17ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY 2016
“ΛΙΒΑΔΙΑ” ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
4 - 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοµα Αθλητή/τριας 1 ……………………..………………………….
Κινητό…................................…………
Mail…………………..…………............…
Διεύθυνση……………………….......................................………………
Ηµ/νια γέννησης……....................……….…………………………….
Υπογραφή/ Ηµεροµηνία ……..……………………………………….
Όνοµα Αθλητή/τριας 2 ……………………..………………………….
Κινητό…................................…………
Mail…………………..…………............…
Διεύθυνση……………………….......................................………………
Ηµ/νια γέννησης……....................……….…………………………….
Υπογραφή/ Ηµεροµηνία ……..……………………………………….
Οι υπογράφοντες / υπογράφουσες δηλώνουµε υπεύθυνα ότι η προσωπική µας
υγεία επιτρέπει τη συµµετοχή µας στο 17ο Τουρνουά του Ναυτικού Οµίλου Πάρου,
Beach Volley 2016. Αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής της
διοργάνωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό φυλλάδιο .

Όροι διεξαγωγής του τουρνουά beach volley 4-7 Αυγούστου 2016

η

● Δηλώσεις συµµετοχής το αργότερο µέχρι την Δευτέρα 1 Αυγούστου και ώρα
17:00 το απόγευµα.
● Δικαίωµα συµµετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω.
● Κόστος συµµετοχής 20 € ανά οµάδα.
● Τη διοργάνωση αναλαµβάνει µία οργανωτική επιτροπή που αντιµετωπίζει όλα
τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή της όπως ο ορισµός του
προγράµµατος, το σύστηµα διεξαγωγής του τουρνουά, ενστάσεις κ.ά. Η οργανωτική επιτροπή
θα ανακοινώσει την ώρα και ηµέρα διεξαγωγής µιας τεχνικής σύσκεψης , όπου θα
ανακοινωθούν όλες οι παράµετροι διεξαγωγής, το αγωνιστικό πρόγραµµα, κλήρωση οµάδων
κτλ. Το αναλυτικό πρόγραµµα των αγώνων θα ανακοινωθεί από την οργανωτική επιτροπή µετά
την ολοκλήρωση κατάθεσης των δηλώσεων συµµετοχής στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://drive.google.com/open?id=1-7Uj3ygTOnFm-NCTdu8RG-lXx6EsLjhoJ3NQxDh0xs
● Όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και ο ΝΟΠ δε φέρει την παραµικρή
ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας ή τραυµατισµού προκύψει στους αθλητές κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά.
● Κάθε οµάδα συµµετέχει στο τουρνουά αποκλειστικά µε δύο (2) αθλητές . Μετά την έναρξη του
τουρνουά δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή αντικατάστασης του ενός ή και των δύο
συµµετεχόντων και εφόσον προκύψει πρόβληµα ( αποχώρηση ή τραυµατισµός αθλητή ) η
οµάδα αποκλείεται .
● H δήλωση συµµετοχής είναι δεσµευτική. Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής η οµάδα θα
πρέπει να ενηµερώσει για την απόσυρση της, πριν τη διεξαγωγή της τεχνικής σύσκεψης. Η
οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού του συστήµατος διεξαγωγής του
τουρνουά, µε βάση τον τελικό αριθµό των συµµετοχών. Οποιαδήποτε αλλαγή του
προγράµµατος θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης.
● Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά πριν την έναρξη του
προγραµµατισµένου αγώνα τους και να πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο µέρος της
προθέρµανσης εκτός γηπέδου. Εντός γηπέδου θα έχουν περίπου 7-8 λεπτά για να
ολοκληρώσουν το ζέσταµά τους και να ξεκινήσουν το παιχνιδι.
● Κάθε οµάδα έχει προθεσµία να εµφανιστεί στο γήπεδο µέχρι και 15 λεπτά µετά την
προγραµµατισµένη ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού και το αργότερο 20 λεπτά µετά την
προγραµµατισµένη ώρα διεξαγωγής να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η οµάδα που για
οποιοδήποτε λόγο δεν εµφανιστεί µετά και το πέρας των 20 λεπτών στο γήπεδο µηδενίζεται για
το συγκεκριµένο παιχνίδι, το οποίο κατακυρώνεται στην αντίπαλη οµάδα µε σκορ 2-0 σετ.
● Στην περίπτωση που οι οµάδες που παίζουν τον επόµενο αγώνα είναι παρούσες στο γήπεδο
και δέχονται να παίξουν νωρίτερα, δίνεται η δυνατότητα στην οµάδα που καθυστέρησε να
προσέλθει και εφόσον συµφωνούν και οι αντίπαλοί τους για µία και µοναδική φορά να παίξει
τον αµέσως επόµενο προγραµµατισµένο αγώνα.
● Η οµάδα που χάνει µέχρι και την ολοκλήρωση των προηµιτελικών αγώνων είναι
υποχρεωµένη να διαιτητεύσει τον αµέσως επόµενο αγώνα. Στους ηµιτελικούς και τελικούς
ανδρών και γυναικών θα υπάρχουν δύο διαιτητές ανά αγώνα που θα ορίσει η οργανωτική
επιτροπή του τουρνουά.
● Όλοι οι αγώνες µέχρι και τα προηµιτελικά θα διεξαχθούν µε δύο νικηφόρα σετ των 15 πόντων.
ο
Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρχει και 3 σετ στους 11 πόντους. Οι ηµιτελικοί και τελικοί
ανδρών και γυναικών θα γίνουν µε δύο σετ στους 21 πόντους και τάι-µπρέικ στους 15 πόντους.
Ο µικρός τελικός ανδρών και γυναικών θα είναι ένα και µοναδικό σετ στους 25 πόντους.
● Οι οµάδες είναι πολύ πιθανό λόγω της ύπαρξης ενός γηπέδου, εξοπλισµένου µε προβολείς,
να αγωνιστούν βάσει προγράµµατος και βραδινές ώρες.
● Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν µε βάση τους επίσηµους κανονισµούς beach volleyball, της
διεθνούς οµοσπονδίας Beach Volleyball (F.I.V.B.). Οι διαιτητές που θα ορίζονται θα είναι
αποκλειστικά οι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των κανονισµών.
● Η συµµετοχή στα τουρνουά αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
Προσπάθεια και στόχος όσων ασχολούνται όλα αυτά τα χρόνια µε τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων
τουρνουά είναι να γίνονται κάθε χρόνο καλύτερα και αρτιότερα οργανωτικά, ώστε όλοι οι συµµετέχοντες να
είναι ικανοποιηµένοι και να προβάλλεται µε τον καλύτερο τρόπο τόσο το νησί µας όσο και το υπέροχο αυτό
άθληµα, που µας χαρίζει ανεπανάληπτες συγκινήσεις.

