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 Οι διοργανώσεις iBeach διεξάγονται αποκλειστικά 
απο το iBeach Volleyball Club. Η τοποθεσία, η ημερομηνία 
και ώρα διεξαγωγής όπως και όλες οι τεχνικές λεπτομέριες 
ανακοινώνονται εβδομαδιαία στα social media του iBeach. 
Για ιδιαίτερο σοβαρό λόγο με απόφαση του τεχνικού 
υπυευθύνου δύναται να αλλάξουν. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 Σε όλες τ ις διοργανώσεις μας , δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 14 ετών. 
Δικαίωμα συμμετοχής για αθλητές και αθλήτριες Κ14 θα 
γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας γονέα ή 
κηδεμόνα. 



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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 Η δήλωση συμμετοχής ομάδας γίνεται δεκτή 
ΜΟΝΟ γραπτώς. Προφορική δήλωση συμμετοχής δεν θα 
ισχύσει. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώνουν με τους 
παρακάτω τρόπους : 

• SMS στο 6948462282 
• Μήνυμα στο FB page iBeach Volleyball Club 
• Μηνυμα στον λογαριασμό instagram @ibeach.gr 

 Στην δήλωση συμμετοχής στο τουρνουά θα πρέπει 
να αποστέλλεται :  

• Ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων 
• Κατηγορία δήλωσης 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Η δήλωση συμμετοχής σας ισχύει μετά την 
επιβεβαίωση του τεχνικού υπευθύνου, οπότε θα πρέπει να 
είστε βέβαιοι ότι λάβατε απάντηση. Αλλαγή στην σύνθεση 
της ομάδας γίνεται δεκτή για οποιοδήποτε λόγο, αρκεί να 
υπάρξει γραπτή ενημέρωση πριν την έναρξη της τεχνικής 
σύσκεψης. 
 Η κατηγορία δήλωσης της κάθε ομάδας είναι 
αποκλειστικό δικαίωμα της ίδιας. Η Τεχνική επιτροπή 
εξετάζει και μπορεί να ΜΗΝ κάνει δεκτή δήλωση ομάδος 



εφόσον κριθεί οτι η δυναμική της ομάδας δεν αντιστοιχεί 
στην δηλωθείσα κατηγορία. 
 Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι Bronze, Silver, Gold 
και Open.  
 Κάθε αθλητής -τρια που θα δηλώσει συμμετοχή σε 
Τουρνουά του iBeach καταβάλει παράβολο 10€ για την 
συμμετοχή σε οποιαδήποτε απο τις κατηγορίες και 
επιπλέον 5€ για κάθε πρόσθετη κατηγορία που θα 
συμμετέχει. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την 
διεξαγωγή της τεχνικής σύσκεψης και δεν επιστρέφεται 
σε περίπτωση αποχώρησης παίκτη ή ομάδας. 
 Με την δήλωση συμμετοχής, ο κάθε αθλητής - τρια 
αποδέχεται ότι φέρει προσωπική ευθύνη για την υγεία του 
και δύναται να αθλείται. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
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 Σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στους κανονισμούς 
διοργάνωσης κατά την ανακοίνωση του τουρνουά,  
πραγματοποιείται ο Τεχνικός έλεγχος των ομάδων. Εκεί 
ανακοινώνεται η τελική κατάσταση των συμμετεχόντων 
ομάδων , οι τελικές τους συνθέσεις , γίνονται οι 
προβλεπόμενες κληρώσεις και ανακοινώνεται το 
πρόγραμμα των αγώνων και λοιπές αγωνιστικές 



λεπτομέρειες. Η συμμετοχή και των δύο αθλητών στην 
Τεχνική Σύσκεψη είναι υποχρεωτική.  

 Σε περίπτωση καθυστέρησης αθλητή ή ομάδας ο 
Τεχνικός υπέυθυνος υποχρεούται απο το iBeach Volleyball 
Club  στον άμεσο αποκλεισμό του συγκεκριμένου αθλητή 
ή ομάδας εφόσον κρίνει ότι η απουσία του επιβαρύνει την 
διοργάνωση και τον σωστό προγραμματισμό. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
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 Την γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής των 
διοργανώσεων iBeach έχει το iBeach Volleyball Club και η 
Τεχνική Επιτροπή που ορίζει το σωματείο. Ο Τεχνικός 
Υπεύθυνος του τουρνουά είναι ο εκπρόσωπος του 
σωματείου και αρμόδιος έναντι όσων μετέχουν στους 
αγώνες με οποιαδήποτε ιδιότητα και έναντι τρίτων 
φυσικών και νομικών προσώπων και είναι αποκλειστικός 
υπεύθυνος για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση και την αγωνιστική εξέλιξη των τουρνουά. 
Έχουν την αρμοδιότητα να ορίζουν το σύστημα 
διεξαγωγής, τις ώρες αγώνων, τα γήπεδα διεξαγωγής, 
τους διαιτητές όπως και να αλλάζουν την σειρά ή το 
πρόγραμμα των αγώνων προς κοινό όφελος του 
αγωνιστικού ή έαν υπάρξει ιδιαίτερος λόγος (καιρικές 



συνθήκες, υπεραριθμία ομάδων, μετάδοση αγώνων, 
ωράριο εγκατάστασης κλπ). Όλες οι κληρώσεις γίνονται 
φανερά, με τους αθλητές να παρίστανται και να  
συμμετέχουν. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο Τεχνικός 
υπεύθυνός δύναται να προχωρήσει σε κλήρωση με 
παρόντες εκπροσώπους των κατηγοριών για να 
προοδεύει το αγωνιστικό πρόγραμμα. 

Επίσης, ο Τεχνικός υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει 
την συγχώνευση δύο κατηγοριών σε περιπτώσεις λίγων 
ομάδων σε μια κατηγορία ή για λόγους αγωνιστικού 
προγραμματισμού. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
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 Τα τουρνουά διεξάγονται με το σύστημα που 
αποφασίζει ο Τεχνικός Υπεύθυνος κατά την διάρκεια της 
τεχνικής σύσκεψης με βάση τον τελικό αριθμό ομάδων. Ο 
Τεχνικός Υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να εξηγήσει 
επακριβώς το σύστημα της Α’ φάσης καθώς και των 
επόμενων στην τεχνική σύσκεψη. Κάθε ομάδα θα πρέπει 
να δώσει ως ελάχιστο δύο (2) αγώνες και μέγιστο πέντε (5) 
σε κάθε κατηγορία, εκτός αν υπάρχει άλλη απόφαση του 
Τεχνικού υπευθύνου για ειδικούς λόγους. Σε κάθε 



περίπτωση μετά την Α’ φάση οι αγώνες είναι μονού 
αποκλεισμού. 

 Ο Τεχνικός υπεύθυνος διατηρεί το δικαίωμα να 
αποφασίσει την παύση για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται ή και την διακοπή του αγωνιστικού 
προγράμματος εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν συνθήκες που 
δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Κάθε 
αγώνας θα πρέπει να απέχει από τον επόμενο τουλάχιστον 
τρία (3’) λεπτά. Ομάδα που δεν παρουσιαστεί στον 
αγωνιστικό χώρο την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής 
του αγώνα μηδενίζεται. 

 Η  προθέρμανση των ομάδων λαμβάνει χώρα εκτός 
γηπέδου, εκτός έαν έχει οριστεί warm up court . Οι ομάδες 
δικαιούνται χρόνο δύο (2’) λεπτών εντός του αγωνιστικού 
χώρου.  

Από την α’ φάση προκρίνονται οι πρώτες ομάδες από 
κάθε όμιλο και οι δεύτερες ομάδες κατόπιν απόφασης του 
τεχνικού υπευθύνου. Επίσης, οι διασταυρώσεις στην φάση 
του μονού αποκλεισμού διευκρινίζονται στην τεχνική 
σύσκεψη. 

Σε περίπτωση τραυματισμού ή αποχώρησης αθλητή  
μετά το πέρας της τεχνικής σύσκεψης, τότε δεν υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής συμπαίκτη για κανέναν λόγο και η 
ομάδα αποσύρεται. 

Το coaching όπως και οποιαδήποτε καθοδήγηση 
απαγορεύεται αυστηρά. Μπορεί να υπάρξει coaching 
μόνο με την σύμφωνη γνώμη των δύο ομάδων και αφού 
δηλωθεί εκ των προτέρων στον τεχνικό υπεύθυνο. Σε 
αυτή την περίπτωση ο coach μπορεί να συμμετέχει στα 



τάϊμ άουτ και σε κάθε ανάπαυλα, αλλά όχι κατά την 
διάρκεια της αγωνιστικής ροής. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
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 Οι ομάδες θα αγωνίζονται με σύστημα συνεχούς 
Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System), όπου δεν 
υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση τους ισχύοντες 
κανονισμούς του αθλήματος  (FIVB Official Beach 
Volleyball Rules) με τις εξής επισημάνσεις:  

• Οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα 
σετ. Όλα τα απαιτούμενα σετ θα διεξάγονται στους 
δεκαπέντε (15) πόντους και το tie break στα έντεκα 
(11). Όλα τα σετ τελειώνουν με διαφορά δύο (2) 
πόντων.  

• Μετά από κάθε επτά (7) συνολικά πόντους οι 
ομάδες θα αλλάζουν γήπεδο στα σετ των 15 
πόντων και κάθε πέντε (5 στα σετ των 11 πόντων. 
Κατά την διάρκεια των αλλαγών των γηπέδων δεν 
θα γίνεται διακοπή στον αγώνα και οι ομάδες πρέπει 
να αλλάζουν γήπεδο χωρίς καθυστέρηση.  

• Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα για ένα (1) τάϊμ άουτ 
σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων 



(30"). Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμμα ενός 
λεπτού (1').  

• Οι αγώνες διεξάγονται με έναν (1) διαιτητή 

ΝΙΚΗΤΕΣ, ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
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 Οι ομάδες που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση σε 
κάθε κατηγορία είναι οι ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ του τουρνουά. Η 
Τεχνική επιτροπή δύναται να επιβραβεύσει με το βραβείο 
του MVP ή του fair play ή άλλης βράβευσης αθλητή που 
κρίνει ότι διακρίθηκε αναλογα. 

 Στις ομάδες που κατέβαλαν την 1η και 2η θέση του 
τουρνουά απονέμονται αντίστοιχα χρυσά και αργυρά 
μετάλλια σε κάθε αθλητή καθώς και δώρα απο τους 
υποστηρικτές του iBeach. 

 Η παρουσία των ομάδων στην τελετή απονομής 
είναι υποχρεωτική. 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
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 Η διαιτησία των αγώνων όλων των κατηγοριών 
γίνεται από τους ίδιους τους παίκτες και είναι μέρος των 
υποχρεώσεων τους, που προκύπτουν με την δήλωση στο 



τουρνουά. Ο τεχνικός υπεύθυνος ορίζει τους διαιτητές σε 
κάθε φάση.  

 Ο Τεχνικός υπεύθυνος διατηρεί και τα καθήκοντα 
του supervisor σε θέματα διαιτησίας και δύναται να 
επιδιαιτητεύσει σε φάσεις που κρίνει οτι χρειάζεται. 
Επίσης, δύναται με δική του απόφαση να αλλάξει διαιτητή 
εφόσον κρίνει οτι αυτό είναι απαραίτητο. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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 Η πειθαρχική διαδικασία κατα την διάρκεια του 
τουρνουά ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο για κάθε 
πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια των 
αγώνων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος για να 
κρίνει την σοβαρότητα του παραπτώματος και μπορεί να 
επιβάλλει τις εξής κυρώσεις α) Επίπληξη β) Αποκλεισμό 
από σετ γ) Αποκλεισμό από το παιχνίδι και δ) Αποκλεισμό 
από το τουρνουά, εάν κρίνεται ότι η απομάκρυνση του 
αθλητή θα συμβάλλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των 
αγώνων. Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν και 
προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος της διοργάνωσης 
τιμωρούνται απευθείας με αποβολή από το τουρνουά. 



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
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 Οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν ελεύθερα να 
επιλέγουν τον αθλητικό τους ρουχισμό τηρώντας πάντα 
τους κανονισμούς του αθλήματος. Η διοργάνωση διατηρεί 
το δικαίωμα σε περίπτωση που παραχωρηθούν 
εμφανίσεις να ζητήσει να φορεθούν από τους 
συμμετέχοντες. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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 Οι αθλητές που συμμετέχουν στις διοργανώσεις 
του iBeach οφειλουν να έχουν ατομική ασφαλιστική 
κάλυψη. Το iBeach δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που μπορεί να προκύψουν 
απο ατυχήματα κατά τον αγώνα και γενικά κατά την 
διάρκεια της διοργάνωσης. Το iBeach παρέχει επιτόπου 
φροντίδα σε περιπτώσεις τραυματισμών κατά την 
διάρκεια των αγώνων μέσω πρώτων βοήθειών. 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
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 Το iBeach έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διαφημίσεων. Όλοι οι αθλητές που μετέχουν στις 
διοργανώσεις του iBeach έχουν την διαφημιστική 
εκμετάλλευση του αθλητικού ρουχισμού τους και των 
αξεσουάρ τους, τα οποία όμως δεν πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικά προς τους κύριους χορηγούς της 
διοργάνωσης. Απαγορεύονται επίσης κάθε διαφημιστική 
προβολή που αντιτίθεται στις γενικότερες απογορεύσεις 
διαφημίσεων σε αθλητικά γεγονότα (αλκοολούχα ποτα, 
τσιγάρα κλπ) καθώς και μηνύματα θρησκευτικού ή 
πολιτικού χαρακτήρα. 

ΓΕΝΙΚΑ 
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 Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα 
προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στις διεθνείς 
διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδια για να 
αποφασίσει είναι η οργανωτική επιτροπή του iBeach. 
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