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Μια διοργϊνωςη beach volley με ςυντελεςτό ςτην Πανελλόνια Βαθμολογύα ανδρών-γυναικών (ό και μεικτού από 
το 2020), και ϊρα μϋροσ του Πανελληνύου Πρωταθλόματοσ, από ανεξϊρτητο διοργανωτό (Promoter) και υπό την 
επύβλεψη τησ ΕΟΠΕ. Διοργανωτόσ (Promoter) μπορεύ να εύναι οποιοςδόποτε φορϋασ (τοπικό αυτοδιούκηςη, 
ιδιώτησ, εταιρεύα, ςύλλογοσ, κλπ) ο οπούοσ θα πρϋπει όμωσ να εύναι αναγνωριςμϋνοσ από την ΕΟΠΕ (βλϋπε 
ςχετικϊ ϋντυπα), ενώ η διοργϊνωςη μπορεύ να γύνει και μόνο για το ϋνα από τα δύο φύλλα. 

ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ (ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ & ΟΥΕΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ)     

 Προετοιμαςύα ϊρτιων εγκαταςτϊςεων (κεντρικό γόπεδο +βοηθητικό,  ςτεγαςμϋνο χώρο Οργανωτικόσ 
Επιτροπόσ με Wi-Fi, τουαλϋτεσ και ντουζ, χώρο για αθλητϋσ και διαιτητϋσ, ϊριςτη ποιότητα ϊμμου, 
ηχητικό εγκατϊςταςη, κερκύδεσ 200 θϋςεων κλπ). Η αγωνιςτικό εγκατϊςταςη θα πρϋπει να εύναι 
πιςτοποιημϋνη από την ΕΟΠΕ (βλϋπε ςχετικϊ ϋντυπα), καθώσ και να υπϊρχει Αςφϊλιςη Αςτικόσ 
Ευθύνησ για την διοργϊνωςη. 

 Κϊλυψη τησ φιλοξενύασ εκπροςώπων και ςυνεργατών τησ ΕΟΠΕ (από 1 ϋωσ 5 δωμϊτια) – η φιλοξενύα 
των ςυμμετεχόντων ομϊδων εύναι προαιρετικό (αλλϊ επηρεϊζει τον ςυντελεςτό).  

 Να υπϊρχει το απαραύτητο ανθρώπινο δυναμικό για τουσ αγώνεσ (διοικητικόσ υπεύθυνοσ,  υπεύθυνοσ 
αγωνιςτικού, διαιτητϋσ, υπεύθυνοι ςτα γόπεδα, γιατρόσ, υπεύθυνοσ προβολόσ και ball boys). 

 Η ΕΟΠΕ ορύζει ϋναν Τεχνικό Υπεύθυνο, ϋναν υπεύθυνο διαιτηςύασ, και ϊλλουσ ειδικούσ ςυνεργϊτεσ κατϊ 
περύπτωςη και ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ (τηλεόραςη κλπ) για την επύβλεψη των αγώνων. 

 Τα ϋπαθλα των αθλητών πρϋπει να πληρωθούν με την λόξη τησ διοργϊνωςησ με υπογραφό των αθλητών 
ςε επύςημη φόρμα παραλαβόσ τουσ .   

 Η διοργϊνωςη αποτελεύ επύςημο τουρνουϊ του Πανελληνύου Πρωταθλόματοσ και τοποθετεύται ςτο 
Επύςημο Καλεντϊρι τησ ΕΟΠΕ, κατϊ προτύμηςη ςε ημερομηνύα που δεν ςυμπύπτει με MASTERS, 
προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η ςυμμετοχό των κορυφαύων ομϊδων.  

 Το τουρνουϊ OPEN ϋχει ςυντελεςτό βαθμολογύασ για την πανελλόνια κατϊταξη, ο οπούοσ καθορύζεται 
από την ΕΟΠΕ ανϊλογα με τισ επιμϋρουσ ςυνθόκεσ (ύψοσ επϊθλου, φιλοξενύεσ και λοιπϋσ οργανωτικϋσ 
ςυνθόκεσ) με ενδεχόμενη εφαρμογό κατηγοριοπούηςησ με ςύςτημα αςτεριών (από 1* ςε 3***).  

 Τα οδοιπορικϊ διαιτητών, προςωπικού και εκπροςώπων ΕΟΠΕ αποτελούν ευθύνη του διοργανωτό.  Η 
ΕΟΠΕ και τα όργανϊ τησ εύναι αρμόδια για τον οριςμό όλων των επιςόμων του τουρνουϊ.   

 Ο διοργανωτόσ μπορεύ να καθορύςει παρϊβολο ςυμμετοχόσ το οπούο και ειςπρϊττει ο ύδιοσ. Προαιρετικϊ 
μπορεύ να χορηγόςει αγωνιςτικϋσ εμφανύςεισ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

 Ο διοργανωτόσ θα πρϋπει να καταβϊλει ςτην ΕΟΠΕ παρϊβολο από €200 ϋωσ €800 ανϊλογα με τον 
ςυντελεςτό (ςυν τυχόν κρατόςεισ ανϊλογα με το παραςτατικό που θα εκδοθεύ), αμϋςωσ μετϊ την προ-
ϋγκριςη του τουρνουϊ και προκειμϋνου να λϊβει την οριςτικό ϋγκριςη και το δικαύωμα ανακούνωςησ των 
Κανονιςμών του τουρνουϊ.  

 Ο διοργανωτόσ οφεύλει να μεριμνόςει για τηλεοπτικό κϊλυψη του τουρνουϊ, ϋςτω και για ςτιγμιότυπα 
αν όχι για το ςύνολο των τελικών.   

 Το ςύνολο του marketing (διαφημιςτικϋσ θϋςεισ ςτο γόπεδο, ςημαύεσ κλπ) ανόκει ςτον διοργανωτό 
(αποκλεύονται ανταγωνιςτϋσ των χορηγών τησ ΕΟΠΕ) πλην 2 πινακύδων που θα ϋχουν οι κύριοι χορηγού 
τησ ΕΟΠΕ, και μύα που θα φϋρει τα επύςημα λογότυπα και τον τύτλο τησ διοργϊνωςησ. 

 Το τουρνουϊ ϋχει πανελλόνια επικοινωνύα μϋςω τησ ΕΟΠΕ (γραφεύο τύπου, web site, social media) με 
παρουςύαςη του φορϋα, και προβολό των τοπικών χορηγών για όλη την καλοκαιρινό περύοδο.  Ο 
Διοργανωτόσ εύναι υπεύθυνοσ για την παροχό του  υλικού προβολόσ και των φωτογραφιών ςτουσ 
ςυνεργϊτεσ τησ ΕΟΠΕ.  

 Το τουρνουϊ αποκτϊ επύςημη ταυτότητα με την ταμπϋλα που φϋρει το επύςημο λογότυπο του Beach 
Volley και τον τύτλο τησ διοργϊνωςησ ενώ θα υπϊρχει και παρουςύα εκπροςώπου τησ ΕΟΠΕ ςτη 
Συνϋντευξη Τύπου (εφόςον θϋλει να την πραγματοποιόςει ο διοργανωτόσ). 
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