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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΛΕΪ
VINTAGE ΜΙΚΤΟ
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, των Διεθνών
Κανονισμών Πετοσφαίρισης, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, προκηρύσσουμε το vintage μικτό της Ένωσής μας, αγωνιστικής
περιόδου 2021-2022.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της Ένωσης, καθώς
και εταιρείες, δήμοι και λοιποί οργανισμοί, με μία, ή με περισσότερες ομάδες:
μεικτές (υποχρεωτικά 3 άνδρες-3 γυναίκες).
β) Ημερομηνία έναρξης του τουρνουά: θα γνωστοποιηθεί την ημέρα της
κλήρωσης (προσδιορίζεται μέσα στο μήνα Μάρτιο του 2022).
γ) Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε εβδομάδα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
της γηπεδούχου ομάδας .
Παρακαλείσθε για διευκόλυνση από πλευράς διαιτησίας να ορίζετε τους
αγώνες σας κατά προτίμηση καθημερινές, οι ώρες έναρξης τις καθημερινές είναι
20.30 έως 21.45.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(mail) στα γραφεία της Ένωσης μέχρι και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.
το σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.espeda.gr
ενότητα «προκηρύξεις» υποενότητα «vintage»
Με τη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση ως παράβολο συμμετοχής το
ποσόν των 100 ευρώ για κάθε τμήμα, το οποίο πρέπει να πληρωθεί υποχρεωτικά
είτε με μετρητά είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης, ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Σε περίπτωση μη πληρωμής του
παραβόλου δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.
Σε περίπτωση συμμετοχής συλλόγου με περισσότερες από μία ομάδες, θα
πρέπει να καταθέσουν στην Ένωση έως και πριν την κλήρωση για θεώρηση
ονομαστική κατάσταση των αθλητών/τριών που θα μετέχουν στην κάθε ομάδα,
θα αναγράφονται σε ένα έγγραφο (όλες οι ομάδες) δηλαδή σε μία σελίδα. Τη
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θεωρημένη αυτή κατάσταση πρέπει σε κάθε αγώνα να καταθέτουν στο διαιτητή
για έλεγχο. Απαγορεύεται η μετακίνηση αθλητή/τριας από τη μία ομάδα στην
άλλη.
Δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες να δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής σε
χαμηλότερη κατηγορία από αυτή που κατέλαβαν στην τελική βαθμολογικής τους
κατάταξη της αγων.περίοδου 2018-19, εφόσον το δηλώσουν ρητά με τη δήλωση
συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
«Στα vintage ανδρών και γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 μπορούν να
αγωνίζονται αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι-ες από το έτος 1996 και
μεγαλύτεροι-ες και να μην είναι ενεργοί αθλητές/τριες, δηλαδή να μην έχουν
εκδώσει ή ανανεώσει την αθλητική τους ιδιότητα στην Ε.Ο.ΠΕ. την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2021-2022,- αν έχει ανανεωθεί χρειάζεται βεβαίωση μη
συμμετοχής σε αγώνες του σωματείου από την αντίστοιχη Ένωση ή την ΕΟΠΕ και
υπεύθυνη δήλωση του ιδίου προσώπου ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί σε αγώνες
του συλλόγου που τον/την συμπεριέλαβε στην αγωνιστική λίστα.
Δεν επιτρέπεται συμμετοχή αθλητή/τριας που κατά την αγωνιστική περίοδο 201920 και 2020-21 κατείχε επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας στην Ε.Ο.ΠΕ. και
συμμετείχε σε πρωτάθλημα Α1 & Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών
και Pre League, καθώς επίσης και στη Β΄Εθνική-Εθνικό Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών.
Δίνεται στις ομάδες δικαίωμα έκδοσης δελτίων αθλητών/τριών με έτη γέννησης
1997 και 1998, μόνο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Τα δελτία
των αθλητών/τριών με έτη γέννησης 1997 και 1998 θα είναι διαφορετικού
χρώματος από τα υπόλοιπα και κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να δηλώνει έναν
μόνο αθλητή/τρια (με έτος γέννησης 1997 ή 1998) σε κάθε αγώνα της. Ο έλεγχος
θα γίνεται από τους διαιτητές του αγώνα.
Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022-23 θα μπορούν να αγωνίζονται
αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι-ες από το έτος 1997 και μεγαλύτεροι-ες.
Στο vintage μικτό , δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες
κάτοχοι ειδικών δελτίων αθλητικής ιδιότητας τα οποία θα εκδίδει η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α ως
εξής:
• Κάθε ομάδα θα πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Ένωσης το
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τα
απαραίτητα των αθλητών-τριών δηλαδή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
και 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, εκτός των περιπτώσεων
ανανέωσης, που θα αποστείλει απλώς τα ονόματα των αθλητών/τριών.
• Διευκρινίζεται ότι το κόστος έκδοσης κάθε ειδικού δελτίου ανέρχεται στο
ποσόν των 10 ευρώ, ενώ η ανανέωση δελτίου ανέρχεται στο ποσόν των 5
ευρώ.
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•

Μετά την έναρξη του vintage μικτό δεν επιτρέπεται καμία έκδοση ειδικού
δελτίου.
Τα ειδικά δελτία αυτά φέρουν φωτογραφία των αθλητών-τριών και σφραγίδα της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. που θα πιστοποιεί την ταυτότητα του αθλητή
Ιατρική θεώρηση : Κάθε αθλητής /τρια θα πρέπει να εκδόσει ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κάρτα υγείας αθλητή μαζί με
σχετικές οδηγίες, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.espeda.gr
ενότητα «προκηρύξεις» υποενότητα «vintage» και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα vintage της Ένωσης
➢ Ο έλεγχος των ειδικών δελτίων γίνεται από τον διαιτητή, πριν από την
έναρξη του αγώνα.
Αθλητής/τρια που έχει εκδόσει ειδικό δελτίο προηγούμενη αγωνιστική περίοδο σε
άλλη ομάδα και επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαφορετική ομάδα την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στην Ένωση το παλιό
δελτίο του/της, προκειμένου να εκδοθεί νέο στην ομάδα που θα αγωνιστεί την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Το κόστος έκδοσης του νέου δελτίου είναι 10€.
Ομοίως θα ισχύσει και στην περίπτωση μετακίνησης σε διαφορετική ομάδα από
αυτή που συμμετείχε στα vintage ανδρών και γυναικών αντίστοιχα την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2021-22, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί οι
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας vintage ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.
Κόστος έκδοσης δελτίου 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σύμφωνα με την τελική βαθμολογική τους κατάταξη στο vintage μικτό αγωνιστικής
περιόδου 2018-19, οι ομάδες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΣΥΔΠΕ (1), 2.ΤΕΡΜΙΤΕΣ, 3.ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 4.ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 5.ΑΟ ΥΜΗΤΤΟΥ, 6.ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 8.ΓΑΣ
ΦΑΛΗΡΕΑΣ, 9. ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 10.ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΣΥΔΠΕ(2), 2.ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ(2), 3. GAULS (ΓΑΛΑΤΕΣ), 4. ΑΣΦΠ
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 5. ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 6. ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ, 7. ΓΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, 8. ΑΣ ΙΑΣΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 9. ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ(1), 10.ΟΠΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
11.ΚΤΗΣΙΦΩΝ, 12.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 13.ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 14.ΑΣΣ ΑΙΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε άλλος σύλλογος, εταιρεία ή οργανισμός
κ.λ.π. και σε περίπτωση που με τις νέες συμμετοχές οι ομάδες στη Β΄ κατηγορία
ξεπεράσουν τις 30 τότε στη Β΄ κατηγορία θα παραμείνουν οι 10 πρώτες ομάδες
της βαθμολογικής κατάταξης 2018-19 και οι υπόλοιπες μαζί με τις νέες
συμμετοχές θα αγωνιστούν στη Γ΄ κατηγορία
Ο ακριβής τρόπος και χρόνος διεξαγωγής του Μικτού θα καθοριστεί κατά την
κλήρωση, ανάλογα του αριθμού των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
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▪

΄Ολοι οι αγώνες των VINTAGE μικτό θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε
κλειστά γυμναστήρια, που θα δηλώσουν οι ομάδες ως έδρα και θα
εγκρίνει η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για τα πρωταθλήματα/αγώνες που
διοργανώνει σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12,
13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πιο πάνω
Κεφάλαιο, όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες μέσα στη δήλωση
συμμετοχής τους στο vintage μικτό , να αναφέρουν το γήπεδο που θα
αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση έγγραφο της
διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό
παραχωρείται για αγώνες πετοσφαίρισης και την άδεια λειτουργίας
της εγκατάστασης.». Κανένας αγώνας που διοργανώνεται από την
Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το νόμο και τις ποινικές ευθύνες, δεν θα
διεξαχθεί σε γήπεδο που στερείται άδεια λειτουργίας εφόσον αυτό
περιέλθει σε γνώση της ΕΣΠΕΔΑ.
Σε περίπτωση που , παρόλες τις ενέργειες της ομάδας, δεν είναι δυνατή η εύρεση
γηπέδου ως έδρα , πρέπει αυτό να αναφέρεται υποχρεωτικά στην δήλωση
συμμετοχής.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωτ/των «Η διακοπή ή / και η ματαίωση αγώνα λόγω, τυχόν
ελλείψεων και ατελειών του γηπέδου, οι οποίες το κατέστησαν αντικανονικό,
βαρύνει την ομάδα που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια το
μηδενισμό της ομάδας του στον συγκεκριμένο αγώνα, εκτός αν αποδειχθεί ότι το
γηπεδούχο Σωματείο δεν βαρύνεται με δόλο ή αμέλεια. Σε κάθε περίπτωση οι
διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν με έκθεσή τους στη διοργανώτρια
κάθε τυχόν ατέλεια ή έλλειψη που θα διαπιστώσουν σε γήπεδο.»
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας
(εμβόλιμης) εντός της εβδομάδος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Επίσης μπορεί να ορίσει ή να μεταθέσει αγώνες σε διαφορετικές
ημερομηνίες/γήπεδα/ώρες από αυτά που έχουν οριστεί με το άρθρο αυτό,
εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την ομαλή διεξαγωγή των vintage.
δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή προπονητή – χρέη προπονητή
δύναται να κάνει ένας προπονητής που διαθέτει δελτίο ταυτότητας
προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ ή εναλλακτικά ένας αθλητής/τρια της
ομάδας ή ένας εκ των ατόμων που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται
στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από τη
διοργανώτρια ΕΣΠΕΔΑ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 14) εφόσον
δηλωθεί το συγκεκριμένο άτομο εξαρχής πριν την έναρξη του αγώνα.
οι φανέλες των αθλητών/τριών μπορούν να είναι αριθμημένες και
πάνω από τον αριθμό 20
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οι αθλητές/τριες που μπορούν να δηλωθούν σε κάθε αγώνα είναι
μέχρι 14
επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνος έως 14 αθλητών/τριών στην περίπτωση δήλωσης στο φύλλο αγώνος 13 ή 14 αθλητών/τριών είναι
υποχρεωτική η δήλωση 2 libero – διευκρινίζεται ότι ομάδα που δηλώσει 12
αθλητές/τριες ή λιγότερους-ες (π.χ. 11, 10 κ.ο.κ.) στο φύλλο αγώνος έχει
δικαίωμα να δηλώσει έως 2 libero
διευκρινίζεται ότι στη μικτή κατηγορία, οι θέσεις των αθλητών/τριών
που αγωνίζονται πρέπει να είναι εναλλάξ (άνδρας-γυναίκα)
θα πρέπει να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις
αλλαγές των παικτών.
οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν 14 μπάλες (της
κατηγορίας) σε καλή κατάσταση από τις οποίες 7 θα δίνουν υποχρεωτικά
στη φιλοξενούμενη ομάδα για προθέρμανση. Σε περίπτωση που υπάρχουν
λιγότερες από 14 μπάλες, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα θα πάρει τις 7 για
την προθέρμανση και τις υπόλοιπες η γηπεδούχος. Υπεύθυνοι για την
εφαρμογή είναι ο Α΄ διαιτητής και ο γυμνασίαρχος του αγώνα (αν
υπάρχει).
-

το ύψος του φιλέ καθορίζεται ως εξής: 2,35 m

-

οι αγώνες θα διεξάγονται με επίσημο φύλλο αγώνα

-Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων vintage της Ένωσής
μας. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για
εμπορικούς λόγους. Σε ομάδα που παρεμποδίσει ή αρνηθεί τη βιντεοσκόπηση θα
του επιβάλλεται την πρώτη φορά χρηματικό πρόστιμο ύψους 100€, ενώ σε κάθε
επόμενη περίπτωση θα διπλασιάζεται το χρηματικό πρόστιμο (δηλαδή τη δεύτερη
φορά 200€, την τρίτη φορά 400€ κ.ο.κ.)
-Σας εφιστούμε την προσοχή : ομάδα που δεν έχει δηλώσει εξαρχής στο
πρόγραμμα αγώνων γήπεδο, ημέρα και ώρα των εντός έδρας αγώνων της,
οφείλει εντός 5 ημερών (πριν την ημερομηνία του εκάστοτε εντός έδρα αγώνα
της) να εξασφαλίσει γήπεδο διεξαγωγής τους, ακόμη και στην έδρα του
αντιπάλου με δική της ευθύνη και να ενημερώνει την Ένωση και σε κάθε
περίπτωση σε ημερομηνία που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα ημέρες, διαφορετικά
θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.

•

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο
γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών,
όπως ορίζουν οι κανονισμοί.
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•

Στους αγώνες θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο
19 παρ.1Β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σας εφιστούμε την προσοχή
στην περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων).
➢ Στους αγώνες οι ομάδες βαθμολογούνται με:
• Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-0 σετ ή 3-1 σετ
• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ
• Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2-3 σετ
• Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 0-3 σετ ή 1-3 σετ
• Αφαίρεση τριών (-3) βαθμών σε περίπτωση μηδενισμού (σε κάθε περίπτωση
που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και σε περίπτωση που
σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα
προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα για περισσότερες από
τρεις φορές).
Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται εκείνη που θα συγκεντρώσει τους
περισσότερους βαθμούς και θα καταλάβει την πρώτη θέση της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 και 2 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής πρωταθλημάτων «Σε περίπτωση που σωματείο υποπέσει για δεύτερη
φορά (σε οποιαδήποτε φάση του VINTAGE) σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις
του προηγούμενου άρθρου και ανεξάρτητα από το είδος της πρώτης του
παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του vintage. Οι αγώνες που
στο μεταξύ έχουν γίνει παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα αποτελέσματα που
σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα, αφού
μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες.
Επίσης στο VINTAGE στη βαθμολογία σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες
ομάδες ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) εάν ισοβαθμήσουν δύο ομάδες:
1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες
2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες
3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους
και παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες
β) εάν ισοβαθμήσουν περισσότερες από δύο ομάδες:
1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες
2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες
3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους
και παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες
Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία στους βαθμούς (περ.β1), τότε για τον
υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση θα ληφθούν
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υπόψη κατά σειρά οι περ. β2 και β3 (εάν χρειαστεί). Για τον υπολογισμό των
υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εξαιρουμένης της ομάδας που
ήδη έχει καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι υπόλοιπες ομάδες τις
αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση (Α, Β και Γ).
Λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους αγώνες, υπάρχει νέα ισοβαθμία αλλά η
ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια
ακολουθείται εξ αρχής η ίδια διαδικασία μόνο για τις ομάδες Β και Γ, λαμβάνοντας
υπόψη τις μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να υπολογίζουμε την 1η καταταγείσα
ομάδα Α. Μεταξύ των Β και Γ, η ομάδα που υπερτερεί είναι η Γ η οποία και
κατατάσσεται 2η ενώ η Β κατατάσσεται 3η ).
γ) Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, προκύψει και νέα
ισοβαθμία, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά
προτεραιότητας:
1) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ
σε όλους τους αγώνες του
πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.
2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους
πόντους και παρονομαστή τους χαμένους πόντους σε όλους τους
αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.
3) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και
μόνο σε περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων
καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό ή πρόκριση σε επόμενη φάση του
πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης.
Αρμοδιότητα Οργάνωσης & Διεξαγωγής του vintage
Την οργάνωση και διεξαγωγή του vintage αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων
της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Οι διαιτητές του αγώνα είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στην Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., μέσα σε
δύο μέρες οπωσδήποτε, το φύλλο αγώνα και τις παρατηρήσεις του αν τυχόν
υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΠΑΛΕΣ
Οι αγώνες vintage μικτό θα διεξαχθούν με όποιες μπάλες διαθέτει η
γηπεδούχος ομάδα, από τις εξής:
MIKASA
MOLTEN
GALA
WILSON
MVA 200
V5M5000
I-COR POWER
MVA 300
BV5591S
TOUCH
V200W

ΑΡΘΡΟ 8o:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι διαιτητές των αγώνων του vintage μικτό θα είναι δύο επίσημοι διαιτητές
και θα ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α..
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Τα πάσης φύσεως έξοδα των διαιτητών του αγώνα σε όλους τους αγώνες
βαρύνει τη γηπεδούχο ομάδα, η οποία θα καταβάλει το ποσό των 15 ευρώ στον Α΄
διαιτητή και το ποσό των 15 ευρώ στον Β΄ & σημειωτή πριν την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα δεν καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό
στους διαιτητές του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα
θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό
επαναληφθεί τρεις (3) φορές, τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα
μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 παρ.α του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωτ/των με όλες τις εντεύθεν
προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες).

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΛΗΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η κλήρωση των αγώνων vintage μικτό θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο
της ΄Ενωσης.
Με το πρόγραμμα των αγώνων, καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
αγώνων, οι ώρες έναρξης και οι έδρες των γηπεδούχων σωματείων.
Τα προγράμματα των τουρνουά, θα κοινοποιούνται στις ομάδες με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος.
Για τις επόμενες φάσεις του vintage μικτό, εφόσον προγραμματιστούν, η
κοινοποίηση των προγραμμάτων θα γίνεται 5 ημέρες πριν την έναρξή της.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις
καθορίζεται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής .
Οτιδήποτε προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.ΠΕ., ισχύει και για
την ΄Ενωση.
Το παράβολο των ενστάσεων καθορίζεται σε 150 Ευρώ και η ένσταση πρέπει να
υποστηριχθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επόμενη της ημέρας που έγινε ο αγώνας. Σε περίπτωση απόρριψης της
ένστασης, το παράβολο παραμένει στην ΄Ενωση.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων αγώνων ομάδων που αποχωρούν ή
αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο από τα τουρνουά, παραμένουν ισχυρά ως προς
το αποτέλεσμά τους. Οι προγραμματισμένοι μετά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό
αγώνες, κατοχυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αντίστοιχα κεφάλαια της Γενικής Προκήρυξης της
Ε.Ο.ΠΕ. 2021-22 καθώς και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Αίτημα αναβολής θα εξετάζεται μόνο εάν ανήκει σε κάποια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Ε του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
❖ Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αγώνων για οποιαδήποτε
αιτία, η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια
για ενημέρωση και ορισμό νέας ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα.
❖ Αν η γηπεδούχος ομάδα δε φροντίσει να εξασφαλίσει γήπεδο για τη
διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα και να τον ορίσει, εντός 10
ημερών από την ημέρα αναβολής του, είτε στο γήπεδό της, είτε σε
ουδέτερο, είτε στην έδρα του αντιπάλου (εξαιρούνται οι δύο
τελευταίες αγωνιστικές οποιασδήποτε φάσης, όπου οι αναβολές θα
πρέπει να έχουν διεξαχθεί πριν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές), τότε
θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
❖ Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 13 παράγραφοι ε, στ και ζ
του Κεφαλαίου Γ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
❖ Κάθε αίτημα αναβολής, αλλαγής ημερομηνίας ή/και ώρας ή/και
γηπέδου θα εξετάζεται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων εφόσον
να αποστέλλεται εγγράφως στην Ένωση από τη γηπεδούχο ομάδα
το αργότερο πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του
αγώνα (για παράδειγμα για αγώνα που διεξάγεται ημέρα Σάββατο
ή Κυριακή το αργότερο μέχρι Τρίτη και ώρα 14.00). Υπενθυμίζεται
ότι οι γηπεδούχοι οφείλουν να δηλώνουν άμεσα και με συνέπεια
γήπεδο/ημέρα/ώρα διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων τους για
τη συμπλήρωση του προγράμματος των αγώνων κατά τον
καταρτισμός τους μετά τις κληρώσεις. Σε περίπτωση που ζητηθεί
εκπρόθεσμη αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ.318-31/1 εγγράφου της ΕΟΠΕ«Εάν σε μία ομάδα που
βρίσκεται σε «αυξημένη ενεργητική επιτήρηση», όπως αυτή προβλέπεται στις
«Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη
διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό» της ΓΓΑ:
1. Εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλητές κατά τους δύο
τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα (αθροιστικά) της Α Φάσης του
πρωταθλήματος, τότε η ομάδα δεν μπορεί να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα αυτόν
με 0-3 σετ και 0-75 πόντους (απώλεια αγώνα), με σχετική απόφαση της
διοργανώτριας. Εάν αυτό συμβαίνει και στις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, τότε και
οι δύο ομάδες δεν θα πάρουν κανένα βαθμό (0-0 σετ, 0- 0 πόντοι). Η απώλεια αυτή
αγώνα δεν προσμετράται στα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του ΓΚOΔΠ.
2. Σε περίπτωση νέων κρουσμάτων που καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή και του
επόμενου αγώνα ή επόμενων αγώνων, τότε ο αγώνας (ή οι αμέσως επόμενοι
αγώνες) αναβάλλονται και ορίζεται/ορίζονται σε νέα ημερομηνία.
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3. Εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλητές κατά τους δύο
τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα (αθροιστικά) της Β’ Φάσης ή/και των
επόμενων Φάσεων του πρωταθλήματος, τότε ο αγώνας/ες αναβάλλονται και
ορίζεται/ορίζονται σε νέα ημερομηνία.
4. Εντοπιστούν 5 ή περισσότερα νέα κρούσματα ή περισσότερα σε αθλητές σε δύο
διαδοχικούς ελέγχους (αθροιστικά), τότε αναστέλλονται οι ομαδικές προπονήσεις
για 5 ημέρες (συνεχίζεται η ατομική άθληση). Οι αγώνες της ομάδας που έχουν
οριστεί να διεξαχθούν κατά το χρόνο της αναστολής των προπονήσεων,
αναβάλλονται και ορίζονται σε νέα ημερομηνία.»

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΠΑΘΛΑ
Στις τρεις πρώτες θέσεις της Α΄ κατηγορίας vintage μικτό θα απονεμηθούν Κύπελλα
και μετάλλια. Επίσης στην πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας θα δοθούν δώρο 3 μπάλες
της κατηγορίας που διεξάγεται το vintage μικτό και από 1 μπάλα στη
δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια αντίστοιχα.
Επίσης στις 3 πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της Β΄
κατηγορίας vintage μικτό θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον
αριθμό των καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες – τριες, κατά την
κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι
με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την ΄Ενωση, και θα αφορούν μόνο τα
vintage, μέχρι 5 άτομα, τα οποία θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Ο προπονητής.
2. Ο βοηθός προπονητή.
3. Ο Φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής.
4. Ο έφορος.
5. Ο φροντιστής.
6. Ο στατιστικολόγος.
΄Ολα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας τους
κατά τη διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας που εκδίδεται από τον διοργανωτή (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) ή σε περίπτωση
προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των
αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση,
προϋποθέσεις:
- Προπονητής και βοηθός προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο
ταυτότητας προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη
Πρωτ/τος και τον Κανονισμό Προπονητών.
- Φυσιοθεραπευτής: πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής φυσιοθεραπευτών. Για την
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο πτυχίου.
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- Γυμναστής: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.Α. ή ισότιμης
σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο
Πτυχίου.
- Ιατρός: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της
ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο
αντίγραφο της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου.
-΄Εφορος & Φροντιστής: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχουν
δηλωθεί σαν προπονητής ή βοηθός προπονητή σε Φύλλο αγώνα πρωταθλήματος
Πετοσφαίρισης τα τελευταία 2 έτη.
- Στατιστικολόγος: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί
ως προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο.
Ο Α΄ και ο Β΄ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου
υπάρχει), πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον
πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στη συνέχεια
θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα
αυτά καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οποιοσδήποτε δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να
βρίσκεται στον πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του
αγώνα , ότι βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει
να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του
Γυμνασίαρχου (όπου υπάρχει) και του Α΄ Διαιτητή. Στις Εκθέσεις αυτές πρέπει να
αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του ΄Αρθρου αυτού (διαφορά
στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά
κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο ομάδας,
χρησιμοποιώντας δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το δελτίο αυτό
ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 και δεν μπορεί να
εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει
εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των διατάξεων της Γενικής
Προκήρυξης Πρωτ/των Ε.Ο.ΠΕ. και της παρούσης, τότε ανακαλούνται όλα τα Ειδικά
Δελτία Ταυτότητας του σωματείου αφαιρουμένου παράλληλα του δικαιώματος
έκδοσης νεώτερου Δελτίου στο σωματείο αυτό για το υπόλοιπο της αγωνιστικής
περιόδου 2021-2022. Επίσης στο άτομο που το έφερε δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη
με οποιαδήποτε ιδιότητα. Για τους αγώνες των πρωταθλημάτων που διεξάγονται με
ευθύνη των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών, η διοργανώτρια ΄Ενωση/Τ.Ε. θα
εκδίδει «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας» για την κάθε ομάδα και όχι για το κάθε τμήμα
της ομάδας, εξαιρουμένων των προπονητών που θα είναι εφοδιασμένοι με κάρτα
προπονητή του ΣΕΠΠΕ.
Το κόστος έκδοσης κάρτας ανέρχεται στο ποσό των 10€ ενώ της ανανέωσης
κάρτας ανέχεται στο ποσό των 5 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ., τις Ενώσεις και Τοπικές
Επιτροπές ΕΟΠΕ, διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
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και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ, των
Κανονισμών Παιδιάς της FIVB καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Σας εφιστούμε την προσοχή στις ποινές που αναφέρονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο
της Ε.Ο.ΠΕ. οι οποίες είναι ιδιαιτέρως αυστηρές και συνοδεύονται από μεγάλα
χρηματικά πρόστιμα. Τα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται στη
διοργανώτρια αρχή (ΕΣΠΕΔΑ) της διοργάνωσης, από το άτομο στο οποίο
επιβλήθηκε η τιμωρία, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η παράβαση,
εντός τριάντα ημερών από την ημέρα επιβολής τους από το αρμόδιο δικαιοδοτικό
όργανο. Διευκρινίζεται ότι το χρηματικό πρόστιμο ακολουθεί το άτομο στο οποίο
επιβλήθηκε και όχι την ομάδα του, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το καταβάλλει
στην Ένωση, διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα vintage καμίας
Ένωσης, με καμία ομάδα και με καμία ιδιότητα (π.χ. αθλητής, προπονητής,
έφορος κ.λ.π.) μέχρι την αποπληρωμή του. Το ίδιο ισχύει και για τις ποινές
αγωνιστικές ημέρες ή/και ημερολογιακό αποκλεισμό από αγώνες. Σε περίπτωση
μη καταβολής του χρηματικού προστίμου, το δικαιοδοτικό όργανο της
διοργανώτριας αρχής αυτεπαγγέλτως επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για
κάθε αγώνα του σωματείου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού αυτού.
Βαθμοί που έχουν αφαιρεθεί όπως παραπάνω επιστρέφονται στο σωματείο σε
περίπτωση εξόφλησης μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του τελευταίου αγώνα της
αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήματος. Εάν η συμπλήρωση των τριάντα ημερών
γίνεται μετά τη διεξαγωγή του τελευταίου αγώνα, όπως παραπάνω, δεν γίνεται
δεκτή η συμμετοχή της αντίστοιχης ομάδας του σωματείου σε επόμενη φάση ή/και
στο επόμενο πρωτάθλημα που δικαιούται συμμετοχής. Τα παραπάνω ισχύουν και
στην περίπτωση μη εξόφλησης χρηματικού προστίμου που έχει επιβληθεί σε
αθλητή, προπονητή καθώς και σε άτομο που έχει τι δικαίωμα να κάθεται στον
πάγκο της ομάδας (έφορο, φροντιστή, στατιστικολόγο κλπ) και δεν έχει εξοφληθεί
εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ομάδας στην οποία έχει επιβληθεί ποινή και δεν
έχει τακτοποιήσει την αποπληρωμή χρηματικού προστίμου που είχε επιβληθεί είτε
στην ομάδα είτε σε αθλητή/τριά της, έφορο κλπ και την επόμενη αγωνιστική
περίοδο δηλώσει συμμετοχή με άλλη ονομασία και συμμετοχή ίδιων
αθλητών/τριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του ρόστερ της τιμωρημένης
ομάδας, δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αποφασίζει το ΔΣ της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.. Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση της Ειδικής Προκήρυξης προ της
έναρξης του πρωταθλήματος δύναται να γίνει από το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.. Δεν
επιτρέπεται μεταβολή στην προκήρυξη μετά την έναρξη του vintage που αφορά τον
τρόπο διεξαγωγής (σύστημα, κατάταξη, υποβιβασμός κλπ). Σε εξαιρετικές όμως
περιπτώσεις που δεν αφορούν τα ανωτέρω, η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει
τις Ειδικές Προκηρύξεις, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. και μετά την έναρξη
του vintage.
Σε περίπτωση που βρεθεί χορηγός εταιρία του vintage, οι ομάδες θα είναι
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν την προβολή της εταιρίας στα γήπεδα και την
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εμφάνιση των αθλητών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έγγραφη συμφωνία
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. και εταιρίας.
Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την
εφαρμογή περιορισμών για την πρόληψη έναντι του κορονοϊού Covid-19, οι
αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων
Πετοσφαίρισης, όπως αυτό θα ισχύει.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει τη
διεξαγωγή των vintage για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Διοικητικό
Συμβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη
και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος .

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
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Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ

