
                   

  ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH VOLLEYBALL 2023 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Για τους φορείς που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν μία επίσημη 
διοργάνωση Beach Volley για το 2023, οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι οι 
εξής: 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Οι διεθνείς διοργανώσεις ανατίθενται στην χώρα από τους διεθνείς φορείς 
του αθλήματος (Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία) μετά από αίτημα 
που γίνεται εμπρόθεσμα και με συγκεκριμένη διαδικασία. Ελάχιστο 
διάστημα κατάθεσης αιτήματος είναι 6 μήνες πριν την ημερομηνία της 
διοργάνωσης.  

Η μικρότερη κατηγορία διεθνών διοργανώσεων (τουρνουά 1 αστέρος) έχει 
χρηματικά έπαθλα κατ’ ελάχιστον €10.000 για 2 φύλα, ή €5.000 για 1 φύλο. 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες στη 
τοποθεσία που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση):  

 €25.000 - €30.000 για τουρνουά ενός φύλου 

 €40.000 - €50.000 για τουρνουά δύο φύλων 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν το ειδικό έντυπο «Προδιαγραφές 
Ανάληψης Διεθνούς Διοργάνωσης 2023» για περισσότερες πληροφορίες. 

Για τις διεθνείς διοργανώσεις ο φορέας ανάληψης θα πρέπει να καλύψει το 
σύνολο του οργανωτικού κόστους και του διατίθεται το σύνολο του 
marketing και των ενδεχόμενων εσόδων. 

Η ΕΟΠΕ παρέχει στον φορέα την σχετική τεχνογνωσία μέσω των 
συνεργατών της και  συμμετέχει με τον θεσμικό της ρόλο όπως 
προβλέπεται από τις προδιαγραφές της κατηγορίας.   
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ MASTERS & FINAL (4* & 5*) 

Είναι οι μεγαλύτερες και πιο προβεβλημένες διοργανώσεις του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος, καθώς περιλαμβάνονται στο τηλεοπτικό συμβόλαιο που 
εξασφαλίζει η ΕΟΠΕ (για Πανελλήνια μετάδοση) και έχουν κεντρικές 
χορηγίες και κεντρικό marketing concept. Έχουν επίσης τον μεγαλύτερο 
συντελεστή στην Πανελλήνια Βαθμολογία.   

Οι διοργανώσεις αυτές είναι συνδιοργανώσεις της ΕΟΠΕ με τον τοπικό 
φορέα ανάληψης (Δήμος, Περιφέρεια κλπ) και έχουν τις πιο απαιτητικές 
προδιαγραφές και απαιτούν πλήρη φιλοξενία, χρηματικό παράβολο, άρτιες 
εγκαταστάσεις και κάλυψη οργανωτικών εξόδων. 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες στη 
τοποθεσία που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση): 

€25.000 - €40.000 για τα MASTERS 
€35.000-€45.000 για τον ΤΕΛΙΚΟ  

Έναντι αυτών ο Συνδιοργανωτής δικαιούται το 50% του Marketing της 
διοργάνωσης που από την εκμετάλλευση του μπορεί να καλύψει μέρος ή το 
σύνολο των εξόδων του.  

Η Ομοσπονδία εξασφαλίζει το τηλεοπτικό συμβόλαιο και εκτεταμένο 
πλάνο προβολής της διοργάνωσης στα Πανελλήνια Media. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ OPEN (από 1* έως 3*) 

Είναι οι υπόλοιπες διοργανώσεις που προσμετρούνται στην Πανελλήνια 
Βαθμολογία, και έχουν συντελεστή ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες και 
τα χρηματικά έπαθλα. Μπορεί να τις διοργανώσει οποιοσδήποτε φορέας, 
ιδιωτικός ή τοπική αυτοδιοίκηση. Οι φιλοξενίες των ομάδων δεν είναι 
υποχρεωτικές, αλλά όπως και οι υπόλοιπες συνθήκες αξιολογούνται για τον 
καθορισμό του συντελεστή του τουρνουά στην βαθμολογία.   

Εδώ το marketing το αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο φορέας για να καλύψει τα 
έξοδα του, αλλά καλύπτει και το σύνολο των οργανωτικών εξόδων.      

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 
€10.000 - €15.000 για OPEN τριών αστέρων  (***) 
€5.000 - €10.000 για OPEN δύο αστέρων (**) 
€1.000 - €5.000 για OPEN ενός αστέρος (*) 
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ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ JUNIORS 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ (JUNIORS FINAL) ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ17, Κ19, Κ22 

Είναι τα τουρνουά που αναδεικνύουν τους πρωταθλητές Ελλάδος σε 
διάφορες ηλικιακές κατηγορίες και διοργανώνονται από την ΕΟΠΕ σε 
συνεργασία με τοπικό Συνδιοργανωτή (συνήθως φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Σωματεία ή Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές).  

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν πλήρη φιλοξενία των ομάδων, κάλυψη 
οργανωτικών εξόδων και κατάθεση χρηματικού παραβόλου προς την 
ΕΟΠΕ. 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες στη 
τοποθεσία που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση): 

€7.000 - €10.000 για την κάθε διοργάνωση JUNIORS FINAL 

Έναντι αυτών ο Συνδιοργανωτής δικαιούται το 50% του Marketing της 
διοργάνωσης που από την εκμετάλλευση του μπορεί να καλύψει μέρος ή το 
σύνολο των εξόδων του.  

Η Ομοσπονδία εξασφαλίζει εκτεταμένο πλάνο προβολής της διοργάνωσης.  

 

 JUNIORS OPEN 

Είναι οι υπόλοιπες διοργανώσεις που προσμετρούνται στην Πανελλήνια 
Βαθμολογία JUNIORS, και έχουν συντελεστή ανάλογα με τις επιμέρους 
συνθήκες. Μπορεί να τις διοργανώσει οποιοσδήποτε φορέας, ιδιωτικός ή 
τοπική αυτοδιοίκηση. Οι φιλοξενίες των ομάδων δεν είναι υποχρεωτικές, 
αλλά όπως και οι υπόλοιπες συνθήκες αξιολογούνται για τον καθορισμό 
του συντελεστή του τουρνουά στην βαθμολογία.   

Εδώ το marketing το αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο φορέας για να καλύψει τα 
έξοδα του, αλλά καλύπτει και το σύνολο των οργανωτικών εξόδων.      

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (ανάλογα με τον αν θα υπάρχουν φιλοξενίες): 

€1.000 - €5.000 για κάθε JUNIORS OPEN 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 

Ι. SATELLITE (ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ) 

Οι λεγόμενες «ερασιτεχνικές» διοργανώσεις, οι οποίες μπορούν να 
αναγνωριστούν και να περιληφθούν στο καλεντάρι του αθλήματος και την 
ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ.  
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Δεν επιτρέπεται να έχουν έπαθλο χρηματικό ή σε είδος άνω των €200, ούτε 
προσμετρούνται στην Πανελλήνια βαθμολογία, και γίνονται καθαρά για 
λόγους ψυχαγωγικούς και όχι ανταγωνιστικούς ή εμπορικούς.  

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Διοργανώσεις όπως τα Μικτά, King Of The Court, διοργανώσεις 3Χ3, 4Χ4, 
Διασυλλογικά κλπ.  Έχουν προδιαγραφές κατά περίπτωση και κόστος που 
καθορίζεται από τους επιμέρους οργανωτικούς όρους.    

 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών 
και οργανωτικών όρων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο έντυπο 
«ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH VOLLEYBALL 2023 – ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2023 

 

 

Μετά από αξιολόγηση των παραπάνω, κάθε φορέας που επιθυμεί να 
συμμετέχει στο καλεντάρι των διοργανώσεων του 2023  θα πρέπει να 
προχωρήσει σε επίσημη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» με έγγραφη 
επικοινωνία με το τμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ.     

Στην επικοινωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τις ακόλουθες 
βασικές πληροφορίες: 

 ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (ΔΗΜΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ κλπ) 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ή ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 ΟΝΟΜΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΗΛ & MAIL ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  

 

Για διευκρινήσεις και απορίες το τμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ βρίσκεται 
στην διάθεση σας.   

ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volleyball 
Τηλ.: 210.6801993  
beach@volleyball.gr 

 

mailto:beach@volleyball.gr

