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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ και ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΑΚΑΓΗΜΙΑ & ΤΛΛΟΓΟΤ (CLUB) BEACH VOLLEY 

 

ύνηομη πεπιγπαθή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Η Διιεληθή Οκνζπνλδία έρεη θαηνρπξώζεη ζηνλ Καλνληζκό ηνπ Αζιήκαηνο ηελ δξαζηεξηόηεηα 

θνξέσλ εθηόο Οκνζπνλδίαο. Μία βαζηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ππνζηεξίδεηαη ινηπόλ από ηελ ΔΟΠΔ 

είλαη ε δεκηνπξγία ΑΚΑΓΗΜΙΩΝ Beach Volley ή ΤΛΛΟΓΩΝ (Clubs) Beach Volley από νπνηνδήπνηε 

θνξέα ην επηζπκεί, αθνινπζώληαο θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εγθεθξηκέλν από 

ηελ ΓΓΑ «Καλνληζκό Πεηνζθαίξηζεο ζηελ Άκκν».  

Η δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη εκπαιδεςηική / πποπονηηική θαη όπσο  πξνθύπηεη από ηελ νλνκαζία 

ηεο, πξόθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ beach volley ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθνύλ αζιεηέο ή 

αζινύκελνη (εξαζηηέρλεο) ζε κηθξέο ε θαη κεγάιεο ειηθίεο γηα λα γλσξίζνπλ ην άζιεκα ηνπ beach 

volley.  

Γηα ζέκαηα αγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο θαζώο νη αζιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε επίζεκεο δηνξγαλώζεηο ππόθεηληαη ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο εγγξαθήο ζην 

Μεηξών, όπσο απηνί ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 

Ποιορ θοπέαρ μποπεί να θηιάξει ΑΚΑΓΗΜΙΑ ή CLUB 

Με βάζε ηνλ θαλνληζκό πνπ αλαθέξακε, γηα ηελ έγθξηζε ΑΚΑΓΗΜΙΑ ή CLUB κπνξεί λα θάλεη ηελ 

ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΟΠΔ νπνηνδήπνηε αζιεηηθό ζσκαηείν, εθόζνλ πιεξνί ηηο παξαθάησ βαζηθέο 

πξνϋπνζέζεηο: 

 Ο θνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, ή λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο κε απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο (δηαζηάζεηο, πνηόηεηα άκκνπ θιπ), θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο (γηα ηηο πξνδηαγξαθέο δείηε ην ζρεηηθό «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ & 

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ BEACH VOLLEY».  

 Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπο πνπ λα 

πξνβιέπεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ζην άζιεκα ηνπ beach volley. 

 Η δξαζηεξηόηεηα εθκάζεζεο ζα πξέπεη λα αζθείηαη κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ πξνπνλεηή, ζύκθσλα 

κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 8.β. ηνπ Καλνληζκνύ Beach Volley. 
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 Ο Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΟΠΔ ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

ησλ αλαπηπμηαθώλ δηνξγαλώζεσλ beach volley ζηελ πεξηνρή ηνπ. 

 Η ΔΟΠΔ δηθαηνύηαη λα επνπηεύεη ηελ δξαζηεξηόηεηα εθκάζεζεο ηνπ θνξέα κε 1 έσο 2 επηζθέςεηο 

(εηεζίσο) ελόο νκνζπνλδηαθνύ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 Η ΔΟΠΔ δηθαηνύηαη λα θαζνξίζεη εηήζην παξάβνιν αλαγλώξηζεο/αλαλέσζεο ηνπ θνξέα θαη 

εγγξαθήο ηνπ ζην αληίζηνηρν κεηξών ηεο Οκνζπνλδίαο.    

 

Γιαδικαζία αναγνώπιζηρ 

Οη θνξείο ινηπόλ πνπ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, ππνβάιινπλ ην αίηεκα αλαγλώξηζεο 

ζηελ ΔΟΠΔ (ζρεηηθό «ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ/ΑΚΑΓΗΜΙΑ/CLUB Beach Volley»), 

ζηέιλνληαο ηελ ζην beach@volleyball.gr.  Σν αίηεκα αμηνινγείηαη (γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

πξνϋπνζέζεσλ) θαη εθόζνλ εγθξηζεί, ν θνξέαο έρεη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο beach volley ηεο 

ΔΟΠΔ θαη ρξήζεο ηνπ ηίηινπ «Αλαγλσξηζκέλε Αθαδεκία / Club Beach Volley». 

Η αλαγλώξηζε έρεη εηήζηα ηζρύ, κε ιήμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, θαη ζα πξέπεη λα αλαλεώλεηαη αλά έηνο 

κεηά από επηβεβαίσζε δηαηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

Βαζικέρ Τποσπεώζειρ Γιοπγανωηή 

Αλαθνξέο θαη θσηνγξαθίεο 

Κάζε Αθαδεκία ζα πξέπεη λα θάλεη 2 θνξέο ηνλ ρξόλν αλαθνξά δξάζεσο ζηελ ΔΟΠΔ, καδί κε 

θσηνγξαθηθό πιηθό, γηα λα πξνβιεζεί ε δξαζηεξηόηεηα ζηα έληππα ηεο ΔΟΠΔ αιιά θαη ζην ζρεηηθό 

site.  

Δγθξίζεηο παξαγσγώλ 

Ο θνξέαο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη ζηελ ΔΟΠΔ δείγκαηα από όιεο ηηο παξαγσγέο θαη ηα δηαθεκηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκάησλ θαη νλνκαζηώλ πνπ ελέθξηλε ε 

Οκνζπνλδία.  

Αγσληζηηθέο εθδειώζεηο 

Δθόζνλ ν θνξέαο  πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγσληζηηθή εθδήισζε, απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηελ ΔΟΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζε θάπνηα επίζεκε θαηεγνξία. 

Τπνζηήξημε Σαιέλησλ 

Η Αθαδεκία ή ην Club ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο αζιεηέο πνπ δηαθξίλνληαη (ηαιέληα) κε ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα παλειιήληα ηνπξλνπά (έμνδα κεηαθίλεζεο, ξνπρηζκόο θιπ), 

αιιά θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηνλ Αλαπηπμηαθό ρεδηαζκό ηεο ΔΟΠΔ (camp επίιεθησλ θιπ). 
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 Βαζικέρ απσέρ λειηοςπγίαρ ηηρ Ακαδημίαρ 

 Όινη νη εγγεγξακκέλνη ζηελ Αθαδεκία/Club ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ απαξαίηεηα Ιαηξηθή 

Βεβαίσζε θαιή πγείαο.   

 Οη ππεύζπλνη ηεο Αθαδεκίαο/Club ζα πξέπεη λα δηαηεξνύλ θαξηέιεο γηα θάζε αζινύκελν κε 

πιήξεο ηζηνξηθό (ηαηξηθό θιπ).   

 Γηα ην εθπαηδεπηηθό κέξνο, ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηεζλείο θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο αλά 

ειηθηαθή θαηεγνξία. πγθεθξηκέλα: 

o Έσο 12 εηώλ ην ύςνο είλαη 2,00 κ. γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα ζε γήπεδν 5,50Υ12 

o Έσο 14 εηώλ ην ύςνο είλαη 2,12 κ. γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα ζε γήπεδν 8Υ16 

o Από εθεί θαη πάλσ ηζρύνπλ ηα επίζεκα standards ελειίθσλ (2,24 θνξίηζηα θαη 2,43 

αγόξηα ζε γήπεδν 8Υ16). 

 Η θάζε Αθαδεκία/Club κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ύςνο ηεο ζπλδξνκήο θαη ηεο εγγξαθήο όπσο 

ην επηζπκεί θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη, ελώ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθδίδεη λόκηκα παξαζηαηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξέα.  

 Ο αξηζκόο ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνπνλήζεσλ πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 2, θαη κέρξη 4 γηα 

ηα κεγαιύηεξα παηδηά, ελώ έλαο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο παηδηώλ αλά ηκήκα είλαη από 6 γηα ηα 

κεγαιύηεξα έσο 12 γηα ηα κηθξόηεξα. 

 Δπίζεο, ππάξρεη ζην site www.volleyball.gr έλαο «πξνπνλεηηθόο νδεγόο γηα εθκάζεζε ηνπ 

beach volley (Level I & ΙΙ)», ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ.   
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Ρόλορ Ομοζπονδίαρ 

 Η Οκνζπνλδία, παξαθνινπζώληαο ηελ ιεηηνπξγία ησλ Αθαδεκηώλ/Clubs, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πξνπνλεηέο απηώλ, κπνξεί λα επηιέμεη αζιεηέο γηα λα ηνπο εληάμεη ζηα «πεξηθεξεηαθά 

Κιηκάθηα αλάπηπμεο» θαη γεληθώο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ 

ρεδηαζκνύ.   

 Δπίζεο, παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό θνκκάηη, ελώ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη επηζθέςεηο πξνπνλεηώλ ή αζιεηώλ εζληθώλ νκάδσλ κεηά από 

πξόζθιεζε ηνπ θνξέα.  

 Αθόκε, ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία Αθαδεκίαο/Club κε πξνβνιή κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ θαη 

ηνπ website ζην νπνίν ζα ππάξρεη θαη ζρεηηθό link γηα ηελ θάζε αλαγλσξηζκέλε 

Αθαδεκία/Club. 

 Δπηπιένλ, εθόζνλ ε Αθαδεκία/Club εληαρζεί ζε θάπνηα από ηα ρνξεγηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο πνπ ηπρόλ ηξέρνπλ ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο («θηιέ ζηηο παξαιίεο», «Play beach 

volley» θιπ), ε ππνζηήξημε απηή ζα πεξηιακβάλεη αζιεηηθό εμνπιηζκό (κπάιεο, θηιέ, θιπ). 

 

Marketing 

Σν Marketing απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα. Από ηελ πιεπξά ζαο 

κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε ππνζηήξημε από ρνξεγνύο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Αθαδεκίαο/Club (δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ πεξηβάινπλ ηνλ αγσληζηηθό ρώξν, δηαθήκηζε ζηα 

κπινπδάθηα ησλ αζιεηώλ θιπ), ελώ εάλ εληαρζείηε ζε θάπνην από πξνγξάκκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο 

κπνξείηε λα έρεηε θάπνηεο δσξεάλ παξνρέο έλαληη πξνβνιήο ησλ ρνξεγώλ ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, αλαγλσξηζκέλεο Αθαδεκίεο/Clubs δελ κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ρνξεγνύο ή 

εκπνξηθά ζήκαηα, αληαγσληζηηθά ηνπ εθάζηνηε «Δζληθνύ Υνξεγνύ» ηνπ αζιήκαηνο. 

  

 

 

 


