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Σύντομη περιγραφή τησ κατηγορίασ 

Μια διοργάνωςη beach volley (ανδρών-γυναικών η μικτό), από ανεξάρτητο διοργανωτή (Promoter),  

εραςιτεχνικού χαρακτήρα και χωρίσ χρηματικά έπαθλα.  Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύςει την 

διοργάνωςη για να διαςφαλίςει τουσ εγκεκριμένουσ όρουσ.    

 

Ποιοσ φορέασ μπορεί να το διοργανώςει 

Οποιοςδήποτε αναγνωριςμένοσ οργανωτικόσ φορέασ (Σύλλογοσ,  Εταιρεία κλπ), ςύμφωνα με τα όςα 

αναφέρονται ςτον Κανονιςμό Beach Volley τησ ΕΟΠΕ και τισ ςχετικέσ εγκυκλίουσ.    

 

Σε ποια αγωνιςτική εγκατάςταςη μπορούν να γίνει η διοργάνωςη 

Έγκριςη διοργάνωςησ μπορεί να γίνει μόνο ςε πιςτοποιημένη αγωνιςτική εγκατάςταςη που πληροί τησ 

προδιαγραφέσ τησ κατηγορίασ, ςύμφωνα με τα όςα αναφέρονται ςτον Κανονιςμό Beach Volley τησ ΕΟΠΕ 

και τισ ςχετικέσ εγκυκλίουσ.   

  

Ποιοι μπορούν να ςυμμετέχουν 

Δεν δικαιούνται ςυμμετοχήσ οι 24 πρώτοι αθλητέσ και αθλήτριεσ τησ Πανελλήνιασ Κατάταξησ. Ο 

οργανωτήσ μπορεί να καθορίςει παράβολο ςυμμετοχήσ που ειςπράττει ο ίδιοσ . Σε όλεσ τισ 

αναγνωριςμένεσ διοργανώςεισ, και άρα και ςτα Satellite, οι αθλητέσ που ςυμμετέχουν πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι ςτο μητρώο τησ ΕΟΠΕ.  Εγγεγραμμένοι αθλητέσ δεν μπορούν να ςυμμετέχουν ςε μη 

αναγνωριςμένη διοργάνωςη. 

 

Διαδικαςία αναγνώριςησ  

Ο διοργανωτήσ υποβάλει αίτηςη ςτην ΕΟΠΕ και γνωςτοποιεί την ημερομηνία του τουρνουά, τον φορέα 

που εκπροςωπεί, την αγωνιςτική εγκατάςταςη ςτην οποία θα φιλοξενηθεί η διοργάνωςη, καθώσ και τουσ 

βαςικούσ οργανωτικούσ όρουσ ςυμπληρώνοντασ τισ δύο ςχετικέσ φόρμεσ (δηλ. α. Αίτηςη αναγνώριςησ 

και β. Κανονιςμοί διοργάνωςησ).  Η αίτηςη ςυνοδεύεται από παράβολο €50. Προςοχή, το παράβολο είναι 

απαραίτητο για την υποβολή τησ αίτηςησ και δεν αποτελεί παράβολο έγκριςησ (το οποίο μπορεί να είναι 

μηδενικό ή να καθοριςθεί ανάλογα με την εμπορικότητα και τισ λοιπέσ προδιαγραφέσ που καθορίζουν τον 

χαρακτήρα τησ διοργάνωςησ). Στην ςυνέχεια, εφόςον πληρούνται οι προώποθέςεισ τησ κατηγορίασ, η 

ΕΟΠΕ αναγνωρίζει την διοργάνωςη την οποία και ανακοινώνει ςτο επίςημο site και ςτο καλεντάρι των 

εγκεκριμένων διοργανώςεων.   

 

Ο ρόλοσ τησ Ομοςπονδίασ 

Η ΕΟΠΕ μπορεί να υποςτηρίξει και να παρέχει τεχνογνωςία ςε κάθε διοργανωτικό φορέα που το ζητήςει. 

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποςτείλει Τεχνικό Υπεύθυνο για την εποπτεία των όρων έγκριςησ. Σε 

κάθε περίπτωςη ςτο τέλοσ τησ διοργάνωςησ ο διοργανωτήσ πρέπει να αποςτείλει ςτην ΕΟΠΕ ένα 

ςύντομο απολογιςμό (αγωνιςτικά αποτελέςματα, φωτογραφίεσ, δείγματα αφιςών κλπ). 

 

Βαςικοί οργανωτικοί όροι 

Είναι ελεύθεροι να τουσ ορίςει ο διοργανωτήσ με μοναδικό περιοριςμό να μην ξεπερνούν τισ 

προδιαγραφέσ τησ αμέςωσ ανώτερησ κατηγορίασ (βλέπε πίνακα). Το έπαθλο μπορεί να είναι μόνο ςε είδοσ 

(δώρα) και να μην ξεπερνάει την αξία των 200 ευρώ για το ςύνολο τησ διοργάνωςησ.  

 

Τα οφέλη του διοργανωτή 

Η διοργάνωςη τοποθετείται ςτο επίςημο καλεντάρι του αθλήματοσ και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 

αθλητέσ, φίλαθλοι, χορηγοί, να εντοπίςουν την διοργάνωςη ςτη ςυγκεκριμένη περιοχή. Το τουρνουά έχει 

πανελλήνια επικοινωνία μέςω τησ επίςημησ ιςτοςελίδασ τησ ΕΟΠΕ. Στο αναγνωριςμένο τουρνουά 

επιτρέπεται να ςυμμετέχουν αθλητέσ εγγεγραμμένοι ςτο μητρώο τησ ΕΟΠΕ. 

 

Marketing 

Το ςύνολο των δικαιωμάτων μάρκετινγκ (πινακίδεσ κλπ) ανήκει ςτον διοργανωτή. Ο μοναδικόσ 

περιοριςμόσ είναι ότι δεν μπορούν να προβληθούν ανταγωνιςτέσ των κύριων χορηγών τησ ΕΟΠΕ.  
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