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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ BEACH VOLLEY JUNIORS REGIONAL 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ17 & Κ19
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΟΠΕ, του
εσωτερικού κανονισμού και των αντίστοιχων προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων BeachVolley Juniors Παίδων - Κορασίδων (Κ17) και Εφήβων - Νεανίδων (Κ19) 2022, της Ε.Ο.ΠΕ.,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τα αναπτυξιακά (Regional Juniors) πρωταθλήματα Beach-Volley 2022 για τις κατηγορίες Κ17
& Κ-19, τα οποία θα διεξαχθούν σύμφωνα με ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις
της ΕΟΠΕ.
Στο πρωτάθλημα των Κ17 Παίδων – Κορασίδων μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές-τριες
που έχουν γεννηθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2006, καθώς και στο πρωτάθλημα των Κ19
Εφήβων – Νεανίδων που έχουν γεννηθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2004.
Το τουρνουά της Ένωσης, θα διεξαχθεί στο γήπεδο ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ αθλητικές
εγκαταστάσεις Βοτσαλάκια, σε συνεργασία με το σύλλογο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΦΠ που βρίσκεται
στο δήμο Πειραιά, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, από 5 Ιουλίου 2022 έως 7 Ιουλίου
2022 (οι ημέρες και οι ώρες θα προσαρμοστούν ανάλογα του αριθμού των ομάδων που θα
δηλώσουν συμμετοχή).
Οι αθλητές και αθλήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο τουρνουά και των δύο
κατηγοριών, είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην τεχνική σύσκεψη που θα
πραγματοποιείται μια (1) ώρα πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων.
Η ΕΣΠΕΔΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των αγώνων (επίσημη
διαιτησία, επίσημο Φ.Α., ιατρική περίθαλψη και τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων,
άρτια κατάσταση γηπέδων, ομπρέλες σκίασης στους αγωνιζόμενους, νερά, κ.λ.π).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες στοιχειοθετούν αθλητική ή φυσική εντοπιότητα
της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. , σύμφωνα με την προκήρυξη ΕΟΠΕ Juniors 2022 άρθρο 1.1 «…για τις

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε. Σ. ΠΕ. Δ. Α.
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 52- 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ
τηλ:2109402078,2109400687
e-mail:espeda@espeda.gr
www.espeda.gr
διοργανώσεις Juniors Regional απαιτείται, σε πρώτο επίπεδο, η στοιχειοθέτηση ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ τουλάχιστον του ενός εκ των δύο αθλητών που αποτελούν την ομάδα,
οριζόμενη από τον τόπο γεννήσεως ή μόνιμης κατοικίας μέσα στα όρια της Περιφέρειας που
διοργανώνει το τουρνουά και μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που
προσκομίζει ο αθλητής (Α.Δ.Τ., Πιστοποιητικό Γεννήσεως, Λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας
τρέχοντος έτους κ.ο.κ.), ως προϋπόθεση συμμετοχής στο τουρνουά της συγκεκριμένης
περιφέρειας. Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτή και η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Η
Αγωνιστική εντοπιότητα κατοχυρώνεται σε έναν αθλητή από τον τόπο αγωνιστικής
δραστηριοποίησής του, όπως αυτός προκύπτει από την έδρα του εγγεγραμμένου στα
μητρώα της ΕΟΠΕ (ή άλλης Αθλητικής Ομοσπονδίας) Σωματείου στο υπήρχε ενεργό δελτίο
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο » και την παρούσα προκήρυξη
και καταθέσουν πλήρως συμπληρωμένα τα ειδικά έντυπα που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της Ένωσης, www.espeda.gr ενότητα «προκηρύξεις» υποενότητα «beach volley»
Σας εφιστούμε την προσοχή στην κάρτα υγείας αθλητή-τριας που θα πρέπει να είναι σε
ισχύ τις ημερομηνίες διεξαγωγής του τουρνουά
Τρόπος δήλωσης συμμετοχής :
➢ στα γραφεία της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. (διεύθυνση : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 52 – ΜΟΣΧΑΤΟ)
➢ με email: espeda@espeda.gr
έως και την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και μέχρι ώρα 10.00
Οι αθλητές / αθλήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τουρνουά Beach Volley
Juniors Regional (Εφήβων – Νεανίδων) και (Παίδων – Κορασίδων) 2022, πρέπει να έχουν
εγγραφεί ή ανανεώσει προηγουμένως την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
αθλητών Beach-Volleyball της ΕΟΠΕ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έως την έναρξη
της τεχνικής σύσκεψης κάθε τουρνουά .
Το παράβολο συμμετοχής για το τουρνουά ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ/αθλητήτρια/κατηγορία και μπορεί να καταβληθεί μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που
διαθέτει η Ένωση (κατόπιν σχετικής συνεννόησης) ή να καταβληθεί την ημέρα της
τεχνικής σύσκεψης στον υπεύθυνο.
Οι πρωταθλήτριες ομάδες διεκδικούν την απ' ευθείας πρόκριση τους α) οι ΠαίδεςΚορασίδες στο Κυρίως Ταμπλό του Τελικού Τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Beach-Volley Juniors Κ17 που διεξάγεται στο SportCamp Λουτράκι στις 30-31/7 και β) οι
Έφηβοι – Νεανίδες στο Κυρίως Ταμπλό του Τελικού Τουρνουά του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Beach-Volley Juniors Κ19 που διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5-7/8
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εκπροσωπώντας την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., αναλόγως με το άρθρο 1.3 της Γενικής Προκήρυξης Κ17 και
Κ19.
Για την απευθείας πρόκριση των πρωταθλητριών ομάδων στα Τελικά των Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων θα πρέπει ισχύουν το σύνολο των προϋποθέσεων όπως αυτές
καθορίζονται στις σχετικές Προκηρύξεις και Εγκυκλίους της ΕΟΠΕ.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς της ΕΟΠΕ,
βρίσκονται στο επίσημο site της ΕΟΠΕ, www.volleyball.gr και ενημερωτικά και της Ένωσης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ
Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος στο Τουρνουά.
Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης των ομάδων και των αθλητών που τις αποτελούν, θα
αποκτούν και οι δύο (ομάδες/αθλητές) τους αντίστοιχους βαθμούς στην Ατομική και
Ομαδική Κατάταξη όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές Προκηρύξεις και Εγκυκλίους της
ΕΟΠΕ.
Για την τοποθέτηση των ομάδων στο Κυρίως Ταμπλό του πρώτου Τουρνουά θα διεξαχθεί
κλήρωση. Το ίδιο θα γίνει σε περίπτωση που δεν θα γίνουν Περιφερειακά τουρνουά αλλά
θα γίνει μόνο η Τελική φάση. Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από
τις δηλωθείσες ομάδες, έχει ομαδική (ή ατομική) βαθμολογία από την προηγούμενη σεζόν
2021, στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία Κ17 ή Κ19, τότε κατατάσσονται στις αντίστοιχες
θέσεις στο κυρίως ταμπλό, ανάλογα με τους βαθμούς τους και για τις υπόλοιπες ομάδες
διενεργείται κλήρωση.
Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση των πρωταθλητριών ομάδων Regional Κ17 και Κ19 στα
αντίστοιχα ταμπλό των Τελικών Τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley
Juniors 2022 θα γίνεται με συντελεστή 0.5 της ισχύουσας βαθμολογίας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με το σύστημα των ΟΜΙΛΩΝ. Ο
Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά δύναται να τροποποιήσει το αγωνιστικό σύστημα σε
ταμπλό ΔΙΠΛΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ανάλογα με τις συμμετοχές. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το
αγωνιστικό σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων, σύμφωνα με τις Προκηρύξεις της
Ε.Ο.ΠΕ.
Υπεύθυνη για το τουρνουά της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. θα είναι η Επιτροπή Beach Volley της Ένωσης.
Οι όροι διεξαγωγής των τουρνουά και οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα
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προκήρυξη, καθορίζονται στις γενικές προκηρύξεις Κ17 και Κ19 της ΕΟΠΕ., ενώ η
οργανωτική επιτροπή της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. θα μπορεί κατά περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την
γενική προκήρυξη να αποφασίζει κατά περίπτωση για οργανωτικά θέματα των αγώνων που
θα ανακοινώνει έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ

