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ΟΡΓΑΝΩΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  

(ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ) ΣΟΤΡΝΟΤΑ BEACH VOLLEYBALL 

   

Ειραγωγή 

Παοακάςχ θα βοείςε βαρικέπ και υοήριμεπ πληοξτξοίεπ για ςημ ξογάμχρη 

και διεναγχγή εμόπ αμενάοςηςξσ ςξσομξσά (εοαριςευμικξύ κλπ) Beach 

Volley, καθώπ και μια πεοιγοατή ςχμ εμεογειώμ πξσ ποέπει μα κάμεςε 

ετόρξμ απξταρίρεςε μα ξογαμώρεςε έμα ςξσομξσά.  

Ιρυύει για όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ επίρημχμ διξογαμώρεχμ  και για ςιπ ειδικέπ 

καςηγξοίεπ και ςα λξιπά αμενάοςηςα ςξσομξσά (παλαιμάυχμ κλπ) πξσ δεμ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ποξκηούνειπ ςχμ Παμελλημίχμ Ποχςαθλημάςχμ 

ποχςαθλημάςχμ πξσ εκδίδει η ΔΟΠΔ (και ξι Τξπικέπ Δπιςοξπέπ & Δμώρειπ).  

Τα ποξτίλ ςχμ καςηγξοιώμ με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ κάθε καςηγξοίαπ θα 

ςα βοείςε ρςα ρυεςικά κείμεμα (Profiles).  

Ακόμα ρςξ ράις ςηπ ΔΟΠΔ και ρςιπ πληοξτξοίεπ για Διξογαμχςέπ και 

λξιπξύπ τξοείπ θα βοείςε ςα ρυεςικά υοήριμα κείμεμα και τόομεπ: 

α) ςξμ Συεδιαρμό Διξογαμώρεχμ Beach Volley (Overview)  

β) ςξμ Σσμξπςικό Πίμακα Διξογαμώρεχμ Beach Volley (Categories Table) 

γ) ςημ Φόομα αμαγμώοιρηπ αμενάοςηςηπ διξογάμχρηπ πξσ ποέπει μα 

ρσμξδεύεςαι και από ςημ Φόομα καμξμιρμώμ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

διξογάμχρηπ (Registration-Event & Event-Regulations) 

Δπιπλέξμ θα βοείςε υοήριμεπ πληοξτξοίεπ για:  

I) Tξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμό και ξδηγίεπ για ςξμ ςοόπξ καςαρκεσήπ 

και διαμόοτχρηπ γηπέδχμ, καθώπ και ςημ Φόομα πιρςξπξίηρηπ 

μιαπ εγκαςάρςαρηπ Beach Volley   

II) Τιπ ποξϋπξθέρειπ και ςημ διαδικαρία αμαγμώοιρηπ εμόπ επίρημξσ 

τξοέα καθώπ και ςημ ρυεςική Φόομα αμαγμώοιρηπ μιαπ Ακαδημίαπ 

ή Σσλλόγξσ (Club) Beach Volley.  

Με βάρη ςα παοαπάμχ, ρςξ παοόμ θα βοείςε ςιπ αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ 

για ςημ άοςια διεναγχγή μιαπ διξογάμχρηπ.  

Η έγκαιοη εκδήλχρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ και ξ ξοιρμόπ ςηπ ημεοξμημίαπ 

διεναγχγήπ θα διεσκξλύμει ςημ έμςανη ςηπ διξογάμχρηπ ρςξ επίρημξ 

εςήριξ καλεμςάοι ςχμ διξογαμώρεχμ ρςημ Δλλάδα ώρςε μα μπξοξύμ μα ραπ 

βοξσμ εσκξλόςεοα αθληςέπ, τίλαθλξι κλπ.   

Για ςα δικαιώμαςα ρσμμεςξυήπ αθληςώμ ρςιπ διξογαμώρειπ, ιρυύξσμ ξι 

ρυεςικξί πεοιξοιρμξί (ηλικιακξί, βαθμξλξγικξί) αμάλξγα με ςιπ 
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ποξδιαγοατέπ πξσ αμακξιμώμξμςαι εςηρίχπ για ςιπ καςηγξοίεπ 

διξογαμώρεχμ. 

 

Ποξεςξιμαρία Εγκαςαρςάρεωμ 

Για ςημ διεναγχγή μιαπ Διξογάμχρηπ είμαι απαοαίςηςη η ποξεςξιμαρία και 

ξ ενξπλιρμόπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ.  Για ςημ καςαρκεσή ςχμ γηπέδχμ θα 

ποέπει μα λάβεςε σπόφη ξοιρμέμεπ  ποξδιαγοατέπ ςξσ αθλήμαςξπ και 

ρσγκεκοιμέμα: 

α. Σξπξθερία διεναγωγήπ: Ο υώοξπ πξσ θα καςαρκεσαρςξύμ ςα γήπεδα μα 

είμαι ρε ρημείξ πξσ ρσγκεμςοώμει αοκεςό κόρμξ και μα ςηοξύμςαι ξι 

απαοαίςηςεπ ποξϋπξθέρειπ αρταλείαπ ςχμ αθληςώμ (διαρςάρειπ γηπέδξσ, 

πξιόςηςα άμμξσ κλπ).  

β. Ποξραμαςξλιρμόπ γηπέδξσ: Η καςεύθσμρη ςξσ γηπέδξσ, ετόρξμ είμαι 

δσμαςό, μα  είμαι από ςξμ Βξοοά ποξπ ςξ Νόςξ ώρςε μα μημ εμξυλεί ξ ήλιξπ 

ςξσπ αθληςέπ ρςημ μεγαλύςεοη διάοκεια ςχμ αγώμχμ. Η κεοκίδα μα είμαι 

ρςημ πλεσοά όπξσ θα είμαι πιξ εύκξλη η ποόρβαρη ςχμ θεαςώμ και ρςημ 

πιξ επίπεδη επιτάμεια εάμ ςξ γήπεδξ είμαι ρε υώοξ με τσρική άμμξ.  

γ. Καςαρκεσή γηπέδξσ: Βοίρκξσμε ςξ κέμςοξ ςξσ αγχμιρςικξύ υώοξσ και 

ςξπξθεςξύμε ςιπ βάρειπ και ςξσπ ρςσλξβάςεπ ρύμτχμα με ςηπ 

ποξδιαγοατέπ. Τξπξθεςξύμε όλα ςα άλλα σλικά (γοαμμέπ, τιλέ, ρκάλα 

διαιςηςή, ςοαπέζι γοαμμαςείαπ, ξμποέλεπ και καοέκλεπ αθληςώμ)  

δ. Ενξπλιρμόπ γηπέδξσ: Παοακάςχ ραπ παοαθέςξσμε μια λίρςα από ςα 

απαοαίςηςα σλικά για ςη λειςξσογία εμόπ γηπέδξσ πξσ θα τιλξνεμήρει 

κάπξια διξογάμχρη. Κάπξια από ςα σλικά ασςά μπξοείςε μα ςα 

καςαρκεσάρεςε και μόμξι ραπ με πιθαμόμ μικοόςεοξ κόρςξπ από ςιπ ςιμέπ 

αγξοέπ. 

 Σες ρςσλξβαςώμ αλξσμιμίξσ (ελατοξύπ) ή ριδεοέμιξσπ 

(βαούςεοξσπ) με ςιπ βάρειπ ςξσπ και ςξμ μηυαμιρμό πξσ οσθμίζει ςξ 

ύφξπ ςξσ τιλέ.     

 Φιλέ με υξμςοή τάρα και αμςέμεπ    

 Σες Ιμάμςεπ διαγοάμμιρηπ             

 Δίυςσ πεοίτοανηπ γηπέδξσ (για μα μημ κσμηγάςε ςιπ μπάλεπ)      

 Μπάλεπ Beach Volley   

 Τοόμπα υειοξκίμηςη   

 Σες ποξρςαςεσςικά ρςσλξβαςώμ (2 ςεμ) 

 Σκάλα διαιςηςή  

 Χειοξκίμηςξ scoreboard    

 Ταμπελάκια με ςα μξύμεοα 1 και 2   

 Κξμςάοι μεςοήμαςξπ ύφξσπ τιλέ           
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Κάπξια σλικά δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ παοαπάμχ ενξπλιρμό καθώπ 

μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ήδη σπάουξμςα ή μα ςα αγξοάρεςε από ςημ 

πεοιξυή ραπ.   Τα σλικά ασςά είμαι: 

 6 πλαρςικέπ καοέκλεπ για ςξσπ αθληςέπ και ςημ γοαμμαςεία  

 3 ξμποέλεπ για ςιπ θέρειπ ςχμ αθληςώμ και ςηπ γοαμμαςείαπ  

 1 πλαρςικό ςοαπέζι για ςημ γοαμμαςεία 1μ Χ 1,5μ πεοίπξσ  

 1 τξοηςό ταομακείξ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςοασμαςιρμώμ  

 1 λάρςιυξ πξςίρμαςξπ με καλή πίερη μεοξύ ώρςε μα καςαβοέυεςαι 

γοήγξοα ξ αγχμιρςικόπ υώοξπ.  

 Φξοηςό φσγείξ με μεοό για ςξσπ αθληςέπ.  

Τέλξπ, για ςημ πεοίπςχρη ηυηςικήπ εγκαςάρςαρηπ και κεοκίδχμ μπξοείςε 

μα απεσθσμθείςε ρε ενειδικεσμέμεπ εςαιοείεπ ςηπ πεοιξυήπ ραπ.  

 

Ποξεςξιμαρία Διξογάμωρηπ 

Δτόρξμ έυξσμ εναρταλιρςεί ςα παοαπάμχ, είραρςε έςξιμξι από πλεσοάπ 

εγκαςαρςάρεχμ.  Ποιμ ςημ διεναγχγή μιαπ διξογάμχρηπ απαιςξύμςαι όμχπ 

μια ρειοά από σπξρςηοικςικέπ εμέογειεπ:   

 Ποξεςξιμαρία κειμέμξσ παοξσρίαρηπ για ςξ web site ςξσ Beach 

Volley με πληοξτξοίεπ για ςημ πεοιξυή 

 Δπικαιοξπξίηρη τόομαπ Διδικώμ Καμξμιρμώμ διξογάμχρηπ (ςοόπξι 

μεςακίμηρηπ, δσμαςόςηςεπ διαμξμήπ, ρςξιυεία επικξιμχμίαπ κλπ)  

 Η αμακξίμχρη ςηπ διεναγχγήπ ςηπ διξογάμχρηπ με δελςία ςύπξσ 

ρςα ςξπικά ΜΜΔ.   

 Η καςαρκεσή σλικώμ ποξβξλήπ (ατίρεπ, αεοξπαμό, κλπ) και η 

αμάοςηρή ςξσπ ρςημ εσούςεοη πεοιξυή 

 Η ποξμήθεια επάθλχμ για ςξσπ μικηςέπ ςηπ διξογάμχρηπ (πυ, 

κύπελλα, μεςάλλια)  

 Η ρσλλξγή ςχμ Δηλώρεχμ Σσμμεςξυήπ  

 Η εναρτάλιρη ςξσ απαοαίςηςξσ αοιθμξύ διαιςηςώμ – γοαμμαςειώμ.  

Ωπ διαιςηςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ από ανιξλξγημέμξι 

διαιςηςέπ Beach Volley έχπ και ξι ρσμμεςέυξμςεπ αθληςέπ αμάλξγα 

με ςημ καςηγξοία διξογάμχρηπ. Σε διξογαμώρειπ με υοημαςικό 

έπαθλξ, είμαι απαοαίςηςξπ ξ ξοιρμόπ επίρημχμ διαιςηςώμ. 

 

Διεναγωγή Διξογάμωρηπ 

Έυξμςαπ ξλξκληοώρει ςιπ εμέογειεπ ποξεςξιμαρίαπ, είραρςε ρυεδόμ έςξιμξι 

για ςημ διεναγχγή.  Τιπ ημέοεπ διεναγχγήπ ςχμ αγώμχμ υοειάζεςαι μα 

τοξμςίρεςε για ςα ενήπ: 
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 Κάπξια άςξμα για βξηθηςικέπ εογαρίεπ καςά ςημ διάοκεια ςχμ 

αγώμχμ (βοένιμξ γηπέδξσ, μεοά ρςα φσγειάκια ςχμ αθληςώμ, 

απξκξμιδή ρκξσπιδιώμ κλπ). 

 Δτόρξμ ςξ επιθσμείςε, μα τοξμςίρεςε για εμξικίαρη ηυηςικήπ 

εγκαςάρςαρηπ με DJ - εκτχμηςή.  

 Να καλστθξύμ, ετόρξμ σπάουξσμ, ςα ποξβλεπόμεμα καςά 

πεοίπςχρη υοημαςικά έπαθλα ςχμ αθληςώμ με ςημ λήνη ςξσ 

ςξσομξσά με υοήρη ςηπ ρυεςικήπ τόομαπ. 

 Να απξρςαλξύμ ρςημ ΔΟΠΔ ςα απξςελέρμαςα με ςξ ςέλξπ ςξσ 

ςξσομξσά, ποξκειμέμξσ μα καςαυχοηθξύμ ρςξ web site ςξσ Beach 

Volley. 

 

Θέμαςα Marketing  

Τξ Marketing απξςελεί μια ρημαμςική παοάμεςοξ ςηπ διεναγχγήπ κάθε 

διξογάμχρηπ Beach Volley.  Τξ άθλημα ςξσ Beach Volley είμαι από ςημ 

γέμμηρη ςξσ ρςεμά ρσμσταρμέμξ με ςημ παοξσρία υξοηγώμ εςαιοειώμ.  

 Κάπξια ρςξιυεία πξσ ποέπει μα έυεςε σπόφη είμαι: 

 Η εναρτάλιρη ποξβξλήπ / ςηλεξπςικήπ κάλσφηπ είμαι ρημαμςικό 

κξμμάςι για ςημ εύοερη υξοηγώμ  

 Βαρικόςεοξπ ςοόπξπ ερόδχμ ςηπ διξογάμχρηπ είμαι ξι 

διατημιρςικέπ πιμακίδεπ πξσ πεοιβάλξσμ ςξμ αγχμιρςικό υώοξ 

 Διατήμιρη  μπξοεί  μα μπει επάμχ ρςα μπλξσζάκια ςχμ διαιςηςώμ-

ποξρχπικξύ, επάμχ ρςιπ ξμποέλεπ ςχμ αθληςώμ και ςηπ 

γοαμμαςείαπ και μα απαλλαυθείςε και από ςξ κόρςξπ αγξοάπ ςξσπ.  

Δπιπλέξμ, ξ βαρικόπ ραπ υξοηγόπ μπξοεί μα αματεοθεί και ρςξ site ςηπ 

ΔΟΠΔ εάμ σπάουει αμςίρςξιυη ρσμτχμία και δηλχθεί έγκαιοα (δεμ 

επιςοέπεςε ρςξ ςξσομξσά μα έυεςε αμςαγχμιρςικό υξοηγό από ςξμ κεμςοικό 

υξοηγό ςηπ ΔΟΠΔ). 

Υπξρςηοικςήπ ςηπ διξογάμχρηπ μπξοεί μα είμαι ξ δήμξπ, η πεοιτέοεια ή 

άλλξι τξοείπ ςηπ πεοιξυήπ και μα υοημαςξδξςήρει μέοξπ ςηπ διξογάμχρηπ 

ραπ.  

 

Ρόλξπ ςηπ ΕΟΠΕ και παοξυέπ ποξπ ςξμ διξογαμωςή τξοέα  

Σε όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ η ΔΟΠΔ μπξοεί μα ρσμδοάμει με ςημ παοξυή 

ςευμξγμχρίαπ ή και ςημ απξρςξλή αμθοώπξσ για ςξμ ρσμςξμιρμό ςηπ 

διξογάμχρηπ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή ξ διξογαμχςήπ ποέπει μα καλύφει ςημ 

τιλξνεμία ςξσ και ςημ απξζημίχρη ςξσ (καςά πεοίπςχρη).  

Σςιπ κάπξιεπ καςηγξοίεπ (με υοημαςικό έπαθλξ, με υαοακςήοα ιδιαίςεοηπ  

ρημαρίαπ κλπ), η ΔΟΠΔ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ξοίρει δικό ςηπ Τευμικό 
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Υπεύθσμξ με ςξμ διξογαμχςή μα ποέπει μα καλύφει ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ 

ξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ (ξδξιπξοικά και ημεοήρια απξζημίχρη).  

Σςημ πεοίπςχρη ασςή ξ Τευμικόπ Υπεύθσμξπ ρσμςάρρει έκθερη για ςημ 

ΔΟΠΔ με ςα πεποαγμέμα ςηπ διξογάμχρηπ.  

Καςά ςα άλλα, ξι παοξυέπ πξσ μπξοεί μα σπάονξσμ από ςημ ΔΟΠΔ ποξπ ςξμ 

Σσμδιξογαμχςή είμαι: 

 Η διξογάμχρη ποξβάλλεςαι μέρχ ςηπ ΔΟΠΔ ποξπ όλα ςα μέρα ςξσ 

έμςσπξσ και ηλεκςοξμικξύ ςύπξσ.  

 Η διξογάμχρη ρσγκαςαλέγεςαι ρςξ επίρημξ καλεμςάοι ςξσ 

αθλήμαςξπ και υαοςξγοατείςαι ρςημ παμελλήμια δοαρςηοιόςηςα .  

 Τξ Τμήμα ςξσ Beach Volleyball ςηπ ΔΟΠΔ είμαι ρςημ διάθερη ραπ 

για ξπξιαδήπξςε διεσκοίμιρη ή πληοξτξοία υοειάζερςε.  

 

Επίλξγξπ 

Με ςιπ παοαπάμχ αμαλσςικέπ ξδηγίεπ ελπίζξσμε μα ραπ βξηθήραμε μα 

απξταρίρεςε ςημ μξοτή και ςημ καςηγξοία ςηπ διξογάμχρηπ ρςημ ξπξία θα 

ποξυχοήρεςε. 

Σε κάθε πεοίπςχρη ξι ρσμεογάςεπ ςξσ ςμήμαςξπ Beach Volley ςηπ ΔΟΠΔ 

είμαι ρςημ διάθερη ραπ μα παοέυξσμ ςημ ρυεςική ςευμξγμχρία αλλά και 

διεσκοιμήρειπ για όλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςιπ διξογαμώρειπ Beach 

Volley.   

Τξ παοόμ έμςσπξ ξδηγιώμ, επενηγεί και αμαλύει ςιπ ποξβλέφειπ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςα ρυεςικά άοθοα ςξσ Καμξμιρμξύ Beach Volley ςηπ ΔΟΠΔ 

(άοθοξ 4. Αγχμιρςικέπ Δκδηλώρειπ Beach Volley, άοθοξ 6. Διαδικαρία 

Δγκοίρεχμ Αμενάοςηςχμ Αγχμιρςικώμ Δκδηλώρεχμ, και άοθοξ 8.α. 

Αθληςέπ). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Πωσ θα εγκρίνετε τη δική ςασ διοργάνωςη (Βήμα-Βήμα)  

 

Εφόςον ενδιαφζρεςτε να διοργανϊςετε μια εκδιλωςθ Beach Volleyball, καλό είναι πρϊτα να 

ενθμερωκείτε για τισ κατθγορίεσ διοργανϊςεων beach volley που υπάρχουν και να δείτε τι περίπου 

ταιριάηει ςε αυτό που ςκζφτεςτε και ςτο Βudget που ζχετε. 

Ο οργανωτικόσ φορζασ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε (Ακλθτικόσ φλλογοσ, Ιδιϊτθσ, Φορζασ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ κλπ) με μοναδικι προχπόκεςθ να είναι πιςτοποιθμζνοσ. 

Εφόςον κζλετε να ςυμμετζχετε ςτα Πανελλινια Πρωτακλιματα (Ανδρϊν - Γυναικϊν θ Juniors), 

μπορείτε να δείτε μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των όρων ςτα ςχετικά ζντυπα, και ςτθν ςυνζχεια 

υποβάλλετε τθν «εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ» για να επικοινωνιςουν μαηί ςασ τα ςτελζχθ του τμιματοσ 

και να ςυηθτιςουν μαηί ςασ τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ. 
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Εφόςον επικυμείτε τθ διεξαγωγι μιασ δικισ ςασ, ανεξάρτθτθσ διοργάνωςθσ, ςυμπλθρϊνετε μία Φόρμα 

Αναγνϊριςθσ ανεξάρτθτθσ διοργάνωςθσ.  το ζντυπο αυτό κα πρζπει να αναφερκοφν οι προδιαγραφζσ 

τθσ εκδιλωςθσ κακϊσ και όλοι οι επιμζρουσ όροι. Η φόρμα πρζπει να ςυμπλθρωκεί προςεκτικά και 

ςτθν ςυνζχεια να ςταλεί ςτθν ΕΟΠΕ. 

Η ΕΟΠΕ κα αναλφςει τισ προδιαγραφζσ, κα κατατάξει τθν εκδιλωςθ ςε κάποια κατθγορία και κα ςασ 

κοινοποιιςει τθν αναγνϊριςθ τθσ εκδιλωςθσ μαηί με τισ προχποκζςεισ τθσ κατθγορίασ όπου ζχει 

ενταχκεί (πχ. οριςμόσ υπευκφνων, οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, υποςτιριξθ ΕΟΠΕ κλπ).  

Βήμα-Βήμα 

Ακολουκεί μια ςυνοπτικι περιγραφι (βιμα-βιμα) των παραμζτρων που αφοροφν μιά ανεξάρτθτθ 

διοργάνωςθ.  

Βήμα 1. Οργανωτική Επιτροπή ή Υπεφθυνοσ Διοργάνωςησ 

Αφοφ αποφαςίςετε τθ μορφι τθσ διοργάνωςθσ, προχωράτε ςτθ ςφνκεςθ Οργανωτικισ Επιτροπισ ι 

ορίηετε ζνα υπεφκυνο άτομο με το οποίο και επικοινωνεί θ ΕΟΠΕ (Τπεφκυνοσ Διοργάνωςθσ).  

Εφόςον ο Τπεφκυνοσ τθσ διοργάνωςθσ δεν ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςθσ για τον αγωνιςτικό τομζα, κα 

πρζπει να ςυνεργαςτεί με ζναν ζμπειρο Τπεφκυνο Αγωνιςτικοφ. 

Καλό είναι να ζρκετε ςε επαφι με τθν Σοπικι Επιτροπι ι Ζνωςθ τθσ ΕΟΠΕ ςτθν περιοχι ςασ και να 

ηθτιςετε τον υπεφκυνο του Beach Volley. Ο ρόλοσ του μπορεί να αποδειχκεί πολφτιμοσ. ε περιοχζσ 

που δεν υπάρχει τζτοιο άτομο αναγκαςτικά θ επικοινωνία κα γίνεται απευκείασ με το τμιμα beach 

volley τθσ ΕΟΠΕ. 

Βήμα 2. Χώροσ και εγκαταςτάςεισ 

Για να αναγνωριςκεί μια εκδιλωςθ Beach Volley, κα πρζπει οι εγκαταςτάςεισ θ το γιπεδο όπου κα 

φιλοξενθκεί, να είναι πιςτοποιθμζνο. Για τθ διευκόλυνςι ςασ, οδθγίεσ και προδιαγραφζσ για τθ 

καταςκευι ενόσ ανοικτοφ ι και κλειςτοφ γθπζδου μποροφν να ςασ δοκοφν από τθν ΕΟΠΕ, και να 

ςυμβουλευτείτε τα ςχετικά ζντυπα για τθν πιςτοποίθςθ αγωνιςτικϊν χϊρων Beach Volley. Αφοφ ζχετε 

επιλζξει το γιπεδο, κα πρζπει να ζχετε τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν διοργάνωςθ, όπωσ 

αναφζρονται ςτα ςχετικά ζντυπα. 

Βήμα 3. Προβολή και Social Media 

Η προβολι τθσ διοργάνωςθσ ςασ καλό κα ιταν να ανατεκεί ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο άτομο με ςχετικι 

εμπειρία (πχ τοπικό δθμοςιογράφο). Εφόςον υπάρχει τθλεοπτικι κάλυψθ αυτό κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτθν φόρμα αναγνϊριςθσ και να το γνωρίηει θ ΕΟΠΕ. Επίςθσ κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί ςτθν ςχετικι φόρμα και τυχόν ιςτοςελίδα κακϊσ και διευκφνςεισ social media που κα 

αφοροφν τθν διοργάνωςθ. Η ΕΟΠΕ κα προβάλλει όςο καλφτερα μπορεί τθν διοργάνωςθ ςασ εφόςον 

ζχει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, και ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία κα ενταχκεί.   

 

 

 

 

Βήμα 4. Χορηγοί 

Ζνασ ρόλοσ απαραίτθτοσ ςτο Beach Volley ςε παγκόςμια κλίμακα, που ζχει ενταχκεί πλζον ςτον 

χαρακτιρα του ακλιματοσ. Ο τρόποσ προβολισ των χορθγϊν ςτο γιπεδο είναι ςυγκεκριμζνοσ για τθν 

κάκε κατθγορία και αναλφεται ςτα ςχετικά ζντυπα. 

Βήμα 5. Αθλητζσ 

ε ανεξάρτθτεσ διοργανϊςεισ θ Οργανωτικι Επιτροπι, είναι υπεφκυνθ για τθν ςυγκζντρωςθ των 

δθλϊςεων ςυμμετοχισ ανάλογα με τθν κατθγορία, και να προχωριςει ςε αγωνιςτικό πρόγραμμα 

ανάλογα με το αρικμό των ομάδων. Η εγγραφι των ακλθτϊν ςτο μθτρϊο beach volley είναι 

απαραίτθτθ από ζνα επίπεδο διοργανϊςεων και πάνω (Challenger) ενϊ προςοχι ςτουσ περιοριςμοφσ 
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ςυμμετοχισ για τουσ κορυφαίουσ τθσ βακμολογίασ. Η ςυμμετοχι τουσ ςε μθ εγκεκριμζνεσ 

διοργανϊςεισ ι ςε διοργανϊςεισ με περιοριςμό ςυμμετοχισ, μπορεί να επιφζρει κυρϊςεισ. 

Βήμα 6. Διαιτητζσ 

Ανάλογα με το επίπεδο τθσ διοργάνωςθσ, κα πρζπει να προςκαλζςετε και ζναν αρικμό διαιτθτϊν και 

να καλφψετε τα ςχετικά ζξοδα (όπου οι προδιαγραφζσ τθσ κατθγορίασ απαιτοφν επίςθμουσ διαιτθτζσ). 

Εφόςον θ διοργάνωςθ λάβει ςυντελεςτι ςτθν Πανελλινια Βακμολογία, ι επιτροπι διαιτθςίασ τθσ 

ΕΟΠΕ κα πρζπει να ορίςει θ να εγκρίνει το ςφνολο των διαιτθτϊν που κα ςυμμετζχουν. 

Βήμα 7. Άλλοι Περιοριςμοί 

Ζνασ περιοριςμόσ που μπαίνει από τθν Διεκνι Ομοςπονδία είναι αυτόσ των άλλων διοργανϊςεων 

παραλίασ, και ςυγκεκριμζνα θ προςταςία του κφρουσ του μοναδικοφ Ολυμπιακοφ ακλιματοσ άμμου 

(που είναι το Beach Volleyball) από άλλεσ επιδείξεισ και χορθγικζσ εκδθλϊςεισ, που δθμιουργοφν 

ςφγχυςθ ςτο φίλακλο κοινό για τθν επίςθμθ και κακαρά ακλθτικι φφςθ του ακλιματοσ. 

Επίςθσ, περιοριςμόσ υπάρχει ςτον αρικμό και τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ ακλθτϊν από ξζνεσ χϊρεσ, 

ανάλογα με τθν κατθγορία διοργάνωςθσ. 

Βήμα 8. Υποςτήριξη και Ρόλοσ ΕΟΠΕ 

Αφοφ ζχετε ςυμπλθρϊςει τθν φόρμα ζγκριςθσ κα πρζπει να τθν ςτείλετε ςτθν ΕΟΠΕ το αργότερο 15 

θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ υποβάλλοντασ μαηί και τουσ Κανονιςμοφσ Διοργάνωςθσ 

κακϊσ και παράβολο €20 με τθν αίτθςθ (προςοχι το παράβολο αφορά τθν αίτθςθ και δεν αποτελεί 

«παράβολο διοργάνωςθσ» το οποίο κατά κανόνα αφορά μόνο ςε εκδθλϊςεισ με χρθματικά ζπακλα ι 

εμπορικοφ/χορθγικοφ χαρακτιρα). Εφόςον θ διοργάνωςθ ςασ είναι τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, κα πρζπει 

να ζχετε εξαςφαλίςει και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ τοπικισ Ζνωςθσ θ Σοπικισ Επιτροπισ τθσ ΕΟΠΕ. Σθν 

απάντθςθ ςτο αίτθμα ςασ κα λάβετε από τθν ΕΟΠΕ εντόσ πζντε θμερϊν από τθν υποβολι του.   

Η ΕΟΠΕ ανάλογα με το είδοσ τθσ διοργάνωςθσ, μπορεί να υποςτθρίξει με πολλοφσ τρόπουσ τον 

ανεξάρτθτο οργανωτι (προβολι, τεχνογνωςία,  διαιτθςία, κλπ).    

Επιπλζον θ ΕΟΠΕ διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου τθσ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν και τθσ προςταςίασ 

των κανονιςμϊν του ακλιματοσ, με οριςμό εκπροςϊπου τθσ, του οποίου κα πρζπει να καλυφκοφν τα 

ζξοδα φιλοξενίασ και θ θμεριςια αποηθμίωςθ. 

Βήμα 9. Τελική Ζκθεςη 

Με τθν λιξθ τθσ διοργάνωςθσ, ο διοργανωτισ κα πρζπει να ςτείλει πλιρθ Ζκκεςθ πεπραγμζνων, με 

καταςτάςεισ ςυμμετεχόντων, αγωνιςτικά αποτελζςματα, ζντυπο υλικό, φωτογραφίεσ, παρατθριςεισ 

κλπ. ε περίπτωςθ που υπάρχει εκπρόςωποσ ΕΟΠΕ ςτθν διοργάνωςθ, ζχει και τθν ευκφνθ ςφνταξθσ τθσ 

ςχετικισ ζκκεςθσ, αλλά ο διοργανωτισ κα πρζπει να ςτείλει ςτθν ςυνζχεια το φωτογραφικό, 

τθλεοπτικό ι άλλο υλικό που αφορά τα πεπραγμζνα τθσ διοργάνωςθσ κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Προβολή αναγνωριςμζνησ διοργάνωςησ από την ΕΟΠΕ  

 

Α. Υπόδειγμα κειμζνου με περιγραφή τοποθεςίασ διοργάνωςησ 

 
Στούπα 

«Η Σςξύπα είμαι έμα παοαθαλάρριξ υχοιό ςηπ Μερρημιακήπ Μάμηπ πξσ μπξοεί μα γξηςεύρει ςξμ 

επιρκέπςη ςξσ όλεπ ςιπ επξυέπ ςξσ υοόμξσ. Είμαι ςξ πιξ αμεπςσγμέμξ ςξσοιρςικά υχοιό όυι μόμξ ρςξ Δήμξ 

Λεύκςοξσ αλλά και ρε ξλόκληοξ ςξ μξμό Μερρημίαπ. Αμαςξλικά ςξσ υχοιξύ σφώμεςαι ςξ κάρςοξ πξσ 

σπήονε ακοόπξλη ςηπ παλιάπ πξλιςείαπ ςξσ Λεύκςοξσ. Καςά ςξμ Πασραμία εκεί σπήουε ξ μαόπ ςηπ Αθημάπ 

με ςξ άγαλμα ςηπ. Τημ πεοίξδξ ςηπ Φοαγκξκοαςίαπ [1204 - 1259] ςξ κάρςοξ αμξικξδξμήθηκε και 

ξμξμάρςηκε Μπξτώο. Σςη Σςξύπα έζηρε ξ Νίκξπ Καζαμςζάκηπ και ξ Αλένηπ Ζξομπάπ, δξσλεύξμςαπ ρςα 

ξοσυεία ςηπ Ποαρςξβάπ ρςξ Νέξ Ποξάρςιξ. Εδώ επίρηπ εμπμεύρςηκε και έγοαφε ςξ έογξ "Βίξπ και 

Πξλιςεία ςξσ Αλένη Ζξομπά" 

Τξ καλξκαίοι η θάλαρρα και η καθαοή αμμξσδιά είμαι ποόκληρη για ςξσπ λάςοειπ ςξσ σγοξύ ρςξιυείξσ. Τξ 

υχοιό έυει δσξ παοαλίεπ με άμμξ, η μια βοίρκεςαι μέρα ρςξ υχοιό και είμαι γμχρςή χπ η παοαλία ςηπ 

Σςξύπαπ και η άλλη είμαι η παρίγμχρςη παοαλία ςηπ Καλόγοιαπ. Σε επίπεδξ ςξσοιρςικώμ σπηοεριώμ ρςη 

Σςξύπα μπξοεί μα βοει καμείπ ςα πάμςα. Καλαίρθηςα και άμεςα εμξικιαζόμεμα διαμεοίρμαςα και 

νεμξδξυεία, καλήπ πξιόςηςαπ ταγηςό, κατεςέοιεπ και μπάο για βοαδιμή διαρκέδαρη και ςξ ρημαμςικόςεοξ 

από όλα αμθοώπξσπ ποόθσμξσπ μα ρε ενσπηοεςήρξσμ ρε ξςιδήπξςε υοειαρςείπ. Εκςόπ από ςιπ 

παμέμξοτεπ παοαλίεπ ανίζει ςξμ κόπξ μα απξλαύρει καμείπ ςα μαγεσςικά ηλιξβαριλέμαςα από 

ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ υχοιξύ.». 
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Β. Ζντυπα και χρήςη λογοτφπων τησ ΕΟΠΕ 

Για τθν  παραγωγι  αφιςϊν και εντφπων υπάρχουν ζτοιμα πρότυπα ςτο site τθσ ΕΟΠΕ 

ι μπορείτε να φτιάξετε τα δικά ςασ. Εφόςον ζχετε ακολουκιςει τισ επίςθμεσ 

διαδικαςίεσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ςτισ παραγωγζσ ςασ το επίςθμο logo τθσ 

ΕΟΠΕ με τθν φράςθ «Αναγνωριςμζνθ Διοργάνωςθ». Αυτό που πρζπει να προςζξετε 

είναι ότι ςτουσ τίτλουσ διοργάνωςθσ δεν μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τθν φράςθ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ αλλά μπορείτε προαιρετικά να αναφζρετε τθν 

κατθγορία (CHALLENGER, SATELLITE, REGIONAL).  

αν ονομαςία τίτλου του τουρνουά βάηετε το όνομα του διοργανωτι.  

Παράδειγμα: 

 Σουρνουά Beach Volley “ Satellite αντορίνθσ 2018 ” 

 Σουρνουά Beach Volley  “ TANGO ” Beach Bar 2018  

 Σουρνουά Beach Volley ΣΟΤΠΑ 2018 — Παραλία Καλογριάσ  
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Γ. Δελτία Τφπου και προβολή τουσ από την ΕΟΠΕ 

τζλνετε ςτθν ΕΟΠΕ τα αποτελζςματα αναλυτικά και το ςφςτθμα διεξαγωγισ που 

ακολουκιςατε και τθν αρχικι λίςτα  ςυμμετεχόντων. Εάν είναι δυνατό με τθν λιξθ 

του τουρνουά  να αποςταλεί φάκελοσ ςτθν ΕΟΠΕ με φωτογραφικό υλικό ςε 

θλεκτρονικι μορφι για να καταχωρθκοφν ςτο web site του Beach Volley. Ακόμα 

μπορείτε να μασ ςτείλετε δείγμα τον παραγϊγων ςασ αφίςεσ —  ζντυπα — bulletin  

και τα ςχετικά δθμοςιεφματα από τον τοπικό τφπο. 

 
Παράδειγμα δελτίου τφπου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Marketing  

 

Βαρική πηγή ερόδχμ ρςημ διξογάμχρη εμόπ ςξσομξσά είμαι η διατημιρςικέπ 

πιμακίδεπ πξσ πεοιβάλξσμ ςξμ αγχμιρςικό υώοξ. Παοακάςχ δείςε έμα δείγμα 

ςξσ πχπ μπξοείςε μα ςξπξθεςήρεςε ςιπ πιμακίδεπ ρςξμ αγχμιρςικό υώοξ, ςξσπ 

πάγκξσπ αθληςώμ κςλ. με ποξςειμόμεμεπ διαρςάρειπ  ασςέπ πξσ ξοίζει η 

ξμξρπξμδία. 

Η ρειοά με ςιπ πιμακίδεπ από 1-8 είμαι ασςέπ με ςημ  πεοιρρόςεοη ποξβξλή και  

μεγαλύςεοη ξικξμξμική ανία.  

Μεςά είμαι ξι ρειοέπ με ςιπ πιμακίδεπ  9 - 13 και 23 - 27 ασςέπ ξι ξπξίεπ είμαι με 

ςημ αμέρχπ επόμεμη ποξβξλή και ςέλξπ η ρειοά πιμακίδχμ 14 - 22.  

Δρείπ μπξοείςε ή μα ςιπ εμςάνεςε ξικξμξμικά ρε μια  κλίμακα όλεπ ή μα ςιπ 

υχοίρεςε ρςιπ 3 από πάμχ.  

 

(αγμξήρςε ςιπ διαρςάρειπ ςηπ ελεύθεοηπ ζώμηπ ρςξ ρσμημμέμξ ρκαοίτημα 

ατξύ πλέξμ μπξοξύμ μα είμαι από 2 έχπ 4 μ. αμάλξγα με ςημ καςηγξοία 

διξογάμχρηπ).  

 

 


