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VOLLEYBALL JUNIOR 2016
Όροι διεξαγωγής Τουρνουά
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
• Τα τουρνουά JUNIOR θα διεξαχθούν από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου
2016
• ∆ικαίωµα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί
από 1.1.2003 έως 31.12.2005
• Τα Τουρνουά JUNIOR διεξάγονται με μορφή Τουρνουά και όχι
Πρωταθλημάτων (με βαθμολογία νικών, ηττών κ.ο.κ.). Υπάρχει μόνο
νικητής αγώνα και όχι «Πρωταθλητής»
• Τα σωματεία θα µπορούν να συμμετέχουν µε δύο ή και τρεις
διαφορετικές οµάδες.
• Το κάθε αγόρι/κορίτσι θα αγωνίζεται σε µία µόνο οµάδα. Απαγορεύεται
η μετακίνηση του αθλητή/αθλήτριας από την µία οµάδα στην άλλη.
• Ως προσέλευση οµάδας στον αγώνα θεωρείται η παρουσίαση στον
αγωνιστικό χώρο, µε αθλητική περιβολή το λιγότερο τεσσάρων (4)
αγοριών ή κοριτσιών
• Ομάδες που παρουσιάζουν περισσότερους από τέσσερις (4) αθλητές (και
έως οκτώ (8) το ανώτερο), πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε αγόρι/κορίτσι
ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (1) Σετ. Η χρησιμοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται
στα ΤΡΙΑ (3) ΠΡΩΤΑ ΣΕΤ. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή ΠΡΙΝ την
έναρξη κάθε σετ και τελικά πριν την έναρξη του 3ου σετ. Πριν αρχίσει
το 3ο σετ, ο 1ος Διαιτητής πρέπει να ενημερώνει τους προπονητές για

τους αθλητές/αθλήτριες που δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι εκείνη την
στιγμή και οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν
ΓΗΠΕΔΑ - ΜΠΑΛΕΣ
• ∆ιαστάσεις γηπέδου: 6 µ. Χ 6 µ. Το κάθε γήπεδο (συνολικά 6 μ. πλάτος Χ
12 μ. μήκος)
• Το γήπεδο κατασκευάζεται στον αγωνιστικό χώρο του βόλεϊ µε απλή
χαρτοταινία, είτε από την πλευρά του Α’ ∆ιαιτητή είτε από την πλευρά
του Β’ ∆ιαιτητή
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• Ύψος φιλέ: 2,10 µ. (+ 3 εκ.)
• Μπάλες: Βάρος 210 έως 230 γρ. Οι τύποι από μπάλες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι:
GALA
VOLLEYBALL 10
(BV5551 ή BV56561)

MIKASA

MOLTEN

SYV5

V5M1500

WILSON
SUPER SOFT
PLAY

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
• ∆ιάρκεια αγώνα: 3 νικηφόρα σετ των 21 πόντων (µε διαφορά
τουλάχιστον 2 πόντους). Σε περίπτωση 2-2 σετ διεξάγεται 5o σετ στους 15
πόντους (µε διαφορά τουλάχιστον 2 πόντους)
• Κάθε ομάδα μπορεί να ζητήσει δυο (2) time out σε κάθε σετ
• Ισχύουν οι κανονισμοί αλλαγών (ο ίδιος αθλητής αντικαθιστά αυτόν που
άλλαξε), αλλά με σύνολο αλλαγών τις τέσσερις (4)
• Δεν επιτρέπεται συμμετοχή αθλητή σαν Libero
• Δεν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών µε άλµα (jumb σέρβις, jump float
σέρβις). Σε αντίθετη περίπτωση η οµάδα χάνει τον πόντο
• Δεν λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη γραμμή των 3 μ. (ή δεν
τοποθετείται γραμμή των 3 μ. )
• Οι αγώνες διεξάγονται με έναν ή δυο διαιτητές.
• Οι αγώνες µπορούν να διεξάγονται και µε διαιτητές που ανήκουν στην
Ειδική Κατηγορία Διαιτητών
•

Στους διαιτητές των αγώνων δεν καταβάλλεται αµοιβή. Οι διαιτητές
δικαιούνται έξοδα κίνησης ή οδοιπορικά, τα οποία µπορούν να
αποφασίζονται ελεύθερα µε συµφωνία της διοργανώτριας Ένωσης/ΤΕ µε
τον αντίστοιχο ΣΥ∆ΠΕ, τα οποία βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και
καταβάλλονται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, πριν από την
έναρξη του αγώνα.
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