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VOLLEY VILLAGE 
 ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΑΝΣΤΡΙΟ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΟΛΛΕΫ 
 (3Χ3) 

 
 
 
Οι Δήμοι Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Π.Ε.Κ, και την 
ΕΟΠΕ  στα πλαίσια της διεξαγωγής των προκριματικών αγώνων  Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ανδρών,  διοργανώνουν τουρνουά Μίνι Βόλεϊ (3Χ3), το οποίο θα 
διεξαχθεί: Σάββατο 29 Μαΐου (αγόρια) και Κυριακή 30 Μαΐου  (κορίτσια) στο Νέο Κλ. 
Αλικαρνασσού ( Δύο Αοράκια).   
 
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 
 ΝΙΚΗ   ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ  
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πλήρη ευθύνη διεξαγωγής Τουρνουά 
2. Έγκριση των δηλώσεων και καταστάσεων συμμετοχής 
3. Ορισμός Διαιτητών 
4. Αποφασίζει για όποιο ζήτημα προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και 

σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς. 



 
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία δυνάμεως Ε.Σ.ΠΕ.Κ  που ανήκουν στην Διοικητική 
Περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου : 

 αθλητές  που γεννήθηκαν από 1.1.1996 μέχρι 31.12.2000 και  
α΄  κατηγορία αγοριών) αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1196 έως 31.12.1997 
β΄ κατηγορία αγοριών) αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1198 έως 31.12.2000 

 αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2000. 
Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει στους αγώνες με περισσότερες από μία ομάδα.. 
 
 
Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της Ε.Σ.ΠΕ.Κ  μέχρι 
την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 
Διάρκεια  αγώνων  29/5/10:  13:30- 16:30 
Διάρκεια  αγώνων  30/5/10:  13:30- 16:30 
 
 
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 
Κάθε Σωματείο υποχρεούται να καταθέσει, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αθλητών/τριών 
και σε περίπτωση μη ύπαρξης αθλητικού δελτίου,  Ιατρική Βεβαίωση των αθλητών/τριών. 
Η συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες θα γίνεται  με την προσκόμιση της θεωρημένης 
κατάστασης. 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΄Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 
Ζ.ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η κατάσταση υγείας του αθλητή/τριας που συμμετέχει στο τουρνουά είναι προσωπική ευθύνη του 
ιδίου/ιδίας ή του σωματείου του/της και βεβαιώνεται με Ιατρική γνωμάτευση και υπογραφή 
Ιατρού. 
Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε ότι αφορά το σκέλος της ιατρικής γνωμάτευσης του 
αθλητή. 
Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια των αγώνων, η νοσηλεία και η ασφαλιστική 
κάλυψη των συμμετεχόντων (παραγόντων τέλεσης των αγώνων- αθλητές) επιβαρύνει τους ίδιους 
τους αθλητές ή τους φορείς τους. 
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται με την συνεχή παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια του αγώνα. Όταν 
δεν υπάρχει ιατρός στο γήπεδο δεν αρχίζει ή διακόπτεται ο αγώνας από τον διαιτητή. Ο ιατρός του 
αγώνα ορίζεται από την επιτροπή του αντίστοιχου αθλήματος 
 
Η. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Ανάλογα με την συμμετοχή ομάδων κατά κατηγορία την ημέρα κλήρωσης των αγώνων, η 
επιτροπή θα αποφασίσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων και θα καταρτίσει το ανάλογο 
πρόγραμμα κατά κατηγορία. 
 
Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
Οι αγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 45΄ πριν την έναρξη των 
αγώνων (12:450) και να προσκομίσουν τις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στην οργανωτική επιτροπή. 
Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν τηρήσει τα παραπάνω, ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ της 
άλλης ομάδας 15΄ μετά την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, θα μηδενίζεται. 
 
Ι. ΕΠΑΘΛΑ 
Όλες οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα 
συμμετοχής. 
 



ΙΑ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Η διαιτησία των αγώνων θα γίνει από επίσημους διαιτητές και από πολίτες έχοντας σχέση με το 
άθλημα. 
 
 ΙΒ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Θα ισχύσουν οι κανονισμοί πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ με τις τροποποιήσεις του ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΙ 

 Μια ομάδα αποτελείται από 3 παίχτες και 2 αναπληρωματικούς και η συμμετοχή όλων των 
αθλητών/τριών είναι υποχρεωτική σε κάθε αγώνα 

 ΥΨΟΣ ΦΙΛΕ: 2.10μ. για τα κορίτσια και 2.20 για τα αγόρια,  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ:  6μ. Μήκος- 4μ πλάτος 
 Μπάλα: μίνι βόλεϊ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ε.Σ.Π.Ε.Κ 

ΔΡΟΣΙΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΑΟΗ & ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 
 
 
 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Α.Ο.Δ.Ν.Α 

 

 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
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