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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η Beach Volley SUPER LEAGUE, διοργανώνεται από το iBeach Volleyball Club και το 

Beach Arena, σε συνεργασία με Τοπικούς Συνδιοργανωτές που κατά κύριο λόγο 

έχουν σκοπό την εξάπλωση του αθλητισμού και του πολιτισμού όπως αθλητικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους, εταιρίες, φορείς και ιδιώτες. 

Η Beach Volley Super League (παρακάτω για συντομία BVSL) θα αποτελείται από 

διοργανώσεις Beach Volley σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με πρόγραμμα που θα 

ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες και social media των iBeach και Beach Arena.  

Επίσης, θα υπάρχουν τα BVSL Camps που θα διοργανώνονται με σκοπό την 

εκμάθηση του αθλήματος και την εξάπλωση του σπορ τόσο στις μικρές ηλικίες όσο 

και σε αρχάριους / προχωρημένους. 

Το BVSL Travel αφορά μια προσπάθεια να υπάρχει για όλους τους φίλους του 

αθλήματος η πρώτη επαφή με μεγάλες διοργανώσεις και συναντήσεις του 

εξωτερικού. 

Οι τοποθεσίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Τουρνουά μπορούν να αλλάξουν 

για ιδιαίτερο σοβαρό λόγο με κοινή απόφαση iBeach / Beach Arena και των τοπικών 

συνδιοργανωτών 

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει το 14ο έτος ( τουλάχιστον 1.1.2004). 

Αθλητές-τριες που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες διοργανώσεις και βρίσκονται στις 

κορυφαίες θέσεις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατόπιν προσωπικής τους 

ενημέρωσης και αδειοδότησης απο το τμήμα Beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ 
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1.2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής ομάδας ή αθλητή, θα πρέπει να έχουν 

προσκομίσει βεβαίωση υγείας ή υπογράψει πριν την αρχή της τεχνικής σύσκεψης 

υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής. 

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω των στοιχείων και θα αναγράφονται στην 

εξαγγελία του εκάστοτε τουρνουά ή την αφίσα. Προφορική δήλωση συμμετοχής 

δεν θα ισχύσει. Καταλυτική ημέρα και ώρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής είναι η 

ώρα της Τεχνικής Σύσκεψης, της εκάστοτε διοργάνωσης εκτός εάν έχουν 

συμπληρωθεί οι θέσεις νωρίτερα. 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά, μπορεί να ζητήσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο 

για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). 

Το παράβολο συμμετοχής στα τουρνουά της BVSL ανέρχεται σε 10€ για μια 

κατηγορία και 15€ για δύο κατηγορίες. 

2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

2.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Την γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής της BVSL έχουν από κοινού iBeach Vol-

leyball Club και Beach Arena και για τον σκοπό αυτό ορίζει έναν Τεχνικό Υπεύθυνο. O 

Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ώρες των 

αγώνων και να αλλάζει το πρόγραμμα όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. 

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Τα Τουρνουά BVSL θα διεξαχθούν με το σύστημα των ομίλων στην α’ φάση και νοκ 

άουτ στις επόμενες. Ο αριθμός των ομάδων που περνάνε απο τους ομίλους θα 

ορίζετε ανάλογα το αγωνιστικό πρόγραμμα και με απόφαση του Τεχνικού 

Υπευθύνου.  

Σε περίπτωση που σε κάποιο τουρνουά διεξαχθούν προκριματικοί αγώνες τότε 

αποκλειστικός υπεύθυνος για το σύστημα διεξαγωγής ορίζετε ο Τεχνικός Υπεύθυνος. 
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Η ώρα έναρξης αγώνων και το σύστημα ανακοινώνονται στις τεχνικές συσκέψεις. 

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 

Τουρνουά. 

Διαιτητές των αγώνων ορίζονται είτε απο τον Τοπικό Συνδιοργάνωτή είτε οι 

ηττημένοι του προηγούμενου ματς διαιτητεύουν τον επόμενο. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα : 

1. Head to Head (αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνα) 

2. Set Ratio (Συντελεστής των Σετ, Κερδισμένα προς Χαμένα) 

3. Point Ratio (Συντελεστής των πόντων, Κερδισμένοι προς Χαμένοι) 

4. Lucky Loser (Κλήρωση) 

2.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλοι οι αγώνες της BVSL θα διεξαχθούν με τους ισχύοντες Κανονισμούς του 

αθλήματος. 

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 

δεκαπέντε (15) πόντους το κάθε ένα. Το τρίτο και καθοριστικό σετ θα διεξάγεται με 

το ίδιο σύστημα στους έντεκα (11) πόντους. Όλα τα σετ τελειώνουν με διαφορά δύο 

(2) πόντων χωρίς όριο. 

Μετά από κάθε επτά (7) συνολικά πόντους (στα δύο πρώτα σετ των 15 πόντων) και 

μετά από κάθε πέντε (5) συνολικά πόντους (στο σετ των 11 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. 
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Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα για ένα (1) τάϊμ-άουτ σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα 

δευτερολέπτων (30”). Το τάϊμ-άουτ μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους 

δυο αθλητές /αθλήτριες. Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμμα ενός λεπτού (1’). Οι 

ομάδες έχουν δικαίωμα για 3’ προθέρμανση (επιθέσεις / σέρβις) όταν υπάρχει χώρος 

για προθέρμανση και 5’ όταν δεν υπάρχει χώρος για άμυνα - επίθεση. 

Οι κληρώσεις στις τεχνικές συσκέψεις γίνονται με ευθύνη του Τεχνικού Υπευθύνου, 

φανερά και μπροστά σε όλους. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να 

αναγγείλει για ποια θέση στο ταμπλώ γίνετε η εκάστοτε κλήρωση δυνατά και καθαρά 

πριν διαβαστεί το όνομα της ομάδος. 

2.4. ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

H BVSL βασίζετε στην διεξαγωγή τουρνουά σε όλη την Ελλάδα ενταγμένα σε 

διαφορετικές περιφέρειες. Ο κάθε Τοπικός Συνδιοργανωτής κρατάει την δική του 

βαθμολογία και ανακηρύσσει τον δικό του Πρωταθλητή.  

Οι περιφέρειες ορίζονται ανάλογα τις τοποθεσίες διεξαγωγής διοργανώσεων BVSL 

και για το 2017-2018 είναι η εξής : 

• Μακεδονίας και Θράκης 

• Κεντρικής Ελλάδος  

• Στερεά Ελλάδα και Εύβοια  

• Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο 

• Πελοπόννησος 

• Κρήτη 

• Αιγαίο 

• Δωδεκάνησα 

• Υπόλοιπο Αττικής 

• Beach Arena 

• iBeach (Παπάγου) 

Κάθε περιφέρεια μπορεί να προκρίνει στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ τις 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ομαδες της κάθε εγκατάστασης συν μπόνους ομάδες που θα 
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εξαρτηθούν απο τα πόσα τουρνουά διοργάνωσε η κάθε περιφέρεια. Επίσης, θέσεις 

θα δοθούν σε ομάδες που δεν προκρίθηκαν αλλά είναι στις πρώτες θέσεις της 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 

2.5. ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Οι ομάδες που προκρίνονται στο τελικό τουρνουά θα πρέπει να έχουν αγωνιστεί με 

την ίδια σύνθεση σε τουλάχιστον ένα τουρνουά της BVSL. Την απευθείας πρόκριση 

στον ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ κερδίζουν οι Πρωταθλήτριες ομάδες κάθε Τοπικού 

Συνδιοργανωτή στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΜΕΙΚΤΟ και επιπλέον 

ομάδες που θα εξαρτηθούν απο το πλήθος των τουρνουά που διοργανώθηκαν σε 

κάθε περιφέρεια αλλά και οι καλύτερες ομάδες του συνόλου της βαθμολογίας 

ΟΛΩΝ των τουρνουά.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την πρόκριση στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ τότε 

πραγματοποιείτε 1 μονός αγώνας νοκ άουτ ή κλήρωση με ευθύνη του τοπικουύ 

συνδιοργανωτή. 

Οι ομάδες τοποθετούνται στο ταμπλώ σύμφωνα με την συνολική τους βαθμολογία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμιών πραγματοποιείται κλήρωση. 

Στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ μπορούν να δοθούν έως 4 wild cards ανά κατηγορία. Μια 

host/local wild card σε τοπικη ομάδα της περιοχής που διεξάγεται η διοργάνωση, μια 

promotional wild card και 2 ελεύθερες wild cards. Η θέση των wild cards στο ταμπλω 

θα οριστεί με τυχαία κλήρωση πλην των τεσσάρων πρώτων θέσεων 

Η διοργανώτρια αρχη διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει τις θέσεις του ταμπλώ 

στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ με την διαδικασία των προκριματικών με τις ομάδες που θα 

προκριθούν να τοποθετηθούν στο ταμπλώ ανάλογα την βαθμολογία τους.. 

Στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ θα διεξαχθούν τρεις OPEN κατηγορίες (ΑΝΔΡΩΝ / 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΜΕΙΚΤΟ). 
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2.6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Για κάθε θέση της τελικής 

κατάταξης των αθλητών-τριών 

θα απονέμονται οι αντίστοιχοι 

βαθμοί στην Ατομική Κατάταξη. 

Σε περίπτωση που σε μια κατηγορία διοργανώθηκε μόνο 1 τουρνουά τότε αυτό 

θεωρείτε Open και παίρνει την αντίστοιχη βαθμολογία. 

Ο κάθε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε όποια κατηγορία θέλει αλλά κρατάει 

την μεγαλύτερη ανά αγωνιστική. π.χ αθλητής που αγωνίστηκε σε ανδρικό Silver και 

κατέκτησε την 2η θέση (40 βαθμούς) και σε μεικτό silver  κατέκτησε την 1η θέση (50 

βαθμούς), δεν θα λάβει αθροιστικά 90 βαθμούς αλλα το καλύτερο αποτέλεσμα του 

στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (50 βαθμούς) 

Οι αθλητές μπορούν να συγκεντρώσουν βαθμούς σε διαφορετικές περιφέρειες 

το ίδιο ΣΚ π.χ αθλητής που αγωνίστηκε στο Beach Arena το Σάββατο, μπορεί να 

αγωνιστεί την Κυριακή στο iBeach και να βαθμολογηθεί και στις 2 περιφέρειες 

Οι αθλητές μπορούν να συλλέγουν βαθμολογία σε όποια περιφέρεια επιθυμούν, 

συμμετέχοντας στα αντίστοιχα τουρνουά και να διεκδικούν την πρόκριση τους 

στο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ έχοντας πολλάπλές ευκαιρίες σε διάφορες 

περιφέρειες. π.χ αθλητής μπορεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του μέσω του iBeach 

και Beach Arena αλλά και μέσω της σειράς στην Χαλκίδα ή στην Πάρο ή στην Πατρα 

κ.α 

Επίσης, οι αθλητές μπορούν να μεταφέρουν την βαθμολογία τους σε άλλη 

περιφέρεια, βελτιώνοντας ένα αποτέλεσμά τους, εφόσον το δηλώσουν εξ αρχής 

στην Τεχνική σύσκεψη και στον Τεχνικό Υπεύθυνο. Μοναδικός περιορισμός στην 

μεταφορά βαθμολογίας είναι πως κάθε αθλητής θα πρέπει να διαμορφώσει την 

ΤΕΛΙΚΗ ατομική του βαθμολογία με αποτελέσματα ίσα ή περισσότερα απο τα 

εντός έδρας σε σχέση με τα εκτος έδρας. 
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2.7. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

Στις ομάδες που κατέβαλαν την 1η και 2η θέση κατάταξης των τουρνουά της BVSL, η 

διοργανώτρια αρχή απονέμει διπλώματα, μετάλλια (χρυσό, ασημένιο) και δώρα από 

τους υποστηρικτές του τουρνουά σε κάθε αθλητή. 

Στο Τελικό Τουρνουά, θα δοθούν διπλώματα, μετάλλια (χρυσό, ασημένιο) σε κάθε 

αθλητή και αθλήτρια των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η και 2η αντίστοιχα 

καθώς και ΚΥΠΕΛΛΟ στην πρωταθλήτρια ομάδας κάθε κατηγορίας, όπως και δώρα 

απο τους υποστηρικτές του τουρνουά. 

Οι διοργανωτές δύναται να θεσπίσουν ειδικές βραβεύσεις σε αθλητές για ανάδειξη 

καλύτερου επιθετικού, μπλοκέρ, αμύντικου, πασαδόρου, σέρβερ, sportsman σε 

άνδρες και γυναίκες όπως και βραβείο MVP και fair play. 

Οι Πρωταθλητές  Περιφερειών και SUPER LEAGUE θα εισαχθούν στην νέα Χρυσή 

Βίβλο που θα ξεκινήσει απο αυτή την σεζόν. 

2.8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

Σε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται και θα ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες των 

συνδιοργανωτών και τα social media, θα πραγματοποιείται Τεχνική Σύσκεψη για όλα 

τα Τουρνουά. Οι ομάδες οφείλουν να πληροφορηθούν την ακριβή ημέρα και ώρα 

αυτής και η συμμετοχή σε αυτήν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής 

κάποιας ομάδας στην Τεχνική Σύσκεψη χωρίς σχετική ενημέρωση προς τον Τεχνικό 

Υπεύθυνο, η ομάδα ακυρώνεται. 

Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα: 

• Οριστικός  πίνακας συμμετοχών στο Τουρνουά 

• Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλό (Κλήρωση) 

• Ανακοίνωση του προγράμματος του Τουρνουά 

• Θέματα διαιτησίας και ορισμός διαιτητών 

• Υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής στο τουρνουά 
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3. ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Θα υπάρξει πρόβλεψη για ειδικές τιμές σε αθλητές-τριες που επιθυμούν να 

αγωνιστούν σε τουρνουά μακρυά απο το τόπο τους , σε συννενόηση με τον Τοπικό 

Συνδιοργανωτή και θα ανακοινώνονται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα BVSL οφείλουν να έχουν 

ατομική ασφαλιστική κάλυψη. Η διοργανώτρια αρχή και οι τοπικοί συνδιοργανωτές 

δεν φέρουν καμία ευθύνη για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που μπορεί να 

προκύψουν από ατυχήματα κατά τον αγώνα και γενικά κατά την διάρκεια της 

διοργάνωσης. 

5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να φορούν ομοιόμορφες και ομοιόχρωμες 

εμφανίσεις ή μη και να προβάλλουν τους χορηγούς τους κατά την βούληση τους. 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Η διοργανώτρια αρχή και ο Τοπικός Συνδιοργανωτής έχουν ισομερή δικαιώματα 

διαφημίσεων στον χώρο που διεξάγεται κάθε Τουρνουά της BVSL. 

Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα BVSL έχουν τη 

διαφημιστική εκμετάλλευση των σορτς και των αξεσουάρ (σορτσάκι, καπελάκι, 

τατουάζ, περιβραχιόνιο κτλ)  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται κάθε διαφημιστική προβολή που αντιτίθεται στις 

γενικότερες απαγορεύσεις διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα (αλκοολούχα ποτά, 

τσιγάρα κλπ), καθώς και μηνύματα θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα. 
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7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων αρμόδιος είναι ο Τεχνικός Υπεύθυνος 

της κάθε διοργάνωσης.  

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αθλητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ, μπορεί να αγωνιστεί 

σε Τουρνουά της BVSL. Θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει έγγραφη άδεια από το 

τμήμα BV της ΕΟΠΕ και να συμμορφωθεί με τους κανόνες που θεσπίζει η ΕΟΠΕ. 

Σε όλα τα Τουρνουά της BVSL θα χρησιμοποιούνται μπάλες αναγνωρισμένες των 

κορυφαίων εταιριών στο Beach Volley, στην καλύτερη ποιότητα (MIKASA, WIL-

SON, MOLTEN, GALA) 

Επιμέρους όροι για κάθε Τουρνουά του Πρωταθλήματος BVSL θα ανακοινώνονται 

από την διοργανώτρια αρχή στους Κανονισμούς Διοργάνωσής του εκάστοτε 

τουρνουά και στην Τεχνική σύσκεψη. 

9. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στη Beach Volley SUPERLEAGUE είναι 

υποχρεωμένοι να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της παρούσας 

προκήρυξης. Δύναται αυτή η προκήρυξη να συμπληρωθεί για θέματα που δεν έχουν 

προβλεφθεί. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα 

ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια να αποφασίσει 

είναι η διοργανώτρια αρχή και ο Τεχνικός Υπεύθυνος.


