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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ELITE FINALS 

 

Η τελική φάση των ELITE SERIES αφορά τις κατηγορίες: 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΜΙΚΤΟ 

JUNIORS  

Και όποιες από αυτές τις κατηγορίες συμπληρώσουν τις τρεις (3) διοργανώσεις προκειμένου να 

διεξαχθεί η τελική φάση του θεσμού. 

Οι κατηγορίες ανδρών-γυναικών θα διεξαχθούν υποχρεωτικά την ίδια ημερομηνία που είναι το 

3ήμερο 21-23 Απριλίου 2023 (ανάλογα με το αγωνιστικό πρόγραμμα και την ύπαρξη 

προκριματικής ή ημιτελικής φάσης και την ύπαρξη φωτισμού θα μπορούσε να διεξαχθεί και σε 

2 αγωνιστικές ημέρες). 

Τυχόν διοργάνωση ELITE FINALS κατηγοριών Μικτού και Juniors θα πρέπει επίσης να έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι 30.04.2023. 

Τα ELITE FINALS θα είναι συνδιοργάνωση ιδιωτικού φορέα που ορίζεται ως «Τοπικός 

Συνδιοργανωτής» ή για συντομία «Σ/Δ και της ΕΟΠΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι 28.2.2023 και η 

επιλογή του Σ/Δ θα γνωστοποιηθεί έως 15.03.2023.   

Οι βασικές προδιαγραφές για τα ELITE FINALS είναι:  

 Minimum αριθμός 3 γηπέδων ή 2 γηπέδων και φωτισμού για νυχτερινά - πρόγραμμα αγώνων 

έως 3 ημερών 

 Νερά από τον Σ/Δ σε όλους τους συμμετέχοντες 

 Snacks από τον Σ/Δ σε όλους τους συμμετέχοντες και τους διαιτητές 

 Όλες οι ομάδες που εκπροσωπούν τους φορείς θα πρέπει να φέρουν ομοιόμορφες 

αγωνιστικές εμφανίσεις με το όνομα ή το λογότυπο του φορέα τους και τους αριθμούς 1 και 

2 τυπωμένους σε αυτές 

 Ο Σ/Δ οφείλει να δώσει ρούχα μόνο σε διαιτητές και προσωπικό (στις ομάδες ο κάθε φορέας 

τις δικές του δηλαδή) 

 Ο Σ/Δ αναλαμβάνει το κόστος διαιτησίας (οι γραμματείες μπορούν να είναι από το 

εγκεκριμένο σώμα των Elite) 

 Σύστημα αγώνων, όροι, και Φ.Α. ισχύουν σύμφωνα με την προκήρυξη 

 Ο Σ/Δ πρέπει να μεριμνήσει για μουσική κάλυψη και DJ-εκφωνητή 

 Ο Σ/Δ πρέπει να έχει εξασφαλίσει Live Streaming για τους αγώνες 
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 Ο Σ/Δ θα πρέπει να έχει σκάλα διαιτητή και περιμετρικές πινακίδες για σωστή εικόνα του 

κεντρικού γηπέδου  

 Ο Σ/Δ μπορεί να επιλέξει την μπάλα της αρεσκείας του, από τις αναγνωρισμένες (Mikasa, 

Gala, Molten, Wilson κλπ), και να την γνωστοποιήσει στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 Ο Σ/Δ είναι υπεύθυνος για την παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια της 

διοργάνωσης.  

 Ο Σ/Δ οι συμμετέχοντες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην κάθε διοργάνωση, οφείλουν να 

εφαρμόζουν τα γενικά αλλά και τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για Covid όπως αυτά θα 

ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων.  

 Συμμετοχή του Σ/Δ στα έπαθλα με ποσό €250 ανά κατηγορία (κατ’ ελάχιστο ισόποσο ανά 

κατηγορία από την κεντρική διαχείριση των Elite)   

 Συμμετοχή του Σ/Δ με δώρα χορηγών στους νικητές 

Έναντι αυτών ο Σ/Δ θα έχει τις εξής παροχές: 

 Εισπράττει το παράβολο συμμετοχής των ομάδων (μάξιμουμ €15 ανά αθλητή) 

 Του δίνεται το 80% του marketing της διοργάνωσης με μοναδικό όρο να μην είναι 

ανταγωνιστές του κεντρικού χορηγού BV της ΕΟΠΕ   

 Πλάνο προβολής της εκδήλωσης και του Σ/Δ φορέα από το σάιτ και τα Social Media της 

ΕΟΠΕ 

 Απονομή μεταλλείων από εκπρόσωπο του Σ/Δ μαζί με τους εκπροσώπους της ΕΟΠΕ 

 Απαλλαγή του Σ/Δ από καταβολή παραβόλου στην ΕΟΠΕ για επίσημες διοργανώσεις 2023 

 Δώρο αγωνιστικού εξοπλισμού και υλικού από ΕΟΠΕ (2 φιλέ, 2 γραμμές, 10 μπάλες)  

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλεί στην ΕΟΠΕ (beach@volleyball.gr) το αργότερο 

μέχρι 28.02.2023 

 

ΑΘΗΝΑ 13.02.2023 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΗ ΤΩΝ ELITE SERIES 

 


