
 

  

Θεςςαλονίκθ  05/12/2022 

Αρ. Πρωτ.: -1623 -    

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TOYΡΝΟΤΑ ΕΚΣΟ ΤΝΑΓΩΝΙΜΟΤ Κ16 ΚΟΡΙΣΙΑ 
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 – 23 

  
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2725/1999, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τισ διατάξεισ του 

καταςτατικοφ τθσ ΕΠΕΘ, του  Κανονιςμοφ Παιδιάσ τθσ FIVB,   του Γενικοφ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ 
Πρωτακλθμάτων (ΓΚΟΔΠ) τθσ ΕΟΠΕ και τθσ υπ' αρικμ. Πρωτ.: 2938/07.07.2022 Γενικισ Προκιρυξθσ 
Πρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιςτικισ περιόδου 2022-2023,  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

 
το Τουρνουά Εκτός Συναγωνισμοφ  Κ16 Κοριτσιών της Ε.ΠΕ.Σ.Θ., αγωνιςτικισ περιόδου 2022 - 2023  
 
κοπόσ του Σουρνουά είναι: 

 θ εξάπλωςθ του βόλεϊ και τθσ ακλθτικισ ιδζασ 

  θ ευγενικι άμιλλα πζρα από οποιαδιποτε ςκοπιμότθτα 

 ο ςεβαςμόσ ςτουσ διαιτθτζσ, θ παραδοχι τθσ ιττασ και θ αναγνϊριςθ  τθσ νίκθσ του αντιπάλου  
 

Α’: ΟΜΑΔΕ  ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα ςωματεία που ανικουν ςτθ δφναμθ τθσ Ε.ΠΕ..Θ. Εφόςον το 
επικυμοφν, μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο εκτόσ ςυναγωνιςμοφ τυρνουά Κ 16 Κορίτςια μζχρι και με τρεισ ομάδεσ. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο ΣΟΤΡΝΟΤΑ τθν αγωνιςτικι περίοδο 2022-2023 ζχουν ακλιτριεσ που ζχουν γεννθκεί 
από 01.01.2008 και μετά. Σθν αγωνιςτικι περίοδο 2023-24 κα μποροφν να πάρουν μζροσ ακλιτριεσ που 
γεννικθκα από 01.01.2009 και μετά. 
Σο φψοσ του φιλζ κακορίηεται  για τα κορίτςια ςτο  2,24μ.  

Β’: ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

         Κάκε ςωματείο που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτο Σ Ο Τ Ρ Ν Ο Τ Α πρζπει να κατακζςει ςτα γραφεία τθσ 
Ζνωςθσ, μζχρι και την Παραςκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 δήλωςη ςυμμετοχήσ. τθ διλωςθ ςυμμετοχισ πρζπει 
επίςθσ να αναφζρεται ρθτά και με πόςεσ ομάδεσ κα λάβει μζροσ. Με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ, τα ςωματεία πρζπει 
να καταβάλλουν παράβολο 50 (πενήντα) ευρώ για κάκε ομάδα .  
 
Δεν θα γίνει δεκτή δήλωςη ςυμμετοχήσ, εφόςον δεν καταβληθεί το ςχετικό παράβολο και δεν ζχουν εξοφληθεί 
τυχόν οφειλζσ που αφοροφν παράβολα προηγοφμενων ετών  αλλά και τησ τρζχουςασ αγωνιςτικήσ περιόδου 
2022-23. 

Γ’: ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΑΒΟΛΕ 

Σο ΣΟΤΡΝΟΤΑ κα αρχίςει το άββατο  14 Ιανουαρίου  2022. Οι θμζρεσ διεξαγωγισ των αγϊνων κα είναι 
άββατο  ι  Κυριακι . Δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για αναβολζσ αγώνων.  
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Δ’: ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Σο ςφςτθμα διεξαγωγισ των αγϊνων κα κακοριςκεί ανάλογα με τον αρικμό των ομάδων που κα δθλϊςουν 
ςυμμετοχι. Οι ομάδεσ κα χωριςκοφν ςε ομίλουσ με γεωγραφικά κριτιρια. ε περίπτωςθ που ςωματείο δθλϊςει 
περιςςότερεσ από μία ομάδεσ, αυτζσ κα τοποκετθκοφν ςε διαφορετικοφσ ομίλουσ. 

Ε’: ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ ΟΜΙΛΩΝ 

 Ο καταρτιςμόσ των ομίλων κα γίνει με ευκφνθ τθσ ΕΠΕΘ και το πρόγραμμα κα κοινοποιθκεί ζγκαιρα ςτα 
ςωματεία. 

Σ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΕΛΕΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Για τθν βακμολογία ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτο Κεφ. Εϋάρκρο 19, περ.1β του του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΟΠΕ.. Εφόςον θ ομάδα υποπζςει ςε παράπτωμα ι δεν 
παρουςιαςτεί ςτον αγϊνα μθδενίηεται. Με δφο μθδενιςμοφσ αποκλείεται από το ΣΟΤΡΝΟΤΑ.  
 

 φμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 1 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Πρωτακλθμάτων, 
τα πάςθσ φφςθσ ζξοδα των διαιτθτϊν, επιβαρφνουν τα γθπεδοφχα ςωματεία και καταβάλλονται, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, πριν  από τθν ζναρξθ του αγϊνα.  Σο κόςτοσ του αγϊνα ορίηεται ςτα 15€ (δεκαπζντε ευρώ) 
ανά άτομο. Σο κόςτοσ των μετακινιςεων, όπου υπάρχουν, επιςυνάπτεται. ε περίπτωςθ που το γθπεδοφχο 
ςωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω ζξοδα ςτουσ παράγοντεσ του αγϊνα, ο αγϊνασ δεν κα διεξάγεται και θ 
γθπεδοφχοσ ομάδα κα χάνει  τον αγϊνα με 3-0 ςετ και 75-0 πόντουσ.  

 
Επιτρζπεται θ αναγραφι ςτο Φφλλο Αγϊνοσ ζωσ δεκατεςςάρων (14) ακλθτϊν. τθν περίπτωςθ διλωςθσ 

ςτο Φφλλο Αγϊνοσ δεκατριϊν (13) ι δεκατεςςάρων (14) ακλθτϊν είναι υποχρεωτικι θ διλωςθ δφο (2) Λίμπερο. 
Ομάδα που δθλϊςει δϊδεκα (12) ι λιγότερουσ (π.χ.  11, 10 κ.ο.κ.) ακλθτζσ ςτο Φφλλο  Αγϊνοσ ζχει δικαίωμα να 
δθλϊςει ζωσ δφο (2) Λίμπερο.  

Ωσ προςζλευςθ ομάδασ ςτουσ αγϊνεσ κεωρείται μόνο θ παρουςίαςθ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, με ακλθτικι 
περιβολι το  λιγότερο ζξι (6) ακλθτϊν-τριϊν όπωσ ορίηουν οι κανονιςμοί.  
 

Ζ΄:  ΚΑΝΟΝΕ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Κ 16 ΚΟΡΙΣΙΑ ΕΠΕΘ  
 
1. Δεν επιτρζπεται ςζρβισ των αθλητών / αθλητριών με άλμα. Ο ακλθτισ/τρια κα  πρζπει να ζχει τα πόδια 
ςτακερά ςτο ζδαφοσ. ε περίπτωςθ που ακλθτισ/τρια κάνει  ςζρβισ με άλμα θ ομάδα χάνει τον πόντο.  
2. υνιςτάται ςτισ ομάδεσ να χρθςιμοποιοφν τα πιο απλά ςυςτιματα με δυο (2) ζωσ ζξι (6) παςαδόρουσ (χωρίσ 
διείςδυςθ) και θ μθ χρθςιμοποίθςθ ακλθτι/ακλιτριασ ςαν Libero.  

 
Η΄: ΓΕΝΙΚΑ 
Για κάκε κζμα που δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ, κα ιςχφει ότι προβλζπεται από τθν Γενικι 
προκιρυξθ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΟΠΕ, αγωνιςτικισ περιόδου 2022-23 και από τον Γενικό Κανονιςμό Οργάνωςθσ 
και Διεξαγωγισ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΟΠΕ. Για οτιδιποτε άλλο δεν προβλζπεται, αρμόδιο να αποφαςίςει είναι το 
Δ.. τθσ Ε.ΠΕ..Θ.. 
 

                                  Για το Δ.. τησ Ε.ΠΕ..Θ. 

 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ   
 

 

 

 
Νικόλαοσ Δατςζρησ                            Ιωάννησ ταλιόπουλοσ 

 

 

  

 
 


