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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ BEACH VOLLEY ELITE SERIES 2021-2022 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Οη δηνξγαλώζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ζεηξά ELITE SERIES γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021 θαη έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2022.        

Οη δηνξγαλώζεηο ELITE SERIES είλαη «σκαηεηαθνύ Υαξαθηήξα» κε ηελ έλλνηα όηη νη νκάδεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνύλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο όπσο ζα δεισζνύλ 

κε ηελ εγγξαθή ησλ αζιεηώλ ζην εηδηθό κεηξών ησλ ELITE SERIES. 

Η ζεηξά ζα νινθιεξσζεί κε ηειηθό ηνπξλνπά ηνλ Απξίιην ηνπ 2022 (όπνπ ζα ππάξρνπλ 

ρξεκαηηθά έπαζια θαη νη αλώηεξνη νξγαλσηηθνί όξνη), ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζα 

ζπκκεηέρνπλ κε ηηο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε 

θνξέα. Γηα ην ηνπξλνπά απηό ζα αλαθνηλσζνύλ νη αλαιπηηθνί όξνη ζηνπο ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ηνπ ηνπξλνπά ELITE FINAL.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλώζεσλ ELITE SERIES ζα εθδνζεί ε ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ELITE SERIES όπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ηα επη κέξνπο ζέκαηα (Πεηζαξρηθά, ύζηεκα 

Βαζκνινγίαο θιπ).  

Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ κία δηνξγάλσζε λα εληαρζεί ζηα ELITE SERIES είλαη:  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε θνξέαο πηζηνπνηεκέλνο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή 

(Beach Volley/Αλαγλσξηζκέλνη Φνξείο).  

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Κάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα δειώζεη εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ην ηνπξλνπά ε νπνία 

ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε (Beach Volley/Πηζηνπνηεκέλνη Φνξείο).  

 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ 

Ο Γηνξγαλσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο αγώλσλ κε βάζε ηελ ζρεηηθή 

βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε ΔΟΠΔ θαηόπηλ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ.. Δπίζεο έρεη ν 

ίδηνο ηελ επζύλε θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα αθνξά ηελ δηνξγάλσζε (όπσο κνπζηθήο, 

πξόζζεησλ θαηαζθεπώλ θιπ).    

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ηηο δηνξγαλώζεηο ELITE κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο ρσξίο πεξηνξηζκό Παλειιελίνπ 

Ranking κε κνλαδηθή πξνϋπόζεζε λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ELITE SERIES θαη λα 

δειώζνπλ ηνλ Φνξέα πνπ εθπξνζσπνύλ.   
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ΜΗΣΡΩΟ / ΔΓΓΡΑΦΔ 

Οη αζιεηέο/αζινύκελνη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηνξγάλσζε ELITE ζα πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ELITE SERIES δειώλνληαο ππνρξεσηηθά ηνλ θνξέα πνπ 

εθπξνζσπνύλ θαη λα θαηαβάινπλ παξάβνιν εγγξαθήο €5 (κία θνξά κε ηελ εγγξαθή).  

Μεηά ηελ εγγξαθή κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε ELITE επηζπκνύλ 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθνηλώλεη ν θάζε δηνξγαλσηήο.     

Η εγγξαθή ζην ηνπξλνπά ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ δηνξγαλσηή κε ηξόπν θαη κε πξνζεζκία 

πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο.  

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο (εάλ ππάξρεη) ην θαζνξίδεη ν δηνξγαλσηήο θαη ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ (ΦΤΛΛΟ/ΗΛΙΚΙΔ) 

Η δηνξγάλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο αλδξώλ, γπλαηθώλ, κεηθηνύ ελώ ππάξρεη θαη 

ην δηθαίσκα δηνξγαλώζεσλ κε ειηθηαθό πεξηνξηζκό (Juniors). 

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ / ΤΣΗΜΑ / ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Οη αγώλεο κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη κε νπνηνδήπνηε από ηα αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα (όκηινη, 

δηπιόο ή κνλόο απνθιεηζκόο θιπ), κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο παηδηάο θαη κε ηνλ εηδηθό 

όξν όηη ηα ζεη ηειεηώλνπλ ζηνπο 15 πόληνπο θαη ην ηάη-κπξέηθ ζηνπο 11. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΚΡΙΗ Δ ELITE FINAL 

Ο θάζε θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηα ELITE SERIES ζα δηαηεξεί ηελ βαζκνινγία ησλ νκάδσλ 

πνπ ηνλ εθπξνζσπνύλ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΔΑ), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ ζην ηέινο νη 

νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ELITE FINAL. 

Κάζε ηνπξλνπά ή επη κέξνπο ζεηξά δηνξγαλώζεσλ ελόο θνξέα, έρεη απηνηειή ραξαθηήξα 

(κπνξεί ν θνξέαο λα επηιέμεη 1 ή όιεο ηνπ ηηο δηνξγαλώζεηο λα εληαρζνύλ ζηα ELITE) θαη λα 

απνηειεί εζσηεξηθό ζεζκό ηνπ Φνξέα.  

Η ηειηθή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΔΑ είλαη απηή πνπ ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ 

ζην ELITE FINAL, αλεμαξηήησο απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο ηνπξλνπά ή επη κέξνπο 

ζεζκώλ ηνπ θάζε Φνξέα.      

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην ELITE FINAL ε νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από αζιεηέο πνπ: 

α)  πνπ εθπξνζσπνύλ ηνλ ίδην θνξέα,  

β) λα έρνπλ αγσληζηεί κε ηελ ίδηα ζύλζεζε ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ELITE SERIES  

* από ην β) δύλαηαη λα εμαηξεζνύλ ελδερόκελεο Wild Card        
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ΓΙΑΙΣΗΙΑ – ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΟ 

ηηο δηνξγαλώζεηο ELITE ζα ππάξρεη έλαο δηαηηεηήο θαη κία γξακκαηεία αλά γήπεδν. Ο 

δηαηηεηήο ζα είλαη επίζεκνο δηαηηεηήο Beach Volley (ή ζε ζώκα αζθνύκελσλ πνπ ζα είλαη 

εγθεθξηκέλν από ηνλ ππεύζπλν δηαηηεζίαο Beach Volley). 

Η γξακκαηεία ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζθνξ θαη ηελ ζύληαμε ελόο ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΦΤΛΛΟΤ ΑΓΩΝΟ πνπ ζα αλαθέξεη ηα ζεη θαη ην ηειηθό ζθνξ.        

 

ΜΠΑΛΔ 

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κπάια ηεο αξεζθείαο ηνπ, από ηηο αλαγλσξηζκέλεο 

(Mikasa, Gala, Molten, Wilson θιπ), θαη λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηνπο Καλνληζκνύο 

Γηνξγάλσζεο. 

 

ΔΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Ο Γηνξγαλσηήο ζε κία δηνξγάλσζε ELITE κπνξεί λα βάιεη ρξεκαηηθά έπαζια όπσο ην επηζπκεί 

ή άιια έπαζια ζε είδνο, όπσο ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο. 

ρεηηθά κε άιιεο παξνρέο πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη σο παξνρέο: λεξά, ξνπρηζκόο, δηαηξνθή, δηακνλή, θάιπςε ηνπηθήο ή/θαη 

Παλειιήληαο κεηαθίλεζεο θιπ) απηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 

Γηνξγάλσζεο.   

 

ΠΑΡΟΥΔ Δ ΦΟΡΔΙ 

ην ELITE FINAL νη 3 πξώηνη Φνξείο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ζα ιάβνπλ σο έπαζιν 

αγσληζηηθό εμνπιηζκό (κπάιεο, θηιέ, scoreboard θιπ). 

Δπίζεο ζα δηθαηνύληαη 1 WILD CARD γηα νκάδα πνπ εθπξνζσπεί ηνλ Φνξέα (κε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΔΩΝ) ζηηο επίζεκεο δηνξγαλώζεηο ηνπ 

2022 (Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα). Υξήζε ηνπ πξνλνκίνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν γηα νκάδεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα ELITE SERIES θαη ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο ζηελ βαζκνινγία 

ηνπ Φνξέα.   

 

ΙΑΣΡΙΚΑ & ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θάξηα πγείαο αζιεηνύ ζε ηζρύ (ην εηδηθό έληππν γηα έθδνζε 

θάξηαο πγείαο βξίζθεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ELITE SERIES ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΟΠΔ), 

ή ελαιιαθηηθά λα ππνγξάθνπλ ην ζρεηηθό έληππν κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θάζε 

δηνξγάλσζε πνπ ζπκκεηέρνπλ (εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ θάξηα πγείαο).  

Ο Γηνξγαλσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξνρή Ιαηξηθώλ Τπεξεζηώλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο δηνξγάλσζεο.  
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Ο Γηνξγαλσηήο, νη ζπκκεηέρνληεο θαη όινη όζνη εκπιέθνληαη ζηελ θάζε δηνξγάλσζε, νθείινπλ 

λα εθαξκόδνπλ ηα γεληθά αιιά θαη ηα εηδηθά πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια γηα Covid όπσο απηά ζα 

ηζρύνπλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.  

 

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οη Φνξείο ησλ δηνξγαλώζεσλ ELITE νθείινπλ λα αλαξηνύλ ζηελ ζειίδα ηνπο θαη λα 

θνηλνπνηνύλ ζηελ αληίζηνηρε Κεληξηθή ζειίδα ησλ ELITE SERIES ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ηνπξλνπά, ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΔΑ, θαη δειηία ηύπνπ/πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ δηνξγάλσζε. 

 

MARKETING 

Σν Marketing ησλ ELITE SERIES αλήθεη εθ νινθιήξνπ ζηνλ θάζε δηνξγαλσηή θνξέα κε 

κνλαδηθή πξνϋπόζεζε λα γίλνληαη ζεβαζηνί νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα Αζιεηηθέο 

Γηνξγαλώζεηο (θαπλόο, αιθνόι θιπ). 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ 

Η έληαμε ηνπ θνξέα ζηα ELITE SERIES γίλεηαη κεηά από ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ζηελ 

εηδηθή θόξκα θαη θαηαβνιή παξαβόινπ €100 (άπαμ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ δηνξγαλώζεσλ 

πνπ ζα εληάμεη ζηα ELITE SERIES).   

Η δήισζε ζα πξέπεη λα ζηαιεί ζηελ ΔΟΠΔ (bvregistration@volleyball.gr) ην αξγόηεξν 10 

εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηνξγάλσζεο. 

Οη δηνξγαλώζεηο πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα ELITE SERIES ζα αλαξηώληαη ζηελ ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ αζιήκαηνο  http://www.volleyball.gr/beach-volley/elite-series-2021-2022 

 


