
 

TERMS & CONDITIONS _SPECIAL EVENT-2020.docx  - 1 -  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH VOLLEY 2020 

 

Με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. μετά από 

αξιολόγηση των υγειονομικών δεδομένων και των λοιπών συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί, ακυρώνονται για το 2020 οι επίσημες διοργανώσεις του Beach Volley 

«Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MASTERS»  και «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUNIORS» 

που διεξάγονται με ευθύνη της Ε.Ο.ΠΕ. και για τα οποία εκδίδονται ετησίως οι 

σχετικές προκηρύξεις. 

Σχετικά με τους ανεξάρτητους φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν αγωνιστικές 

εκδηλώσεις στο άθλημα του Beach Volley, η Ε.Ο.ΠΕ. καθορίζει τις προδιαγραφές και 

τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες θα αναγνωρίζονται οι Ειδικές Διοργανώσεις 

Beach Volley 2020 (SPECIAL EVENTS 2020). 

Με βάση τον διαχωρισμό που έχει γίνει από την Γ.Γ.Α. σε «αθλητές» και 

«αθλούμενους», διευκρινίζεται ότι η διαδικασία Αναγνώρισης «Ειδικής Διοργάνωσης 

Beach Volley» αφορά αποκλειστικά και μόνο τα αιτήματα διοργανώσεων στις οποίες 

συμμετέχουν «αθλητές» (δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΠΕ).        

 

Οι Ειδικές Διοργανώσεις θα εντάσσονται σε ένα από τα δύο επίπεδα: 

 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 (ΕΠΑΘΛΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Η ΕΩΣ €600 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ)  

 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 2 (ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 

€600 ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 

Οι βασικές παράμετροι που αφορούν την διοργάνωση περιγράφονται παρακάτω:  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Ο Διοργανωτής μπορεί να είναι Σωματείο, Ένωση ή ΤΕ της ΕΟΠΕ, ή οποιοσδήποτε 

φορέας πιστοποιημένος για την δραστηριότητα αυτή.   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση στην οποία θα διεξαχθεί το τουρνουά πρέπει να διαθέτει άδεια 

λειτουργίας ή σχετική βεβαίωση ανάλογα με την κατηγορία και την ισχύουσα 

νομοθετική πρόβλεψη. 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας αγώνων με βάση την 

σχετική βεβαίωση που θα του χορηγήσει η ΕΟΠΕ. Επίσης έχει ο ίδιος την ευθύνη και 

για οποιαδήποτε άλλη άδεια αφορά την διοργάνωση (όπως μουσικής, πρόσθετων 

κατασκευών κλπ).    
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

Ο Διοργανωτής οφείλει να τηρεί τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά υγειονομικά 

πρωτόκολλα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την 

περίοδο διεξαγωγής των αγώνων (αναρτημένα στο www.gga.gov.gr). 

 

ΜΗΤΡΩΟ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση πρέπει να έχουν την ιδιότητα του «αθλητή», να 

είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο της οικείας Ομοσπονδίας (μέσω Σωματείου 

που ανήκει στην δύναμη της, Βόλεϊ ή Beach Volley). Όσοι αθλητές δηλαδή έχουν 

ενεργό δελτίο στο Βόλεϊ δεν χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή. 

Η κάρτα υγείας τους θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να μπορούν να την επιδείξουν 

εφόσον τους ζητηθεί από τον Διοργανωτή.   

Η εγγραφή στο τουρνουά θα γίνεται απευθείας στον διοργανωτή με τρόπο και με 

προθεσμία που θα ανακοινώνονται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.  

Το παράβολο συμμετοχής (εάν υπάρχει) το καθορίζει ο διοργανωτής και θα πρέπει να 

αναφέρεται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΦΥΛΛΟ/ΗΛΙΚΙΕΣ) 

Η διοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει κατηγορίες ανδρών, γυναικών, μεικτού και 

Juniors με ηλικιακό περιορισμό. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ 

Οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται με οποιοδήποτε από τα αναγνωρισμένα 

συστήματα (όμιλοι, διπλός ή μονός αποκλεισμός κλπ), και με τους επίσημους 

κανονισμούς παιδιάς. 

Ο υπεύθυνος αγωνιστικού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για τον συγκεκριμένο 

τομέα (ενδεικτικά αναφέρονται: Έφη Κώνστα, Γιάννης Τσαιρέλης, Παναγιώτης 

Μούρτζιος, Γιάννης Τσιμπινός, Γιώργος Αθανασόπουλος, Αντώνης Πούμπουρας, 

Μιχάλης Τσιντομηνάς, Νίκος Τσιντομηνάς, Μιχάλης Παπαϊωάννου, Δημήτρης 

Νικολακάκης, Κάτια Κυράνα).  

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο Διοργανωτής οφείλει να εξασφαλίσει και να αποζημιώσει ο ίδιος τους διαιτητές και 

τους σημειωτές των αγώνων. Ο πρώτος τη τάξει διαιτητής θα εκτελεί και χρέη 

υπευθύνου διαιτησίας.    

 

http://www.gga.gov.gr/
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ΜΠΑΛΕΣ 

Ο Διοργανωτής μπορεί να επιλέξει την μπάλα της αρεσκείας του, από τις 

αναγνωρισμένες (Mikasa, Gala, Molten, Wilson κλπ), και να την γνωστοποιήσει 

στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Ο Διοργανωτής μπορεί προσφέρει τις παροχές που θέλει στους συμμετέχοντες, οι 

οποίες και θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στους Κανονισμούς Διοργάνωσης 

προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί και να κατηγοριοποιηθεί. Ενδεικτικά 

αναφέρονται ως παροχές: νερά, ρουχισμός σε αθλητές ή/και διαιτητές, διατροφή, 

διαμονή, κάλυψη τοπικής ή/και Πανελλήνιας μετακίνησης.   

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Διοργανωτής πρέπει να έχει εξασφαλίσει την παρουσία υπευθύνου Ιατρικών 

Υπηρεσιών για όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.  

 

ΕΠΑΘΛΑ 

Τα συνολικά έπαθλα και η κατανομή τους θα ανακοινώνονται στους Κανονισμούς 

Διοργάνωσης, και θα πρέπει να καταβάλλονται με την ολοκλήρωση των αγώνων.  

Εφόσον τα έπαθλα δεν είναι χρηματικά αλλά δώρα στους νικητές, αυτά θα πρέπει να 

περιγράφονται στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Οι Διοργανωτές θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα στην σχετική φόρμα 

«Αναγνώρισης Ειδικής Διοργάνωσης Beach Volley 2020» συνοδευόμενη με την 

φόρμα «Κανονισμοί Ειδικής Διοργάνωσης 2020», και αποστολή τους στο mail 

bvregistration@volleyball.gr (15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διοργάνωσης). 

Οι διοργανώσεις που θα αναγνωρίζονται ως Ειδικές Διοργανώσεις (Special Events) θα 

αναρτώνται στην σχετική ιστοσελίδα του αθλήματος  

http://www.volleyball.gr/beach-volley/kalentari-eidikon-diorganoseon-2020. 

http://www.volleyball.gr/fotos/form-registration-special-event2020.pdf
http://www.volleyball.gr/fotos/form-event-regulations-special-event2020.pdf
mailto:bvregistration@volleyball.gr
http://www.volleyball.gr/beach-volley/kalentari-eidikon-diorganoseon-2020

