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Οδεγίεο Καηαζθεπήο & Λεηηνπξγίαο Γεπέδνπ Beach Volleyball 

 
 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEYBALL 
 (κηα απιή θαηαζθεπή γηα παξαιία, πιαηεία, πάξθν,  

αζιεηηθή θπςέιε ή ειεύζεξν νηθόπεδν) 

 
 
α.  Οξίδνπκε σο γήπεδν κία έθηαζε δηαζηάζεσλ 16Χ24 (θαη’ ειάρηζηνλ 

12Χ20 γηα πξνπνλεηηθή ρξήζε).  Η θαηεύζπλζε ηνπ λα είλαη από ηνλ 
Βνξξά πξνο ην Νόην ώζηε λα κελ ελνριεί ν ήιηνο ηνπο αζιεηέο ζηελ 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ.  
 

β.  Δθόζνλ δελ βξηζθόκαζηε ζε θπζηθό πεξηβάιινλ παξαιίαο, ζρεδηάδνπκε ην 
πεξίγξακκα ηνπ γεπέδνπ κε ηζνπβαιάθηα άκκνπ ύςνπο πεξίπνπ 40cm. 
Γεκίδνπκε ηνλ ρώξν κε ςηιή, θαζαξή από μέλα αληηθείκελα θαη καιαθή 

άκκν ζε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 40 εθαηνζηά πξνζέρνληαο ηελ θιίζε ηνπ 
εδάθνπο. Η ραιαδηαθή άκκνο ζεσξείηαη αλώηεξεο πνηόηεηαο γηαηί έρεη 

θόθθνπο κεγαιύηεξεο ζθιεξόηεηαο, αιιά είλαη θαη πην αθξηβή.   
 
γ.  Οξίδνπκε κε έλα ηκάληα ή πθαζκάηηλε ηαηλία πιάηνπο 4 έσο 5 εθαηνζηώλ 

ηνλ αγσληζηηθό ρώξν 8Υ16 έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ πεξηζώξηα 
ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξα από θάζε πιεπξά (ή 2 κέηξα θαη’ ειάρηζηνλ γηα 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα).  Πέξα από ηελ πεξηκεηξηθή γξακκή δελ 
ππάξρεη άιιε.  

 

δ.  Σηελ κέζε ηνπ γεπέδνπ θαη ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ έμσ από θάζε πιεπξά 
ηνπνζεηνύκε δύν μύιηλνπο ή κεηαιιηθνύο ζηπινβάηεο πνπ λα εμέρνπλ από 

ηελ άκκν ηνπιάρηζηνλ 2.50 κ (ζύκθσλα κε ζπλεκκέλεο νδεγίεο). 
 
ε.  Τνπνζεηνύκε ηνλ θηιέ ζε ύςνο αλάινγα κε ηελ ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη (2.43 γηα άλδξεο, 2.24 γηα γπλαίθεο, αλάινγα κε ηελ 
ειηθηαθή θαηεγνξία γηα παηδηά). 

 

ζη. Τν γήπεδν ζαο είλαη έηνηκν. Χξεηάδεζηε κπάιεο!  
 

δ.   Τα ππόινηπα γήπεδα (εθόζνλ ππάξρνπλ) θαιό είλαη λα έρνπλ ηελ ίδηα 
θαηεύζπλζε κε ην θεληξηθό εθόζνλ είλαη δπλαηό θαη ε θεξθίδα λα είλαη 
ζηελ πιεπξά όπνπ ζα είλαη πην εύθνιε ε πξνζέιεπζε ησλ ζεαηώλ θαη ζηελ 
πην επίπεδε επηθάλεηα. 
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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 
(ζε ρώξνπο πιελ παξαιίαο) 

 

α. Καηαζθεπάδνπκε έλα ζθάκκα ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ 
(24x16m ή 20Χ12m εθόζνλ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα πξνπνλεηηθή 

ρξήζε) κε κέγηζην βάζνο 1 κ.  
 

β.  Πάλσ από ην ρώκα ή ην νπνηνδήπνηε πιαίζην ( πρ ηζηκέλην) δεκηνπξγνύκε  
έλα ζηξώκα αθαηέξγαζηνπ αδξαλνύο θαη απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ 
(θξνθάιεο) κε κέγηζην ύςνο 60cm.  Μέζα ζε απηό ην ζηξώκα ηνπνζεηνύκε 

ζε δηάθνξεο δηεπζύλζεηο κηθξνύο ζσιήλεο (40cm) γηα ηελ δηαθπγή ησλ 
πδάησλ. 

 
γ.  Σθεπάδνπκε ην παξαπάλσ ζηξώκα κε απνξξνθεηηθό γεσύθαζκα πάρνπο 

έσο 5cm, γηα λα κελ δηαθεύγεη ε άκκνο. 
 
δ. Βξίζθνπκε ην θέληξν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ηνπνζεηνύκε ηελ 

κεηαιιηθή βάζε (1x1m) πάλσ ζην γεσύθαζκα κε θιίζε 5º ώζηε κε ηελ 
κεηέπεηηα ηάζε ηνπ θηιέ ε θιίζε λα είλαη κεδεληθή.  

 
ε.  Τνπνζεηνύκε ην ζηξώκα ηεο θαζαξήο θαη ζηεγλήο άκκνπ. Τν ζηξώκα απηό 

πξέπεη λα έρεη πάρνο από 30 – 40 cm. 

 
ζη. Τνπνζεηνύκε όια ηα άιια πιηθά (γξακκέο, θηιέ, θιπ) 

 
 

 
Εγκάρσια Τομή Αγωνιστικού Χώρου 
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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 
(ζε νπνηνδήπνηε ρώξν) 

 

α. Καηαζθεπάδνπκε έλα ζθάκκα ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ 
(24x16m ή 20Χ12m εθόζνλ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα πξνπνλεηηθή 
ρξήζε)) κε βάζνο 40 εθ. ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε θαζαξή θνζθηληζκέλε 

άκκν. Δλαιιαθηηθά, ηνπνζεηνύκε κία ζεηξά από ηζνπβαιάθηα κε άκκν γηα 
λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ πεξίκεηξν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 
ηνπνζεηνύκε ηελ άκκν ζε ύςνο 40 εθ. Αλ ε επηθάλεηα ππνδνκήο ηνπ 

γεπέδνπ είλαη άκκνο, αξθεί θαη ύςνο θαζαξήο άκκνπ 30-35 εθ.      
 

β. Τνπνζεηνύκε όια ηα άιια πιηθά (γξακκέο, θηιέ, θιπ) κε ηνλ ίδην ηξόπν 
όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα. 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  
(βαζηθόο εμνπιηζκόο γεπέδνπ) 

 

 
α.   Κπξίσο αγσληζηηθόο ρώξνο: 

 Σεη ζηπινβαηώλ αινπκηλίνπ,  ύςνπο 2.85m θαη δηακέηξνπ 90cm κε 

ξάνπια (2ηεκ) ζηελ θνξπθή θαη 19cm πην θάησ  ή ζηπινβάηεο κε 
ξπζκηδόκελν ύςνο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

  

 Σεη κεηαιιηθώλ βάζεσλ (1m Χ 1m πιάηνπο θαη πάρνπο 0.5cm) κε 
δνθνζήθε ζηελ κία πιεπξά ώζηε λα ρσξάεη ν ζηπινβάηεο κέζα. (2ηεκ) 

 
 Σεη πξνζηαηεπηηθά ζηπινβαηώλ  (2 ηεκ) από αθξνιέμ 

 

 1 θηιέ (+1 εθεδξηθό) κε θαξδηά θάζα πάλσ θάησ κήθνπο 9κ θαη 
πιάηνπο 1κ, θαη ην αληίζηνηρν ζεη αληέλεο (2 ηεκ) 

 
 1 ζεη ηκάληεο δηαγξάκκηζεο (+ 1 εθεδξηθό) δηαζηάζεσλ 2Χ16κ θαη 

2Χ8κ θαη πάρνπο  4-5 cm, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ηελ άκκν ώζηε 

λα μερσξίδνπλ θαη 6 ηεηξάγσλα μύια (20cm X 20cm) ή ζθήλεο 
αινπκηλίνπ 20 cm γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. 

  
 Μεηαιιηθό θνληάξη κεηξήκαηνο ύςνπο θηιέ (πάρνπο 2cm X 2cm θαη 

ύςνπο 2.50m θαη καξθαξηζκέλν ην ύςνο 2.43m θαη 2.24m) 

 
β.  Πεξηβάιισλ αγσληζηηθόο ρώξνο: 
 

 6 ζσιήλεο ύςνπο 4,5 – 6 κ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηρηπώλ πεξίθξαμεο. 
 

 Γίρηπ πεξίθξαμεο γύξσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν κήθνπο πεξίπνπ 
100κ θαη ύςνπο 4 – 6κ. 

  

 2 μύιηλεο ή αινπκηλέληεο  ζθνύπεο ζηξσζίκαηνο άκκνπ ζε ζρήκα Σ, 
πιάηνπο 1m Χ 1.60m κήθνο θαη πιάηνπο ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ Σ 10cm 

X 1cm. 
  

 1 ιάζηηρν πνηίζκαηνο κε θαιή πίεζε λεξνύ.  

 
 Πεξηκεηξηθέο πηλαθίδεο γηα ηπρόλ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ, πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη από καιαθό πιηθό (πιαζηηθό, μύιν) θαη ρσξίο 
επηθίλδπλεο γσλίεο ε εμνρέο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία 
ηξαπκαηηζκνύ.   
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γ.  Γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ απαηηνύληαη: 
 

 Σθάια δηαηηεηή Beach Volleyball (παξόκνηα κε απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε 

θιεηζηά γπκλαζηήξηα) κε ηα αληίζηνηρα πξνζηαηεπηηθά. 
  

 Μπάιεο γηα Beach Volley εγθεθξηκέλεο ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηεο 
ΔΟΠΔ γηα θάζε θαηεγνξία δηνξγάλσζεο. 

 

 3 νκπξέιεο ή άιιε ζθίαζε γηα ηηο ζέζεηο ησλ αζιεηώλ θαη ηεο 
γξακκαηείαο πνπ λα κελ έρνπλ επηθίλδπλεο κεηαιιηθέο ή μύιηλεο 

εμνρέο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία ηξαπκαηηζκνύ.  
 

 1 πιαζηηθό ηξαπέδη γηα ηελ γξακκαηεία 1κΧ1,5κ πεξίπνπ. 

 
 6 πιαζηηθέο θαξέθιεο γηα ηνπο αζιεηέο θαη ηελ γξακκαηεία. 

 
 3 θνξεηά ςπγεία γηα λεξό. 

 

 2 ηακπειάθηα κε ηα λνύκεξα 1, 2 γηα ηελ ππόδεημε ηνπ αζιεηή πνπ 
θάλεη ζέξβηο. 

 
 Χεηξνθίλεην ζθνξ κπνι γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ ζθνξ.  

 

 1 ηξόκπα ρεηξόο θαη έλα κεηξεηή πίεζεο ηνπ αέξα ηεο κπάιαο. 
 

 1 θνξεηό θαξκαθείν κε απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηξαπκαηηζκώλ. 

 

 Η εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γήπεδν, θαη πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηνπαιέηεο, ληνύδ θαη απνδπηήξηα αζιεηώλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Δηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο (Πηζηνπνίεζεο) Εγθαηάζηαζεο Beach 

Volley 

 

Οη αγσληζηηθνί ρώξνη Beach Volley θαη νη επξύηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, 

ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο αλάινγεο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε επίζεκεο ή εγθεθξηκέλεο δηνξγαλώζεηο, αιιά θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο 

εθκάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 8.γ.5. ηνπ Καλνληζκνύ Beach Volley 

ηεο ΔΟΠΔ.   

 

Σπγθεθξηκέλα, νη δηαζηάζεηο ησλ αγσληζηηθώλ ρώξσλ, ε δηάηαμε ησλ ζέζεσλ 

γξακκαηείαο, αζιεηώλ, δηαηηεηώλ, πίλαθα ζθνξ, θαη ινηπώλ παξακέηξσλ δηεμαγσγήο 

(θσηηζκόο, ειεύζεξν ύςνο θιπ), ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο.  

 

Δηδηθά γηα ηελ ειεύζεξε δώλε (free zone) πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, 

πξνβιέπνληαη θάπνηεο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ην επίπεδν δηνξγάλσζεο 

(Αλδξώλ - Γπλαηθώλ, Junior θιπ) θαη ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε ηεο θαηεγνξίαο (ελδεηθηηθά 

από 2κ γηα ηδνύληνξ, 3 κ γηα εγθεθξηκέλεο δηνξγαλώζεηο, 4κ γηα θεληξηθό γήπεδν 

Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο).  

 

Γηα πξνπνλεηηθή/εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κόλνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γήπεδν κε ειεύζεξε δώλε 1,5κ. Καη’ εμαίξεζε θαη κόλνλ γηα εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δηνξγαλώζεσλ (ΑΜΔΑ, Παιαηκάρσλ θιπ) κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό ην 1,5κ σο 

ειεύζεξε δώλε. 

 

Κάζε εγθαηάζηαζε Beach Volley πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επίζεκε αγσληζηηθή ή 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ΔΟΠΔ. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό ν ελδηαθεξόκελνο θνξέαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΟΠΔ ηελ ζρεηηθή «Φόξκα 

Πηζηνπνίεζεο Δγθαηάζηαζεο Beach Volley». Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε πηζηνπνίεζε απηή δελ 

ππνθαζηζηά ηελ «Άδεηα Λεηηνπξγίαο» ή άιιεο ζρεηηθέο άδεηεο πνπ εθδίδεη ε πνιηηεία γηα 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη αθνξά κόλνλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη από ηηο 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη πξνθεξύμεηο ηεο ΔΟΠΔ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πξσηαζιεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηεο. 

 

Η ΔΟΠΔ νθείιεη εληόο 20 (εξγαζίκσλ) εκεξώλ από ην αίηεκα, θαη κεηά από έιεγρν ηεο 

εγθαηάζηαζεο, λα απαληήζεη ζηνλ θνξέα. Δθόζνλ ε εγθαηάζηαζε πηζηνπνηεζεί, ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην αληίζηνηρν κεηξών θαη ζην ζάηη ηεο ΔΟΠΔ, ελώ εληόο ηνπ ηδίνπ έηνπο 

δελ ζα ρξεηάδεηαη επαλέιεγρνο ηεο γηα θάζε λέν αίηεκα δηνξγάλσζεο ή άιιεο 

δξαζηεξηόηεηαο.                  

 

Η πηζηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα θέξεη εηδηθή ζήκαλζε κε ην ζήκα ηεο ΔΟΠΔ 

θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο θαη νδεγηώλ ηνπνζέηεζεο ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. Φόξκα Πηζηνπνίεζεο Εγθαηάζηαζεο Beach Volley 

 


