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10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ   ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :  Ε.Ο.ΠΕ. – ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. – SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
--------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 04/04/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Με απόφαση της Επιτροπής ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Ε.Ο.ΠΕ., και του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Π.ΑΤ., ενεκρίθη η
διεξαγωγή του 10ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παλαιμάχων στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ και του Διεθνούς
Τουρνουά 2014, που θα γίνει σύμφωνα με τους   Διεθνείς  Κανονισμούς Πετοσφαίρισης.

Άρθρο   1.- ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες εκείνες οι οποίες θα  δηλώσουν στις κατηγορίες
ηλικιών 35-39, 40-49 και 50+ ανδρών  και  35-41 και 42+ γυναικών.

β) Να έχουν Επωνυμίες :  Αθλητικών Συλλόγων, Περιοχής, Επιχειρήσεως, παρέας με ελεύθερη
ονομασία.
Κατά τη διάρκεια του Preliminary inquiry, o υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να καταθέσει
στους διοργανωτές επίσημο έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο) που να αποδεικνύει την ηλικία
όλων των αθλητών που συμπεριλαμβάνονται στη φόρμα συμμετοχής.

Άρθρο   2.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)   Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην Οργανωτική Επιτροπή τη
συνημμένη δήλωση συμμετοχής μαζί με το παράβολο συμμετοχής το οποίο συμπεριλαμβάνεται
σε ένα από τα παρακάτω πακέτα:

 Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει το ΠΑΚΕΤΟ ΑΘΛΗΤΩΝ το οποίο συμπεριλαμβάνει και το
παράβολο συμμετοχής.

 Τα μέλη της ομάδας που δεν θα επιλέξουν το επίσημο ΠΑΚΕΤΟ ΑΘΛΗΤΩΝ δεν θα
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά.

 Τα παρακάτω πακέτα είναι διαθέσιμα. Επίσης είναι διαθέσιμα και τα ΠΑΚΕΤΑ
ΣΥΝΟΔΩΝ.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Παράβολο συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων 2014.
 Συμμετοχή στο Διεθνές Τουρνουά 2014 Loutraki Volleyball Masters.
 ΦΠΑ 11%.
 3 διανυκτερεύσεις.
 2 βραδινά σε μπουφέ (δεν συμπ. αναψυκτικά) και πρωινό για διαμονή στο

SPORTCAMP και μόνο πρωινό για διαμονή σε ξενοδοχείο.
 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για τους διαμένοντες στο SPORTCAMP.
 Τουλάχιστον 4 αγώνες ανά ομάδα.
 Διαπιστεύσεις για τους αθλητές.
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Τύπος διαμονής

Τύπος
δωματίου

SPORTCAMP
(2**)

Ξενοδοχείο
στο

Λουτράκι
(3***)

Casino -Club Hotel
(5***)

Τετράκλινο € 20,00 X X
Τρίκλινο € 24,00 € 38,00 € 85,00
Δίκλινο € 30,00 € 44,00 € 95,00
Μονόκλινο € 38,00 € 56,00 € 150,00

Κόστος Συμμετοχής για αθλητές (οι τιμές αφορούν το κόστος κατά άτομο από 12-
15.06.2014)

Τύπος διαμονής

Τύπος Δωματίου SPORTCAMP
(2**)

Ξενοδοχείο στο
Λουτράκι

(3***)

Casino - Club Hotel
(5*****)

Τετράκλινο € 85,00 X X
Τρίκλινο € 95,00 € 95 ,00 € 210,00
Δίκλινο € 110,00 € 110,00 € 235,00
Μονόκλινο € 120,00 € 130,00 € 400,00

Κόστος Συμμετοχής για συνοδούς (οι τιμές αφορούν το κόστος κατά άτομο από 12-
15.06.2014)

Τύπος διαμονής

Τύπος δωματίου SPORTCAMP (2**)
Ξενοδοχείο στο

Λουτράκι
(3***)

Casino -Club
Hotel

(5*****)

Τετράκλινο € 65,00 X X
Τρίκλινο € 70,00 € 70 ,00 € 190,00
Δίκλινο € 90,00 € 90,00 € 215,00

Μονόκλινο € 100,00 € 110,00 € 375,00

Κόστος επιπλέον βραδιάς

Για τους αθλητές και τους επισκέπτες που επιθυμούν να έρθουν νωρίτερα ή να παρατείνουν
τη διαμονή τους προσφέρονται οι παρακάτω τιμές για το επιπλέον κόστος ανά βραδιά ανά
άτομο:

Σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών διαμονής &
διατροφής σε ξενοδοχείο ή στο SPORTCAMP παρέχεται το απλό πακέτο συμμετοχής σε
τιμή €40,00/άτομο

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ €40,00 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων 2014
 Συμμετοχή στο Διεθνές Τουρνουά 2014 Loutraki Volleyball Masters
 ΦΠΑ 11%
 Τουλάχιστον 4 αγώνες ανά ομάδα
 Διαπιστεύσεις για τους αθλητές
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ €40,00

 Συμμετοχή στο Gala dinner της διοργάνωσης το Σάββατο 14/6/2014
 Ατομικό t-shirt
 Διπλώματα
 Βραβεύσεις για τους νικητές (κύπελλα - μετάλλια)
 2 διαιτητές και 1 άτομο στην γραμματεία ανά αγώνα
 Ιατρική κάλυψη πρώτων βοηθειών κατά την διάρκεια των αγώνων

EXTRA ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 Επιπλέον γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο-ταβέρνα στο Λουτράκι: χρέωση €12,00/άτομο

 Επιπλέον γεύμα σε SPORTCAMP (μπουφέ): €9,00/άτομο

 Μετακίνηση από και προς αεροδρόμιο: Η μετακίνηση από και προς το διεθνές
αεροδρόμιο της Αθήνας Athens International Airport παρέχεται με επιπλέον κόστος:
€ 35,00 ανά άτομο (round trip - 12 επιβάτες κατ’ ελάχιστο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ομάδες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω
βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Αποστολή της ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, συνοδευόμενη από το TEAM’S ROSTER
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
welcome@volleyballmasters.com

ΒΗΜΑ 2: Κατάθεση προκαταβολής 25% του συνολικού κόστους στον παρακάτω λογαριασμό
τραπέζης αναγράφοντας το όνομα της ομάδας ή το όνομα του υπευθύνου.

Επωνυμία: SPORTCAMP S.A.
Τράπεζα: Alpha Bank of Greece
Διεύθυνση Τράπεζας: 6 Ethnikis Antistasseos street, 20 100 Corinth, Greece
Αριθμός Λογαριασμού: 550 00 232 000 1344

IBAN Code: GR82 0140 5500 5500 0232 0001 344
Swift No: CRBAGRAAXXX
Τηλέφωνο Τράπεζας +30-27410-27162

Σε περίπτωση που χρειάζεστε απόδειξη ή τιμολόγιο στείλτε μας τα φορολογικά σας στοιχεία
προκειμένου να το ετοιμάσουμε και να σας το στείλουμε.

ΒΗΜΑ 3: Αποστολή με fax ή email του αποδεικτικού κατάθεσης στο +30 27440 26930 ή στο
welcome@volleyballmasters.com
Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την Οργανωτική Επιτροπή.
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ΒΗΜΑ 4: α) Αποστολή της φόρμας TRAVEL INFO & ROOMING LIST μέχρι τις 15 Μαΐου 2014

β) Ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων μέχρι 30 Απριλίου 2014.

γ) Για δηλώσεις συμμετοχής έως την Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2014 παρέχεται έκπτωση 10% στις
προαναφερόμενες τιμές.

δ) Στην κλήρωση πρέπει να συμμετάσχουν οι ομάδες με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,
που θα γίνει την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 18:00μμ στο Λουτράκι, στις
εγκαταστάσεις του SPORTCAMP.

ε)  Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί  από 12 Ιουνίου 2014 έως 14 Ιουνίου 2014.

στ)  Οι αγώνες θα διεξαχθούν  στα κλειστά γήπεδα  του Λουτρακίου, Κορίνθου, Αγ. Θεοδώρων.

ζ) Οι ομάδες μαζί με τη δήλωση συμμετοχής θα καταθέσουν πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη Ατομική Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων
προκήρυξης και όρων υγείας.

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να έχουν καταθέσει στην Οργανωτική Επιτροπή το ποσό
των €50,00/ομάδα έως την έναρξη της Τεχνικής Σύσκεψης ως εγγύηση συμμετοχής και
παραμονής τους έως και τον τελευταίο αγώνα (τελικοί και play out). Το ποσό θα επιστραφεί από
την Οργανωτική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου προγραμματισμένου αγώνα της
κάθε ομάδας εφόσον η ομάδα συμμετείχε σε αυτόν.

Οι ομάδες που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από τη συμμετοχή
τους σε πρωταθλήματα περασμένων ετών δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα 2014 εάν δεν τακτοποιήσουν τις προηγούμενες οφειλές.

Άρθρο  3.- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή
Παλαιμάχων της ΕΟΠΕ (Συνδιοργάνωση : ΕΟΠΕ – ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. – SPORTCAMP).
Ανάλογα καθήκοντα θα έχουν όλες οι Επιτροπές :  Αγωνόδικος, Διαιτησίας, Ενστάσεων κλπ

Άρθρο  4.- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ανάλογα τον αριθμό των συμμετεχόντων. Μέχρι 4 ομάδες ανά κατηγορία, ένας προς όλους.
Πλέον των 4 ομάδων σε ομίλους. Τελικοί Πανελληνίου Πρωταθλήματος το Σάββατο 14 Ιουνίου
2014 το πρωί. Τελική φάση Διεθνούς Τουρνουά το Σάββατο 14 Ιουνίου το βράδυ και την
Κυριακή 15 Ιουνίου πρωί και απόγευμα.
Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής των ομάδων στο διεθνές τουρνουά οι ελληνικές ομάδες θα
συμμετέχουν στο Διεθνές τουρνουά με βάση την τελική τους βαθμολογική κατάταξη.

Άρθρο   5.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Θα εκδοθεί μετά την κλήρωση.
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Άρθρο   6.- ΑΘΛΗΤΕΣ Ή ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)   Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος οι αθλητές/αθλήτριες που δεν έχουν
συμμετάσχει σε Εθνικά Πρωταθλήματα της ΕΟΠΕ (Α1-Α2) ή αντιστοίχου Ξένου την περίοδο
2012-2013.
β) Στην κατηγορία  ανδρών 35-39 όσοι είναι γεννημένοι το 1975 – 1979
γ) Στην κατηγορία  ανδρών 40-49 όσοι είναι γεννημένοι το 1965 – 1974
δ) Στην κατηγορία  ανδρών 50+  όσοι είναι γεννημένοι το 1964 και μεγαλύτεροι
ε) Στην κατηγορία γυναικών 35-41 όσες είναι γεννημένες το 1973 – 1979
στ) Στην κατηγορία γυναικών 42+ όσες έχουν γεννηθεί το 1972 και μεγαλύτερες
Οι αγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μικρότερη ηλικιακά κατηγορία αλλά σε μία
μόνο ομάδα.
Όλες οι ομάδες  πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη εμφάνιση και οι αριθμοί να είναι γραμμένοι
στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της φανέλας.
Ο Λίμπερο μπορεί να είναι διαφορετικός παίκτης σε κάθε σετ.
Θα υπάρξουν 2 τεχνικά time out σε κάθε σετ (στους 8 και στους 16 πόντους). Στο τρίτο σετ ένα
στους 8 πόντους.
Οι διοργανωτές θα εκδώσουν διαπιστεύσεις για κάθε παίκτη. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να
τις καταθέτουν στη γραμματεία του αγώνα 30 λεπτά πριν την καθιερωμένη ώρα έναρξης.
Την ημέρα της κλήρωσης οι εκπρόσωποι των Ομάδων θα παραδώσουν στην Αγωνόδικο
Επιτροπή καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών/αθλητριών    που θα συμμετάσχουν
και φωτοτυπίες ταυτότητας ενός εκάστου.
Προσθήκη νέων αθλητών/τριών μετά τις 15 Μαΐου 2014 θα επιτραπεί μόνο από την
οργανωτική επιτροπή, που θα ελέγξει και θα συμφωνήσει, την ημέρα της τεχνικής σύσκεψης
(12 Ιουνίου στις 4,00 μ.μ. στο SPORTCAMP Λουτρακίου).

Άρθρο   7.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

α) Ισχύουν οι Κανονισμοί σάλας Εθνικών  Πρωταθλημάτων    με τις εξής διαφορές :   Δύο
νικηφόρα σετ των 25 πόντων,  το τρίτο σετ των 15 πόντων.
β) Ομάδα που δεν πληρεί τους όρους ή δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο την ώρα έναρξης
του αγώνα, μηδενίζεται (25-0,25-0, 2-0 σετ και 0 βαθμοί).
γ)   Οι ομάδες που αγωνίζονται βαθμολογούνται με :

Τρείς (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης 2-0 σετ.
Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 2-1 σετ.
Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 1-2 σετ.
Κανένα βαθμό(0) σε περίπτωση ήττας με 0-2 σετ.

Σε περίπτωση που ομάδες ισοβαθμήσουν σε οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της
θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
1) Oι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στον μεταξύ τους αγώνα.
2)  Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα

χαμένα σετ στο μεταξύ τους αγώνα.
3)  Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς  (πόντους) και

παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στον μεταξύ αγώνα τους.

Άρθρο   8.- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι αθλητές ευθύνονται ατομικά για την άριστη κατάσταση της υγείας τους. Οι
διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για τον έλεγχο και την κατάσταση της υγείας των
συμμετεχόντων.
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Άρθρο 9.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Θα επιλύονται από την αρμόδια  Επιτροπή αυθημερόν.

Άρθρο 10.- ΕΠΑΘΛΑ

Στις Πρωταθλήτριες ομάδες θα απονεμηθούν Κύπελλα και στις υπόλοιπες ομάδες και
συμμετέχοντες αναμνηστικά Διπλώματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ  Ε.Ο.ΠΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 10ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΙΑΣΩΝ  ΠΛΑΤΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ SPORTCAMP SA
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-SPORTCAMP

ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ


