου δεν
υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο.
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.
4.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα θα πραγματοποιηθούν οι Τεχνικές Συσκέψεις. Οι ομάδες
οφείλουν να πληροφορηθούν την ακριβή ημέρα και ώρα αυτής (θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα της Ένωσης) και η συμμετοχή σε αυτήν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ενός αθλητή της ομάδας, είναι
υποχρεωτική.
Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:
• Οριστικός πίνακας συμμετοχών στο πρωτάθλημα.
• Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλό ή στους ομίλους
• Ανακοίνωση του προγράμματος του πρωταθλήματος.
• Θέματα διαιτησίας
• Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση
Επεξήγηση των κανονισμών του αθλήματος.
Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τον υπεύθυνο διαιτησίας της ΕΣΠΕΔΑ και η αμοιβή τους καλύπτεται
από την Ένωση.
5.
ΕΠΑΘΛΑ
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση στο πρωτάθλημα αντρών και γυναικών θα
απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.
Όλοι οι αθλητές του κυρίως ταμπλό, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν συνέντευξη στους χορηγούς
επικοινωνιών του τουρνουά, εφόσον τους ζητηθεί.
6. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες είναι υποχρεωτικό να φορούν ομοιόμορφες και ομοιόχρωμες εμφανίσεις.
7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η διοργάνωση και ο τοπικός συνδιοργανωτής έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στο χώρο.
Όλοι οι αθλητές που μετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν τη διαφημιστική εκμετάλλευση των σορτς και των
αξεσουάρ (σορτσάκι, καπελάκι, τατουάζ, περιβραχιόνιο κτλ) που δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικού
χαρακτήρα του βασικού χορηγού του τουρνουά (εφόσον υπάρχει), εκτός αν υπάρχει σχετική έγγραφη
έγκριση από την Οργανωτική επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται κάθε διαφημιστική προβολή που αντιτίθεται στις γενικότερες
απαγορεύσεις διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα, καθώς και μηνύματα θρησκευτικού ή πολιτικού
χαρακτήρα.
Οι οποιεσδήποτε διαφημίσεις ή προβολές σημάτων βρίσκονται στις εμφανίσεις των αθλητών, θα πρέπει να
εγκρίνονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο στην Τεχνική Σύσκεψη. Προβολή σημάτων για τα οποία δεν έχει
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τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία αποκλεισμού του αθλητή ή της
ομάδας από τη διοργάνωση.
∆ιευκρινίζεται ότι η διαφήμιση να είναι είτε ομαδική είτε ατομική, διατηρούμενου όμως του όρου περί
ομοιομορφίας στην εμφάνιση (π.χ. ίδιο χρώμα σορτς µε διαφορετική διαφήμιση για κάθε παίκτη της ίδιας
ομάδας).
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή / αθλήτριας που δεν
συμμορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι αθλητές μιας ομάδας να αγωνιστούν χωρίς εμφανίσεις.
8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο της
ΕΟΠΕ και των Κανονισµών Παιδιάς.
Ειδικότερα διευκρινίζονται:
Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του τουρνουά ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, για κάθε
πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια των αγώνων ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των
καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που
μετέχει στο πρωτάθλημα ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέχη.
Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α) Αποκλεισμός από ένα σετ (επιβάλλεται από τους διαιτητές)
β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τους διαιτητές)
γ) Αποκλεισμός από την συνέχεια του πρωταθλήματος αν κρίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του
παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή θα συμβάλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων. Σε αυτή
την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων και εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ από την αρμόδια Δικαστική Επιτροπή της Ένωσης.
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την διευκολύνει στο έργο της,
όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την
εκδίκαση της υπόθεσης.
Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν και προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος της διοργάνωσης τιμωρείται
µε πειθαρχικό έλεγχο από τους διαιτητές (κατά τη διάρκεια του αγώνα) και αντιμετωπίζεται µε χρηματικές
ποινές, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, µε ελάχιστο τα €100.
Επίσης, για παρόμοιους λόγους προβλέπεται αποβολή από την συνέχεια του πρωταθλήματος από τον
Τεχνικό Υπεύθυνο της διοργάνωσης µε απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
Ο Α΄ διαιτητής του αγώνα όταν διαπιστώσει ότι κάποια ομάδα αγωνίζεται µε παθητικό τρόπο, δηλαδή οι
αθλητές της δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα, κάνει παρατήρηση στους αθλητές της ομάδας αυτής. Σε
περίπτωση επανάληψης της αγωνιστικής αυτής συμπεριφοράς, τότε ο Α΄ διαιτητής θα κάνει δεύτερη
προειδοποίηση και καλεί πάλι τον Τεχνικό Υπεύθυνο του τουρνουά, ο οποίος έχει δικαίωμα να διακόψει
τον αγώνα σε βάρος της ομάδας αυτής. Ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας µε 2-0 σετ
και 42-0 πόντους, η ομάδας παραπέμπεται στην επιτροπή, η οποία μπορεί και να αποφασίσει μέχρι και για
τον αποκλεισμό της από το πρωτάθλημα.
Αθλητής ή αθλήτρια που δέχεται επαναλαμβανόμενα κόκκινες κάρτες στο κεντρικό γήπεδο, παραπέμπεται
στην επιτροπή.
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε αίτημα υποβολής ένστασης που αφορά κακή εφαρμογή των κανονισμών υποβάλλεται στον υπεύθυνο
διαιτησίας, ο οποίος αποφασίζει επί τόπου αν το αίτημα γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται. Όταν ο υπεύθυνος
διαιτησίας μπει στο γήπεδο και δεν εξετάσει το αίτημα γιατί θα το αποσύρει η ομάδα, η ομάδα τιμωρείται
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με χρηματικό πρόστιμο 100€. Εάν το αίτημα εξεταστεί, είτε απορριφθεί είτε γίνει δεκτό δεν επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο.
Εάν η ένσταση απορριφθεί ή η αντίπαλη ομάδα δεν συμφωνεί με την απόφαση, η ένσταση εξετάζεται στο
τέλος του αγώνα, έπειτα από επιβεβαίωση της ένστασης στο φύλλο αγώνα στο τέλος του παιχνιδιού. Η
ένσταση υποβάλλεται γραπτώς στον τεχνικό υπεύθυνο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και συνοδεύεται
από χρηματικό παράβολο ύψους 100€. Η τελική απόφαση δίνεται από την οργανωτική επιτροπή (επιτροπή
πρωταθλημάτων της Ένωσης) το αργότερο 2 ώρες από την κατάθεση της ένστασης, ή το αργότερο πριν την
έναρξη των παιχνιδιών που επηρεάζονται από το σχετικό αποτέλεσμα. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή το
παράβολο επιστρέφεται.
10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Α΄ διαιτητής των αγώνων των Τουρνουά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του
Τουρνουά, να γίνουν συστάσεις σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόμενους και να µην συνεχίσει τον
αγώνα εάν κρίνει ότι η παρενόχληση αυτή καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του.
Στο πρωτάθλημα θα χρησιμοποιηθούν οι μπάλες της πετοσφαίρισης σάλας.
Κάθε ομάδα δικαιούται έως και δύο (2) ιατρικά time outs (medical time outs) κατά τη διάρκεια του
Τουρνουά.
Δεν λογίζεται ως ιατρικό timeout η περίπτωση αιμορραγίας που αντιμετωπίζεται άμεσα και δεν λογίζεται
ως ιατρικό time out περιστατικό εμφανούς ατυχήματος που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και
υγεία του αθλητή.
11. ΓΕΝΙΚΑ
Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό της Διοργάνωσης.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στους κανόνες
του αθλήματος ενώ αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
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