« AVANT GARDE BEACH VOLLEY CHAMPIOSHIP 2020-2021 »
(ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Το Avant Garde Sports Club, προκηρύσσει το
« 6ο AVANT GARDE BEACH VOLLEY CHAMPIOSHIP 2020-2021»
που θα ξεκινήσει 18 Οκτωβρίου 2020. Το διαφορετικό στη διοργάνωση αυτή είναι ότι οι συμμετέχοντες
θα παίζουν έναν αγώνα κάθε φορά και θα συγκεντρώνουν βαθμούς για την τελική κατάταξη.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών / Γυναικών θα ξεκινήσουν:
από Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Χώρος και οργάνωση
Έδρα: Εγκαταστάσεις Avant Garde Sports Club, Καρδία.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6977207760 Παναγιώτης Μούρτζιος,
Site: www.avantgardesportsclub.gr
Email: info@avantgardesportsclub.gr

20-21

Ημερομηνίες Αγώνων
Έναρξη Πρωταθλήματος:

18 Οκτωβρίου 2020

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγωνιστικών κάθε Κυριακή. Σε
περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ημέρα και ώρα
έναρξης και στο πρόγραμμα των αγώνων.
Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος
Εβδομαδιαία θα πραγματοποιείται ένας αγώνας για κάθε ομάδα. (Η διοργανώτρια αρχή δύναται τα
τροποποιήσει τον αριθμό αγώνων κάθε αγωνιστικής ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων ή ανάλογα με
τις αναβολές αγώνων.)
Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή.
3 νικηφόρα set


κάθε σετ είναι στους 15 πόντους,



πάντα με διαφορά δύο πόντων,



αλλαγή γηπέδου κάθε 7 πόντους, στο 5ο σετ η αλλαγή γίνεται στους 5 πόντους.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος:


Καθαρή νίκη δίνει 3 βαθμούς στον νικητή και κανέναν στον ηττημένο (3-0, 3-1)



Νίκη στο πέμπτο σετ δίνει 2 βαθμούς στον νικητή και 1 στον ηττημένο

*Πρώτο κριτήριο για την κατάταξη των ομάδων είναι οι βαθμοί κάθε ομάδας
**Δεύτερο ο αριθμός από τις νίκες κάθε ομάδας
**Τρίτο ο συντελεστής των σετ
***Τέταρτο τα μεταξύ τους αποτελέσματα
Δεν υπάρχει εποπτεία διαιτητών.

Σελίδα 1

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Ημερομηνίες:
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020
και ώρα 18:00 μ.μ.
Τρόποι δήλωσης συμμετοχής:
μέσω του site: www.avantgardesportsclub.gr
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως, Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και
email.
Χρηματική Εισφορά


Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 10€ για κάθε ομάδα για κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος
ξεχωριστά (5 ευρώ για κάθε αθλητή).



Με τη δήλωση συμμετοχής κάθε ομάδα πρέπει να πληρώσει 20ευρώ παράβολο συμμετοχής για
το πρωτάθλημα (10 ευρώ ο κάθε αθλητής).

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται κάθε φορά πριν την έναρξη του αγώνα στην γραμματεία των
αγώνων όπου οι αθλητές θα προμηθεύονται νερό και φρούτο.
Διευκρινίσεις δήλωσης συμμετοχής:
►
Στη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές/-τριες πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το κινητό τους
τηλέφωνο, το email τους .
►
Οι αγωνιζόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον παρτενέρ τους σε περίπτωση αδυναμίας
του συμπαίκτη να συμμετάσχει αρκεί να μην ξαναγίνει αλλαγή συμπαίκτη. Οι παίκτες που αδυνατούν να
συνεχίσουν δεν μπορούν να ξαναπαίξουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος με τον ίδιο ή διαφορετικό
συμπαίκτη.
►
Αναβολές αγώνων γίνονται μόνο μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον 6 μέρες πριν τον
προγραμματισμένο αγώνα. Η διοργανώτρια αρχή είναι υπεύθυνη
για την αναβολή και τον
επαναπρογραμματισμό του συγκεκριμένου αγώνα.
►
Η Διοργανώτρια αρχή των αγώνων θα λάβει υπ' όψιν της τις ιδιαιτερότητες που θα δηλωθούν στην
κατάρτιση του προγράμματος και θα τις ικανοποιεί μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό σε σχέση με
την δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος των αγώνων. Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια αρχή
των αγώνων έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον ορισμό ώρας, ημέρας κάθε αγώνα.
►
Αν μια ομάδα δεν εμφανιστεί για αγώνα του Πρωταθλήματος οφείλει να καλύψει το παράβολο του
συγκεκριμένου αγώνα για να μπορέσει να συνεχίσει. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται από την
συνέχεια του Πρωταθλήματος.
►
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων το πρόγραμμα των αγώνων θα διαφοροποιηθεί από την
Διοργανώτρια αρχή.
►
Αναβολή ολόκληρης αγωνιστικής για λόγους κακοκαιρίας ή οποιουδήποτε άλλου θα μεταφέρεται
στο τέλος του πρωταθλήματος ή εμβόλιμη σε κάποια άλλη αγωνιστική (η απόφαση είναι αποκλειστικά της
Διοργανώτριας αρχής).
►
Αν κάποια ομάδα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα όλοι οι αγώνες που έχει πραγματοποιήσει δεν
υπολογίζονται στην συνολική βαθμολογία των αντιπάλων της.
Σελίδα 2

Υποχρεώσεις αγωνιζόμενων
►
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται 10 λεπτά πριν τον αγώνα τους στην γραμματεία.
Αθλητής/-τρια που δεν θα παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα της
συνάντησης θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ (15-0,15-0,15-0).
►
Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για την από Ιατρική άποψη
ικανότητά τους να μετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.
►
Όλοι οι αθλητές/τριες θα παραλάβουν μπλουζάκι αγώνων το οποίο θα πρέπει να το φοράνε σε
όλους τους αγώνες και στις απονομές στο τέλος του πρωταθλήματος

Πρόγραμμα πρωταθλήματος
Κλήρωση αγώνων:
Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων θα πραγματοποιηθεί
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 (1η αγωνιστική)
στις εγκαταστάσεις Avant Garde Sports Club στην Καρδία και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν και οι
αγώνες της πρώτης αγωνιστικής.

Υποχρεωτική είναι η παρουσία ενός αθλητή/αθλήτριας από κάθε ομάδα στην τεχνική
σύσκεψη του Πρωταθλήματος

Ενημέρωση αγωνιζόμενων:
Το πρόγραμμα, οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται εβδομαδιαία σε πίνακα
του Club και στο site www.avantgardesportsclub.gr. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για το πρόγραμμα και την ώρα του αγώνα τους από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
2020 στο site: www.avantgardesportsclub.gr.
Επίσης, σχετική ενημέρωση για την κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων θα παρέχεται και από την
σελίδα του facebook Avant Garde Sports Club
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα
και ώρα τέλεσης του αγώνα τους.

Οτιδήποτε προκύψει κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος ή δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη
αρμόδια για την λύση του είναι η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος.
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ αποδοχή όλων των όρων της παρούσης.

Σελίδα 3

