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ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ BEACH VOLLEY  

Σο Beach Volleyball, ωσ επύςημο Ολυμπιακϐ ϊθλημα υπϊγεται ςτισ 

αντύςτοιχεσ Εθνικϋσ Ομοςπονδύεσ του Βϐλεώ. 

 Η ΕΟΠΕ ςτηρύζει και ενθαρρϑνει την διοργϊνωςη εκδηλώςεων Beach 

Volleyball ςε ϐλη την Ελλϊδα και προςπαθεύ να καταγρϊψει τισ 

δραςτηριϐτητεσ και την ανϊπτυξη του αθλόματοσ απϐ ϊκρο ςε ϊκρο. 

Η ΕΟΠΕ ϋχει την ευθϑνη  διενϋργειασ των Πανελληνύων Πρωταθλημϊτων 

ϐλων των κατηγοριών, αλλϊ και τησ ϋγκριςησ ανεξϊρτητων διοργανώςεων 

του αθλόματοσ.  

Κϊθε ανεξϊρτητη εκδόλωςη, για να ενταχθεύ ςτο επύςημο καλεντϊρι τησ 

Ομοςπονδύασ πρϋπει να ϋχει την αναγνώριςη τησ.  Η αναγνώριςη δύνεται ςε 

κϊθε διοργϊνωςη που πληρού με τισ προδιαγραφϋσ που προβλϋπονται απϐ 

τα ςχετικϊ κεύμενα, και μετϊ απϐ αύτηςη του Διοργανωτό.    

Οι διοργανώςεισ θα πρϋπει να λαμβϊνουν χώρα ςε πιςτοποιημϋνεσ 

εγκαταςτϊςεισ (βλϋπε «Υϐρμα Πιςτοπούηςησ Εγκατϊςταςησ Beach Volley»). 

Σα αιτόματα για ϋγκριςη διοργανώςεων θα πρϋπει να υποβϊλλονται απϐ 

αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ με βϊςη τα ϐςα προβλϋπονται ςτον Κανονιςμϐ 

του αθλόματοσ και την ιςχϑουςα νομοθεςύα τησ ΓΓΑ.   

Ανϊλογα με τισ προδιαγραφϋσ, κϊθε εκδόλωςη Beach Volley εντϊςςεται ςε 

κϊποια επύςημη κατηγορύα.  Όλεσ οι ϊλλεσ διοργανώςεισ θεωροϑνται 

ανεπύςημεσ και δεν μποροϑν να ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ επύςημοι αθλητϋσ.     

την Ελλϊδα, η ΕΟΠΕ ϋχει ςχεδιϊςει την ανϊπτυξη του αθλόματοσ που 

περιϋχει διοργανώςεισ τϐςο ςε επύπεδο ανδρών – γυναικών και μικτοϑ, ϐςο 

και ςτισ αναπτυξιακϋσ. 

Οι διοργανώςεισ αυτϋσ ϋχουν κατηγοριοποιηθεύ και περιγρϊφονται με 

αναλυτικοϑσ ϐρουσ παρακϊτω. Πϋραν αυτών, ϐλα τα ϊλλα τουρνουϊ 

(παλαύμαχων, ςωματεύων ό ϐτι ϊλλο επιθυμεύ κϊποιοσ), βοηθοϑν ςτην 

ανϊπτυξη του αθλόματοσ και θα ϋχουν την υποςτόριξη τησ ΕΟΠΕ, εφϐςον 

ακολουθοϑν τισ απλϋσ διαδικαςύεσ αναγνώριςησ τουσ. 

Όλεσ οι ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και προβλϋψεισ για τισ διοργανώςεισ του 

2021, ιςχύουν υπό την αύρεςη τησ ύπαρξησ ςχετικόσ νομοθεςύασ που θα 

επιτρϋπει τισ αγωνιςτικϋσ δραςτηριότητεσ και την εφαρμογό του ιςχύοντοσ  

υγειονομικού πρωτοκόλλου  κατϊ την περύοδο διεξαγωγόσ τουσ. 
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Ι.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ – JUNIORS -  ΜΙΚΣΟΤ 

 

 MASTERS  

Εύναι η ανώτερη κατηγορύα διοργανώςεων (επιπϋδου 4 **** αςτϋρων) του 

Πανελληνύου Πρωταθλόματοσ Ανδρών – Γυναικών, που περιλαμβϊνει και 

την διοργϊνωςη ενϐσ Σελικοϑ (διοργϊνωςη επιπϋδου 5 *****), που 

αναδεικνϑει τουσ Πρωταθλητϋσ Ελλϊδοσ ςτισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ.  

τισ διοργανώςεισ Masters η ΕΟΠΕ μπορεύ να παραχωρόςει τον τύτλο του 

«υνδιοργανωτό» και μαζύ και ποςοςτϐ των χορηγικών δικαιωμϊτων ςε 

Σοπικϐ Υορϋα ό ιδιώτη που αναλαμβϊνει και ςυγκεκριμϋνεσ υποχρεώςεισ, 

ενώ την γενικϐτερη αγωνιςτικό και οργανωτικό ευθϑνη διατηρεύ η ΕΟΠΕ.  

 

 OPEN 

την κατηγορύα αυτό ανόκουν ϐλα τα Σουρνουϊ ανεξϊρτητησ μορφόσ, αλλϊ 

εγκεκριμϋνα απϐ την ΕΟΠΕ, με χρηματικϊ ϋπαθλα ό ϋπαθλα ςε εύδοσ που 

ανϊλογα με το ϑψοσ τουσ καθορύζουν και την ϋνταξη τουσ ςε κατηγορύα 

απϐ 1* (ενϐσ αςτϋροσ) ϋωσ 3*** (τριών αςτϋρων) και τον ανϊλογο 

ςυντελεςτό ςτην πανελλόνια βαθμολογύα, που καθορύζεται απϐ την ΕΟΠΕ .  

Σα τουρνουϊ μποροϑν να εύναι Ανδρών – Γυναικών ό μϐνο για ϋνα απϐ τα 

δϑο φϑλα. Σα τουρνουϊ κατηγορύασ μικτοϑ διεξϊγονται κατϊ προτύμηςη ςε 

διαφορετικϋσ τοποθεςύεσ και ημερομηνύεσ απϐ αυτϊ των Ανδρών-Γυναικών.   

Οι διοργανώςεισ αυτϋσ ϋχουν ςυντελεςτό βαθμολογύασ ςτην Πανελλόνια 

Κατϊταξη (που καθορύζεται απϐ το ϑψοσ του χρηματικοϑ επϊθλου, την 

ϑπαρξη φιλοξενιών ςτουσ αθλητϋσ, και τισ λοιπϋσ οργανωτικϋσ ςυνθόκεσ), 

με ελϊχιςτο το 0,1 και μϊξιμουμ το 1. Κατ’ εξαύρεςη μποροϑν να 

πραγματοποιηθοϑν και διοργανώςεισ Open χωρύσ ςυντελεςτό βαθμολογύασ 

για ειδικοϑσ λϐγουσ και κατϐπιν απϐφαςησ τησ Επιτροπόσ Beach Volley.    

Θα πρϋπει να ϋχουν επύςημουσ διαιτητϋσ (οριςμϋνουσ απϐ την επιτροπό 

Διαιτηςύασ) , ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα τησ 

Ομοςπονδύασ, και επιβλϋπονται απϐ την ΕΟΠΕ μϋςω Σεχνικοϑ Τπευθϑνου 

που ορύζεται για την κϊθε διοργϊνωςη.  

Η ΕΟΠΕ διατηρεύ το δικαύωμα καθοριςμοϑ παραβϐλου ϋγκριςησ για την 

ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα διοργανώςεων. 
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 JUNIORS  

Σο Πανελλόνιο Πρωτϊθλημα JUNIORS 2021 αποτελεύται απϐ ϋναν αριθμϐ 

τουρνουϊ Open και Regional με τισ υψηλϐτερεσ οργανωτικϋσ προδιαγραφϋσ 

που περιλαμβϊνουν και τουσ τελικοϑσ (FINAL) για ϐλεσ τισ ηλικιακϋσ 

κατηγορύεσ (Κ17, Κ19, Κ22).  

Για τισ τελικϋσ φϊςεισ (Σελικοϑσ ςτισ 3 κατηγορύεσ), η ΕΟΠΕ διατηρεύ την 

αγωνιςτικό και οργανωτικό ευθϑνη, και δικαιοϑται να παραχωρεύ τον τύτλο 

του «υνδιοργανωτό» και μαζύ και ςυγκεκριμϋνο ποςοςτϐ των χορηγικών 

δικαιωμϊτων, ςε Σοπικϐ Υορϋα που αναλαμβϊνει την υλοπούηςη των  

προδιαγραφών ςυνδιοργϊνωςησ.  τα τελικϊ τουρνουϊ θα ςυμμετϋχουν 

ομϊδεσ ςτο κυρύωσ ταμπλϐ με ςυνδυαςμϐ ποςοςτοϑ τησ πανελλόνιασ 

βαθμολογύα (Open) και των εγκεκριμϋνων περιφερειακών διοργανώςεων 

(Regional), ϐπωσ καθορύζονται απϐ την αντύςτοιχη προκόρυξη.  

Οι διοργανώςεισ Open και Regional,  μποροϑν να οργανωθοϑν εύτε απϐ την 

ΕΟΠΕ εύτε απϐ τισ Σοπικϋσ Ενώςεισ και Επιτροπϋσ, εύτε απϐ ιδιώτεσ 

διοργανωτϋσ, μϋςα απϐ την διαδικαςύα Αναγνωρύςεων/Εγκρύςεων που 

ιςχϑει για τισ ανεξϊρτητεσ διοργανώςεισ, και θα πρϋπει να επιβλϋπονται 

απϐ την ΕΟΠΕ προκειμϋνου να τουσ χορηγεύται και ςυντελεςτόσ 

βαθμολογύασ.       

 

ΕΛΑΦΙΣΑ ΦΡΗΜΑΣΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Κατηγορύα Διοργϊνωςησ Φρηματικϊ ϋπαθλα ανϊ φύλλο 

5-STAR EVENT 2500€ 

4-STAR EVENT 1500€ 

3-STAR EVENT 900€ 

2-STAR EVENT 600€ 

1-STAR EVENT 300€ 

JUNIORS ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ  

Απϐ τον ςυνδιοργανωτό φορϋα, ανϊλογα με την κατηγορύα τησ 

διοργϊνωςησ, πρϋπει να καλϑπτονται κϊποιεσ βαςικϋσ υποχρεώςεισ που 

αφοροϑν τισ ςυνθόκεσ και τα κϐςτη πραγματοπούηςησ τησ. 

υγκεκριμϋνα, οι προϒποθϋςεισ για τον ςυνδιοργανωτό εύναι: 

Α. ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ) 

Ο ςυνδιοργανωτόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την φιλοξενύα αθλητών, 

διαιτητών, προςωπικοϑ ΕΟΠΕ, προςκεκλημϋνων (VIP) και εκπροςώπων 

Σϑπου (δημοςιογρϊφων).   

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η διαμονό πρϋπει να γύνεται ςε ξενοδοχεύα τουλϊχιςτον τριών αςτϋρων που 

βρύςκονται ςε απϐςταςη ϐχι μεγαλϑτερη των 500 μ απϐ τα γόπεδα, αλλιώσ 

χρειϊζεται και η φροντύδα τησ μετακύνηςησ.  

ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

Η ϋννοια τησ φιλοξενύασ περιλαμβϊνει πλόρη διατροφό 3 γευμϊτων 

ημερηςύωσ (πρωινϐ, μεςημεριανϐ, βραδινϐ).  

Σα γεϑματα θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν υδατϊνθρακεσ, πρωτεϏνεσ, 

φροϑτα ό ϊλλο επιδϐρπιο, και νερϐ ό αναψυκτικϐ ςε κϊθε γεϑμα.  Για τα 

Masters οι προδιαγραφϋσ του μενοϑ ςτϋλνονται απϐ την ΕΟΠΕ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορύα Διοργϊνωςησ Αριθμόσ Απαιτούμενων Δωματύων 

5-STAR EVENT 60 

4-STAR EVENT 50 

3-STAR EVENT ϋωσ 30 

2-STAR EVENT ϋωσ 12 

1-STAR EVENT ϋωσ 5 

JUNIORS FINALS 40 

JUNIORS OPEN ϋωσ 5 

JUNIORS REGIONAL  1 
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Β. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ (ΓΗΠΕΔΑ– ΕΞΕΔΡΕ) 

Οι ακϐλουθεσ εγκαταςτϊςεισ εύναι απαραύτητεσ: 

  Ένα (1) Κεντρικϐ και ϋνα (1) βοηθητικϐ γόπεδο, διαςτϊςεων 20Φ30 μ με 

ϊμμο 35-40 εκ. καθαρό απϐ ξϋνα ςώματα.  

 Προαιρετικϊ φωτιςμϐσ για νυχτερινοϑσ αγώνεσ (2000 lux). 

 Εξϋδρεσ θεατών για το κεντρικϐ γόπεδο, 500 θϋςεων.  

 Σρεισ (3) ςτεγαςμϋνουσ χώρουσ των 20 τμ ο καθϋνασ, για Οργανωτικό 

Επιτροπό, Γραμματεύα Αγώνων και Γραφεύο Σϑπου. 

 Βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ (χώρο ό τϋντα για αθλητϋσ και διαιτητϋσ, δϑο 

πϑργουσ τηλεϐραςησ ϑψουσ 4-5 μϋτρων, βϊθρο επιςόμων).  

 Ηχητικό εγκατϊςταςη.  

 Σουαλϋτεσ και ντουζ ςε επαρκό αριθμϐ. 

 Wi-Fi   

 Αςφϊλιςη αςτικόσ ευθϑνησ για το ςϑνολο των εγκαταςτϊςεων. 

Οι ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ τησ κϊθε διοργϊνωςησ ανακοινώνονται 

ςτουσ Κανονιςμοϑσ Διοργϊνωςησ (EVENT REGULATIONS). 

Οι προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται εύναι οι ελϊχιςτεσ- κϊθε διοργανωτόσ 

μπορεύ να προςφϋρει ανώτερεσ προδιαγραφϋσ κατϐπιν ςχετικόσ 

ςυνεννϐηςησ. 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ & ΤΠΗΡΕΙΕ 

Ο υνδιοργανωτόσ θα πρϋπει να ςυμμετϋχει ςτο οργανϐγραμμα τησ 

εκδόλωςησ με τον οριςμϐ κϊποιων υπευθϑνων αλλϊ και την ανϊληψη 

κϊποιων υπηρεςιών : 

 Οριςμϐσ Σοπικοϑ Επικεφαλόσ υντονιςμοϑ 

 Διοικητικϐσ Τπεϑθυνοσ (φιλοξενύεσ, οικονομικϊ κλπ) 

 Τπεϑθυνοσ Εγκαταςτϊςεων (Μηχανικϐ ό Σεχνικϐ) 

 Τπεϑθυνοσ Marketing & Προβολόσ 

 Πϋντε (5) τουλϊχιςτον ϊτομα για βοηθητικϋσ εργαςύεσ 

 Εύκοςι (20) τουλϊχιςτον ball boys-girls μαζύ με ϋναν επικεφαλόσ 

 Τπηρεςύεσ φϑλαξησ και καθαριςμοϑ τησ εγκατϊςταςησ 
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Δ. ΑΜΟΙΒΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ 

Η υποχρϋωςη καταβολόσ των χρηματικών επϊθλων ςτισ νικότριεσ ομϊδεσ, 

καθώσ και οι αμοιβϋσ και αποζημιώςεισ (οδοιπορικϊ) προςωπικοϑ, 

διαιτητών και ςυνεργατών που μετακινοϑνται για την διοργϊνωςη, 

αφοροϑν την ΕΟΠΕ (ςτισ διοργανώςεισ MASTERS και FINAL) ό ςτον 

Διοργανωτό/υνδιοργανωτό (ςτισ διοργανώςεισ OPEN).  

ε ϐλεσ τισ διοργανώςεισ, ο ςυνδιοργανωτόσ ϋχει την υποχρϋωςη να 

καταβϊλει ςτην ΕΟΠΕ ϋνα «Παρϊβολο υνδιοργϊνωςησ» ό «Παρϊβολο 

Διοργϊνωςησ» ανϊλογα με την κατηγορύα τησ εκδόλωςησ: 

 

Κατηγορύα Διοργϊνωςησ Παρϊβολο Διοργϊνωςησ 

5-STAR EVENT 4.800€ 

4-STAR EVENT 3.200€ 

3-STAR EVENT 400€ 

2-STAR EVENT 200€ 

1-STAR EVENT 100€ 

JUNIORS FINALS 600€ 

JUNIORS OPEN 100€ 

 

Σα παραπϊνω ποςϊ καταβϊλλονται με την υπογραφό του ςχετικοϑ 

ςυμφωνητικοϑ μεταξϑ ΕΟΠΕ και Διοργανωτό/υνδιοργανωτό και με την 

ϋκδοςη του ςχετικοϑ παραςτατικοϑ.  Σα ποςϊ επιβαρϑνονται με ΥΠΑ ό 

ϊλλεσ κρατόςεισ ανϊλογα με την εκϊςτοτε νομοθεςύα και το παραςτατικϐ 

που εκδύδεται.   

 

Ε. ΠΑΡΟΦΕ Ε ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΟΥΕΛΗ) 

Με την κϊλυψη ϐλων των παραπϊνω υποχρεώςεων, ο ςυνδιοργανωτόσ 

αποκτϊ μύα ςειρϊ απϐ αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη, τα οπούα αφοροϑν: Ένα 

ποςοςτϐ του Marketing των αγώνων (ϋωσ 40%), το οπούο μπορεύ να 

εκμεταλλευτεύ για δικϐ του ϐφελοσ (Marketing Plan) υπϐ τον ϐρο τησ μη 

ανταγωνιςτικϐτητασ με τουσ κεντρικοϑσ χορηγοϑσ τησ ΕΟΠΕ. 
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Επύςησ μύα ευρϑτατη δημοςιϐτητα, μϋςω ενϐσ ςϑγχρονου και 

επαγγελματικοϑ πλϊνου επικοινωνύασ & προβολόσ του Πανελληνύου 

Πρωταθλόματοσ (Promotional & Communication Plan) που περιλαμβϊνει και 

Πανελλόνια τηλεοπτικό προβολό. 

υγκεκριμϋνα ο ςυνδιοργανωτόσ των Masters ϋχει τισ ακϐλουθεσ παροχϋσ: 

Α) MARKETING (περύπου 40% του ςυνολικού)  

 Δικαύωμα τοποθϋτηςησ οκτώ (8) διαφημιςτικών πινακύδων (3.50Φ1.00 

μ) ςτο Κεντρικϐ γόπεδο (λογϐτυπα φορϋων η εμπορικϊ ςόματα) 

 Δικαύωμα τοποθϋτηςησ οκτώ (8) ςημαιών ςτον χώρο των αγώνων 

(0.80Φ2.40 μ) (λογϐτυπα φορϋων η εμπορικϊ ςόματα) 

 Δικαύωμα τοποθϋτηςησ περιπτϋρου προβολόσ ό πωλόςεων ςτον χώρο 

των αγώνων (κατϐπιν ςυνεννϐηςησ με ΕΟΠΕ) 

 Δικαύωμα προωθητικών ενεργειών ςτον  χώρο των αγώνων (κατϐπιν 

ςυνεννϐηςησ με ΕΟΠΕ) 

 Σηλεοπτικϐ  διαφημιςτικϐ χρϐνο για τον ςυνδιοργανωτό ό τουσ 

χορηγοϑσ του (θα καθοριςθεύ ϐταν καθοριςθεύ η ςυμφωνύα για τα 

τηλεοπτικϊ δικαιώματα).      

Β) ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 Σηλεοπτικό κϊλυψη των τελικών απϐ κανϊλι Πανελλόνιασ εμβϋλειασ.  

 υνϋντευξη Σϑπου, ςτην Αθόνα και την πϐλη των αγώνων. 

 Λογϐτυπο του ςυνδιοργανωτό ςε ϐλεσ τισ ϋντυπεσ παραγωγϋσ τησ 

διοργϊνωςησ (αφύςεσ, banners κλπ). 

 Λογϐτυπο και χαιρετιςμϐσ ςτο πρϐγραμμα των αγώνων και ςτο media 

guide. 

 Ευρϑτατη προβολό του ςυνδιοργανωτό φορϋα απϐ τα ΜΜΕ. 

 Παρουςύαςη και λογϐτυπο του υνδιοργανωτό ςτο επύςημο Site τησ 

ΕΟΠΕ . 

 Παρουςύαςη και προβολό του υνδιοργανωτό ςτα social media τησ 

διοργϊνωςησ. 

 Βρϊβευςη του υνδιοργανωτό εντϐσ του χώρου διεξαγωγόσ των 

αγώνων μετϊ τον τελικϐ. 

 Απονομό μεταλλύων ςτουσ αθλητϋσ απϐ τον υνδιοργανωτό. 
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ΙΙ. SATELLITE (ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ ΦΩΡΙ ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ) 

την κατηγορύα αυτό εντϊςςονται ϐλεσ οι υπϐλοιπεσ διοργανώςεισ (πλην 

αυτών που αποτελοϑν το Πανελλόνιο Πρωτϊθλημα), που ακολουθοϑν 

κϊποιεσ προδιαγραφϋσ και γνωςτοποιοϑνται ςτην ΕΟΠΕ μετϊ απϐ υποβολό 

ςχετικόσ φϐρμασ ανεξϊρτητησ διοργϊνωςησ. Κϊθε υποβολό αύτηςησ 

αναγνώριςησ ανεξϊρτητησ διοργϊνωςησ, ςυνοδεϑεται απϐ παρϊβολο €50 

(παρϊβολο αύτηςησ).  Απϐ το παρϊβολο εξαιροϑνται φορεύσ που ϋχουν την 

ιδιϐτητα του υνδιοργανωτό ςε επύςημεσ διοργανώςεισ τησ ΕΟΠΕ (Masters, 

Open, Juniors).   

την κατηγορύα αυτό δεν μποροϑν να ςυμμετϋχουν αθλητϋσ και αθλότριεσ 

εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο τησ ΕΟΠΕ.  Για εξαύρεςη απϐ τον κανϐνα αυτϐ 

θα πρϋπει η ΕΟΠΕ να χορηγόςει εγγρϊφωσ την ϋγκριςη ςτον ςυγκεκριμϋνο 

αθλητό η αθλότρια.  

 Οι διοργανώςεισ τησ κατηγορύασ αυτόσ δεν ϋχουν ςυντελεςτό βαθμολογύασ 

ςτην Πανελλόνια κατϊταξη, και δεν αφοροϑν αθλητϋσ εγγεγραμμϋνουσ ςτο 

μητρώο, αλλϊ οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη να 

προςκομύςουν ςτον διοργανωτό την βεβαύωςη υγεύασ τουσ. 

την κατηγορύα αυτό δεν μποροϑν να δοθοϑν χρηματικϊ ϋπαθλα παρϊ 

μϐνον ϋπαθλα ςε εύδοσ (δώρα) που η αξύα τουσ εύναι κϊτω του ποςοϑ των 

€200 ςυνολικϊ για ϐλεσ τισ κατηγορύεσ. Εξαύρεςη ςτα παραπϊνω ϐρια 

μπορεύ να δοθεύ μϐνο μετϊ απϐ αύτημα και ςχετικό ϋγκριςη απϐ την ΕΟΠΕ.  

Όλεσ οι διοργανώςεισ που γνωςτοποιοϑνται μϋςω τησ ςχετικόσ 

διαδικαςύασ, θα εμφανύζονται ςτο καλεντϊρι του αθλόματοσ και θα 

προβϊλλονται ςτον ιςτϐτοπο τησ ΕΟΠΕ.   

Η ΕΟΠΕ διατηρεύ το δικαύωμα καθοριςμοϑ «παραβϐλου αναγνώριςησ» για 

την ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα διοργανώςεων (ανϊλογα με την 

εμπορικϐτητα ό ϊλλεσ προδιαγραφϋσ που καθορύζουν τον χαρακτόρα τησ 

διοργϊνωςησ). 

 

ύντομη περιγραφό  

Μια διοργϊνωςη beach volley (ανδρών - γυναικών η μικτϐ), απϐ ανεξϊρτητο 

διοργανωτό (Promoter),  εραςιτεχνικοϑ χαρακτόρα και χωρύσ χρηματικϊ 

ϋπαθλα.  Η ΕΟΠΕ διατηρεύ το δικαύωμα να εποπτεϑςει την διοργϊνωςη για 

να διαςφαλύςει τουσ εγκεκριμϋνουσ ϐρουσ.    
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Ποιοσ φορϋασ μπορεύ να το διοργανώςει 

Οι αναγνωριςμϋνοι αθλητικού φορεύσ δικαιοϑνται να λϊβουν ϊδεια αγώνοσ 

για την ςυγκεκριμϋνη διοργϊνωςη ωσ «αθλητικϐ γεγονϐσ». Λοιπού φορεύσ 

που δεν πληροϑν τισ ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ τησ ΓΓΑ ανόκουν ςτην 

δικαιοδοςύα του Τπουργεύου Σουριςμοϑ και ςτισ δραςτηριϐτητεσ αναψυχόσ, 

και ωσ εκ τοϑτου θα πρϋπει να απευθυνθοϑν εκεύ.     

ε ποια αγωνιςτικό εγκατϊςταςη μπορούν να γύνει η διοργϊνωςη 

Οι διοργανώςεισ αυτϋσ μποροϑν να γύνουν μϐνο ςε πιςτοποιημϋνη 

αγωνιςτικό εγκατϊςταςη που πληρού τησ προδιαγραφϋσ τησ κατηγορύασ, 

ςϑμφωνα με τα ϐςα αναφϋρονται ςτον Κανονιςμϐ Beach Volley τησ ΕΟΠΕ 

και τη ςχετικό νομοθεςύα.   

Διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ/αναγνώριςησ διοργϊνωςησ.   

Ο διοργανωτόσ υποβϊλει αύτημα ςτην ΕΟΠΕ και γνωςτοποιεύ την 

ημερομηνύα του τουρνουϊ, τον φορϋα που εκπροςωπεύ, την αγωνιςτικό 

εγκατϊςταςη ςτην οπούα θα φιλοξενηθεύ η διοργϊνωςη, καθώσ και τουσ 

βαςικοϑσ οργανωτικοϑσ ϐρουσ ςυμπληρώνοντασ τισ δϑο ςχετικϋσ φϐρμεσ 

(δηλ. α. Αύτηςη αναγνώριςησ και β. Κανονιςμού διοργϊνωςησ).  Η αύτηςη 

ςυνοδεϑεται απϐ παρϊβολο €50. Προςοχό, το παρϊβολο εύναι απαραύτητο 

για την υποβολό τησ αύτηςησ και δεν αποτελεύ παρϊβολο ϋγκριςησ (το οπούο 

μπορεύ να εύναι μηδενικϐ ό να καθοριςθεύ ανϊλογα με την εμπορικϐτητα και 

τισ λοιπϋσ προδιαγραφϋσ που καθορύζουν τον χαρακτόρα τησ 

διοργϊνωςησ). την ςυνϋχεια, εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ τησ 

κατηγορύασ, η ΕΟΠΕ αναγνωρύζει την διοργϊνωςη την οπούα και 

καταχωρύζει ςτο επύςημο καλεντϊρι διοργανώςεων ςτον ιςτϐτοπο τησ.   

Ο ρόλοσ τησ Ομοςπονδύασ 

Η ΕΟΠΕ μπορεύ να υποςτηρύξει και να παρϋχει τεχνογνωςύα ςε κϊθε 

διοργανωτικϐ φορϋα που το ζητόςει. το τϋλοσ τησ διοργϊνωςησ ο 

διοργανωτόσ πρϋπει να αποςτεύλει ςτην ΕΟΠΕ ϋνα ςϑντομο απολογιςμϐ 

(αγωνιςτικϊ αποτελϋςματα, φωτογραφύεσ, δεύγματα αφιςών κλπ). 

Βαςικού οργανωτικού όροι 

Εύναι ελεϑθεροι να τουσ ορύςει ο διοργανωτόσ με μοναδικϐ περιοριςμϐ να 

μην ξεπερνοϑν τισ προδιαγραφϋσ τησ αμϋςωσ ανώτερησ κατηγορύασ (βλϋπε 

πύνακα). Σο ϋπαθλο μπορεύ να εύναι μϐνο ςε εύδοσ και να μην ξεπερνϊει την 

αξύα των 200 ευρώ για το ςϑνολο τησ διοργϊνωςησ.  
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Σα οφϋλη του διοργανωτό 

Η διοργϊνωςη τοποθετεύται ςτο καλεντϊρι του αθλόματοσ και μποροϑν οι 

ενδιαφερϐμενοι, φύλαθλοι, χορηγού, να εντοπύςουν την διοργϊνωςη ςτη 

ςυγκεκριμϋνη περιοχό. Σο τουρνουϊ ϋχει πανελλόνια επικοινωνύα μϋςω τησ 

επύςημησ ιςτοςελύδασ τησ ΕΟΠΕ.  

Marketing 

Σο ςϑνολο των δικαιωμϊτων μϊρκετινγκ (πινακύδεσ κλπ) ανόκει ςτον 

διοργανωτό. Ο μοναδικϐσ περιοριςμϐσ εύναι ϐτι δεν μποροϑν να 

προβληθοϑν ανταγωνιςτϋσ των κϑριων χορηγών Beach Volley τησ ΕΟΠΕ.  

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 

τισ Ειδικϋσ Κατηγορύεσ ανόκουν ϐλεσ οι διοργανώςεισ με «ειδικϐ 

χαρακτόρα» ((Πρωτϊθλημα ωματεύων, 4Φ4, King Of The Beach/Court, 

ΑΜΕΑ, Celebrities, Παλαιμϊχων, φιλανθρωπικοϑ ςκοποϑ κλπ). Οι 

διοργανώςεισ αυτϋσ μποροϑν να ϋχουν κανονιςμοϑσ ειδικόσ μορφόσ.  

Η ΕΟΠΕ διατηρεύ το αποκλειςτικϐ δικαύωμα να προκηρϑξει η ύδια ό να 

εγκρύνει οποιαδόποτε μορφό μεμονωμϋνων ό ςειρϊσ διοργανώςεων, 

εκδύδοντασ ό εγκρύνοντασ την ςχετικό προκόρυξη που περιλαμβϊνει τουσ 

ςχετικοϑσ ϐρουσ (πχ πρωτϊθλημα ωματεύων, Μικτοϑ κλπ).  

 

ΙV. ΑΝΕΠΙΗΜΕ – ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ 

Όλεσ οι διοργανώςεισ για τισ οπούεσ ο διοργανωτόσ δεν υποβϊλει τισ 

ςχετικϋσ φϐρμεσ και δεν ακολουθεύ τισ καθοριςμϋνεσ διαδικαςύεσ ϋγκριςησ 

τησ ΕΟΠΕ θεωροϑνται «ανεπύςημεσ». 

Αθλητϋσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο τησ ΕΟΠΕ δεν μποροϑν να 

ςυμμετϋχουν ςτισ διοργανώςεισ αυτϋσ και υπϐκεινται ςε κυρώςεισ που 

προβλϋπονται απϐ τον Κανονιςμϐ Beach Volley. 

Ανεπύςημεσ διοργανώςεισ δεν θα περιλαμβϊνονται ςτο καλεντϊρι, δεν θα 

προβϊλλονται ςτο site τησ ΕΟΠΕ και δεν μποροϑν να κϊνουν χρόςη 

επύςημων ςημϊτων που παραπϋμπουν ςτο Ολυμπιακϐ ϊθλημα του Beach 

Volley, ενώ δεν θα ϋχουν και το δικαύωμα ϋκδοςησ ϊδειασ αγώνοσ απϐ τισ 

αρμϐδιεσ αρχϋσ.  
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Κατ’ εξαύρεςη και μϐνο για διοργανώςεισ που υπϊγονται και λαμβϊνουν 

ϊδεια απϐ το Τπουργεύο Σουριςμοϑ (διοργανώςεισ αναψυχόσ), μπορεύ η 

Ομοςπονδύα θα επιτρϋψει την χρόςη επύςημων λογοτϑπων ό ονομαςιών, 

κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ καθώσ και την ςυμμετοχό αθλητών 

εγγεγραμμϋνων ςτο Μητρώο τησ ΕΟΠΕ.   

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Η ΕΟΠΕ, ωσ μοναδικϐσ επύςημοσ φορϋασ του αθλόματοσ ςτην Ελλϊδα, 

διατηρεύ το δικαύωμα να προςαρμϐζει του ϐρουσ και τισ ςυνθόκεσ των 

Διοργανώςεων και να αποφαςύζει και να γνωμοδοτεύ με τα αρμϐδια ϐργανα 

τησ για οτιδόποτε δεν προβλϋπεται ςτα επύςημα ϋντυπα & οδηγύεσ.  

Όλα τα ϋντυπα, τισ προδιαγραφϋσ, τισ φϐρμεσ, τισ προκηρϑξεισ και ϐτι ϊλλο 

αφορϊ τισ διοργανώςεισ Beach Volley, μπορεύτε να βρεύτε ςτο επύςημο site 

τησ ΕΟΠΕ www.volleyball.gr  

Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ μπορεύτε να απευθυνθεύτε 

ςτο τμόμα beach volley τησ ΕΟΠΕ που θα ςασ κατευθϑνουν και για τισ 

ςχετικϋσ διαδικαςύεσ που θα πρϋπει να ακολουθόςετε.   

 

ΕΟΠΕ / Σμόμα Beach Volleyball 

Σηλ.: 210.6801993  

beach@volleyball.gr 

www.volleyball.gr 


