Events 2019

Juniors REGIONAL
Σύντομη περιγραφή της κατηγορίας
Διοργανώσεις beach volley αναπτυξιακού χαρακτήρα (JUNIORS), περιφερειακής εμβέλειας (χωρίς
υποχρέωση φιλοξενίας), στις ηλικίες που καθορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις της ΕΟΠΕ . Τα
τουρνουά REGIONAL θα αποτελέσουν το μέσο ανάδειξης πρωταθλητών ανά περιφέρεια, προκειμένου να
συμμετέχουν στις ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (βλέπε σχετικές προκηρύξεις
ανά κατηγορία).
Φορέας Διοργάνωσης & Δικαίωμα Συμμετοχής
Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να είναι τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιώτης, εταιρεία, σύλλογος, ή
συνδυασμός αυτών σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές της ΕΟΠΕ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες που καθορίζει ο διοργανωτής και
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα ορισμού
παραβόλου συμμετοχής που εισπράττει ο ίδιος και δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο
των Juniors Open. Στην περίπτωση αυτή η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα ορισμού Τεχνικού Υπευθύνου,
τα έξοδα του οποίου πρέπει να καλυφθούν από τον διοργανωτή.

Βασικές Υποχρεώσεις Διοργανωτή
• Προετοιμασία και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
κατηγορίας και εξασφάλιση επίσημης άδειας αγώνων.
• Προώθηση της διοργάνωσης με ανακοινώσεις ή καταχωρήσεις στα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και
κοινοποίηση μέσω της Τοπικής Ένωσης/Επιτροπής της ΕΟΠΕ σε όλα τα σωματεία της περιοχής.
• Να υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό (υπεύθυνος αγώνων, διαιτητές-γραμματεία,
και απαραίτητα γιατρός ή φυσιοθεραπευτής).
• Να δώσει μετάλλια ή άλλες επιβραβεύσεις σε είδος στους νικητές.
• Όλες οι υπόλοιπες οργανωτικές συνθήκες είναι προαιρετικές (νερά, μπλουζάκια, κλπ).
• Στο τέλος της διοργάνωσης ο διοργανωτής πρέπει να στείλει στην ΕΟΠΕ ένα σύντομο
απολογισμό (αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα παραγωγών κλπ.)
• Επίσημη διαιτησία. Τα Φ.Α. αποστέλλονται στην ΕΟΠΕ με το πέρας της διοργάνωσης.
• Ευθύνη των Ενώσεων / Τοπικών Επιτροπών και του εγκεκριμένου Συνδιοργανωτή είναι η πιστή
εφαρμογή και τήρηση των προβλεπομένων στις υπερκείμενες προκηρύξεις της ΕΟΠΕ.

Τα οφέλη του Διοργανωτή
• Η διοργάνωση τοποθετείται στο επίσημο καλεντάρι του αθλήματος.
• Η διοργάνωση έχει προβολή και επικοινωνία μέσα από το δίκτυο επικοινωνίας της ΕΟΠΕ.
• Το τουρνουά αποκτά επίσημο χαρακτήρα με πινακίδα που φέρει το λογότυπο της ΕΟΠΕ.
• Ο διοργανωτής αποκτά άδεια χρήσης φωτογραφικού ή τηλεοπτικού υλικού της ΕΟΠΕ για την
προώθηση της διοργάνωσης (θα υπάρχουν στο site δείγματα για αφίσες κλπ).
• Η EOΠΕ δίνει στον διοργανωτή το αγωνιστικό σύστημα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή).
• Το σύνολο των δικαιωμάτων μάρκετινγκ (πινακίδες, σημαίες κλπ) ανήκει στον συνδιοργανωτή.
Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι δεν μπορούν να προβληθούν ανταγωνιστές του κεντρικού
χορηγού της ΕΟΠΕ. O διοργανωτής οφείλει να κατασκευάσει κα να τοποθετήσει την επίσημη
ταυτότητα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την ΕΟΠΕ, η
οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο δίπλα στην σκάλα του διαιτητή.
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