
   

TERMS & CONDITIONS _ELITE-FINALS-2021-2022.docx  - 1 -  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ELITE FINALS 

 

Η ηειηθή θάζε ησλ ELITE SERIES αθνξά ηηο θαηεγνξίεο: 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΜΙΚΣΟ 

JUNIORS  

Καη όπνηεο από απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζπκπιεξώζνπλ ηηο ηξεηο (3) δηνξγαλώζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζεί ε ηειηθή θάζε ηνπ ζεζκνύ. 

Οη θαηεγνξίεο αλδξώλ-γπλαηθώλ ζα δηεμαρζνύλ ππνρξεσηηθά ηελ ίδηα εκεξνκελία πνπ είλαη ην 

3ήκεξν 15-17 Απξηιίνπ 2022 (αλάινγα κε ην αγσληζηηθό πξόγξακκα θαη ηελ ύπαξμε 

πξνθξηκαηηθήο ή εκηηειηθήο θάζεο θαη ηελ ύπαξμε θσηηζκνύ ζα κπνξνύζε λα δηεμαρζεί θαη ζε 

2 αγσληζηηθέο εκέξεο). 

Σπρόλ δηνξγάλσζε ELITE FINALS θαηεγνξηώλ Μηθηνύ θαη Juniors ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί κέρξη 30.04.2022. 

Σα ELITE FINALS ζα είλαη ζπλδηνξγάλσζε ηδησηηθνύ θνξέα πνπ νξίδεηαη σο «Σνπηθόο 

πλδηνξγαλσηήο» ή γηα ζπληνκία «/Δ θαη ηεο ΕΟΠΕ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο κέρξη 28.2.2022 θαη ε 

επηινγή ηνπ /Δ ζα γλσζηνπνηεζεί έσο 15.03.2022.   

Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ELITE FINALS είλαη:  

 Minimum αξηζκόο 3 γεπέδσλ ή 2 γεπέδσλ θαη θσηηζκνύ γηα λπρηεξηλά - πξόγξακκα 

αγώλσλ έσο 3 εκεξώλ 

 Νεξά από ηνλ /Δ ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Snacks από ηνλ /Δ ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο δηαηηεηέο 

 Όιεο νη νκάδεο πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νκνηόκνξθεο 

αγσληζηηθέο εκθαλίζεηο κε ην όλνκα ή ην ινγόηππν ηνπ θνξέα ηνπο θαη ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 

2 ηππσκέλνπο ζε απηέο 

 Ο /Δ νθείιεη λα δώζεη ξνύρα κόλν ζε δηαηηεηέο θαη πξνζσπηθό (ζηηο νκάδεο ν θάζε 

θνξέαο ηηο δηθέο ηνπ δειαδή) 

 Ο /Δ αλαιακβάλεη ην θόζηνο δηαηηεζίαο (νη γξακκαηείεο κπνξνύλ λα είλαη από ην 

εγθεθξηκέλν ζώκα ησλ Elite) 

 ύζηεκα αγώλσλ, όξνη, θαη Φ.Α. ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε 

 Ο /Δ πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα κνπζηθή θάιπςε θαη DJ-εθθσλεηή 

 Ο /Δ πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη Live Streaming γηα ηνπο αγώλεο 

 Ο /Δ ζα πξέπεη λα έρεη ζθάια δηαηηεηή θαη πεξηκεηξηθέο πηλαθίδεο γηα ζσζηή εηθόλα ηνπ 

θεληξηθνύ γεπέδνπ  
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 Ο /Δ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κπάια ηεο αξεζθείαο ηνπ, από ηηο αλαγλσξηζκέλεο (Mikasa, 

Gala, Molten, Wilson θιπ), θαη λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηνπο Καλνληζκνύο Δηνξγάλσζεο. 

 Ο /Δ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξνρή Ιαηξηθώλ Τπεξεζηώλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηνξγάλσζεο.  

 Ο /Δ 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.  

 πκκεηνρή ηνπ /Δ ζηα έπαζια κε πνζό €250 αλά θαηεγνξία (θαη’ ειάρηζην ηζόπνζν αλά 

θαηεγνξία από ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ Elite)   

 πκκεηνρή ηνπ /Δ κε δώξα ρνξεγώλ ζηνπο ληθεηέο 

Έλαληη απηώλ ν /Δ ζα έρεη ηηο εμήο παξνρέο: 

 Εηζπξάηηεη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ (κάμηκνπκ €15 αλά αζιεηή) 

 Σνπ δίλεηαη ην 80% ηνπ marketing ηεο δηνξγάλσζεο κε κνλαδηθό όξν λα κελ είλαη 

αληαγσληζηέο ηνπ θεληξηθνύ ρνξεγνύ BV ηεο ΕΟΠΕ   

 Πιάλν πξνβνιήο ηεο εθδήισζεο θαη ηνπ /Δ θνξέα από ην ζάηη θαη ηα Social Media ηεο 

ΕΟΠΕ 

 Απνλνκή κεηαιιείσλ από εθπξόζσπν ηνπ /Δ καδί κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΕΟΠΕ 

 Απαιιαγή ηνπ /Δ από θαηαβνιή παξαβόινπ ζηελ ΕΟΠΕ γηα επίζεκεο δηνξγαλώζεηο 2022 

 Δώξν αγσληζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πιηθνύ από ΕΟΠΕ (2 θηιέ, 2 γξακκέο, 10 κπάιεο)  

 

Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα ζηαιεί ζηελ ΕΟΠΕ (beach@volleyball.gr) ην 

αξγόηεξν κέρξη 28.02.2022 

 

ΑΘΗΝΑ 31.01.2022 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΗ ΣΩΝ ELITE SERIES 

 


