
 

 

 

 

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni 
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23  Ampelokipi  
Thessaloniki - Greece 

Tel. 2310725775, 2310727775                                                                                                                                                                                                                         

FAX : 2310725076            
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

 

       ΔΙΕΥ/ΝΣΗ : Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-                                    Αμπελόκηποι   9/05/2022 

                     Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού                              
  ΤΜΗΜΑ     : Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού 
  ΓΡΑΦΕΙΟ  : Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
  Tηλ.           : 2310 – 725 775                     

FAX           : 2310 – 725 076                    
  E- mail      : athletics@ampelokipi-menemeni.gr        
 

 

       Ελάτε να παίξουμε στη γιορτή «Mίνι Βόλεϊ» 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και η Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 

διοργανώνουν το 10ο τουρνουά Street Μίνι Βόλεϊ 3Χ3, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 09.00, 

στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (από τα φανάρια της οδού Φιλιππουπόλεως έως την πλατεία 

Επταλόφου). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια από όλα τα σωματεία του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης και  γειτονικών Δήμων της Θεσσαλονίκης.  

Σας επισυνάπτουμε τους κανονισμούς του τουρνουά και σας υπενθυμίζουμε ότι είναι  

απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποιητικών υγείας των αθλητών/αθλητριών και την ευθύνη για 

αυτό έχουν τα  συμμετέχοντα σωματεία ή οι γονείς. 

Στο τουρνουά θα υπάρξει ιατρική κάλυψη και στα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα δοθούν 

αναμνηστικά διπλώματα. 

Σκοπός του τουρνουά αυτού είναι η εξάπλωση του βόλεϊ και της  αθλητικής ιδέας, η 

ευγενική άμιλλα πέρα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ο σεβασμός στους διαιτητές, η 

αναγνώριση της νίκης του αντιπάλου και η  παραδοχή της ήττας! 

      Γι’ αυτό παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ομάδων, αφού πρώτα κατανοήσουν οι ίδιοι τις 

βασικές αυτές αρχές, να τις μεταβιβάσουν στους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες! 

  

 

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Ιωαννίδης 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ 

 

Οι ομάδες θα χωριστούν σε 6 ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, 2 ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΙΑΣΕ-

ΠΕΤΑ ΚΑΙ 2 ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΓΟΡΙΩΝ.  

 ΠΙΑΣΕ - ΠΕΤΑ  

Ηλικιακή κατηγορία 9-10 ετών (γεννημένα 2012-2013) (Γ’ & ∆’ Δημοτικού). Σε αυτό το επίπεδο 

επιτρέπεται να υποδέχεται η κάθε ομάδα την 1η και 2η μπαλιά με πιάσιμο της μπάλας.  

 Μίνι Βόλεϊ  (καλύτερο επίπεδο δεξιοτήτων)  

Ηλικιακή κατηγορία 11-12 ετών (γεννημένα 2010-2011)  (Ε’ Δημοτικού - ΣΤ’ Δημοτικού). Δεκτά είναι 

και μικρότερα παιδιά 10 ετών αν οι δεξιότητές τους δικαιολογούν τη συμμετοχή τους σε αυτό το 

επίπεδο. 

Το παιχνίδι αρχίζει με τη βολή (σερβίς). Αυτό σημαίνει ότι η μπάλα πρέπει να χτυπηθεί με το 

ένα χέρι από κάτω (δεν επιτρέπεται το σερβίς από πάνω) και περνώντας πάνω από το δίχτυ, να 

καταλήξει στο αντίπαλο γήπεδο. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να αγγίξει τη μπάλα 3 φορές (επιπλέον 

επαφή επιτρέπεται αν εφαρμοστεί μπλοκ) για να την στείλει στο αντίπαλο γήπεδο. Σύμφωνα με 

τους κανονισμούς της FIVB, εφαρμόζεται το σύστημα ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΝΤΩΝ 

(RALLY POINT SYSTEM). Κάθε φορά που αλλάζει το δικαίωμα εκτέλεσης βολής, πρέπει όλοι οι 

παίκτες της ομάδας που πρόκειται να εκτελέσει βολή, να αλλάξουν τη θέση τους στο γήπεδο κατά 

τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μια ομάδα που επιτυγχάνει 15 πόντους (ή και περισσότερους), 

με διαφορά τουλάχιστον 2 πόντων από τον αντίπαλο, κερδίζει ένα σετ. Νικήτρια αναδεικνύεται η 

ομάδα που θα κερδίσει δύο (2) σετ. Σε περίπτωση τρίτου σετ, νικήτρια ανακηρύσσετε η ομάδα που 

επιτυγχάνει 15 πόντους (ή και περισσότερους), με διαφορά τουλάχιστον 2 πόντων από τον 

αντίπαλο. Το πρόγραμμα και το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά θα ανακοινωθεί μετά την 

ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. 

ΓΗΠΕΔΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το γήπεδο έχει διαστάσεις 4,5Χ12. Το ύψος του φιλέ είναι 2.00 μ. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 

με κανονικές μπάλες βόλεϊ. 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

Κάθε ομάδα αποτελείται από τρεις (3) παίκτες γηπέδου και μπορεί να έχει μέχρι τρεις (3) 

παίκτες αναπληρωματικούς. Είναι υποχρεωτικό για κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί τους 

αναπληρωματικούς της σε κάθε σετ. O προπονητής και ο αρχηγός είναι οι  μοναδικοί που 
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μπορούν να ζητήσουν «τάιμ άουτ» ή αλλαγή παίκτη. Οι παίκτες καλό είναι να φορούν 

ομοιόμορφες στολές ή μπλουζάκια. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες αγοριών και κοριτσιών από σχολεία ή ακαδημίες 

ομάδων της πόλης μας, γεννημένων από το 2010 – 2011  και το 2012 – 2013 στο ΠΙΑΣΕ – 

ΠΕΤΑ.   

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΒΟΛΗ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 

Τη στιγμή που εκτελείται το σερβίς, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων πρέπει να έχουν τις 

σωστές θέσεις περιστροφής. 

Η μπάλα εισάγεται στο παιχνίδι από τον παίκτη της πίσω γραμμής ο οποίος,  πίσω από την 

τελική γραμμή, πρέπει να χτυπήσει τη μπάλα με το ένα χέρι από κάτω και να τη στείλει στο άλλο 

γήπεδο. Ο παίκτης αυτός δεν επιτρέπεται να μπει στο γήπεδο πριν να χτυπηθεί η μπάλα. Σφάλμα 

είναι όταν η μπάλα ακουμπήσει ένα συμπαίκτη, ή οποιοδήποτε εμπόδιο πάνω ή κοντά στο χώρο 

παιχνιδιού. 

Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται να αγγίξει το δίχτυ, ούτε να μπει στο γήπεδο των αντιπάλων. 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να ζητήσει ένα (1) τάιμ άουτ των 30 δευτερολέπτων στο σετ και  

μπορεί να πραγματοποιήσει ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ αλλαγές.  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Δεν επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή της μπάλας στο άλλο γήπεδο από υποδοχή, 

όταν δηλαδή αυτή προέρχεται από απόκρουση σε σερβίς της αντίπαλης ομάδας. Αν συμβεί κάτι 

τέτοιο, αυτό υπολογίζεται σαν σφάλμα. Επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή της μπάλας στο άλλο 

γήπεδο, όταν αυτή προέρχεται από απόκρουση επιθετικής ενέργειας του αντιπάλου (άμυνα). 


