
 
 

 
 

 
  

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

BEACH VOLLEYBALL «ELITE SERIES» 2022-2023 

 
 

Αθήνα 20.10.2022           
Α.Π. 4195 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Η σειρά διοργανώσεων Beach Volleyball με την ονομασία «ELITE SERIES» 2022-2023 
θα λάβει χώρα το διάστημα από την δημοσιοποίηση της παρούσης προκήρυξης και 
έως το τέλος Απριλίου 2023. 

Οι διοργανώσεις ELITE SERIES είναι «Σωματειακού Χαρακτήρα» με την έννοια ότι οι 
ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να εκπροσωπούν Πιστοποιημένους Φορείς όπως 
θα δηλωθούν με την εγγραφή των αθλητών στο ειδικό μητρώο των ELITE SERIES. 

Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα ELITE SERIES θα πρέπει να υποβάλλουν 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ειδική φόρμα και στην συνέχεια να εντάξουν στον 
θεσμό όσες διοργανώσεις επιθυμούν, εφόσον οι διοργανώσεις πληρούν τις 
συγκεκριμένες οργανωτικές προδιαγραφές (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ELITE SERIES). 

Οι κατηγορίες διεξαγωγής των ELITE SERIES μπορεί να είναι Ανδρών, Γυναικών, 
Μικτού ή με ηλικιακό περιορισμό (Juniors). 

Η σειρά θα ολοκληρωθεί για κάθε κατηγορία με τελικό τουρνουά τον Απρίλιο του 
2023 στο οποίο οι συμμετέχοντες Φορείς θα συμμετέχουν με τις ομάδες που 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του κάθε Φορέα. Για το τουρνουά 
ELITE FINAL (για κάθε κατηγορία) θα ανακοινωθούν σύντομα η ημερομηνία, ο 
Φορέας διεξαγωγής καθώς και οι αναλυτικοί όροι στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ELITE FINAL. Προκειμένου να διεξαχθεί Τελικός σε κάθε κατηγορία 
θα πρέπει να έχουν προηγηθεί τρία (3) τουλάχιστον τουρνουά στην εν λόγω 
κατηγορία.  

   
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
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Δικαίωμα συμμετοχής στα ELITE SERIES έχουν οι Φορείς που ανήκουν σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

Α. Αθλητικοί Σύλλογοι μέλη της ΕΟΠΕ 

Β. Πιστοποιημένοι Φορείς για το άθλημα του Beach Volleyball. 

Κάθε Φορέας καταβάλει και παράβολο €100 άπαξ με την δήλωση συμμετοχής του 
στον θεσμό. 

Οι Φορείς μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά την διάρκεια εξέλιξης του θεσμού 
και έως 30 Νοεμβρίου 2022 το αργότερο, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στο ELITE FINAL.   

Για την ένταξη νέων διοργανώσεων του Φορέα στα ELITE SERIES θα πρέπει 
γνωστοποιείται το αίτημα έως 10 ημέρες πριν την υλοποίηση της διοργάνωσης, με 
τελευταία ημερομηνία για αιτήματα ένταξης την 30η Ιανουαρίου 2023.  

Την ίδια ημέρα δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία (1) 
διοργάνωση ELITE στον ίδιο νομό με εξαίρεση την Αττική που ο αριθμός αυξάνεται 
σε δύο (2) και σε περίπτωση περισσότερων αιτημάτων για την ίδια ημερομηνία θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Ο μέγιστος αριθμός διοργανώσεων που μπορεί να εντάξει ένας Φορέας στα ELITE 
SERIES είναι έξι συνολικά (μονοήμερα τουρνουά που διοργανώνονται το ίδιο ΣΚ 
θεωρούνται ως ένα), με εξαίρεση το ELITE FINAL που δεν προσμετρείται σε αυτές. 
Για την επιλογή ημερομηνιών θα τηρείται σειρά προτεραιότητας..      

 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ 

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν θα πρέπει να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Beach 
Volley ELITE, δηλώνοντας τον Φορέα που εκπροσωπούν και καταβάλλοντας 
παράβολο €5 άπαξ με την εγγραφή τους. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή στο 
μητρώο ELITE, δεν θα αναγνωρίζεται η δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε 
διοργάνωση ELITE SERIES.  

Μία ομάδα για να μπορεί να συμμετέχει στα ELITE SERIES πρέπει και οι δύο αθλητές 
που την αποτελούν να έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο ELITE SERIES και να 
ανήκουν στον ίδιο Φορέα (για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο των ELITE 
SERIES 2022-2023). 

Κάθε αθλητής μπορεί να κάνει εντός της περιόδου των ELITE SERIES έως 1 αλλαγή 
Φορέα που εκπροσωπεί και στο διάστημα 15/12/2022 έως 15/1/2023.  

Κατ΄εξαίρεση και για ιδιαίτερες αιτίες (αλλαγή τόπου κατοικίας, σπουδές, αλλαγή 
συλλόγου στην σάλα, τραυματισμός συμπαίκτη κλπ) θα εξετάζονται και αιτήσεις 
εκτός της περιόδου αυτής με καταβολή παραβόλου €20 (μη επιστρεφόμενο σε 
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περίπτωση απόρριψης). Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να αγωνιστεί αθλητής με 
περισσότερα από 2 διαφορετικά Club για την ίδια αγωνιστική περίοδο των Elite Series, 
ενώ για κανέναν λόγο δεν μπορεί να γίνει αλλαγή Club σε διάστημα μικρότερο των 
30 ημερών από την ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι τελικοί.       

Κάθε ομάδα για να δικαιούται συμμετοχή στο ELITE FINAL εκπροσωπώντας 
συγκεκριμένο Φορέα θα πρέπει να έχει αγωνιστεί με την σύνθεση αυτή τουλάχιστον 
σε τρείς (3) διοργανώσεις ELITE SERIES ή το 20% του συνόλου των τουρνουά της 
κατηγορίας (εξαιρούνται ενδεχόμενες Wild Card από τον όρο αυτό). 

 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην κάθε διοργάνωση ELITE SERIES  γίνεται απευθείας 
στον Διοργανωτή και με τον τρόπο και τις προθεσμίες που καθορίζονται στους 
Κανονισμούς Διοργάνωσης, ενώ το παράβολο συμμετοχής καταβάλλεται απευθείας 
στον Διοργανωτή.  

Μοναδική προϋπόθεση οι αθλητές που αποτελούν την ομάδα θα είναι και οι δύο 
εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ELITE SERIES και να ανήκουν στον ίδιο Φορέα (με 
εξαίρεση τις αλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 2).   

  

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Κάθε τουρνουά που εντάσσεται στην σειρά των ELITE SERIES αποτελεί ανεξάρτητη 
διοργάνωση του Φορέα ο οποίος και δεσμεύεται για την τήρηση των προδιαγραφών 
τις οποίες και έχει αποδεχθεί με την Δήλωση Συμμετοχής του στον θεσμό. 

Κάθε Φορέας διεξαγωγής οφείλει να ορίσει Αγωνιστικό Υπεύθυνο ο οποίος και θα 
αποφασίζει για το αγωνιστικό σύστημα, το πρόγραμμα των αγώνων, και θα έχει την 
ευθύνη για την σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων και την εύρυθμη ροή του 
προγράμματος. 

Το αγωνιστικό σύστημα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα αναγνωρισμένα 
συστήματα (Pools, Double Elimination, Single Elimination κλπ) και μπορεί ο 
Υπεύθυνος Αγωνιστικού να το αποφασίσει κατά βούληση. 

Ο ελάχιστος απαιτητός αριθμός συμμετοχών ανά κατηγορία είναι οκτώ (8) ομάδες 
προκειμένου το τουρνουά να μετράει στην βαθμολογία των Elite (με αποδεκτό όριο 
τις 6 ομάδες που τελικά συμμετείχαν στην διοργάνωση μετά από απρόβλεπτες 
αποσύρσεις). 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ELITE SERIES 
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Για τον καλύτερο συντονισμό και αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων των τουρνουά 
ELITE SERIES, ορίζεται ως δικαιοδοτικό όργανο «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ELITE 
SERIES» αποτελούμενη από 3 άτομα με εμπειρία σε θέματα διοργανώσεων Beach 
Volley, Κανονισμών και Διαιτησίας, αλλά και Πειθαρχικών διαδικασιών. Το όργανο 
αυτό θα αποφαίνεται και θα γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις 
διοργανώσεις ELITE, τυχόν ενστάσεις, διευκρινήσεις, αιτήματα, επικύρωση 
αποτελεσμάτων, καθώς και επιβολή κυρώσεων όπου το προβλέπει το Πειθαρχικό 
δίκαιο.  

Το όργανο αυτό, προκειμένου για την πιο αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 
του μπορεί να λαμβάνει υπόψη του όλους του Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς 
του αθλήματος, εγκυκλίους, κείμενα οδηγιών και επίσημα έντυπα που βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του.      

 

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Oι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ στους δεκαπέντε (15) πόντους 
και tie-break στους έντεκα (11) πόντους.  Όλα τα σετ τελειώνουν με διαφορά δύο (2) 
πόντων χωρίς όριο.  

Οι αγώνες διεξάγονται με έναν (1) διαιτητή πλην ημιτελικών και τελικών που μπορεί 
να διεξάγονται με δύο. Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχει γραμματεία που θα 
κρατάει το σκορ και στο τέλος του αγώνα θα συμπληρώνεται ένα ειδικό Φύλλο 
Αγώνος όπου θα αναγράφεται το τελικό σκορ των σετ και του αγώνα καθώς και η 
νικήτρια ομάδα και θα υπογράφεται από τους αθλητές και τον διαιτητή. 

Μαζί με τα ονόματα των αθλητών στο Φ.Α. θα αναγράφεται και ο Φορέας που 
εκπροσωπούν. Τα Φ.Α. θα πρέπει να προσκομίζονται στην Κεντρική Διαχείριση των 
Elite προκειμένου να κατοχυρώνεται και να προσμετράται το αποτέλεσμα του 
τουρνουά.   

Στις διοργανώσεις ELITE θα υπάρχει ένας διαιτητής και μία γραμματεία ανά γήπεδο. 
Ο διαιτητής θα είναι επίσημος διαιτητής Beach Volley (Official Referee) ή Active 
Referee δηλαδή θα ανήκει σε σώμα ασκούμενων που θα είναι εγκεκριμένο από τον 
υπεύθυνο διαιτησίας Beach Volley. 

 

7. ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ (ELITE FINAL) 

Στο τελικό τουρνουά θα συμμετέχουν οι ανώτερες βαθμολογικά ομάδες του κάθε 
Φορέα που συμμετέχει στα ELITE SERIES. Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τον 
συνολικό αριθμό των Φορέων που θα συμμετέχουν στον θεσμό των ELITE SERIES.   

Για το ELITE FINAL θα εκδοθούν οι Κανονισμοί Διοργάνωσης που θα περιγράφουν 
τους οργανωτικούς και αγωνιστικούς όρους καθώς και ο αριθμός των Wild Card που 
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δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις τέσσερεις (4), αλλά και ο συντελεστής του 
τουρνουά αυτού στην Πανελλήνια Βαθμολογία 2023 (ανδρών-γυναικών) για τους 
αθλητές που θα συμμετέχουν.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Φορέων που συμμετέχουν είναι μεγάλος, ενδέχεται 
να προηγηθεί ημι-τελική φάση με 2 ή παραπάνω διοργανώσεις, προκειμένου να 
προκριθεί ο ζητούμενος αριθμός Φορέων στο ELITE FINAL, διαδικασία για την οποία 
θα εκδοθεί συμπληρωματική προκήρυξη μετά την λήξη συμμετοχής των Φορέων.        

 

8. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ 

Σε κάθε τουρνουά με βάση την τελική κατάταξη θα υπάρχει βαθμολογία σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα (ατομική βαθμολογία, διπλασιάζεται για την ομάδα): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον θεσμό των ELITE SERIES υπάρχουν 2 ειδών βαθμολογίες: 

Α. Η «Εσωτερική Βαθμολογία Φορέα» ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΑ που είναι η 
εσωτερική βαθμολογία του κάθε φορέα, για τις ομάδες/ αθλητές που τον 
εκπροσωπούν σύμφωνα με τους βαθμούς που λαμβάνουν στο κάθε τουρνουά που 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ELITE 

(Ατομική) 

Θέση  Αθλητής/τρια 

1η  160 

Επόμενη  120 

Επόμενη  100 

Εεπόμενη  80 

Επόμενη  60 

Επόμενη*  40 

Επόμενη*  20 

Επόμενη*  10 

* Από την θέση 13 και κάτω η 
βαθμολογία θα είναι ενιαία 
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συμμετέχουν. Με βάση την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΑ θα προκύψει η πρόκριση των 
ομάδων που θα συμμετέχουν στο ELITE FINAL εκπροσωπώντας τον κάθε Φορέα. 

Β. Η «Τελική Βαθμολογία Φορέων Elite Series» ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ELITE που είναι η 
τελική βαθμολογία και κατάταξη των Φορέων μετά την ολοκλήρωση των Elite Series 
για την εν λόγω περίοδο. Η βαθμολογία αυτή  προκύπτει από το άθροισμα της 
βαθμολογίας των δύο πρώτων στην κατάταξη ομάδων του κάθε Φορέα που 
συμμετείχαν στην τελική φάση. Με βάση την βαθμολογία αυτή (η αλλιώς την Τελική 
Κατάταξη Φορέων) θα χορηγούνται οι προβλεπόμενες παροχές προς τους φορείς 
(Wild Card κλπ).       

 

9. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 

9.1 ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Ο Διοργανωτής σε μία διοργάνωση ELITE μπορεί να βάλει χρηματικά έπαθλα στο 
ύψος που το επιθυμεί τα οποία και θα αναφέρονται στους Κανονισμούς 
Διοργάνωσης, με κατώτερο συνολικό ποσό τα €100 για τις κατηγορίες ανδρών και 
γυναικών ξεχωριστά. 

Σχετικά με άλλες παροχές που θέλει να προσφέρει στους συμμετέχοντες (ενδεικτικά 
αναφέρονται ως παροχές: νερά, ρουχισμός, διατροφή, διαμονή, κάλυψη τοπικής ή/και 
Πανελλήνιας μετακίνησης, live-streaming κλπ) αυτές θα πρέπει να αναφέρονται 
στους Κανονισμούς Διοργάνωσης.   

Στο ELITE FINAL θα υπάρχουν χρηματικά έπαθλα και δώρα για τις ομάδες που θα 
ανακοινωθούν στους Κανονισμούς Διοργάνωσης. 

 

9.1 ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Οι Φορείς που θα λάβουν τις 3 πρώτες θέσεις της ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
για κάθε κατηγορία, θα δικαιούνται 1 WILD CARD για ομάδα που εκπροσωπεί τον 
Φορέα στις επίσημες διοργανώσεις του 2023 (Πανελλήνια Πρωταθλήματα, 
διοργανώσεις Masters & Open). Για την χρήση του δικαιώματος θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας σύμφωνα με την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ. Χρήση του προνομίου 
μπορεί να γίνει μόνο για ομάδες που συμμετείχαν στα ELITE SERIES και σύμφωνα με 
την σειρά κατάταξης τους στην βαθμολογία του Φορέα.    

 

10. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για την αντιμετώπιση Πειθαρχικών θεμάτων εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο 
Κεφάλαιο VII (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού Παιδιάς, και του άρθρου 15 του 
εγκεκριμένου Κανονισμού Beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ.  
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Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

α) Αποκλεισμός από ένα σετ (επιβάλλεται από τον διαιτητή) 

β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τον διαιτητή) 

γ) Αποκλεισμός από την συνέχεια του Τουρνουά αν κρίνεται ότι, λόγω της 
σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή θα συμβάλλει στην 
εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται 
στο Δικαιοδοτικό Όργανο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 
Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

Το δικαιοδοτικό όργανο έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό όπως 
βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει 
απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης. 

Η θέση κατάταξης αθλητή που έχει αποβληθεί από Τουρνουά, είναι η τελευταία 
θέση του τουρνουά. 

 

11.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κάρτα υγείας αθλητού σε ισχύ (το ειδικό έντυπο 
για έκδοση κάρτας υγείας βρίσκεται στις πληροφορίες για τα ELITE SERIES στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ), ή εναλλακτικά να υπογράφουν το σχετικό έντυπο με την 
δήλωση συμμετοχής τους στην κάθε διοργάνωση που συμμετέχουν (εφόσον δεν 
διαθέτουν κάρτα υγείας).  

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών καθ’ όλη την 
διάρκεια της διοργάνωσης. Υποχρεωτική η παρουσία υπευθύνου Ιατρικών 
Υπηρεσιών σε όλη την διάρκεια του τουρνουά (θα μπορεί να είναι και συμμετέχον 
αθλητής με αυτήν την ιδιότητα).   

Ο Διοργανωτής, 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.  

 

12. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι Φορείς των διοργανώσεων ELITE οφείλουν να αναρτούν στην σελίδα τους και να 
κοινοποιούν στην αντίστοιχη Κεντρική σελίδα των ELITE SERIES τα αποτελέσματα 
του τουρνουά, την επικαιροποιημένη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΑ, και δελτία 
τύπου/πληροφορίες που αφορούν την διοργάνωση. 

Για τον τομέα Προβολής επικοινωνίας θα γίνει χωριστή εισήγηση από το αρμόδιο 
τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας της ΕΟΠΕ.   
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13. MARKETING 

Το Marketing των ELITE SERIES ανήκει εκ ολοκλήρου στον κάθε διοργανωτή φορέα 
με μοναδική προϋπόθεση να γίνονται σεβαστοί οι περιορισμοί που ισχύουν για 
Αθλητικές Διοργανώσεις (καπνός, αλκοόλ κλπ). 

Σε περίπτωση που υπάρξει κεντρικός χορηγός που θα μπει σε όλες τις διοργανώσεις 
ELITE, θα καλυφθούν αντίστοιχα οργανωτικά κόστη των φορέων (χρηματικά 
έπαθλα, διαιτησίες, ενδυμασία, κλπ).  

 

14. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Διοργανωτής του κάθε τουρνουά των ELITE SERIES δικαιούται να χρησιμοποιήσει 
για τους αγώνες την μπάλα που επιθυμεί. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαμβάνονται υπόψη τα 
ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος ενώ αρμόδιο να αποφασίσει 
είναι το ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ των ELITE SERIES και στην συνέχεια τα αρμόδια 
όργανα της ΕΟΠΕ (Επιτροπή Beach Volley & ΔΣ ΕΟΠΕ).      

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
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