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Ε!ΣΑΓΩΓΗ

ΠολλÝò φορÝò στο παρελθüν Ýχει διατυπωθεßαλλÜ και γßνει αποδεκτÞ απü üλουò τουò εμπλεκüμενουò στο
Üθλημα φορεßò η αδÞριτη ανÜγκη εφαρμογÞò ενüò ενιαßου σχεδιασμοý για τιò αναπτυξιακÝò ηλικßεò, Ο
σχεδιασμüò αυτüò πρÝπει να περιλαμβÜνει και ρυθμßζει θÝματα αγωνιστικÜ ( προπονητικÜ, αγωνιστικÜ κλπ )
üσο και αντικεßμενα που Ýχουν σχÝση με την γενικüτερη υποστÞριξη και εκπαßδευση των αθλητþν των
αναπτυξιακþν τμημÜτων ( διαιτησßα, κανονισμοß παιδιÜò, διατροφÞ, θÝματα fair ρΙαγ, θÝματα doping,
ναρκωτικÜ, παραβατικüτητα ). Εßναι εýκολα κατανοητü üτι η επιτυχÞò υλοποßηση του üποιου σχεδιασμοý
αποφασιστεß απαιτεß την πλÞρη κατανüηση και òτττοδοχÞ üλων των περαμÝτρων του, την σωστÞ και χωρßò
παρεκκλßσειò εφαρμογÞ του και την τακτικÞ αξιολüγηση των αποτελεσμÜτων του. Οι συνθÞκεò που ζει ο
τüποò μαò τα τελευταßα χρüνια Ýχουν εξορθολογßσει σε μεγÜλο βαθμü τον τρüπο λειτουργßαò των πλεßστων
ομÜδων μαò, Ýχουν δþσει ευκαιρßεò στον Κýπριο αθλητÞ, Ýχουν ενδυναμþσει το ενδιαφÝρον των
σωματεßων για τα ανατττυξιακÜ τουò τμÞματα, και Ýχουν τονßσει την ανÜγκη τηò επικÝντρωσηò των
προσπαθειþν στο να μην χÜνεται κανÝνα ταλÝντο αλλÜ και να αξιοποιοýνται στο Ýπακρο οι αθλητικÝò τουò
ικανüτητεò αρχßζονταò την εκπαßδευσÞ τουò απü τιò πολý μικρÝò ηλικßεò,

Þ παροýσα πρüταση σκοπεýει να θÝσει ενþπιον των εμπλεκομÝνων τιò θÝσειò και εισηγÞσειò τηò ΚΟΠΕ
αναφορικÜ με τα αγωνιστικÜ και προπονητικÜ θÝματα των αναπτυξιακþν ηλικιþν ( με τα υπüλοιπα
υποστηρικτικÜ αντικεßμενα να εφαρμüζονται παρÜλληλα ) και Ýχει ετοιμαστεß σε συνεργασßα με τον
ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ. και ειδικüτερα τουò ΠÝτρο ΠατσιÜ, ΜÜρω ΝικολÜου, Δþρο ΤτοουλιÜ και ΕλÝνη Σωτηρßου οι
οποßοι κατÝθεσαν τιò επιστημονικÝò τουò γνþσειò τüσο σε αγωυστικÜ θÝματα αλλÜ κυρßωò σε προπονητικÜ.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕtΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σýμφωνα και με τον Σýνδεσμο Κýπριων Προπονητþν Πετοσφαßρισηò ο ευαßοò σχεδιασμüò εßναι αναγκαßοò
þστε να ελÝγχονται αλλÜ και να αξιοποιοýνται οι προòπτÜθειεò üλων των φορÝων, χωρßò η υπüδαξη ενüò
ευαßου προπονητικοý και αγωνσιτικοý μοντÝλου να σημαßνει την σττü καθÝδραò επιβολÞ απüψεων Þ τον
ακρωτηριασμü προσωπικþν αττüψεων, γνþσεων και πρωτοβουλιþν :

1. Η ýπαρξη προπονητþν με διαφορετικü γνωστικü υπüβαθρο ( προπονητÝò προερχüμενοι απü
διÜφορεò χþρεò και σχολÝò, διαφορετικÜ επßπεδα, μεγÜλη βιβλιογραφßα κλπ ) δημιουργεß σýγχυση
στουò αθλητÝò.

2. Η πßεση του πρüσκα!ρου αποτελÝσματοò ( προπονητÝò και παρÜγοντεò συχνÜ επικεντρþνονται
και επιδιþκουν επτυχÞ αποτελÝσματα Ýστω και πρüσκαιρα σε üλεò τιò αναπτυξιακÝò κατηγορßεò )

στιò μικρÝò κυρßωò κατηγορßεò ( υ º0, υ 12 και υ 14 ) δημιουργεß στουò αθλητÝò μεγÜλεò και καμιÜ

φορÜ ακüμα και ανεπανüρθωτεò αρνητικÝò ψυχοσωματικÝò επιδρÜσειò οι οποßεò στην þριμη ηλικßα
εκδηλþνονται ωò τραυματισμοß, ατελÞò γνþση, βλÜβη στην υγεßα και τροχοπÝδη στην επßδοση.

3, Η μßξη αθλητþν üλων των ηλικιþν σε μßα ομÜδα ( λüγω Ýλλειψηò αθλητþν αλλÜ κυρßωò λüγω
απουσßαò τηò αθλητικÞò πυραμßδαò ) με την συγχþνευση αθλητþν üλων των ηλικιþν σε μßα ομÜδα
και την ταυτüχρονη πχπροπüνηση't3χρονων και 14χρονων με 18χρονουò εßναι καταστροφικÞ για
την εξÝλιξη και την τρÝχουσα Þ την μελλοντικÞ òιττüδοση κÜθε αθλητÞ.

4, οι ιδιαßτερεò αγωνιστικÝò απαιτÞσαò κÜθε ηλικßαò στταιτοýν τον καταρτισμü αμιγþν ομÜδων, τον
σωστü αριθμü αγþνων, την ανÜλογη συναισθηματικÞ φüρτιση, την δυνατüτητα ενεργοποßησηò
περισσüτερων αθλητþν και την αργÞ, αλλÜ ασφαλÞ παροχÞ των τεχνικοτακτικþν και αγωνιστικþν
εμπειριþν þστε να δημιουργηθεß η αθλητικÞ πυραμßδα κÜθε σωματεßου,

5. Η μüνιμη και σταθερÞ δεξαγωγÞ πρωταθλημÜτων και η μüνιμη ενεργοποßηση των Εθνικþν
ΟμÜδων.

6. Η ανÜγκη αξιολüγησηò τηò προüδου των αθλητþν μαò υποχρεþνει στην εφαρμογÞ ενüò Ενιαßου
ΣυστÞματοò Αξιολüγησηò ( μÝσω ελÝγχου ) τηò σωματικÞò διþτλασηò, τεχνικÞò, τακτικÞò, φυσικÞò
κατÜστασηò, ψυχολογßαò και αγωνιστικÞò απüδοσηò, με το οποßο θα αξιοποιÞσουμε καλýτερα τα
ταλÝντα μαò, θα προσανατολßσουμε γενικÜ τουò αθλητÝò μαò και στιò κρßσιμεò περιüδουò επιλογÞò
τηò επαγγελματικÞò Þ φοιτητικÞò αθλητικÞò τουò κατεýθυνσηò, θα μποροýμε να τουò συνδρÜμουμε
θετικÜ.
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7. Η ανÜγκη ýπαρξηò ξεχωριστþν προπονητþν ( Ýτσι þστε κÜθε ηλικιακÞ ομÜδα να αποκτÞσει τον

.δικü τηò προπονητÞ ) θα εξαλεßψει φαινüμενα του τýπου ο προπονητÞò τηò πρþτηò ομÜδαò να Ýχει
και την ευθýνη προπüνησηò των τμημÜτων μßνι ενþ και η εξειδßκευση των προπονητþν θα ανεβÜσει
την ποιüτητα τηò εργασßαò τουò αλλÜ και τιò προοπτικÝò τουò.

8, Η ανÜγκη επιμüρφωση των παραγüντων των ομÜδων þστε να διαμορφþσουν òτττüψειò

σýμφωνεò με τιò επιταγÝò τηò σýγχρονηò παιδαγωγικÞò, ενισχýονταò το Ýργο των προπονητþν και
συμβÜλλονταò θετικÜ στην αγωγÞ των αθλητþν μαò.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στιò αναπτυξιακÝò κατηγορßεò σýμφωνα με τιò απüψειò των ειδικþν του αθλÞματοò αλλÜ και με βÜση την
διεθνÞ πρακτικÞ πρÝπει να λειτουργεß σε μüυμη αν εßναι δυνατüν βÜση Ýναò μακροπρüθεσμοò σχεδιασμüò
που να εμπλÝκει παιδιÜ αττü την ηλικßα των 8 - 10 χρüνων. Ο σχεδιασμüò σκοπü και στüχο Ýχει να δþσει
στουò αθλητÝò τα αναγκαßα εφüδια ψα να μπορÝσουν να περÜσουν στο στÜδιο του Ýντονου συναγωνισμοý
και πρωταθλητισμοý ενþ ταυτüχρονα να δημιουργεß σ'αυτοýò σωστÞ αθλητικÞ κουλτοýρα και Þθοò τα οποßα
να στηρßζονται στιò σταθερÝò αξßεò του αθλητισμοý

Η κατεýθυνση τηò προπüνησηò και των διοργανþσεων στιò μικρüτερεò ηλικιακÝò ομÜδεò του σχεδιασμοý
πρÝπει να διαμορφþνονται με βασικü Üξονα την επιμüρφωση γýρω απü το volley ( αρχικÜ χωρßò ιδιαßτερη
εξειδßκευση και αργüτερα με μερικÞ ) και σßγουρα μακριÜ απü την με κÜθε τρüπο επιδßωξη πρüσκαιρων
επιτυχιþν. Αφοý οι αθλητÝò αφομοιþσουν μÝχρι ενüò βαθμοý üλουò τουò ρüλουò και τα τεχνικÜ στοιχεßα θα
ακολουθÞσει στιò μεγαλýτερεò ηλικßεò η φÜση τηò ειδßκευσηò - εξειδßκευσηò ( πÜντα ανÜλογα με το ταλÝντο
και τα προσüντα των παιδιþν ) Ýτσι þστε με την ενηλικßωση τουò να μποροýν να αποτελοýν βασικÜ μÝλη
των αντρικþν Þ γυναικεßων ομÜδων.

Με βÜση αυτÜ η αθλητικÞ μαò πυραμßδα μπορεßνα διαμορφωθεß üπωò πιο κÜτω με μια μεγÜλη και στερεÞ

βÜση με πολλοýò αθλητÝò πολý μικρþν ηfuκιþν ( μαζικοποßηση ) η οποßα θα μικραßνει üσο οι αθλητÝò θα

μεγαλþνουν και με τελικÞ κατÜληξη τουò επßλεκτουò αθλητÝò των αντρκþν και γυναικεßων ομÜδων μαò.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
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ßη ΒΑΘΜιΔΑ ( ΚΑΤΗΓοΡtΕΣ ΠΡοΜιΝι υ ß0 ΚΑι ΜιΝι υ ß2 }

Οι δýο'αυτÝò κατηγορßεò εßναι οι κατηγορßεò εισαγωγÞò και μýησηò των παιδιþν στο Üθλημα και ταυτüχρονα
το στÜδιο ανÜπτυξηò των συντονιστικþν τουò ικανοτÞτων και με αυτÜ τα δεδομÝνα μπορεß να θεωρηθεß ωò
το στÜδιο τηò στοιχειþδουò εκπαßδευσηò στο Üθλημα. Η ενεργοποßηση και η προσÝλκυση στο Üθλημα
αθλητþν αυτþν των ηλικιþν εßναι θεωρητικÜ πιο εýκολη απ' üτι στιò μεγαλýτερεò ηλικßεò αφοý εδþ δεν
υπÜρχουν πολλÝò απαιτÞσειò και ταυτüχρονα τα παιδιÜ Ýχουν περισσüτερο ελεýθερο χρüνο. ¸χει επßσηò το
πλεονÝκτημα τηò απü πολý νωρßò εκμÜθησηò των τεχυκþν στοιχεßων που χρειÜζεται να Ýχει Ýναò αθλητÞò
ψηλοý επιπÝδου. ΠρÝπει λοιπüν τα σωματεßα μαò μÝσω κατÜλληλων ενεργειþν να δημιουργÞσουν τμÞματα
προμßνι και μßνι αφοý απü αυτÜ θα ωφεληθοýν πολλαπλÜσια στο μÝλλον.

Βασικοßστüχοι των εμπλεκομÝνων σε αυτÞ τη βαθμßδα ανòιτττυξηò πρÝπει να εßναι :

ο Να μαζÝψουμε üσο το δυνατüν πιο πολλÜ παιδιÜ
. Τα παιδιÜ να αγαπÞσουν το Üθλημα
ο Να δημιουργÞσουμε κßνητρα στα παιδιÜ για να συνεχßσουν να ασχολοýνται με το volley
. Τα παιδιÜ να πÜρουν την χαρÜ του παιlψιδιοý
ο Τα παιδιÜ να μÜθουν το volley μÝσα σττü τουò βασικοýò κανονισμοýò παιδιÜò

. . Να δημιουργÞσουμε κουλτοýρα volley σε παρÜγοντεò, γονεßò και συνοδοýò

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η προπονητικÞ ýλη τηò πρþτηò βαθμßδαò πρÝπει να Ýχει καθαρÜ παιδαγωγικü χαρακτÞρα, να σÝβεται την
βιολογικÞ ηλικßα των παιδιþν και οι ασκÞσειò για τον συντονισμü των κνÞσεων και τηò ανÜπτυξηò τηò
ευλυγισßαò και τηò ταχýτηταò να Ýχουν τον πρþτο λüγο ( ασκÞσειò με μüνο το σωματικü βÜροò, ομαδικÜ
παιδαγωγικÜ παιχνßδια, ποδüσφαιρο και basket χωρßò πολλοýò κανüνεò, τρÝξιμο με διÜφορουò τρüπουò με
στüχο την αýξηση τηò ταχýτηταò, ενüργòνη γυμναστικÞ, κλπ ) και το προπονητικü μοντÝλο τηò ΚΟΠΕ
επισυνÜπτεται ωò παρÜρτημα ß.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΕ

ΑγωνιστικÜ τουρνουÜ θα διοργανþνονται arrü την ΚΟΠΕ σε περιüδουò που θα αποφασιστεß και οι οποßεò
θα κοινοποιηθοýν εκ των προτÝρων στα σωμòπεßα ( Χρστοýγεwα, ΠÜσχα, Ιοýυοò κÜθε Ýτουò κλπ ) και
αυτÜ θα εßναι περιφερειακÜ αλλÜ και ττ€òιττüγ Παγκýττρια. Τα τουρνουÜ δεν θα Ýχουν εττßσημο χαρακτÞρα
( με την Ýννοια των επßσημων και αυσιηρþν κανüνων, βαθμολογßαò, ανÜδειξηò πρωταθλητÞ κλπ ) αλλÜ θα
γßνονται υπü τýπο γιορτÞò με παιδαγωγικü χαρακτÞρα στα οποßα θα εßναι καλεσμÝνοι και οι γονεßò των
παιδιþν με στüχο με την ΚΟΠΕ να διασφαλφι üτι τα πρþτα βÞματα των παιδιþν θα γßνουν σε üσο το
δυνατü πιο σωοτü και υγειÝò περιβÜλλον ( χþροι, νοοτροπßεò, κλπ ) :

. Την διασκÝδαση και γνωριμßα των παιδιþν και των γονÝων ( τονßζεται ιδιαßτερα η ανÜγκη Üμεσηò
εμπλοκÞò των γονÝων και δημιουργßαò σε αυτοýò ενδιαφÝροντοò για αυτü με το οποßο ασχολεßται το
παιδß þστε να αγαττÞσουν και να νιþσουν τιò αξßεò του volley και του τι μπορεß να προσφÝρει στα
παιδιÜ τουò )

. Τα τουρνουÜ να Ýχουν το δικü τουò κýροò και αξßα ( αυτü μπορεß να γßνει με την παρÜλληλη
διοργÜνωση ειδικþν ενεργειþν και πρÜξεων üπωò μουσικÞ, συγκÝντρωση και ομιλßα στα παιδιÜ,
φωτογρÜφιση πριν, κατÜ και μετÜ τη λÞξη των τουρνουÜ, ανÜρτηση και δημοσßευση στα ΜΜΕ
φωτογραφιþν και ανακοινþσεων, παραχþρηση αναμνηστικþν üπωò διπλþματα Þ φανελÜκια

. ΑγωνιστικÜ η βασικÞ ιδÝα των παιχνιδιþν εßναι να κρατηθεß η μπÜλα στον αÝρα και να περÜσει η
μπÜλα πÜνω απü το φιλÝ στο αντßπαλο γÞπεδο

Οι τεχυκοß üροι των διοργανþσεων θα αποφασßζονται σε συσκÝψειò τηò ΚΟΠΕ με τα σωματεßα και τον
ΣΥΚΥΠΠΕ ενþ προσχÝδιο ειδικÞò προκÞρυξηò διοργανþσεων μßυ επισυνÜπτεται ωò παρÜρτημα 2,



2η ΒΑΘΜιΔΑ ( ΚΑΤΗΓοΡιΑ ΑΓοΡιΩΝ ΚΑΙ ΚοΡιΤΣιΩΝ υ ß4 ι

Στη βα'θμßδα αυτÞ υπÜρχει Ýντονη ενεργοποßηση σχεδüν üλων των σωματεßων μαò και ο ρüλοò τηò ΚΟΠΕ
θα εßναι αφενüò ο Ýλεγχοò τηò εφαρμογÞò και υλοποßησηò του κοινοý προπονητικοý μοντÝλου που θα
αποφασιστεß και αφετÝρου η διοργÜνωση των ανÜλογων πρωταθλημÜτων.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη βαθμßδα αυτÞ Ýχουμε να κÜνουμε με εντελþò διαφορετικÜ δεδομÝνα αφοý θα πρÝπει να αρχßσει η
επιλογÞ των αθλητþν και αναγκαστικÜ θα υπÜρχουν μεγαλýτερεò òτπαιτÞσειò απü τα παιδιÜ που Ýχουν
περÜσει τα προηγοýμενα στÜδια. Κýριο χαρακτηριστικü τηò κατηγορßαò εßναι η ειδßκευση των παικτþν σε
επιθετικοýò και πασαδüρουò ενþ δßνουμε ιδιαßτερη Ýμφαση στην φυσικÞ κατÜσταση αυξÜνονταò τιò
ασκÞσειò αντοχÞò με την ειδικÞ φυακÞ κατÜσταση να ξεπερνÜ την γενικÞ και το προπονητικü μοντÝλο τηò
ΚΟΠΕ επισυνÜπτετα ωò παρÜρτημα 3.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΕ

Στο αγωνιστικü πρüγραμμα τηò ΚΟΠΕ υπÜρχει μια πεντÜμηνη νεκρÞ περßοδοò ( Ιοýνιοò - Οκτþβριοò ) στην
οποßα απουσιÜζει η οποιαδÞποτε διοργÜνωση και Ι Þ δραστηριüτητα σÜλαò και στο οποßο μποροýμε να
ενεργοποιηθοýμε με διÜφορουò τρüπουò κερδßζονταò προβολÞ στα ΜΜΕ, νÝουò φιλÜθλουò και νÝουò
χορηγοýò. Με βÜση το πιο πÜνω κατατßθεται εισÞγηση οι διοργανþσειò υ 't8 να αρχßζουν νωρßτερα των
υπολοßπων πχ αρχÝò Οκτωβρßου ( με αποτÝλεσμα να τελειþνουν περß τα τÝλη Μαρτßου Þ και ενωρßτερα ) και
οι διοργανþσειò υ 14 και υ 16 να αρχßζουν αργüτερα πχ ΔεκÝμβριο και να τελειþνουν περßτα τÝλη Ιουνßου.
Η ρýθμιση αυτÞ θα βοηθÞσει αφοý :

1. Οι αθλητÝò υ ,Ι8 εßναι Þδη ενεργοποιημÝνοι στιò ομÜδεò μαò και δεν χρειÜζονται πολý μεγÜλο
χρουκü διÜστημα προετοιμασßαò ενþ υπü κανονικÞò συνθÞκεò Ýχουν δελτßα υγεßαò και δεν θα
απαιτηθεß η χρονοβüρα διαδικασßα νÝαò Ýκδοσηò,

2. Οι διοργανþσειò υ º8 θα τελειþνουν πριν την κρßσιμη περßοδο των σχολικþν εξετÜσεων.
3. Δßνει μεγαλýτερο χρονικü περιθþριο στα σωματεßα για να ενεργοποιÞσουν αθλητÝò των μικρüτερων

ηλκιþν με περισσüτερεò προπονÞσειò και μεγαλýτερο διÜστημα για Ýκδοση δελτßων υγεßαò.
4, Στην νεκρÞ περßοδο Mcilou - Ιουνßου θα υπÜρχουν αγþνεò των μικρüτερων ηλικιþν με üλα τα οφÝλη

Με την αναδιÜρθρωση των ηλικιþν και την μεßωση του ορßου προò τα κÜτω υπÜρχει σοβαρü ενδεχüμενο
πολλοß αθλητÝò να Ýρχονται για πρþτη φορÜ σε επαφÞ με το Üθλημα σε αυτÝò τιò ηλικßεò και αυτü δεν
πρÝπει να αγνοηθεß. ΕπειδÞ επßσηò πρÝπει να υπÜρχει συνÝχεια και εξÝλιξη στον προπονητικü qχεδιασμü,
τα πρωταθλÞματα τηò κατηγορßαò αυτÞò θα πρÝπει να μοιρÜζονται κÜποια στοιχεßα με τα αντßστοιχα των
μικρüτερων ηλικιþν üπωò η ανÜγκη για συμμετοχÞ üλων των παιδιþν, η δημιουργßα σε αυτÜ κουλτοýραò
volley, η εκμÜθηση των βασικþν κανüνων, η απουσßα σκληροý ανταγωνισμοý ( απουσßα βαθμολογßαò )
κλπ.

Με βÜση τα πιο πÜνω υποβÜλλεται ωò παρÜρτημα 4 προσχÝδιο ειδικÞò προκÞρυξηò των διοργανþσεων
αγοριþν και κοριτσιþν υ 14.



3η ΒΑΘΜΙΔΑ ( ΚΑτΗΓοΡιΑ ΑΓοΡιΩΝ ΚΑι ΚοΡιτΣιΩΝ υ º6 ι

Η κατÞγορßα αυτÞ αφορÜ Ýνα εντελþò διαφορετικü χþρο με αυξημÝνεò απαιτÞσειò αφοý τα παιδιÜ Ýχουν
περÜσει τιò προηγοýμενεò φÜσειò. ¼πωò καιò την δεýτερη βαθμßδα Ýτσι και εδþ η ΚΟΠΕ θα Ýχει εποπτικü
ρüλο στη λειτουργßα των ακαδημιþν των σωματεßων ελÝγχονταò την εφαρμογÞ του ευαßου προπονητικοý
σχεδιασμοý και ταυτüχρονα θα διοργανþνει τα ανÜλογα πρωταθλÞματα.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλþò εχüντων των πραγμÜτων στη βαθμßδα αυτÞ θα Ýχουμε αθλητÝò που Ýχουν Þδη περÜσει απü τιò δýο
προηγοýμενεò βαθμßδεò, Ýχουν εκπαιδευτεßστα βασικÜ του αθλÞματοò, Ýχει αρχßσει η εξεßκευση και επιλογÞ
ρüλων και εßαυ σχεδüν Ýτοιμοι για συμμετοχÞ στιò διοργανþσειò υ 'Ι8 που εßναι ο προθÜλαμοò των
αντρικþν και γυναικεßων ομÜδων. Στη βαθμßδα αυτÞ η προπονητικÞ προσÝγγιση θα εßναι ανÜλογη και δεν
κρßνεται σκüπιμη η παρÜθεση οποιουδÞποτε προπονητικοý μοντÝλου αφοý οι üποιεò παρεμβÜσειò τηò
ΚΟΠΕ θα γßνονται στιò πρþτη και δεýτερη βαθμßδεò, ενþ στη βαθμßδα αυτÞ οι αθλητÝò χρειÜζονται πολλοýò
αγþνεò για περισσüτερη τριβÞ και εμπειρßα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΕ

Με βÜση τα üσα Ýχουν αναφερθεß στην ανÜλυση των διοργανþσεων τηò δεýτερηò βαθμßδαò και αφοý οι δýο
βαθμßδεò βρßσκονται σε Üμεση σχÝση και Ýχει εκ πεßραò αττοδειχτεß üτι το καλýτερο υπü τιò περιστÜσειò
μοντÝλο διοργανþσεων εßναι αυτü στο οποßο οι αγþνεò υ 16 ακολουθοýν αυτοýò των υ 14 υποβÜλλεται ωò
παρÜρτημα 4 προσχÝδιο ειδικÞò προκÞρυξηò των διοργανþσεων αγοριþν και κοριτσιþν υ 16 ( κοινÝò
διοργανþσειò με υ 14 ).

4η ΒΑΘΜιΔΑ ( ΚΑτΗΓοΡιΑ ΑΓοΡΙΩΝ ΚΑι ΚοΡιτΣ!ΩΝ υ 18 )

Η κατηγορßα αυτÞ εßναι απü μüνη τηò μßα ξεχωριστÞ ενüτητα με τουò αθλητÝò λογικÜ να βρßσκονται πλÝον
στον προθÜλαμο των ομÜδων αντρþν και γυναικþν ( κÜττοιοι ßσωò Þδη να παßρνουν λεπτÜ συμμετοχÞò σε
αυτÝò και περισσüτεροι θα προπονοýνται Ýστω και κÜττοιοεò φορÝò με τιò μεγÜλεò ομÜδεò ), να Ýχουν
αφομοιþσει πλÞρωò τα τεχυκÜ στοιχεßα του αθλÞματοò, να Ýχουν εξειδικευτεß πλÞρωò στουò ρüλουò τουò
και να χρειÜζονται πολλοýò και κυρßωò òνταγων]στικοýò αγþνεò. ¼πωò και στην τρßτη βαθμßδα Ýτσι και εδþ
ο ρüλοò τηò ΚΟΠΕ εßναι να διοργανþνει σωστÜ πρωταθλÞματα και υποβÜλλεται ωò παρÜρτημα 5
προσχÝδιο ειδικÞò προκÞρυξηò των διοργανþσεων αγοριþν και κοριτσιþν υ 18.



ΚΙΝΗΤΡΑ - Ε^ΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕtΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞ!ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

¼πωò'αναφÝρεται και στην εισαγωγÞ του παρüντοò η επιτυχημÝνη υλοποßηση του σχεδιασμοý προυποθÝτει
αρχικÜ την κατανüηση και σποδοχÞ του και ακολοýθωò την σωστÞ εφαρμογÞ του αλλÜ και την συνεχÞ
παρακολοýθηση και αξιολüγηση των αποτελεσμÜτων του.

ΠρÝπει να παραδεχτοýμε üτι η πιο πÜνω αρχÞ συναρτÜται Üμεσα σπü την μßα με την επιβρÜβευση και
παραχþρηση κνÞτρων σε üσουò εφαρμüζουν πιστÜ τα συμφωνηθÝντα και òπτü την Üλλη δυστυχþò με την

επßπληξη και τιμωρßα _ ωò Ýσχατο μÝσο αν και εφüσον χρειαστεß - üσων δεν ακολουθοýν τα üσα Ýχουν
σποφασιστεß.

Στον ενιαßο σχεδιασμü θα ενσωματωθοýν και πρüνοιεò ( μÝροò αυτþν κατατßθενται πιο κÜτω ) μÝσω των
οποßων να επιτυγχÜνεται τüσο η οικονομικÞ ενßòηχυση üσων σωματεßων εφαρμüζουν πιστÜ τον σχεδιασμü
üσο και ο Ýλεγχοò üσων σωματεßων παρεκκλßνουν σττü τα συμφωνηθÝντα ( κυρþσειò ) :

1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥΑΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ

Η ΚοΠΕ χαιρÝτισε, στÞριξε καισυνεχ'ιζει να στηρßζει τον σχεδιασμü του ΕΣΥΑΑ αναγνωρßζονταò Την

. βοÞθεια που δßνει στη λειτουργßα των ακαδημιþν των σωματεßων, καταθÝτονταò ταυτüχρονα σε
ßτολrιÝò περιπτþσειò θÝσειò και εισηγÞσειò þστε αυτüò να καταστεß πιο αποτελεσματικüò. ΒασικÞ
παρÜμετροò για την ΚΟΠΕ στοτελεß ο ποιοτικüò Ýλεγχοò τηò λειτουργßαò των ακαδημιþν των
σιττματεßων ο οποßοò δυσιυχþò λüγω εγγενþν αδυναμιþν του υφιστÜμενου σχεδιασμοý δεν_μπορεß
να γßνει. ¸τσι ασκεßται μüνο ποσοτικüò Ýλεγχοò τηò λατουργßαò των ακαδημιþν ( αρθμüò αθλητþν,
αριθμüò προπονÞσεων, διÜρκεια προπονÞσεων, στολÝò και εξοπλισμüò κλπ ) χωρßò να ελÝ_γχεταΙ καΙ

αξιολογΙßτÜι η ποιüτητα τηò προπüνησηò, αλλÜ οýτε και τα αττοτελÝσματÜ τηò ( μεσοπρüθεσμα ΚαΙ

μÜκροπρüθεσμα ), üπωò Þ βελτßωση των αθλητþν, η εκμÜθηση σε αυτοýò των τεχνικþν στοιχεßων, η
εφαρμογÞ του ενιαßου προπονητικοý σχεδιασμοý ΚΟΠΕ με αποτÝλεσμα πολλοß προπονητÝò καΙ

σωμÜτεßα να επικεντρþνονται σε πρüσκαιρα σποτελÝσματα αφοý δεν υπüκανται σε οποΙοδÞποτε
Ýλεγχο. Θ Ýλεγχοò αυτüò μπορεß να γßνεταιπολý εýκολα σπü τουò Ομοσττονδιακοýò προπονητÝò τηò

ΚοΠΕ με την ßÝλÝυταßα να παρεμβαßνα üπου χρειÜζεται εßτε επιβραβεýονταò εßτε επmλÞττονταò. Με
τον τρüπο αυτü üλοι οι εμπλεκüμενοι θα αναγκαστοýν να κινοýνται στην ßδια κατÝυθυνση, αυτÞ τηò

σωστÞò διδασκαλßαò των βασικþν τεχυκþν στοιχεßων και τηò ανÜτπυξηò των αθλητþν ιτττü μικρÝò
ηλικßεò, þστε üταν αυτοß ωριμÜσουν να εßναι Ýτοιμοι για την στελÝχωση των αγιρικþν καΙ γυναΙκεßων
ομÜδων.

Η ΚοΠΕ θα ζητÞσει òπτü τον ΚΟΑ την πλÞρη εκχþρηση τηò λειτουργßαò του ΕΣΥΑΑ σ' αυτÞ, ενþ σε
περßτπωση που αυτü δεν γßνει θα ζητηθεß η παραχþρηση στην ΚΟΠΕ του δικαιþματοò ελÝγχου τηò
λειßουργßαò των ακαδημιþν των σωματεßων και υποβολÞò εκθÝσεων στο ΕΣΥΑΑ το οποßο θα
δεσμευτεß üτι θα λαμβÜνει μÝτρα κατÜ üσων δεν εφαρμüζουν τον ενιαßο προπονητικü σχεδΙασμü τηò
ΚοΠΕ αλλÜ και θα επιβραβεýει üσουò τον ακολουθοýν πιστÜ και επιδεικτýουν ατπÜ αποτελÝσματα.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

α. ολüκληρο το ποσü που θα παραχωρεßται στην ΚΟΠΕ θα διοχετεýεται στιò ακαδημßεò των
σωματεßων τηò για την λειτουργßα του ανστττυξιακοý τηò σχεδιασμοý και θα υποβÜλλετα1 σΤον
ΚοΑ αναλυτικÞ κατÜσταση των ποσþν με τα οποßα Ýχει επιχορηγηθεß κÜθε σωματεßο Þ και
ανστπυξιακÞ δραστηριüτητα.

β Ωò πρþτο μÝτρο η ΚοΠΕ θα καλýψει μÝροò Þ και την ολüτητα του ποσοý ( νοουμÝνου üτι θα
υπÜρξει η οικονομικÞ δυνατüτητα ) που δαττανοýν τα σωματεßα ωò Ýξοδα διαιτησιþν στουò
αγþνεò των αναπτυξιακþν πρωταθλημÜτων. Στον πιο κÜτω πßνακα φαßνεταΙ ο μÝσοò üροò
των εντüò Ýδραò αγþνων κÜθε σωματεßοý και κατ' επÝκταση η αντßστοιχη δαπÜνη ψα κÜθε
σωματεßο ανÜ κατηγορßα πρωταθλÞματοò στο οποßο συμμετÝχει,



γ. ΑυστηρÞ προýπüθεση για την συμμετοχÞ οποιουδÞποτε σωματεßου στο πρüγραμμα αυτü
εßναι η πλÞρηò και χωρßò απουσßεò συμμετοχÞ του στιò διοργανþσειò τηò ΚΟΠΕ ( σýμφωνα
με τιò πρüνοιεò των σχετικþν προκηρýξεων ) ενþ οποιαδÞποτε παραβßαση αυτÞò τηò αρχÞò
θα συνεπÜγεται την αφαßρεση του σωματεßου οπτü το πρüγραμμα.

ομοßωò αναγκαßα προýπüθεση για την συμμετοχÞ οποιουδÞποτε σωματεßου στο πρüγραμμα
εßναι η Ýγκαιρη καταβολÞ των εξüδων διαιτησßαò των αγþνων του ( των ομÜδων αντρþν και

γυναικþν συμπεριλαμβανομÝνων ) ενþ σε αντßθετη περßπτωση το οφειλüμενο ποσü θα
αττοκüπτεται απü την επιχορÞγηση του και στο σωματεßο θα επιβÜλλεται καιπρüστιμο. ,

Το υπüλοιπο ποσü μÝσω θεσμοθετημÝνων κριτηρßων τα οποßα θα κοινοποιηθοýν σε üλουò
τουò εμπλεκüμενουò μπορεß να διατεθεß στιò ακαδημßεò των σωματεßων για :

1, ΚÜλυψη μÝρουò των εξüδων διακßνησηò των ομÜδων τουò.
2, ΚÜλυψη μÝρουò των εξüδων αγορÜò αθλητικοý υλικοý γαι τιò ομÜδεò τουò.
3. ΕπιβρÜβευση προπονητþν και ομÜδων των αναπτυξιακþν ηλικιþν.
4, ΕπιβρÜβευση ανÜλογα με τον αριθμü των αθλητþν που διατηροýν στιò ακαδημßεò τουò.
5. ΕπιβρÜβευση ανÜλογα με τον αριθμü των Κυπρßων αθλητþν που χρησιμοποιοýν.
6. ΕπιχορÞγηση συμμετοχÞò σε προπονητικÜ camps ακαδημιþν σε Κýπρο Þ εξωτερικü.
7. ΟικονομικÞ επιχορÞγηση για κÜθε αθλητÞ που προσφÝρουν στιò ΕθνικÝò ομÜδεò.
8. Επιμüρφωση προπονητþν.
9. ΕπισÞμανση νÝων προπονητþν με προοπτικÝò ( ταλÝντο, θÝληση ) και εκπαßδευση τουò.

ΕΛΕΓΧΟΣ _ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕ!ΩΝ

Δυστυχþò πÝραν τηò επιβρÜβευσηò εßναι ταυτüχρονα αναγκαßα η εφαρμογÞ αυστηρþν ελÝγχων και

η θεσμοθÝτηση αποτρεπικþν ποινþν για περπτþσειò παραβÜσεων των κανονισμþν :

α.

β.
γ.
δ.
ε,
στ.

Λεπτομερεßò και αναλυτικÝò προκηρýξαò των διοργανþσεων
Αυστηρüò Ýλεγχοò εφαρμογÞò των üρων των προκηρýξεων
ΧορÞγηση Üδειαò μη συμμετοχÞò με φειδþ
ΑυστηρÜ χρονικÜ περιθþρια αναστολþν και μη ενεργοποßησηò σωματεßων
Προκαθορισμüò ποινþν για συγκεκριμÝνεò παραβÜσειò του σχεδιασμοý
ΑποβολÞ απü τον σχεδιασμü σε επαναλαμβανüμενεò παραβÜσειò



πΑΡΑΡτΗΜΑ 1 : ΠΡοΠοΝΗΤΙΚο ΜοΝΤΕ^ο ΚοΠΕ ΚΑΤΗΓοΡΙΩΝ ΠΡοΜΙΝΙ υ º0 ΚΑΙ ΜΙΝΙ υ 12

Με βÜbη το στÜδιο τηò ψυχοσωματικÞò εξÝλξηò του παιδιοý, η προπüνηση και η αγωνιστικÞ ενεργοποßηση
των αθλητþν αυτþν των ηλικιþν πρÝπει να επικεγιρþνεται στα εξÞò :

ο ΑνÜτττυξη τηò αυτοπεποßθησηò, τηò αυτοεκτßμησηò και τηò βοýλησηò των παιδιþν
. ΑνÜτττυξη του αισθÞματοò πειθαρχßαò και του ομαδικοý πνεýματοò
. ΣυμμετοχÞ σε αγþνεò τοπικοý χαρακτÞρα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η φυσικÞ προετοιμασßα Ýχει γενικü χαρακτÞρα και επικεντρþνεται στην ταχýτητα και ευλυγισßα με ομÜδεò
ασκÞσεων ( πχ ασκÞσειò με αντιπαρÜθεση ) που αποσκοποýν σε :

. ΑνÜτττυξη τηò κινητικüτηταò των κÜτω Üκρων
ο Ανþττυξη του συντονισμοý των Üνω Üκρων
. ΑνÜπτυξη των κινÞσεων του κορμοý
. Συντονισμüò Üνω Üκρων, κορμοý και κÜτω Üκρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η τεχυκÞ προετοιμασßα αφορÜ τιò θεμελιακÝò δεξιüτητεò και στοιχεßα του παιχνιδιοý, την δημιουργßα
προτýπων τεχνικÞò με παραστÜσειò και την οπτλÞ τακτικÞ με αττλÜ συστÞματα χωρßò ειδικευμÝνουò ρüλουò.

ΑΤΟΜΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

1. ΣτÜσαò και μετακινÞσειò :

ΣτÜσειò και μετακινÞσειò προò κÜθε κατεýθυνση που συνδÝονται με τιò μεταβιβÜσειò και τιò αμυντικÝò
τεχυκÝò

2. Μεταβßβαση απü πÜνω με τα δýο χÝρια εμπρüò ( με γωνßα 0 - θ0" ) :

. Συνδυασμüò μεταβßβασηò απü πÜνω εμπρüò και μετακßνησηò προò üλεò τιò κατευθýνσειò

. ΑγωνιστικÞ χρÞση τηò μεταβßβασηò αττü πÜνω σε περιορlσμÝνο χþρο του γηπÝδου

. ΓωνιακÞ πÜσα ( δεýτερη πÜσα σε συμπαßκτη του με τον Üξονα των þμων του να βρßσκεται
κÜθετα στο δßκτυ με γωνßα μεγαλýτερη γωνßα των θOΟ )

. Η μεταβßβαση απü πÜνω να συνοδεýεται με ασýμμετρη στÞριξη των κÜτω Üκρων

3, Μεταβßβαση απü κþω με τα δýο χÝρια ( με γωνßα 0 - 45" ) :

. Συνδυασμüò μετακßνησηò ωò 2 μÝτρα και μεταβßβασηò απü κÜτω με τα δýο χÝρια εμπρüò

. ΑγωνιστικÞ χρÞση τηò μανσÝταò σε συνδυασμü με τη μεταβßβαση απü πÜνω μÝσα απü
μορφÞ παιχυδιοý « Ýναò εναγτßον ενüò »» σε στενÞ λωρßδα γηπÝδου

4. ΣÝρβιò òτττü κÜτω :

. ΕκτÝλεση του σÝρβιò στü κÜτω με τη παλÜμη

. ΜετÜ την εκτÝλεση του σÝρβιò ο αθλητÞò να μπαßνει στον αγωνιστικü χþρο



5. ΥποδοχÞ του σÝρβιò :

. Παρακολοýθηση τηò πορεßαò τηò μπÜλαò σε θÝση ετοιμüτηταò
ο ΤοποθÝτηση του σþματοò «< μÝσα » στην πορεßα τηò μπÜλαò
ο Η μεταβολÞ τηò πορεßαò τηò μπÜλαò να συνοδεýεται απü ανÜλογη μετακßνηση και

προσαρμογÞ
. Το ýψοò τηò τροχιÜò τηò μπÜλαò να ξεπερνÜει το φιλÝ κατÜ 2 μÝτρα περßπου
. Να σττοφεýγεται η Üμεση επιστροφÞ τηò μπÜλαò στο αντßπαλο γÞπεδο

6. ¶μυνα:

. ΘÝση ετοιμüτηταò üσο η μπÜλα κυκλοφορεß στο αντßπαλο γÞπεδο
ο ΚÜθε απüκρουση πρÝπει να δßνει στην ομÜδα το δικαßωμα Üλλων δýο επαφþν
ο Να αποκτηθεß η δυνατüτητα κρßσηò για την χρησιμοποßηση μανσÝταò Þ πÜσαò σπü πÜνω σε

μπαλιÝò ανÜλογου ýψουò, τροχιÜò καιαπüστασηò
. ΜετÜ ατü κÜθε σττüκρουση κÜθε αθλητÞò να εßναι Ýτοιμοò να γßνειπασαδüροò

Επßθεση:

. ο παßκτηò να εßναι Ýτοιμοò να διορθþσει «< κακÞ » πρþτη μπαλιÜ

. ο παßκτηò να παßρνει την κατÜλληλη αφετηριακÞ θÝση

. ο παßκτηò να ξεκνÞσει για την επßθεση αφοý η μπÜλα φýγει απü τα χÝρια του πασαδüρου

. Να κÜνει κατÜλληλη επιλογÞ τηò τεχνικÞò ( με Üλμα, με δÜκτυλα Þ μανσÝτα)

8. Μπλοκ:

Το ατομικü μπλοκ στιò ηλικßεò αυτÝò Ýχει να κÜνει με την Üμυνα πÜνω στο δßκτυ, αφορÜ μπαλιÝò οι

οποßεò βρßσκονται κοντÜ στο δßκτυ εßτε προÝρχογτα απü ιmοδοχÞ εßτε απü δεýτερη λανθασμÝνη
πÜσα εßτε σττü τρßτη μακρινÞ μπαλιÜ

. ΤεχνικÞ ατομικοý μπλοκ ( Ýμφαση στην τοποθÝτηση στο φιλÝ, στο Üλμα απü ημικÜθισμα και
στην τεχνικÞ των χεριþν )

ο Ατομικü μπλοκ απü στÜση
ο Ατομικü μπλοκ απü κÜθετη κßνηση προò το φιλÝ, στροφÞ και ολοκλÞρωση αττüφουσηò Þ

μεταβßβασηò.

ΚÜθε Ýνα σπü τα πιο πÜνω στοιχεßα πρÝπει να μπαßνει σε παιχνßδι και να συνδυÜζεται με εκεßνα που Ýχουν

Þδη διδαχθεß. Η χρÞση απλουστευμÝνων παιχνιδιþν για την εισαγωγÞ των τεχυκþν στοιχεßων στο παιχνßδι
κρßνεται þαραßτητη ( πχ παιχνßÜ με πÜσα αττü πÜνω και απü κÜτω με το σÝρβιò να γßνεται με πÝταγμα ). Το

μπλοκ και το επιθετικü κτýπημα εßναι εξαιρεπκÜ δýσκολεò δεξιüτητεò για αθλητÝò αυτþν των ηλικιþν και η
προπüνηση πρÝπα να καλýπτει τιò θεμελιακÝò τεχυκÝò τηò μεταβßβασηò απü πÜνω και απü κÜτω και του

σÝρβιò απü κÜτω.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤlΚΗ

. οι παßκτεò να γνωρßζουν πολý αδρÜ το χþρο αρμοδιüτηταò τουò για να υπÜρχει βÜση συνεργασßαò
( θÝσειò περιστροφÞò ανÜλογα με τον αριθμü των παικτþν - συνÞθωò 3 )

ο Σýνθεση ομÜδαò 0:3:0 δηλ. χωρßò ειδßκευση με ανÜλογη διαμüρφωση σε ομÜδεò των 4
. Σýστημα για την υποδοχÞ του σÝρβιò με δýο παßκτεò να υποδÝχονται την μπÜλα και να μοιρÜζονται

üλο το γÞπεδο με τον δεξιü μπροστινü παßκτη να εκτελεß χρÝη πασαδüρου
. Σýστημα Üμυναò μò τρειò Þ δυο πÜσεò
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΠΡοΣΧΕΔΙο ΠΡοΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡοΜΙΝΙ υ 10 KAt ΜΙΝΙ υ 122015 - 20ß6

1. ΣΥΜΜΕΤοΧΗ

Η συμμετοχÞ των σωματεßων στα πρωταθλÞματα εßναι προαιρετικÞ και κÜθε σωματεßο μπορεß να
λÜβει μÝροò στα πρωταθλÞματα με üσεò ομÜδεò επιθυμεß κατÜ κατηγορßα,

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

α. Τα σωματεßα που θα λÜβουν μÝροò στα πρωταθλÞματα πρÝπει να το δηλþσουν γραττþò
στην ΚΟΠΕ υποβÜλλονταò πλÞρωò συμπληρωμÝνη τη σχετικÞ δÞλωση συμμετοχÞò.

β Στη δÞλωση συμμετοχÞò πρÝπει να αναφÝρονται ο αριθμüò των ομÜδων που θα λÜβουν
μÝροò σε κÜθε διοργÜνωση και η κλειστÞ αßθουσα που θα χρησιμοποιηθεß ωò Ýδρα.

γ. Στη δÞλωση συμμετοχÞò δεν θα εßναι απαραßτητη η δÞλωση των ονομÜτων των αθλητþν
κÜθε ομÜδαò και η στελÝχωση κÜθε ομÜδαò θα αττοφασßζεται απü τον προπονητÞ τηò ακüμα
και την μÝρα διεξαγωγÞò του τουρνουÜ.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

α. Δικαßωμα συμμετοχÞò στο πρωτÜθλημα υ º2 Ýχουν αθλητÝò και αθλÞτριεò που γεwÞθηκαν
απü 01,01.2004 και μετÜ και στο πρωτÜθλημα υ ß0 αθλητÝò και αθλÞτριεò που γεwÞθηκαν
απü 01.01.2006 και μετÜ ανεξÜρτητα υπηκοüτηταò Þ ιθαγÝνειαò.

β. Οι αθλητÝò θα συμμετÝχουν αυστηρÜ στιò διοργανþσειò τηò ηλικßαò τουò και δεν θα
επτρÝπεται η χρησιμοποßηση αθλητþν μικρüτερων ηλικιþν σε διοργανþσειò μεγαλýτερηò
ηλικßαò.

γ. Επßσηò στιò διοργανþσειò προμßνι και μßυ δεν θα μποροýν να λαμβÜνουν μÝροò αθλητÝò που
αγωνßζονται σε πρωταθλÞματα Þ διοργανþσειò τηò ΚΟΠΕ Üλλων ηλικιþν πχ υ 14 ακüμα και
üταν πληροýν τα ηλικιακÜ κριτÞρια συμμετοχÞò στιò διοργανþσειò προμßυ και μßνι.

4. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Το δελτßο υγεßαò για κÜθε αθλητÞ δεν θα εßναι ατταραßτητο αλλÜ με φροντßδα τηò ΚΟΠΕ θα υπÜρχει
στο γÞπεδο ψατρüò Þ Üτομο με γνþσειò πρþτων βοηθειþν και τσÜντα φαρμακεßου.

5. ΧΡοΝοΣ ΔιΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα πρωταθλÞματα θα διεξαχθοýν την περßοδο των ΧρισιουγÝwων 2015 και την περßοδο ΜαΤου -
Ιουνßου 2016 ενþ το ακριβÝò αγωνιστικü τουò πρüγραμμα θα σαò κοινοποιηθεßαργüτερα.

6. ΔιΑιΤΗΣιΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι προπονητÝò των ομÜδων Þ Üλλα Üτομα που θα οριστοýν απü την ΚΟΠΕ θα εκτελοýν χρÝη
διαιτητþν και γραμματειþν αμισθß.

7. ο!ΚοΝοΜιΚοιοΡοι

Τα σωματεßα αναλαμβÜνουν üλα τα Ýξοδα συμμετοχÞò στα πρωταθλÞματα ( μετακινÞσειò, Ýξοδα
χρÞσηò γηπÝδων κλπ ).
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

το σýστημα διεξαγωγÞò των διοργανþσεων θα εξαρτηθεß απü τον αριθμü των ομüδων που
θα λÜβουß μÝροξ και θα κοινοποßηθεßστουò συμμετÝχοντεò μετÜ την υποβολÞ των δηλþσεων
συμμÝτοχηξ. Η τßρωτη φÜση κÜθε διοργÜνωσηò ( üποτε γßνει ) θα διεξαχθεßσε περΙφερεΙακÞ

φαbη με ßßÝ ομαδεò νÜ αγωýßζονται μεταξý τουò ανÜ επαρχßα χωρßò περαιτÝρω μετακινÞσειò
Ýγω,ßτßeανον Þ οειßßερη φÜση τηò ( κα πÜλι üποτε γßνει ) να διεξαχθεß με την συμμετοχÞ üλων
των ομÜδων σε μßα πüλη.

Σε περßτπωση που κριθεß αναγκαßο ( μικρüò αριθμüò συμμετοχþν ) μπορεß στην ßδια

διοργÜνωση νü συμμετÝχουν ομÜδεò και των δýο φýλων ( πχ αγüρια και κορßτσια υ 10 ).

α.

ΣΤΕ^ΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

την ημÝρα του τουρνουÜ και πρν την ÝναρξÞ του τα σωματεßα θα καταθÝτουν στον
διοργανωτÞ τα ονüματα των αθλητþν κÜθε ομÜδαò του.

Ο αρθμüò των αθλητþν που θα δηλωθοýν σε κÜθε ομÜδα εßναι απεριüριστοò.

¼ταν αποφασιστεß και δηλωθεß η στελÝχωση κÜθε ομÜδαò θεωρεßται τελεσßδΙκη καΙ δεν θα
επιτρÝπονται αλλαγÝò σ' αυτÞ.

ΑθλητÞò που αγωνßστηκε με μßα ομÜδα ενüò σωματεßου δεν μπορεß να αγωνΙστεß με Üλλη

ομÜδα του ßδιου Þ και διαφορετικοý σωματεßου στην ßδια ÜοργÜνωση.

ΤΕΧΝΙΚΟΙΟΡΟΙ

ΔιαστÜσειò γηπÝδου ΠΡΟΜΙΝΙ υ ß0

1, Αν η ομÜδα αττοτελεßται απü 3 αθλητÝò το γÞπεδο θα Ýχει διαστÜσειò 4,5 μ Χ 6 μ

2. Αν η ομÜδα αποτελεßται απü 4 αθλητÝò το γÞπεδο θα Ýχει διαστÜσειò 4,5 μ Χ 12 μ

4,5 μ 4,5 μ

6μ 6μ

β.

γ.

º0.

4,5 μ 4,5 μ

3μ 3μ
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γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

ΔιαστÜσειò γηπÝδου ΜΙΝΙ υ ß2

1. Αν η ομÜδα σποτελεßται απü 3 αθλητÝò το γÞπεδο θα Ýχει διαστÜσειò 6 μ Χ 6 μ

Το ýψοò του φιλÝ στην κατηγορßα υ 10 εßναι 1,80 μ και στην κατηγορßα υ 12 θα εßναι 2,00 μ

Σε üλεò τιò κατηγορßεò επιτρÝπετα μüνο το ατομικü μπλοκ,

Σε üλεò τιò κατηγορßεò επιτρÝπεται μüνο σερβßò απü κÜτω και απαγορεýεται το επιθετικü

σερβßò ( εßτε με Üλμα εßτε κυμαπστü ).

Στουò αγþνεò θα χρησιμοποιοýνται ειδικÝò μαλακÝò μπÜλεò που θα παραχωρÞσει η ΚοΠΕ,

οι αγþνεò θα κρßνονται σε Ýνα σετ Των 25 πüντων με απαραßτητη διαφορÜ 2 πüντων Χωρßò

δρ,ο'ιrr.χ. eo - Ζε ) Þ σε δýο σετ των ß5 πüντων με στταραßτητη_διαφορÜ 2 πüντων χωρßò

üßßü ß" ß, 18 _ ,ι6l'εν'þ σε περßτπωση ισοπαλßαò ß _ 1 σετ δεν διεξÜγεται τρßτο σετ,

ΚÜθε ομÜδα δικαιοýται απεριüριστο αριθμü αλλαγþν και υποχρεωτικÜ πρÝττει σε κÜθε

αγþνα να αγωνιστοýν üλοι οι αθλητÝò τηò,

Οι θÝσειò των αθλητιßν στον αγωνιστικü χþρο εßναι αυτÝò που φαßνονται στο σχÞμα και οι

περιστρüφÝò θα γßνονται κατÜ την φορÜ του ρολογιοý,

Σε κÜθε φÜση üλοι οι αθλητÝò λογßζονται επιθετικοß και μποροýν να εΚΤελΟýν εΠΙθεΤΙΚÝò

þργß,ò μ. ,üυ αθλητÞ ,rου'.ýο, σßη eεση 2 να εκτελεß χρÝη πασαδüρου_και το αθλητÞ στη

eßüη Ι να σερβßρει εßω μετα ατü το τρßτο'συνεχüμενο επιτυχημÝνο σερβßò κÜποιου αθλητÞ

γßνεται αυτüματα περιστροφÞ θÝσεων.

6μ6μ

3

2. Αν η ομÜδα αποτελεßται απü 4 αθλητÝò το γÞπεδο θα Ýχει διαστÜσειò 6 μ Χ ß2 μ

3

2

4

43

Ι2



ΠΑΡΑΡτΗΜΑ 3 : ΠΡοΠοΝΗΤΙΚο ΜοΝΤΕΛο ΚοΠΕ ΚΑΤΗΓοΡΙΑΣ υ 14 ΑΓοΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚοΡΙτΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΙΙΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ :4 -5 προπονÞσειò την βδομÜδα

ΑΡΙΘΜοΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ýναò αγþναò την βδομÜδα με στüχο τουò 20 - 25 αγþνεò στην αγωνιστικÞ περßοδο

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

. Στη Γ.Φ.Κ. προσÝχουμε την ανÜτπυξη üλων των μυþν ( λÜστιχο - βαρÜκα ) πÜντα με επιτÞρηση

. Μεγαλýτερη Ýμφαση στην Ε.Φ.Κ, ( ταχýτητα στιò κνÞσειò μÝσα στο γÞπεδο )

ΤΕΧΝΙΚΗ : Στην ηλικßα αυτÞ οι αθλητÝò πρÝπει να μÜθουν üλεò τιò τεχνικÝò του σýγχρονου volley

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ

. ΠÜσεò'Ιου χρüνου μπροστÜ και πßσω απü το κεφÜλι
ο ΠλασÝ με το Ýνα χÝρι
. ΠÜσεò 2"υ χρüνου με Ýμφαση ατιò γρÞγορεò πÜσεò

, . ¼λων των ειδþν ψηλÝò πÜσεò
ο ΠÜσα ακριβεßαò ( θ στιò º0 πÜσεò επιτυχημÝνεò )
. ΠÜσα μετÜ απü Üμυνα
. ΠÜσα μετÜ απü μπλοκ
. ΠÜσα με βÜση τον αντßπαλο μπλοκ - περιφερειακÞ üραση
. Τρüποι ανÜτττυξηò στο παι;òνßδι
. ΜετακινÞσειò ποδιþν ( Φξd, αριστερÜ, μπροστÜ, πßσω )

ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΜΥΝΑ

. ΥποδοχÞ σε κÜθε ζþνη ξεχωριστÜ - κα με δÜκτυλα
ο ΥποδοχÞ σε üλων των ειδþν σÝρβιò - και με δÜκτυλα
. ΥποδοχÞ με πτþση
. ΚÜλυψη τουπλασÝ
. ΚÜλυψη του επιθετικοý
ο ¶μυνα με πτþση
. Δýσκολεò Üμυνεò
. οριοθÝτηση τηò θÝσηò ευθýνηò σε υποδοχÞ και Üμυνα

ΣΕΡΒιΣ

. Κυματιστü òιττü κοντÜ με κατεýθυνση σ' üλεò τιò ζþνεò

. ΠεριστΡεφüμενο σÝρβιò χωρßò Üλμα ( προÜγγελοò του επιθετικοý σερβßò )

ΕΠΙΘΕΣΗ - ΚΑΡΦΙ

ο Πρþτου χρüνου μπροσιÜ και πßσω απü τον πασαδüρο
. ΨηλÝò πÜσεò απü πολλÝò κατευθýνσειò - ατüσταση πασαδüρου 2μ - 4μ απü το φιλÝ
. Εναντßον ατομικοý κι ομαδικοý μπλοκο ΠλασÝ πÜνω απü το μπλοκ Þ στο πλÜι Θ 3, Θ 6 προò το kÝιrrpo του γηπÝδου
ο Επßθεση μετÜ απü υποδοχÞ καιÜμυνα
. Επßθεση μετÜ απü μπλοκ
. Επßθεση σττü την αμυντικÞ ζþνη
. Επßθεση χωρßò Üμυνα ( κßνηση χωρßò μπÜλα με üλεò τιò συνθÞκεò )
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ΜΠΛοΚ

ο ' Ατομικü μπλοκ και στιò 3 ζþνεò
ο ΤοποθÝτηση στο φιλÝ - αρχικÞ στÜση
. ¶λμα απü ημικÜθισμα
. ΤεχυκÞ χεριιßν - παλÜμεò
. Ενüτητα των Üκρων - σττüκρουση με την παλÜμη
ο Μετακßνηση μπλοκ - πλÜγια, Ýνα βÞμα, σταυρωτÜ, μετωπικÞ μετακßνηση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

. Στιò ηλικßεò αυτÝò να τßθεταιισχυρÜ το θÝμα οΧΙοΠΩΣΔΗΠοΤΕ ΝΙΚΗ
ο Να γνωρßζουν τουò κανονισμοýò του παιχνιδιοý
ο Να παßζουν με ενθουσιασμü καινα κυνηγοýν üλεò πò φÜσειò
ο Να συγχαßρουν πÜντοτε τουò αντιπÜλουò
. οιπροπονητÝò να ενθαρρýνουν πÜντοτε τιò προστÜθειεò των παιδιþν

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΜΑΔΑΣ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

. Σýστημα4-2 Þ 5,1 με ειδßκευση μüνο του πασαδüρου
ο Αμυντικü σýστημα με το 6 πßσω
r Επιθετικüσýστημα 2-3-4-5
ο Πασαδüροι : Στο 4 -2να παßζουν στην ζþνη 3 και στο 5 - 1 στη ζιßνη 2
. ¼λοι οι παßκτεò εκτüò των πασαδüρων περνοýν σττü üλεò τιò θÝσειò
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ΠΑΡΑΡτΗΜΑ 4 : ΠΡοΣΧΕΔΙο ΠΡοΚΗΡΥ=ΗΣ ΑΓοΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚοΡΙΤΣΙΩΝ υ ß4 ΚΑΙ υ 16 20ß5 - 2016

1. , 
ΣΥΜΜΕΤοΧΗ

α. Η συμμετοχÞ στιò διοργανþσαò εßναι υποχρεωτικÞ και κÜθε σωματεßο μπορεß να λÜβει μÝροò
σε πρωτÜθλημα υ 14 μÝχρι και με 2 το μÝγιστο ομÜδεò του και στο αντßστοιχο υ 16 με 'Ι

ομÜδα του.

β Σε περßπτωση που σωματεßο συμμετÝχει σε πρωτÜθλημα υ 14 με 2 ομÜδεò, η στελÝχωση
τηò κÜθε ομÜδαò θα δηλþνεται πρν την Ýναρξη τηò διοργÜνωσηò, δεν θα επιτρÝπεται η

μετακßνηση αθλητþν την μßαò ομÜδαò στην Üλλη καθ' üλη την διÜρκεια τηò και θα απαιτηθεß
διαφορετικüò τρüποò διοργÜνωσηò απü üτι μÝχρισÞμερα.

2. ΠΡοΣΕ^ΕΥΣΗΣτοΥΣΑΓΩΝΕΣ

α. Η προσÝλευση σε üλουò τουò αγþνεò τηò διοργÜνωσηò εßναι υποχρεωτικÞ.

β Σε περßπτωση που ομÜδα αδικαιολüγητα δεν προσÝλθει να αγωνιστεß σε αγþνα που Ýχει
οριστεß Þ αποχωρÞσει Üπü αγþνα πριν την κανονικÞ λÞξη του παραπÝμπετα στην ΔικαστικÞ
ΕπιτροπÞ τηò ΚΟΠΕ η οποßα υποχρεωτικÜ επιβÜλλει τιò πιο κÜτω ποΙνÝò.

κÜθε ομÜδα σε κÜθε πρωτÜθλημα δικαιοýται μßαò μη προσÝλευσηò νοουμÝνου üτι Ýχει
Ýγκαιρα ειδοποιÞσει την ΚοΠΕ και σε τÝτοια περßπτωση η ομÜδα δεν θα ÝχεΙ καμßα
επßπτωση.

Ωò φκαιρη ειδοποßηση λογßζεται η γραπτÞ και με επßσημο επιστολüχαρτο του
σþματεßου ειδοποßηση τηò ΚΟΠΕ τουλÜχιστον 24 þρεò πριν την ορισθεßσα þρα
Ýναρξηò του αγþνα.

Σε τΕρ'ιπκrση που δεν εφαρμοστεß το mo πÜνω Þ στο δεýτερο παρÜπτωμα τηò ßδιαò
ομÜδαò και ανεξÜρτητα απü το εÜν αυτÞ ειδοποßησε Ýγκαιρα την ΚΟΠΕ Þ στην πρþτη
περßτπωση αποχþρησηò ομÜδαò arrü αγþνα πριν την κανουκÞ λÞξη του, αποκλεισμüò
απü την συνÝχεια του πρωταθλÞματοò και κατÜταξη στην τελευταßα του θÝση, μηδενισμüò
σε üλουò τουò αγþνεò του πρωταθλÞματοò, καταβολÞ των εξüδων διαιτησßαò του αγþνα
και χρηματικü πρüστιμο € 250,00.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Δικαßωμα συμμετοχÞò στο πρωτÜθλημα υ ß4 Ýχουν αθλητÝò και αθλÞτριεò που γεwÞθηκαν απü
οß.οß.2οο2 και στü πρωτÜθλημα υ 16 αθλητÝò και αθλÞτριεòπου γεwÞθηκαν απü 0ß.01.2000 καΙ

μετÜ νοουμÝνου üτι εßναι κÜτοχοι Ýγκυρου δελτßου ταυτüτηταò τηò ΚΟΠΕ.

Την αγωνιστικÞ περßοδο 2015 - 2ο16 στο πρωτÜθλημα υ ß4 κÜθε ομÜδα σε κÜθε αγþνα τηò θα

μτßορεßνα χρησιμοποιεß μÝχρι και 2 αθλητÝò Þ αθλÞτριεò που γεwÞθηκαν απü 0ß.01.2001 καΙ μετÜ
και στο πρωτÜθλημα υ ,Ι6 κÜθε ομÜδα σε κÜθε αγþνα τηò θα μπορεß να χρησιμοποιεß μÝχρι καΙ 2

αθλητÝò Þ αθλÞτριεò που γεννÞθηκαν αττü 0i.01.'t999.

προτεßνεται επßσηò ο αριθμητικüò περιορισμüò των αθλητþν μικρüτερηò ηλικßαò που θα μποροýν να
συμμετÝχουν με αυτÝò τιò ομÜδεò

4, ΕΝΑΡΞΗ -ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑοΛΗΜΑΤΩΝ

τα πρωταθλÞματα υ 14 και υ 16 θα αρχßσουν τÝλη Νοεμβρßου Þ αρχÝò Δεκεμβρßου του 2015 καΙ θα
ολοκληρþνονται περß τα τÝλη Mcjiou 20º 6.
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ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στην πρþτη τουò φÜση κýρια μÝρα διεξαγωγÞò των πρωταθλημÜτων θα εßναι το ΣÜββατο χωρßò να
αποκλεßεται οποιαδÞποτε Üλλη μÝρα ενþ οι αγþνεò τηò δεýτερηò φÜσηò θα διεξαχθοýν σε μÝρεò
που θα καθοριστοýν αργüτερα.

ΤΕΧΝΙΚΟΙΟΡΟΙ

α. ¾ψοò φιλÝ - δικτýου :

1, ΠρωτÜθλημα αγοριþν υ ß4
2. ΠρωτÜθλημα κοριτσιþν υ 14
3. ΠρωτÜθλημα αγοριþν υ ß6
4. ΠρωτÜθλημα κοριτσιþν υ ß4

: 2.33 μ,
: 2.16 μ,
: 2.38 μ.
: 2.2Ο μ,

β ΜπÜλεò:

Στα πρωταθλÞματα θα χρησιμοποιοýνται μπÜλεò MIKASA ΜνΑ 200

γ, Σετ-πüντοι:

Στιò διοργανþσειò υ ß4 οι αγþνεò θα κρßνονται στα 2 υκηφüρα σετ των 25 πüντων με
απαραßτητη διαφορÜ 2 πüντων χωρßò üριο ενþ σε περßπτωση ισοπαλßαò 'Ι - 1 σετ το
υκητÞριο τρßτο σετ θα κρßνεται στουò 15 πüντουò με απαραßτητη διαφορÜ δýο 2 πüντων
χωρßò üριο. Ωò εναλλακτικÞ επιλογÞ να εξεταστεß το ενδεχüμενο οι αγþνεò να κρßνονται στα 3
νικηφüρα σετ των 15 πüντων με στταραßτητη διαφορÜ 2 πüντων χωρßò üριο,

Στιò διοργανþσαò υ 16 οι αγþνεò θα κρßνονται στα 2 νικηφüρα σετ των 25 πüνιων με
απαραßτητη διαφορÜ 2 πüντων χωρßò üριο ενþ σε περßτπωση ισοπαλßαò 1 - 1 σετ το
νικητÞριο τρßτο σετ θα κρßνεται στουò º5 πüιπουò με ατταραßτητη διαφορÜ δýο 2 πüντων
χωρßò üριο.

δ. Βαθμολογßα.

Στιò διοργανþσειò υ 14 να μην υπÜρχει επßσημη βαθμολογßα αλλÜ να τηροýνται κÜποια
στοιχεßα για το αρχεßο τηò ΚΟΠΕ. Σε αντßθετη περßτπωση στην πρþτη φÜση να εφαρμοστεß
το περσινü σýστημα βαθμολογßαò ( η υκÞτρια ομÜδα παßρνει 2 πüντουò, η ηττημÝνη 1 κλπ )
ενþ για τιò υπüλοπεò φÜσειò αυτü θα εξαρτηθεß απü τον τρüπο διεξαγωγÞò.

Στιò διοργανþσειò υ 16 θα υπÜρχει επßσημη βαθμολογßα και σιην πρþτη φÜση να
εφαρμοστεß το περσινü σýστημα βαθμολογßαò ( η υκÞτρια ομÜδα παßρνει 2 πüντουò, η

ηττημÝνη 1 κλπ ) ενþ για τιò υπüλοιπεò φÜσειò αυτü θα εξαρτηθεßαπü τον τρüπο δεξαγωγÞò.

ε. Διαιτησßα:

Στιò διοργανþσειò υ 14 που θα διεξÜγονται χωρßò βαθμολογßα καθÞκοντα διαιτητþν θα
εκτελοýν εßτε προπονητÝò / αθλητÝò των ομÜδων εßτε δüκιμοι διαιτητÝò για απüκτηση πεßραò.

Στιò διοργανþσειò υ ß6 θα ορßζονται κανουκÜ διαιτητÝò απü την ΕπιτροπÞ Διαιτησßαò τηò
ΚΟΠΕ με την ανÜλογη αντιμισθßα.
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7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Σε κÜθε αγþνα η ομÜδα αποτελεßται απü τα πιο κÜτω Üτομα τα οποßα και αναγρÜφονται στο Φýλλο
Αγþνα:

α. Απü 'Ι2 το μÝγιστο αθλητÝò μεταξý των οποßων μποροýν να δηλωθοýν μÝχρι και 2 libero.

Στιò διοργανþσειò υ ß4 δεν θα υπÜρχει ελÜχιστοò αριθμüò αθλητþν που θα πρÝπει κÜθε
ομÜδα να παρουσιÜζει σε κÜθε αγþνα, αλλÜ υποχρεωτικÜ üλοι οι αθλητÝò που θα δηλωθοýν
στο Φýλλο Αγþνα πρÝπει να παßρνουν χρüνο συμμετοχÞò στον αγþνα με την ομÜδα που δεν
τηρεß την πρüνοια να τιμωρεßται με χρηματικü πρüστιμο που θα προκαθοριστεß.

Στιò διοργανþσειò υ 16 σε κÜθε αγþνα κÜθε ομÜδα θα πρÝπει το ελÜχιστο να παρουσιÜζει 8
αθλητÝò χωρßò να εßναι υποχρεωτικÞ η συμμετοχÞ üλων στον αγþνα, ενþ ομÜδα που δεν
τηρεß την πρüνοια θα τιμωρεßται με χρηματικü πρüστιμο που θα προκαθοριστεß,

β Απü το προπονητικü προσωπικü που αττοτελεßται απü τον προπονητÞ και μÝχρι δýο ( 2 ) το
μÝγιστο βοηθοýò προπονητÝò ενþ σε περßπτωση που το σωματεßο δεν επθυμεßνα δηλþσει
οποιονδÞποτε των βοηθþν προπονητþν μπορεß να δηλþσει Ýνα υπεýθυνο ομÜδαò ( team
manager ) ο οποßοò θα αναγρÜφεται στο φýλλο αγþνα και θα εßναι στον πÜγκο τηò ομÜδαò.

γ. Απü το ιατρικü προσωπικü που αποτελεßται οπτü τον γιατρü και τον φυσιοθεραπευτÞ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Για να δικαιοýται κÜποιοò να δηλþνεται στα Φýλλα Αγþνων ωò προπονητÞò σε ομÜδα των
ανατπυξιακþνκατηγοριþν(υº8,υº6,υ14,υ12και υ1O)πρÝπει ατταραßτητανακατÝχει
τουλÜχιστον πτυχßο Þ ισüτιμο προσüν προπονητικÞò volley βασικοý - Γ επιπÝδου και να κατÝχει τη
σχετικÞ ταυτüτητα τηò ΚΟΠΕ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Σε κÜθε αγþνα των διοργανþσεων οι αθλητÝò πρÝπει να καταθÝτουν στην γραμματεßα του αγþνα
Ýγκυρα δελτßα ταυτüτηταò τηò ΚΟΠΕ ( εκτüò αν αναφÝρεται διαφορετικÜ στην οικεßα προκÞρυξη ) και
αθλητÞò που δεν παρουσιÜζει Ýγκυρο δελτßο ταυτüτηταò δεν δικαιοýται να αγωνιστεß οýτε και να
αναγραφεß το üνομα του στο φýλλο αγþνα,

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

α. Οι αθλητÝò πρÝπει να κατÝχουν δελτßο υγεßαò που εκδßδεται απü το Ανþτατο Συμβοýλιο
Υγεßαò Αθλητþν ( ΑΣΥΑ ) του ΚΟΑ, το πρωτüτυπο δελτßο υγεßαò πρÝπει να παρουσιÜζεται
στην γραμματεßα του αγþνα πριν απü την ÝναρξÞ του, ενþ αθλητÞò που δεν προσκομßβι
Ýγκυρο δελτßο υγεßαò αιτοκλεßεται του αγþνα, απαγορεýεται η αναγραφÞ του στο φýλλο
αγþνα και πιθανÞ συμμετοχÞ του σε αυτüν εßναι αντικανουκÞ,

β ΜÝχρι την Ýκδοση απü το ΑΣΥΑ του δελτßου υγεßαò αθλητÞ η ΚΟΠΕ θα εκδßδει προσωρινü
δελτßο υγεßαò με το οποßο οι αθλητÝò θα μποροýν να αγωνßζονται μÝχρι την εξασφÜλιση απü
το ΑΣΥΑ του μüνιμου δελτßου υγεßαò τουò. Η Ýκδοση του προσωρνοý δελτßου θα γßνεται üταν
αυτü κατατεθεßστην ΚΟΠΕ συμπληρωμÝνο και υπογραμμÝνο απü γιατρü ο οποßοò βεβαιþνει
üτι ο αθλητÞò μπορεß απü ιατρικÞò πλευρÜò να συμμετÝχα στιò διοργανþσαò τηò ΚΟΠΕ. Η
ΚΟΠΕ θα σφραγßζα και υπογρÜφει το προσωρινü δελτßο υγεßαò με ημερομηνßα Ýναρξηò
ισχýοò του την ημερομηνßα υποβολÞò του και ισχý δýο ( 2 } μηνþν. Η Ýκδοση αυτÞ θα γßνεται
για μßα και μοναδικÞ φορÜ για κÜθε αθλητÞ σε κÜθε αγωνιστικÞ περßοδο χωρßò να επιτρÝπεται
η επÝκταση, ανανÝωση Þ επανÝκδοση του προσωρνοý δελτßου.

8.
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11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

α, Η εγγραφÞ στα σωματεßα τηò ΚΟΠΕ αθλητþν που δεν εßναι πολßτεò τηò ΚυπριακÞò
Δημοκρατßαò επιτρÝπεται,

β ΚÜθε ομÜδα ( αγοριþν Þ κοριτσιþν ) σωματεßου τηò ΚΟΠΕ μπορεß να εγγρÜψει και διατηρεß
στη δýναμη τηò απεριüρισιο αριθμü αθλητþν που δεν εßναι πολßτεò τηò ΚυπριακÞò
Δημοκρατßαò.

Με βÜση την παρ. β η υφιστÜμενη πρüνοια σýμφωνα με την οποßα << κÜθε ομÜδα σωματεßου
μπορεß σε οποιαδÞποτε χρουκÞ σηγμÞ τηò αγωνιστικÞò περιüδου να εγγρÜψει και διατηρεß
στη δýναμη τηò σε κÜθε ηλικιακÞ κατηγορßα μÝχρι και 2 αθλητÝò που δεν εßναι πολßτεò χωρþν
τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò ( πολßτεò τρßτων χωρþν ) νοουμÝνου üτι αυτοß αποδεδειγμÝνα
Ýχουν τουò 6 τελευταßουò μÞνεò μüνιμη και συνεχüμενη διαμονÞ στην Κýπρο »» διαγρÜφεται.

Αυτü θα απλοποιÞσει τιò διαδικασßεò και θα Üρει αχρεßαστουò περιορισμοýò δßνονταò
ευκαιρßεò σε üλα τα παιδιÜ ενþ η υφιστÜμενη πρüνοια στην ουσßα δεν εξυπηρετεß σε τßποτα
απü τη στιγμÞ που Ýχbυν τεθεß αριθμητικοß περιορισμοß στην χρησιμοποßηση μη Κýπριων
αθλητþν.

γ. Η εγγραφÞ των αθλητþν που ηλικιακÜ Ýχουν δικαßωμα συμμετοχÞò στιò ανστττυξιακÝò
διοργανþσεlò τηò περιüδου μπορεßνα γßνεται σε οποιαδÞποτε χρονικÞ στιγμÞ τηò ( ακüμα και
εκτüò των μεταγραφικþν περιüδων ) νοουμÝνου üτι αυτÞ αποτελεß την πρþτη εγγραφÞ του
αθλητÞ.

δ. Η οποιουδÞποτε τýπου μεταγραφÞ ( ελευθÝρα, υποσχετικÞ, εσωτερικÞ, εξωτερικÞ κλπ )
αθλητÞ που ηλικακÜ Ýχει δικαßωμα συμμετοχÞò στιò αναπτυξιακÝò διοργανþσειò τηò
περιüδου πρÝπει υποχρεωτικÜ να γßνεται εντüò των μεταγραφικþν περιüδων.

ε. Μüνιμοι κÜτοικοι Κýπρου των οποßων Ýστω και Ýναò των γονÝων τουò εßναι μüνιμοò κÜτοικοò
και πολßτηò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò, λογßζονται πολßτεò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò
εκτüò αν οι ßδιοι Ýχουν με οποιοδÞποτε τρüπο ( συμμετοχÞ σε ξÝνη ΕθνικÞ ομÜδα κλπ )
επιλÝξει Üλλη υπηκοüτητα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

α, Η χρησιμοποßηση σττü τα σωματεßα τηò ΚΟΠΕ αθλητþν οι οποßοι δεν εßναι πολßτεò τηò
ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò και οι πιθανοß αριθμητικοß περιορισμοß στη συμμετοχÞ των αθλητþν
αυτþν θα ρυθμßζονται με διατÜξειò των Εσωτερικþν Κανονισμþν και Προκηρýξεων.

β. ¸τσι στιò διοργανþσει υ ,t4 üπου ανεξÜρτητα απü το εÜν θα υπÜρχει επßσημη βαθμολογßα η
συμμετοχÞ στον αγþνα üλων των αθλητþν που αναφÝρονται στο φýλλο αγþνα θα εßναι
υποχρεωτικÞ, γßνεται εισÞγηση να μην υπÜρχει κανÝναò αριθμητικüò περιορισμüò ανεξÜρτητα
απü τον αριθμü των αθλητþν που θα αναγρÜφονται στο φýλλο αγþνα.

γ. Στιò διοργανþσειò υ 16 μπορεßνα συνεχιστεß η εφαρμογÞ του ισχýοντοò κανονισμοý δηλαδÞ
σε κÜθε τηò αγþνα η ομÜδα να μπορεß να χρησιμοποιεß μÝχρι και 3 το μÝγιστο αθλητÝò που
εßτε δεν εßναι πολßτεò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò εßτε δεν Ýχουν την 1η εγγραφÞ τουò στην
ΚοΠΕ και Ýχουν πÜρει τη θεμελþδη εκτταßδευσÞ τουò στην Κýπρο ( üπου θεμελιþδηò
εκπαßδευση θεωρεßται η εγγραφÞ του σε σωματεßο τηò ΚΟΠΕ και η συνεχÞò συμμετοχÞ του

για 3 τουλÜχιστον συνεχüμενα χρüνια στιò αναπτυξιακÝò διοργανþσειò τηò ΚΟΠΕ αρχÞò
γενομÝνηò αττü τιò κατηγορßεò υ 14 Þ μικρüτερεò ).

12.
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δ. Τα πιο πÜνω θα εφαρμüζονται ανεξÜρτητα απü τον αριθμü των αθλητþν που θα δηλþνονται
στο φýλλο αγþνα και σωματεßο που παραβαßνει τα πιο πÜνω θα τιμωρεßται με πρüστιμο.

ε. Με βÜση τα πιο πÜνω η υφιστÜμενη πρüνοια σýμφωνα με την οποßα << σε κÜθε αγþνα κÜθε
ομÜδα μπορεß να χρησιμοποιÞσει μÝχρι και 2 αθλητÝò σε κÜθε ηλικιακÞ κατηγορßα οι οποßοι
δεν εßναι πολßτεò χωρþν τηò ΕυρωπαΤκÞò ¸νωσηò ( πολßτεò τρßτων χωρþν ) νοουμÝνου üτι
αυτοß αποδεδειγμÝνα Ýχουν τουò 6 τελευταßουò μÞνεò μüνιμη και συνεχüμενη διαμονÞ στην
Κýπρο »», καταργεßται και η üλη διαδικασßα απλοποιεßται.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα πρωταθλÞματα υ 'Ι4 και υ 16 θα διεξαχθοýν σε δýο φÜσειò με τιò ομÜδεò να τοποθετοýνται στην
πρþτη φÜση σε ομßλουò με βÜση την γεωγραφικÞ τουò προÝλευση ενþ σε περßπτωση που χρειαστεß
μετακßνηση ομÜδων σε Üλλη περιφÝρεια ( πχ για τη δημιουργßα ομßλων με ßσο αριθμü ομÜδων ) οι
ομÜδεò αυτÝò θα επιλεγοýν με βÜση τη δυναμικüτητÜ τουò και την ανÜγκη δημιουργßαò üσο το
δυνατüν πιο ισοδýναμων ομßλων, Οι ομÜδεò υ 14 ανεξÜρτητα απü την βαθμολογßα που Ýχουν
συγκεντρþσει θα ακολουθοýν τιò αντßστοιχεò ομÜδεò υ 16 του σωματεßου και οι αγþνεò των υ 'Ι4 θα
προηγοýνταιτων αγþνων των υ 16.

Στη πρþτη φÜση οι ομÜδεò ανÜ üμιλο θα αγωνιστοýν μεταξý τουò σε δýο γýρουò με τον αγþνα του
πρþτου γýρου να διεξÜγεται στην Ýδρα τηò μιαò ομÜδαò και τον αγþνα του δεýτερου γýρου στην
Ýδρα τηò Üλληò. Το αγωνιστικü πρüγραμμα θα καθοριστεß με βÜση τον πßνακα Berger και η
τοποθÝτηση των ομÜδων στιò θÝσειò του πßνακα για να καθοριστεß η σειρÜ των αγþνων, θα γßνει με
βÜση την συνολικÞ βαθμολογßα που Ýχουν συγκεντρþσει απü τιò συμμετοχÝò τουò στα αντßστοιχα
πρωταθλÞματα υ º5 των 5 τελευταßων περιüδων ( 2010 - 2015 ).

ΠΡΩτΑΘΛΗΜΑ ΑΓοΡΙΩΝ υ 17 ΚΑι υ 15 ΠΕΡιοΔοΥ 2ο14 - 2ο15

Στον πιο κÜτω πßνακα αναγρÜφονται με μαýρουò χαρακτÞρεò οι ομÜδεò που Ýλαβαν μÝροò στη
διοργÜνωση και με κüκκνουò χαρακτÞρεò üσεò ομÜδεò δÞλωσαν αρχικÜ συμμετοχÞ και στη
συνÝχεια αττοσýρθηκαν,

Α/Α Α,οΜιΛοΣ Β,οΜιΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ
1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ,
2 ΑΝοΡΘΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ.
3 Α. Ε. ΚΑΡΑΒΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ Α. Ε. ΚΙΤΙοΝ τΚΑΣ
4 Α. ο. ΔιοΝΥΣοΣ οΜοΝοιΑ Ε. Ν. ΠΑΡΑΛ]ΜΝιοΥ
5 ΠΑΦιΑΚοΣ
6 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ

¸τσι εßχαμε την απαρÜδεκτη κατÜσταση να Ýχουμε üμιλο με 6 ομÜδεò και üμιλο με 2!!!

Αν την περßοδο 2015 - 2016 ενεργοποιηθοýν üλεò οι ομÜδεò θα ισχýσει η περσνÞ κατανομÞ,
διαφορετικÜ θα πρÝπεινα δημιουργÞσουμε ισοδýναμουò ομßλουò πχ

Α/Α Α,οΜ|ΛοΣ Β,οΜιΛοΣ
1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ.
2 ΑΝοΡΘΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ
3 Α, Ε, ιαΡΑΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ.
4 Α. ο. ΔιοΝΥΣοΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ.
5 ΠΑΦιΑΚοΣ Α. Ε. ΚιΤιοΝ τΚΑΣ
6 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ
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Στη δεýτερη φÜση οι 3 πρþτεò ομÜδεò κÜθε ομßλου συγκροτοýν νÝο üμþο και αγωνßζονται σε νÝο
πρωτÜθλημα δýο γýρων για τον πρωταθλητÞ. Ομοßωò και οι υπüλοmεò ομÜδεò που θα αγωνιστοýν
για τιò θÝσειò 7 - 11. Οι ομÜδεò των υ 14 και σε αυτÞ τη φÜση θα ακολουθοýν τιò ομÜδεò υ 16.

Τα πλεονεκτÞματα του τρüπου αυτοý εßναι φανερÜ : Απλοποßηση του τρüπου διεξαγωγÞò, αφαßρεση
των ενδιÜμεσων αγþνων τýπου κυπÝλλου και του πιεστικοý χρονικÜ τρüπου διεξαγωγÞò τουò, ßσοò
περßπου αριθμüò αγþνων ( 20 ) για üλεò τιò ομÜδεò, περßπου ßδιεò μετακινÞσειò, πραγματικü
πρωτÜθλημα με ανÜδειξη πρωταθλÞτριαò τηò καλýτερηò ομÜδαò μετÜ απü αγþνεò εναντßον üλων,

μεγαλýτεροò αριθμüò αγþνων με òιττοτÝλεσμα να μην εßναι αναγκαßα η διεξαγωγÞ προαιρετικþν
διοργανþσεων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚοΡιΤΣιΩΝ υ ,t7 ΚΑι υ ß5 ΠΕΡιοΔοΥ 2014- 2015

Στον πιο κÜτω πßνακα αναγρÜφονται με μαýρουò χαρακτÞρεò οι ομÜδεò που Ýλαβαν μÝροò στη
διοργÜνωση και με κüκκινουò χαρακτÞρεò üσεò ομÜδεò δÞλωσαν αρχικÜ συμμετοχÞ και στη
συνÝχεια σττοσýρθηκαν,

Α/Α Α,οΜι^οΣ Β,οΜιΛοΣ Γ,οΜΙ^οΣ
1 ΠΑΦιΑΚοΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝοΡΘΩΣΗ
2 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΘοlΑΥΓοΡοΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΕΝ. Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣιοΥ Α, Ε. ΚιΤιοΝ Ν. ο, ΛΑΚΑΤΑΜΕιΑΣ
4 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΜΑΡΙ
5 ΑΕΛ ΦοιΝιΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚ^ΙΟΥ
6 ΑΠο^ΛΩΝ Ε. Ν. ΠΑΡΑΛιΜΝιοΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
7 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ
8 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ

Εδþ η κατÜσταση εßναι σαφþò καλýτερη απü την αντßστοιχÞ διοργÜνωση των αγοριþν αλλÜ και πÜλι
εßχαμε ανομοιογενεßò ομßλουò πχ üμιλο με 8 ομÜδεò και üμιλο με 5.

Την περßοδο 2015 - 2016 μποροýμε να δημιουργÞσουμε 4 ομßλουò των 5 ομÜδων πχ

Στη δεýτερη φÜση οι 2 πρþτεò ομÜδεò κÜθε ομßλου συγκροτοýν νÝο üμιλο και αγωνßζονται σε νÝο
πρωτÜθλημα δýο γýρων για τον πρωταθλητÞ. Ομοßωò οι τρßτεò ομÜδεò των ομßλων συγκροτοýν νÝο
üμιλο και αγωνßζονται για τιò θÝσειò 9 - 12, οι τÝταρτεò ομÜδεò για τιò θÝσειò 13 - 16 και οι πÝμπτεò
ομÜδεò για τιò θÝσειò 17 -2ο, Οι ομÜδεò των υ 14 και σε αυτÞ τη φÜση θα ακολουθοýν τιò υ º6.

Και εδþ ισχýουν τα üσα Ýχουν αναφερθεß στην κατηγορßα των αγοριþν : Απλοποßηση του τρüπου
διεξαγωγÞò, αφαßρεση των ενδιÜμεσων αγþνων τýπου κυπÝλλου και του πιεστικοý χρουκÜ τρüπου
διεξαγωγÞò τουò, ßσοò περßπου αριθμüò αγþνων για üλεò τιò ομÜδεò ( 22 ), περßπου ßδΙεò

μετακνÞσειò, πραγματικü πρωτÜθλημα με ανÜδειξη πρωταθλÞτριαò τηò καλýτερηò ομÜδαò μετÜ απü
αγþνεò εναγτßον üλων, μεγαλýτεροò αριθμüò αγþνων με αποτÝλεσμα να μην εßναι αναγκαßα η
διεξαγωγÞ προαι ρετικþν διοργανþσεων

Με αυτοýò τουò τρüπουò διεξαγωγÞò τα πρωταθλÞματα αγοριþν και κοριτσιþν υ 14 καΙ υ 16

μποροýν ýα ξεκινοýν περß τα τÝλη Νοεμβρßου και να ολοκληρþνονται μÝχρι το τÝλοò Μαßου τηò
επüμενηò χρονιÜò.
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Α/Α Α,οΜι^οΣ Β,οΜι^οΣ Γ,οιιßΙΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ
1 ΠΑΦιΑΚοΣ ΑΠο^ΛΩΝ ΑΝοΡΘΩΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
2 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. ΘΟΙΑΥΓΟΡΟΥ
3 ΕΝ. Ν. ΑΓ. ΑΘ. ΕΘΝιΚοΣ Ν. ο. 

^/ΜΕιΑΣ
Α. Ε. Κ|τΙοΝ

4 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜ. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
5 ΑΕΛ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΧιΛ^ΕΑΣ ΦοΙΝιΚΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΠΡοΣΧΕΔΙο ΠΡοΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓοΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚοΡΙΤΣΙΩΝ υ ß8 2015 - 2016

1. ' ΣΥΜΜΕΤοΧΗ

Η συμμετοχÞ στιò διοργανþσειò εßναι υποχρεωτικÞ και κÜθε σωματεßο μπορεß να λÜβεΙ μÝροò σε
κÜθε διοργÜνωση μßα ομÜδα του.

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣΑΓΩΝΕΣ

α. Η προσÝλευση σε üλουò τουò αγþνεò τηò διοργÜνωσηò εßναι υποχρεωτικÞ.

β Σε περßπτωση που ομÜδα αδικαιολüγητα δεν προσÝλθει να αγωνιστεß σε αγþνα που Ýχει

οριστεß Þ αποχωρÞσει απü αγþνα πριν την κανονικÞ λÞξη του παραπÝμπετα στην ΔΙκαστικÞ

ΕπιτροπÞ τηò ΚοΠΕ η οποßα υποχρεωτικÜ επιβÜλλει τιò πιο κÜτω ποινÝò.

@θλημαδlκαloýταlμßαòμηπρoσÝλευσηòνooυμÝvoυüτtÝxεl
Ýγκαιρα ειδοποιÞσει τηý ΚοΠΕ και σε τÝτοια περßπτωση η ομÜδα δεν θα ÝχεΙ καμßα
επßπτωση.

Ωò Ýγκαιρη ειδοποßηση λογßζετα! η γραπτÞ και με επßσημο επιστολüχαρτο του
σþματεßου'ειδοποßηση τηò ΚΟΠΕ τουλÜχιòπον 24 þρεò πριν την ορισθεßσα þρα
Ýναρξηò του αγþνα.

περßπτωση òτττοßþρÞσηò ομÜδαò απü αγþνα πριν την κανονικÞ λÞξη του, αποκλεισμüò
απü τηγ συνÝχεια του πρωταθλÞματοò και κατÜταξη στην τελευταßα του θÝση, μηδενΙσμüò
σε üλουò του| αγþνεò του πρωταθλÞματοò, καταβολÞ των εξüδων διαιτησßαò του αγþνα
και χρηματικü πρüστιμο € 250,00.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Δικαßωμα συμμετοχÞò στο πρωτÜθλημα υ 18 Ýχουν αθλητÝò και αθλÞτριεò που γεννÞθηκαν απü
01.o1.i99s και μετÜ νbουμÝνüυ üτιεßναι κÜτοχοι Ýγκυρου δελτßου ταυτüτηταò τηò ΚΟΠΕ.

τηγ αγωγιστικÞ περßοδο 20,Ι5 - 2ο16 στο πρωτÜθλημα κÜθε ομÜδα σε κÜθε αγþνα τηò θα μπορεß
να χρησßμοποιεß μÝχρι και 2 αθλητÝò Þ αθλÞτριεò που γεννÞθηκαν απü 01.01.1997 και μετÜ.

προτεßνεται επßσηò ο αριθμητικüò περιορισμüò των αθλητþν μικρüτερηò ηλικßαò που θα μποροýν να

συμμετÝχουν με αυτÝò τιò ομÜδεò

4. ΕΝΑΡΞΗ -ΛΗ=Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

τα πρωταθλÞματα υ 18 θα αρχßσουν τÝλη Σεπτεμβρßου Þ αρχÝò Οκτωβρßου 20'Ι5 ΚαΙ θα

ολοκληρþνονται περßτα τÝλη Μαρτßου 2016.

5. ΗΜΕΡΕΣ Δ!ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στηγ πρþτη τουò φÜση κýρια μÝρα διεξαγωγÞò των πρωταθλημÜτων θα εßναΙ το ΣÜββατο χωρßò να

σποκλεßεται οποιαüηπüτε ÜλλÞ μÝρα ενþ οι αγþνεò τηò δεýτερηò φÜσηò θα διεξαχθοýν σε μÝρεò
που θα καθοριστοýν αργüτερα.
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6. τΕΧΝιΚοι οΡοι

α. ¾ψοò φιλÝ - δικτýου :

1, ΠρωτÜθλημα αγοριþν υ 'Ι8
2, ΠρωτÜθλημα κοριτσιþν υ 18

: 2.431ι,
: 2.241l.

7.

β ΜπÜλεò:

Στα πρωταθλÞματα θα χρησιμοποιοýνται μπÜλεò MIKASA ΜνΑ 200

γ. Σετ - πüντοι :

Οι αγþνεò θα κρßνονται στα 3 νικηφüρα σετ των 25 πüντων με απαραßτητη διαφορÜ 2
πüντων χωρßò üριο ενþ σε περßπτωση ισοπαλßαò2 - 2 σετ το νικητÞριο τρßτο σετ θα κρßνεται
στουò 15 πüντουò με απαραßτητη διαφορÜ δýο 2 πüντων χωρßò üριο.

δ. Βαθμολογßα:

ΤουλÜχιστον στην πρþτη φÜση των διοργανþσεων θα ισχýει περσινü σýστημα βαθμολογßαò:

1. Η βαθμολογικÞ κατÜταξη των ομÜδων καθορßζεται απü τουò πüντουò που κÝρδισαν
με βÜση τουò κερδισμÝνουò καιχαμÝνουò αγþνεò που Ýδωσαν.

2. Σε κÜθε αγþνα οι ομÜδεò κερδßζουν πüντουò σýμφωνα με τα πιο κÜτω
. Ο υκητÞò αγþνα με 3 : 0 Þ 3 : 1 κερδßζει 3 πüντουò
. Ο νικητÞò αγþνα με 3 : 2 κερδßβι 2 πüντουò
. Ο ηττημÝνοò αγþνα με 3 : 2 κερδßζει 'Ι πüντο
. Ο ηττημÝνοò αγþνα με 3 : 0 Þ 3 : 1 δεν κερδßζει πüντο ( 0 πüντοι ) κλπ

ε. Διαιτησßα:

Τουò αγþνεò θα δαιτητεýουν διαιτητÝò που θα ορßζονται οrττü την ΕπιτροπÞ Διαιτησßαò τηò
ΚΟΠΕ με την ανÜλογη αντιμισθßα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Σε κÜθε αγþνα η ομÜδα αποτελεßται απü τα πιο κÜτω Üτομα τα οποßα και αναγρÜφονται στο Φýλλο
Αγþνα:

α. Απü 12 το μÝγιστο αθλητÝò μεταξý των οποßων μποροýν να δηλωθοýν μÝχρι και 2 libero.

Στιò διοργανþσειò υ ,t8 σε κÜθε αγþνα κÜθε ομÜδα θα πρÝπει το ελÜχιστο να παρουσιÜζει θ

Þ 10 αθλητÝò χωρßò να εßναι υποχρεωτικÞ η συμμετοχÞ üλων στον αγþνα, ενþ ομÜδα που
δεν τηρεß την πρüνοια θα τιμωρεßτα με χβηματικü πρüστιμο που θα προκαθοριστεß.

Απü το προπονητικü προσωπικü που αποτελεßται απü τον προπονητÞ και μÝχρι δýο ( 2 ) το
μÝγιστο βοηθοýò προπονητÝò ενþ σε περßπτωση που το σωματεßο δεν επιθυμεß να δηλþσει
οποιονδÞποτε των βοηθþν προπονητþν μπορεß να δηλþσει Ýνα υπεýθυνο ομÜδαò ( team
manager ) ο οποßοò θα αναγρÜφεται στο φýλλο αγþνα και θα εßναι στον πÜγκο τηò ομÜδαò,

Απü το ιατρικü προσωπικü που αττοτελεßται arrü τον γιατρü και τον φυσιοθεραπευτÞ,

β

γ.
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ß0.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Για να δικαιοýται κÜποιοò να δηλþνεται στα Φýλλα Αγþνων ωò προπονητÞò σε ομÜδα των
αναπτυξιακþνκατηγοριþν(υ18,υ't6,υº4,υl2και υ1O)πρÝπει ατταραßτητανακατÝχει
τουλÜχιστον πτυχßο Þ ισüτιμο προσüν προπονητικÞò volley βασικοý - Γ επιπÝδου και να κατÝχει τη
σχετικÞ ταυτüτητα τηò ΚΟΠΕ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Σε κÜθε αγþνα των διοργανþσεων οι αθλητÝò πρÝπει να καταθÝτουν στην γραμματεßα του αγþνα
Ýγκυρα δελτßα ταυτüτηταò τηò ΚΟΠΕ ( εκτüò αν αναφÝρεται διαφορετικÜ στην οικεßα προκÞρυξη ) και

αθλητÞò που δεν παρουσιÜζει Ýγκυρο δελτßο ταυτüτηταò δεν δικαιοýτα να αγωνιστεß οýτε και να
αναγραφεß το üνομα του στο φýλλο αγþνα.

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

α. οι αθλητÝò πρÝπει να κατÝχουν δελτßο υγεßαò που εκδßδεται αττü το Ανþτατο Συμβοýλιο
γγεßαò Αθλητþν ( ΑΣΥΑ ) του ΚΟΑ, το πρωτüτυπο δελτßο υγεßαò πρÝπει να παρουσιÜζεται
στην γραμματεßα του αγþνα πριν απü την ÝναρξÞ του, ενþ αθλητÞò που δεν προσκομßζεΙ
Ýγκυρο δελτßο υγεßαò òτττοκλεßεται του αγþνα, ατταγορεýεται η αναγραφÞ του στο φýλλο
αγþνα κα πιθανÞ συμμετοχÞ του σε αυτüν εßναι αντικανουκÞ.

β ΜÝχρι την Ýκδοση απü το ΑΣΥΑ του δελτßου υγεßαò αθλητÞ η ΚΟΠΕ θα εκδßδει προσωρινü
δελτßο υγεßαò με το οποßο οι αθλητÝò θα μποροýν να αγωνßζονται μÝχρι την εξασφÜλιση απü
το ΑΣΥΑ του μüνιμου δελτßου υγεßαò τουò. Η Ýκδοση του προσωρινοý δελτßου θα γßνεται üταν
αυτü κατατεθεß στην ΚοΠΕ συμτπληρωμÝνο και υπογραμμÝνο αττü γιατρü ο οποßοò βεβαιþνει
üτι ο αθλητÞò μπορεß απü ιατρικÞò πλευρÜò να συμμετÝχε1 στιò διοργανþσαò τηò ΚΟΠΕ. Η

ΚοΠΕ θα σφραγßζει και υπογρÜφει το προσωρινü δελτßο υγεßαò με ημερομηνßα Ýναρξηò
ισχýοò του την ημερομηνßα υποβολÞò του και ισχý δýο ( 2 ) μηνþν. Η Ýκδοση αυτÞ θα γßνεταΙ

για μßα και μοναδικÞ φορÜ για κÜθε αθλητÞ σε κÜθε αγωνιστικÞ περßοδο χωρßò να επιτρÝπεται

η επÝκταση, ανανÝωση Þ επανÝκδοση του προσωρινοý δελτßου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

α. Η εγγραφÞ στα σωματεßα τηò ΚΟΠΕ αθλητþν που δεν εßνα πολßτεò τηò ΚυπριακÞò
Δη μοκρατßαò επιτρÝπεται.

β ΚÜθε ομÜδα ( αγοριþν Þ κοριτσþν ) σωματεßου τηò ΚΟΠΕ μπορεß να εγγρÜψει και διατηρεß
στη δýναμη τηò απεριüριστο αριθμü αθλητþν που δεν εßναι πολßτεò τηò ΚυπριακÞò
Δημοκρατßαò.

Με βÜση την παρ. β η υφιστÜμενη πρüνοια σýμφωνα με την οποßα «< κÜθε ομÜδα σωματεßου

μπορεß σε οποιαδÞποτε χρονικÞ στιγμÞ τηò αγωνιστικÞò περιüδου να εγγρÜψει και διατηρεß
στη δýναμη τηò σε κÜθε ηλικιακÞ κατηγορßα μÝχρι και 2 αθλητÝò που δεν εßναι πολßτεò χωρþν
τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò ( πολßτεò τρßτων χωρþν ) νοουμÝνου üπ αυτοß αποδεδειγμÝνα
Ýχουν τουò 6 τελευταßουò μÞνεò μüνιμη και συνεχüμενη διαμονÞ στην Κýπρο » διαγρÜφεται.

Αυτü θα απλοποιÞσει τιò διαδικασßεò και θα Üρει αχρεßαστουò περιορισμοýò δßνονταò
ευκαιρßεò σε üλα τα παιδιÜ ενþ η υφιστÜμενη πρüνοια στην ουσßα δεν εξυπηρετεß σε τßποτα
απü τη στγμÞ που Ýχουν τεθεß αριθμητικοß περιορισμοß στην χρησιμοποßηση μη ΚýπρΙων
αθλητþν.

11,
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12.

γ. Η εγγραφÞ των αθλητþν που ηλικιακÜ Ýχουν δικαßωμα συμμετοχÞò στιò ανιττττυξιακÝò
διοργανþσειò τηò περιüδου μπορεß να γßνεται σε οποιαδÞποτε χρονικÞ στγμÞ τηò ( ακüμα καΙ

εκτüò των μεταγραφικþν περιüδων ) νοουμÝνου üτι αυτÞ αποτελεß την πρþτη εγγραφÞ του

αθλητÞ.

δ. Η οποιουδÞποτε τýπου μεταγραφÞ ( ελευθÝρα, υποσχετικÞ, εσωτερικÞ, εξωτερικÞ κλπ )

αθλητÞ που ηλικακÜ Ýχει δικαßωμα συμμετοχÞò στιò αναπτυξιακÝò διοργανþσειò τηò
περιüδου πρÝπει υποχρεωτικÜ να γßνεται εντüò των μεταγραφικþν περιüδων.

ε. Μüυμοι κÜτοικοι Κýπρου των οποßων Ýστω και Ýναò των γονÝων τουò εßναι μüνιμοò κÜτοικοò
και πολßτηò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò, λογßζονται πολßτεò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò
εκτüò αν οι ßδιοι Ýχουν με οποιοδÞποτε τρüπο ( συμμετοχÞ σε ξÝνη ΕθνικÞ ομÜδα κλπ )

επιλÝξει Üλλη υπηκοüτητα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑ! ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡ!ΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

α. Η χρησιμοποßηση ατü τα σωματεßα τηò ΚΟΠΕ αθλητþν οι οποßοι δεν εßναι πολßτεò τηò

ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò και οι πιθανοß αριθμητικοßπεριορlσμοß στη συμμετοχÞ των αθλητþν
αυτþν θα ρυθμßζονται με διατÜξειò των Εσωτερικþν Κανονισμþν και Προκηρýξεων.

β. ¸τσι στιò διοργανþσει υ 14 üπου ανεξÜρτητα απü το εÜν θα υπÜρχει επßσημη βαθμολογßα η
συμμετοχη στüν αγþνα üλων των αθλητþν που αναφÝρονται στο φýλλο αγþνα θα εßναΙ

υποχρεþτßκÞ, γßνετÜι εισÞγηση να μην υπÜρχει κανÝναò αριθμητικüò περιορισμüò ανεξÜρτητα
απü τον αριθμü των αθλητþν που θα αναγρÜφονται στο φýλλο αγþνα.

γ. Στιò διοργανþσειò υ 16 μπορεßνα συνεχιστεß η εφαρμογÞ του ισχýοντοò κcνονισμοý δηλαδÞ
σε Καeε τηò αγþýα η ομÜδα να μπορεß να χρησιμοποιεß μÝχρι και 3 το μÝγιστο αθλητÝò που
εßτε δεν εßνÜι πολßτεò τηò ΚυπριακÞò Δημοκρατßαò εßτε δεν Ýχουν την 1η εγγραφÞ τουò στην

κοΠΕ και Ýχουν πÜρει τη θεμελιþδη εκπαßδευσÞ τουò στην Κýπρο ( üπου θεμελΙþδηò
εκπαßδευση θεωρεßται η εγγραφÞ του σε σωματεßο τηò ΚΟΠΕ και η συνεχÞò συμψlοχÞ του

για 3 τουλÜχιστüν συνεχüμενα χρüνια στιò αναιττυξηκÝò διοργανþσειò τηò ΚΟΠΕ αρχÞò

γενομÝνηò ατü τιò κατηγορßεò υ 14 Þ μικρüτερεò ).

δ. τα πιο πÜνω θα εφαρμüζονται ανεξÜρτητα απü τον αριθμü των αθλητþν που θα δηλþνονταΙ

στο φýλλο αγþνα και σωματεßο που παραβαßνει τα πιο πÜνω θα τιμωρεßται με πρüστιμο.

ε. Με βÜση τα πιο πÜνω η υφιστÜμενη πρüνοια σýμφωνα με την οποßα « σε κÜθε αγþνα κÜθε

ομÜδα μπορεß να χρηαμοποιÞσει μÝχρι και 2 αθλητÝò σε κÜθε ηλικιακÞ κατηγορßα οΙ οποßοΙ
δεν εßνÜι πüλßτεò χωρþν τηò ΕυρωπαΤκÞò ¸νωσηò ( πολßτεò τρßτων χωρþν ) νοουμÝνου üτΙ

αυτοß ατοδεδειγμÝνα Ýχουν τουò 6 τελευταßουò μÞνεò μüνιμη και συνεχüμενη διαμονÞ στην

Κýπρο »», καταργεßται και η üλη διαδικασßα απλοποιεßται.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

τα πρωταθλÞματα υ 18 θα διεξαχθοýν σε δýο φÜσειò με τιò ομÜδεò να τοποθετοýνται στην πρþτη

φÜση σε ομßλουò εßτε με βÜση την γεωγραφικÞ τουò προÝλευση ( σε περßτπωση που χρεΙαστεß

μετακßνηση'ομÜδων σε Üλλη περιφÝρεια για τη δημιουργßα ομßλων με ßσο αριθμü ομÜδων, οΙ ομÜδεò
αυτÝò θÜ επιλεγοýν με βÜση τη δυναμικüτητÜ τουò και την ανÜγκη δημιουργßαò üσο το δυνατüν πΙο
ισοδýναμων ομßλων ) εßτε με βÜση το σýστημα serpentine και ανÜλογα με την συνολΙκÞ βαθμολογßα
που Ýχουν συγκεντρþσει απü τιò συμμετοχÝò τουò στα αντßστοιχα πρωταθλÞματα των 5 τελευταßων
περιüδων ( 2010 - 2015 ),

13.
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Στη πρþτη φÜση οι ομÜδεò ανÜ üμιλο θα αγωνιστοýν μεταξý τουò σε δýο γýρουò με τον αγþνα του
πρþτου γýρου να διεξÜγεται στην Ýδρα τηò μιαò ομÜδαò και τον αγþνα του δεýτερου γýρου στην

' Ýδρα τηò Üλληò. Το αγωνιστικü πρüγραμμα θα καθοριστεß με βÜση τον πßνακα Berger και η
τοποθÝτηση των ομÜδων στιò θÝσειò του πßνακα για να καθοριστεß η σειρÜ των αγþνων, θα γßνει με
βÜση την συνολικÞ βαθμολογßα που Ýχουν συγκεντρþσει απü τιò συμμετοχÝò τουò στα αντßστοιχα
πρωταθλÞματα υ 1θ των 5 τελευταßων περιüδων ( 2010 - 2015 ).

ΠΡΩτΑΘ^ΗΜΑ ΑΓοΡιΩΝ υ 18 ΠΕΡιοΔοΥ 20,ι4 - 20ß5

Στον πιο κÜτω πßνακα αναγρÜφονται οι ομÜδεò που Ýλαβαν μÝροò στη διοργÜνωση 2Ο14 - 2015.

Α/Α Α,οΜι^οΣ Β,οΜι^οΣ Γ,οΜι^οΣ
1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ.
2 ΑΝοΡΘΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ.
3 Α. Ε. ΚΑΡΑΒΑ ΑΠοΕΛ Α. Ε. ΚιτιοΝ 

^/ΚΑΣ4 Α. ο. ΔιοΝΥΣοΣ οΜοΝοΙΑ Ε. Ν. ΠΑΡΑΛιΜΝιοΥ
5 πΑΦ¶ΚοΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ

Την περßοδο 2015 - 2016 εßτε με γεωγραφικÞ τοποθÝτηση εßτε με τοποθÝτηση με βÜση το σýστημα
serpentine μποροýμε να δημιουργÞσουμε 4 ομßλουò üπωò πιο κÜτω

Στη δεýτερη φÜση οι 2 πρþτεò ομÜδεò κÜθε ομßλου συγκροτοýν νÝο üμΛο και αγωνßζονται σε νÝο
πρωτÜθλημα δýο γýρων για τον πρωταθλητÞ. Ομοßωò και οι υπüλοπεò ομÜδεò που θα αγωνιστοýν

για τιò θÝσειò θ -'Ι4.

Τα πλεονεκτÞματα του τρüπου αυτοý εßναι φανερÜ : Απλοποßηση του τρüπου διεξαγωγÞò, αφαßρεση
των ενδιÜμεσων αγþνων τýπου κυπÝλλου και του πιεστικοý χρονικÜ τρüπου δεξαγωγÞò τουò, ßσοò
περßπου αριθμüò αγþνων ( 20 ) για üλεò τιò ομÜδεò, περßπου ßδιεò μετακινÞσειò, πραγματικü
πρωτÜθλημα με ανÜδειξη πρωταθλÞτριαò τηò καλýτερηò ομÜδαò μετÜ σπü αγþνεò εναντßον üλων,

μεγαλýτεροò αριθμüò αγþνων με αποτÝλεσμα να μην εßναι αναγκαßα η διεξαγωγÞ προαιρετικþν
διοργανþσεων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚοΡιΤΣΙΩΝ υ {8 ΠΕΡιοΔοΥ 20ß4 - 2015

Στον πιο κÜτω πßνακα αναγρÜφονται οι ομÜδεò που Ýλαβαν μÝροò στη διοργÜνωση 2Ο14 -2015.

Α/Α Α,οΜιΛοΣ Β,οΜιΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ
1 Α. ο. ΔΙοΝΥΣοΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΘΝιΚοΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ.
2 ΠΑΦΙΑΚοΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
3 ΑΝοΡΘΩΣΗ Α. Ε. ΚιΤιοΝ ΑΠοΕΛ Ε, Ν. Π,

4 Α. Ε, ΚΑΡΑΒΑ οΜοΝοιΑ

Α/Α Α,οΜιΛοΣ Β,οΜιΛοΣ Γ,οΜΙΛοΣ
1 ΠΑΦΙΑΚοΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝοΡΘΩΣΗ
2 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΕΝ. Ν, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣιοΥ Α. Ε. ΚΙΤιοΝ Ν. ο. ΛΑΚΑΤΑΜΕιΑΣ
4 ΑΕΛ ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΜΑΡΙ
5 ΑΠοΛΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ 

^ΑΤΣΙΩΝ6 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ.
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¼πωò κα στην κατηγορßα των αγοριþν
τοποθÝτηση εßτε με τοποθÝτηση με βÜση
ομßλουò üπωò πο κÜτω

και εδþ την περßοδο 2015 - 2016 εßτε με γεωγραφικÞ
το σýστημα serpentine μποροýμε να δημιουργÞσουμε 4

Α/Α Α,οΜιΛοΣ Β,οΜιΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ Γ,οΜιΛοΣ
1 ΠΑΦιΑΚοΣ ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝοΡΘΩΣΗ
2 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΕΘΝιΚοΣ ΘΟΙΑΥΓΟΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.

3 ΕΝ. Ν. ΑΓ. ΑΘ. ΑΠοΛΛΩΝ Α. Ε. ΚιΤιοΝ Ν. ο. Λ/ΜΕιΑΣ
4 ΑΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜ.

Στη δεýτερη φÜση οι 2 πρþτεò ομÜδεò κÜθε ομßλου συγκροτοýν νÝο üμιλο και αγωνßζονται σε νÝο
πρωτÜθλημα δýο γýρων γ|α τον πρωταθλητÞ. Ομοßωò οι τρßτεò ομÜδεò των ομßλων συγκροτοýν νÝο
üμιλο και αγωνßζονται για τιò θÝσειò 9 - 12 και οι τÝταρτεò ομÜδεò για τιò θÝσειò 13 - 1 5.

Και εδþ ισχýουν τα üσα Ýχουν αναφερθεß στην κατηγορßα των αγοριþν : Απλοποßηση του τρüπου
διεξαγωγÞò, αφαßρεση των ενδιÜμεσων αγþνων τýπου κυπÝλλου και του πιεστικοý χρονικÜ τρüπου
διεξαγωγÞò τουò, ßσοò περßπου αριθμüò αγþνων για üλεò τιò ομÜδεò ( 20 ), περßπου ßδΙεò

μετακßνÞσεßò, πραγματικü πρωτÜθλημα με ανÜδειξη πρωταθλÞτριαò τηò καλýτερηò ομÜδαò μετÜ απü
αγþνεò εναντßον üλων, μεγαλýτεροò αριθμüò αγþνων με αττοτÝλεσμα να μην εßναι αναγκαßα η
δεξαγωγÞ προαιρετι κþν διοργανþσεων

Με αυτü τον τρüπο δεξαγωγÞò τα πρωταθλÞματα αγοριþν και κοριτσιþν υ 18 μποροýν να ξεκνοýν
περßτα τÝλη Σεπτεμβρßου και να ολοκληρþνονται μÝχριτο τÝλοò Μαρτßου τηò επüμενηò χρονιÜò.
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