
 

  

Θεσσαλονίκη  20/12/21 

Αρ. Πρωτ.: -1215-   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOYΡΝΟΥΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
 

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του 

καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του  Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,   του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2582/17.06.2021 Γενικής Προκήρυξης 
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

το εκτός συναγωνισμού τουρνουά  Παγκορασίδων της ΕΠΕΣΘ 2021 - 2022  
 Σκοπός του Τουρνουά είναι: 

 η εξάπλωση του βόλλευ και της αθλητικής ιδέας, 

  η ευγενική άμιλλα πέρα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα,  

 ο σεβασμός στους διαιτητές, η παραδοχή της ήττας και η αναγνώριση  της νίκης του αντιπάλου  

 ο μεγαλύτερος και ποιοτικότερος αριθμός αγώνων για κάθε σωματείο  

  η συμμετοχή αθλητριών για όσο μεγαλύτερο δυνατό διάστημα  

  η συνέχιση των αγώνων για τα σωματεία που αποκλείστηκαν από τις προηγούμενες  φάσεις  
 

Α’ ΟΜΑΔΕΣ  ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. Εφόσον το 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στο εκτός συναγωνισμού τυρνουά Κ 16 Κορίτσια μέχρι και με τρεις ομάδες. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 έχουν αθλήτριες που έχουν γεννηθεί 
από 01.01.2006 και μετά  

Β’ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

         Κάθε σωματείο που επιθυμεί να λάβει μέρος στο Τ Ο Υ Ρ Ν Ο Υ Α πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της 
Ένωσης, μέχρι και την Δευτέρα 03 Ιανουαρίουη 2022 δήλωση συμμετοχής. Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει 
επίσης να αναφέρεται ρητά και με πόσες ομάδες θα λάβει μέρος.   Με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία 
πρέπει να καταβάλλουν παράβολο 40 (σαράντα) euro για κάθε ομάδα . Δεν θα γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής, 
εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο  και δεν έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές που αφορούν 
παράβολα προηγούμενων ετών  αλλά και της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 201-22. 

ΕΝΩΣΗ 

ΠΠΕΕΤΤΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ                                                                                                                  

ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ                
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Γ’ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

Το ΤΟΥΡΝΟΥΑ θα αρχίσει το Σάββατο  22 Ιανουαρίου  2022. Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι 
Σάββατο  ή  Κυριακή . Δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για αναβολές αγώνων.  

Δ’ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

     Οι ομάδες , που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωρισθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Σωματεία που 
θα δηλώσουν με  περισσότερες από μια ομάδα στο εκτός συναγωνισμού τουρνουά, υποχρεωτικά θα 
τοποθετηθούν σε διαφορετικούς ομίλους.  

Ε’ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ 

 Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει με ευθύνη της ΕΠΕΣΘ και το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στα 
σωματεία. 

ΣΤ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Για την βαθμολογία ισχύει το Κεφ. Ε΄άρθρο 19 του του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ.. Εφόσον η ομάδα υποπέσει σε παράπτωμα ή δεν παρουσιαστεί στον αγώνα 
μηδενίζεται. Με δύο μηδενισμούς αποκλείεται από το ΤΟΥΡΝΟΥΑ.  
   

 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, 
οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων, επιβαρύνουν τα σωματεία.  
 

Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος έως δεκατεσσάρων (14) αθλητών. Στην περίπτωση δήλωσης 
στο Φύλλο Αγώνος δεκατριών (13) ή δεκατεσσάρων (14) αθλητών είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) Λίμπερο. 
Ομάδα που δηλώσει δώδεκα (12) ή λιγότερους (πχ 11, 10 κ.ο.κ.) αθλητές στο Φύλλο  Αγώνος έχει δικαίωμα να 
δηλώσει έως δύο (2) Λίμπερο.  
 

Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες των πρωταθλημάτων Αγοριών Κ17 & Κοριτσιών Κ16 θεωρείται 
μόνο η παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο, με αθλητική περιβολή το  λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών όπως 
ορίζουν οι κανονισμοί.  
 

 Στους αγώνες, τα πάσης φύσεως έξοδα των διαιτητών, βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο  και 
καταβάλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν  από την έναρξη του αγώνα.  
 

Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω έξοδα στους  
παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει  τον αγώνα με 3-0 σετ και 
75-0 πόντους.  
  Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων, επιβαρύνουν τα σωματεία.  
 
Ζ΄  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΠΕΣΘ  
 
1. Δεν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών / αθλητριών με άλμα. Ο αθλητής/τρια θα  πρέπει να έχει τα πόδια 
σταθερά στο έδαφος. Σε περίπτωση που αθλητής/τρια κάνει  σέρβις με άλμα η ομάδα χάνει τον πόντο  
 
2. Συνιστάται στις ομάδες τα πιο απλά συστήματα με δυο (2) έως έξι (6) πασαδόρους (χωρίς διείσδυση) και η μη 
χρησιμοποίηση αθλητή/αθλήτριας σαν Libero.  
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3. Στα πρωταθλήματα θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1β του Γενικού 
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις περιπτώσεις 
υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β παρ. ε3 (εκτός 
της περ. 5α) της παρούσας.  
 
4. Στο πρωτάθλημα  Κ 16 Κορίτσια  αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,  διευκρινίζεται ότι θα μπορούν να 
αγωνίζονται αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και μετά.  
 
5. Την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα μπορούν να αγωνίζονται αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2008 και 
μετά.  
 
6. Το ύψος του φιλέ καθορίζεται  για τα κορίτσια στο  2,24 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    
Νικόλαος Δατσέρης                     Ιωάννης Σταλιόπουλος 

 
 
ε.α. 
 

 

 
 

  

 


