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Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθ 26/6/19 
Αρ.πρωτ. 22930 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Πρωτακλθμάτων BEACH VOLLEY Juniors Regional 2019 

Κ17 & Κ19 
 

Σο Δ.. τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΕΟΠΕ, του 
εςωτερικοφ κανονιςμοφ και των αντίςτοιχων προκθρφξεων των Πρωτακλθμάτων Beach-
Volley Juniors Παίδων - Κοραςίδων (Κ17) και Εφιβων - Νεανίδων (Κ19) 2019, τθσ Ε.Ο.ΠΕ.,  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 
Σα αναπτυξιακά (Regional Juniors) πρωτακλιματα Beach-Volley 2019 για τισ κατθγορίεσ Κ-
17 & Κ-19, τα οποία κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με ότι προβλζπεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προκθρφξεισ τθσ ΕΟΠΕ.  

το πρωτάκλθμα των Κ17 Παίδων – Κοραςίδων μποροφν να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ-τριεσ 
που ζχουν γεννθκεί μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2003, κακϊσ και ςτο πρωτάκλθμα των Κ19 
Εφιβων – Νεανίδων που ζχουν γεννθκεί μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2001.  

Σο τουρνουά τθσ Ζνωςθσ, κα διεξαχκεί ςτισ 9 Ιουλίου 2019 ( & 10 Ιουλίου εφόςον 
χρειαςτεί) ςτο Enzo BV Club, ςτθν παραλία Βάρκιηασ, ςτθ Βάρκιηα.  

Οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο τουρνουά και των δφο 
κατθγοριϊν, είναι υποχρεωμζνοι να παρευρίςκονται ςτθν τεχνικι ςφςκεψθ που κα 
πραγματοποιείται 1 ϊρα πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ των αγϊνων. 

Θ Ε..ΠΕ.Δ.Α. είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των αγϊνων 
(επίςθμθ διαιτθςία, επίςθμο Φ.Α., ιατρικι περίκαλψθ, άρτια κατάςταςθ γθπζδων, 
μπάλεσ υποχρεωτικά Beach-Volley Gala, ομπρζλεσ ςκίαςθσ ςτουσ αγωνιηόμενουσ, νερά, 
κ.λ.π).  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι και όςεσ ςτοιχειοκετοφν ακλθτικι ι φυςικι εντοπιότθτα 
τθσ Ε..ΠΕ.ΔΑ., ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ ΕΟΠΕ Juniors 2019 τθν παροφςα προκιρυξθ και 
κατακζςουν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα ειδικά ζντυπα που είναι αναρτθμζνα ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ζνωςθσ www.espeda.gr ενότθτα «beach volley» . ασ εφιςτοφμε τθν 
προςοχι ςτθν κάρτα υγείασ ακλθτι/τριασ που κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ τισ θμερομθνίεσ 
διεξαγωγισ του τουρνουά. 

 

http://www.espeda.gr/
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Σρόποι διλωςθσ ςυμμετοχισ: 

1. τα γραφεία τθσ Ζνωςθσ,  

2. Με Fax ςτθν Ζνωςθ, 2109400687 

3. Με email: espeda@espeda.gr,  
έως και την  Δευτέρα 8/7/2019 και μέχρι ώρα 12.00.  
 
Οι ακλθτζσ / ακλιτριεσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Σουρνουά Beach Volley 
Juniors Regional (Εφιβων – Νεανίδων) και (Παίδων – Κοραςίδων) 2019, πρζπει να ζχουν 
εγγραφεί ι ανανεϊςει προθγουμζνωσ τθν εγγραφι τουσ ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
ακλθτϊν Beach-Volleyball τθσ ΕΟΠΕ για τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο ζωσ τθν ζναρξθ 
τθσ τεχνικισ ςφςκεψθσ του τουρνουά, και να καταβάλουν παράβολο ςυμμετοχισ για το 
τουρνουά, για κάκε ακλθτι/τρια  δζκα (10) ευρϊ ςτον τεχνικό υπεφκυνο.  

Οι πρωτακλιτριεσ ομάδεσ διεκδικοφν τθν απ' ευκείασ πρόκριςθ τουσ α) οι Παίδεσ-
Κοραςίδεσ ςτο Κυρίωσ Σαμπλό του Σελικοφ Σουρνουά του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ 
Beach-Volley Juniors Κ17 που κα διεξαχκεί 26-28 Ιουλίου 2019 ςτθν Κυανι Ακτι Πρζβεηασ 
και β)οι Ζφθβοι– Νεανίδεσ ςτο Κυρίωσ Σαμπλό του Σελικοφ Σουρνουά του Πανελλθνίου 
Πρωτακλιματοσ Beach-Volley Juniors Κ19 που κα διεξαχκεί 2-4 Αυγοφςτου 2019 ςτο 
Ακλθτικό Κζντρο «Καλλιπάτειρα» ςτθ Ρόδο, εκπροςωπϊντασ τθν Ε..ΠΕ.Δ.Α., αναλόγωσ με 
το άρκρο 1.3 τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ Κ17και Κ19. 

Όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον γενικό κανονιςμό τθσ ΕΟΠΕ, βρίςκονται ςτο επίςθμο 
site τθσ ΕΟΠΕ και ενθμερωτικά και τθσ Ζνωςθσ. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΑΣΙΜΟ ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ 

 
Κάκε ομάδα μπορεί να λάβει μζροσ ςτο Σουρνουά.  

Η τοποκζτθςθ των πρωτακλθτριϊν ομάδων Regional Κ17 και Κ19 ςτα αντίςτοιχα ταμπλό 
των Σελικϊν Σουρνουά του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Beach Volley Juniors 2019 κα 
γίνεται με ςυντελεςτι 0.5 τθσ ιςχφουςασ βακμολογίασ. 

 
 

ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
 
Όλοι οι αγϊνεσ του Πρωτακλιματοσ κα διεξαχκοφν με το ςφςτθμα των ΟΜΙΛΩΝ. Ο 
Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ του Σουρνουά δφναται να τροποποιιςει το αγωνιςτικό ςφςτθμα ςε 
ταμπλό ΔΙΠΛΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν με το 
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αγωνιςτικό ςφςτθμα υνεχοφσ Καταγραφισ Πόντων, ςφμφωνα με τισ Προκθρφξεισ τθσ 
Ε.Ο.ΠΕ.  

Τπεφκυνοσ για το τουρνουά τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α. κα είναι ο τεχνικόσ υπεφκυνοσ και πρόεδροσ 
τθσ Επιτροπισ Beach Volley Κοσ Νικολοφηοσ τάκθσ.  

Οι όροι διεξαγωγισ του τουρνουά και οτιδιποτε δεν προβλζπεται ςτθ παροφςα προκιρυξθ, 
κακορίηονται ςτισ γενικζσ προκθρφξεισ Κ17 και Κ19 τθσ ΕΟΠΕ., ενϊ θ οργανωτικι επιτροπι 
τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α. κα μπορεί κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα πάντα με τθν γενικι προκιρυξθ να 
αποφαςίηει κατά περίπτωςθ για οργανωτικά κζματα των αγϊνων που κα ανακοινϊνει 
ζγκαιρα ςτο site τθσ Ζνωςθσ.  

 

                                         
 

Για το Δ.. τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                                                                                              
            ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΓΚΑΛΙΔΘ                                                                   ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΧΑΛΒΑΣΗΘ         

 

 


