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Οδηγίες Κατασκευής & Λειτουργίας Γηπέδου Beach Volleyball 
 

 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEYBALL 

 (μια απλή κατασκευή για παραλία, πλατεία, πάρκο,  
αθλητική κυψέλη ή ελεύθερο οικόπεδο) 

 
 
α.  Ορίζουμε ως γήπεδο μία έκταση διαστάσεων 16Χ24 (κατ’ ελάχιστον 

12Χ20 για προπονητική χρήση).  Η κατεύθυνση του να είναι από τον 
Βορρά προς το Νότο ώστε να μην ενοχλεί ο ήλιος τους αθλητές στην 
μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων.  

 
β.  Εφόσον δεν βρισκόμαστε σε φυσικό περιβάλλον παραλίας, σχεδιάζουμε το 

περίγραμμα του γηπέδου με τσουβαλάκια άμμου ύψους περίπου 40cm. 
Γεμίζουμε τον χώρο με ψιλή, καθαρή από ξένα αντικείμενα και μαλακή 
άμμο σε πάχος τουλάχιστον 40 εκατοστά προσέχοντας την κλίση του 
εδάφους. Η χαλαζιακή άμμος θεωρείται ανώτερης ποιότητας γιατί έχει 
κόκκους μεγαλύτερης σκληρότητας, αλλά είναι και πιο ακριβή.   

 
γ.  Ορίζουμε με ένα ιμάντα ή υφασμάτινη ταινία πλάτους 4 έως 5 εκατοστών 

τον αγωνιστικό χώρο 8Χ16 έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια 
τουλάχιστον 4 μέτρα από κάθε πλευρά (ή 2 μέτρα κατ’ ελάχιστον για 
εκπαιδευτική δραστηριότητα).  Πέρα από την περιμετρική γραμμή δεν 
υπάρχει άλλη.  

 
δ.  Στην μέση του γηπέδου και σε απόσταση 1 μέτρου έξω από κάθε πλευρά 

τοποθετούμε δύο ξύλινους ή μεταλλικούς στυλοβάτες που να εξέχουν από 
την άμμο τουλάχιστον 2.50 μ (σύμφωνα με συνημμένες οδηγίες). 

 
ε.  Τοποθετούμε τον φιλέ σε ύψος ανάλογα με την χρήση που 

προορίζεται (2.43 για άνδρες, 2.24 για γυναίκες, ανάλογα με την 
ηλικιακή κατηγορία για παιδιά). 

 
στ. Το γήπεδο σας είναι έτοιμο. Χρειάζεστε μπάλες!  
 
ζ.   Τα υπόλοιπα γήπεδα (εφόσον υπάρχουν) να έχουν την ίδια κατεύθυνση 

με το κεντρικό εφόσον είναι δυνατό και η κερκίδα να είναι στην πλευρά 
όπου θα είναι πιο εύκολη η προσέλευση των θεατών και στην πιο επίπεδη 
επιφάνεια. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(σε χώρους πλην παραλίας) 

 
α. Κατασκευάζουμε ένα σκάμμα στις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου 

(24x16m) με μέγιστο βάθος 1 μ.  
 
β.  Πάνω από το χώμα ή το οποιοδήποτε πλαίσιο ( πχ τσιμέντο) δημιουργούμε  

ένα στρώμα ακατέργαστου αδρανούς και απορροφητικού υλικού 
(κροκάλες) με μέγιστο ύψος 60cm.  Μέσα σε αυτό το στρώμα τοποθετούμε 
σε διάφορες διευθύνσεις μικρούς σωλήνες (40cm) για την διαφυγή των 
υδάτων. 

 
γ.  Σκεπάζουμε το παραπάνω στρώμα με απορροφητικό γεωύφασμα πάχους 

έως 5cm, για να μην διαφεύγει η άμμος. 
 
δ. Βρίσκουμε το κέντρο του αγωνιστικού χώρου και τοποθετούμε την 

μεταλλική βάση (1x1m) πάνω στο γεωύφασμα με κλίση 5º ώστε με την 
μετέπειτα τάση του φιλέ η κλίση να είναι μηδενική.  

 
ε.  Τοποθετούμε το στρώμα της καθαρής και στεγνής άμμου. Το στρώμα αυτό 

πρέπει να έχει πάχος από 30 – 40 cm. 
 
στ. Τοποθετούμε όλα τα άλλα υλικά (γραμμές, φιλέ, κλπ) 
 
 

 
Εγκάρσια Τομή Αγωνιστικού Χώρου 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(σε οποιοδήποτε χώρο) 

 
α. Κατασκευάζουμε ένα σκάμμα στις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου 

(24x16m) με βάθος 40 εκ. στο οποίο τοποθετούμε καθαρή κοσκινισμένη 
άμμο. Εναλλακτικά, τοποθετούμε μία σειρά από τσουβαλάκια με άμμο για 
να δημιουργήσουμε την περίμετρο του αγωνιστικού χώρου και 
τοποθετούμε την άμμο σε ύψος 40 εκ. Αν η επιφάνεια υποδομής του 
γηπέδου είναι άμμος, αρκεί και ύψος καθαρής άμμου 30-35 εκ.      

 
β. Τοποθετούμε όλα τα άλλα υλικά (γραμμές, φιλέ, κλπ) με τον ίδιο τρόπο 

όπως και στα προηγούμενα. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
(βασικός εξοπλισμός γηπέδου) 

 
 
α.   Κυρίως αγωνιστικός χώρος: 

 Σετ στυλοβατών αλουμινίου,  ύψους 2.85m και διαμέτρου 90cm με 
ράουλα (2τεμ) στην κορυφή και 19cm πιο κάτω  ή στυλοβάτες με 
ρυθμιζόμενο ύψος για άνδρες και γυναίκες.  

  
 Σετ μεταλλικών βάσεων (1m Χ 1m πλάτους και πάχους 0.5cm) με 

δοκοθήκη στην μία πλευρά ώστε να χωράει ο στυλοβάτης μέσα. (2τεμ) 
 
 Σετ προστατευτικά στυλοβατών  (2 τεμ) από αφρολέξ 

 
 1 φιλέ (+1 εφεδρικό) με φαρδιά φάσα πάνω κάτω μήκους 9μ και 

πλάτους 1μ, και το αντίστοιχο σετ αντένες (2 τεμ) 
 

 1 σετ ιμάντες διαγράμμισης (+ 1 εφεδρικό) διαστάσεων 2Χ16μ και 
2Χ8μ και πάχους  4-5 cm, διαφορετικού χρώματος από την άμμο ώστε 
να ξεχωρίζουν και 6 τετράγωνα ξύλα (20cm X 20cm) ή σφήνες 
αλουμινίου 20 cm για την τοποθέτηση τους. 

  
 Μεταλλικό κοντάρι μετρήματος ύψους φιλέ (πάχους 2cm X 2cm και 

ύψους 2.50m και μαρκαρισμένο το ύψος 2.43m και 2.24m) 
 

β.  Περιβάλλων αγωνιστικός χώρος: 
 

 6 σωλήνες ύψους 4,5 – 6 μ για την τοποθέτηση διχτυών περίφραξης. 
 
 Δίχτυ περίφραξης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο μήκους περίπου 

100μ και ύψους 4 – 6μ. 
  

 2 ξύλινες ή αλουμινένιες  σκούπες στρωσίματος άμμου σε σχήμα Τ, 
πλάτους 1m Χ 1.60m μήκος και πλάτους του πάνω μέρους του Τ 10cm 
X 1cm. 

  
 1 λάστιχο ποτίσματος με καλή πίεση νερού.  
 
 Περιμετρικές πινακίδες για τυχόν τοποθέτηση διαφημιστικών, που θα 

πρέπει να είναι από μαλακό υλικό (πλαστικό, ξύλο) και χωρίς 
επικίνδυνες γωνίες η εξοχές που μπορεί να αποτελέσουν αιτία 
τραυματισμού.   
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γ.  Για την διεξαγωγή αγώνων απαιτούνται: 
 

 Σκάλα διαιτητή Beach Volleyball (παρόμοια με αυτές που υπάρχουν σε 
κλειστά γυμναστήρια) με τα αντίστοιχα προστατευτικά. 

  
 Μπάλες για Beach Volley εγκεκριμένες σύμφωνα με την προκήρυξη της 

ΕΟΠΕ για κάθε κατηγορία διοργάνωσης. 
 

 3 ομπρέλες ή άλλη σκίαση για τις θέσεις των αθλητών και της 
γραμματείας που να μην έχουν επικίνδυνες μεταλλικές ή ξύλινες 
εξοχές που μπορεί να αποτελέσουν αιτία τραυματισμού.  

 
 1 πλαστικό τραπέζι για την γραμματεία 1μΧ1,5μ περίπου. 

 
 6 πλαστικές καρέκλες για τους αθλητές και την γραμματεία. 

 
 3 φορητά ψυγεία για νερό. 

 
 2 ταμπελάκια με τα νούμερα 1, 2 για την υπόδειξη του αθλητή που 

κάνει σέρβις. 
 

 Χειροκίνητο σκορ μπολ για την αναγραφή του σκορ.  
 

 1 τρόμπα χειρός και ένα μετρητή πίεσης του αέρα της μπάλας. 
 

 1 φορητό φαρμακείο με απαραίτητα υλικά για την αντιμετώπιση 
τραυματισμών. 

 
 Η εγκατάσταση στην οποία βρίσκεται το γήπεδο, και προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για αγωνιστική δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτει 
τουαλέτες, ντούζ και αποδυτήρια αθλητών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διαδικασία Αναγνώρισης (Πιστοποίησης) Εγκατάστασης Beach 
Volley 
 
Οι αγωνιστικοί χώροι Beach Volley και οι ευρύτερες εγκαταστάσεις στις οποίες ανήκουν, 
θα πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε επίσημες ή εγκεκριμένες διοργανώσεις, αλλά και για δραστηριότητες 
εκμάθησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8.γ.5. του Κανονισμού Beach Volley 
της ΕΟΠΕ.   
 
Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων, η διάταξη των θέσεων 
γραμματείας, αθλητών, διαιτητών, πίνακα σκορ, και λοιπών παραμέτρων διεξαγωγής 
(φωτισμός, ελεύθερο ύψος κλπ), θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς του αθλήματος.  
 
Ειδικά για την ελεύθερη ζώνη (free zone) που αποτελεί μέρος του αγωνιστικού χώρου, 
προβλέπονται κάποιες ελάχιστες διαστάσεις, ανάλογα με το επίπεδο διοργάνωσης 
(Ανδρών - Γυναικών, Junior κλπ) και την σχετική προκήρυξη της κατηγορίας (ενδεικτικά 
από 2μ για τζούνιορ, 3 μ για εγκεκριμένες διοργανώσεις, 4μ για κεντρικό γήπεδο 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος).  
 
Για προπονητική/εκπαιδευτική δραστηριότητα και μόνον μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
γήπεδο με ελεύθερη ζώνη 1,5μ. Κατ’ εξαίρεση και μόνον για ειδικές 
κατηγορίες διοργανώσεων (ΑΜΕΑ, Παλαιμάχων κλπ) μπορεί να γίνει αποδεκτό το 1,5μ ως 
ελεύθερη ζώνη. 
 
Κάθε εγκατάσταση Beach Volley προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε επίσημη αγωνιστική ή 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, θα πρέπει να έχει την πιστοποίηση της ΕΟΠΕ. Για τον λόγο 
αυτό ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΟΠΕ την σχετική «Φόρμα 
Πιστοποίησης Εγκατάστασης Beach Volley». Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση αυτή δεν 
υποκαθιστά την «Άδεια Λειτουργίας» ή άλλες σχετικές άδειες που εκδίδει η πολιτεία για 
αθλητικές εγκαταστάσεις, και αφορά μόνον τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις 
σχετικές εγκυκλίους και προκηρύξεις της ΕΟΠΕ για τις διάφορες κατηγορίες 
πρωταθλημάτων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της. 
 
Η ΕΟΠΕ οφείλει εντός 20 (εργασίμων) ημερών από το αίτημα, και μετά από έλεγχο της 
εγκατάστασης, να απαντήσει στον φορέα. Εφόσον η εγκατάσταση πιστοποιηθεί, θα 
συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο μητρώο και στο σάιτ της ΕΟΠΕ, ενώ εντός του ιδίου έτους 
δεν θα χρειάζεται επανέλεγχος της για κάθε νέο αίτημα διοργάνωσης ή άλλης 
δραστηριότητας.                  
 
Η πιστοποιημένη εγκατάσταση μπορεί να φέρει ειδική σήμανση με το σήμα της ΕΟΠΕ 
κατόπιν σχετικής έγκρισης και οδηγιών τοποθέτησης της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Φόρμα Πιστοποίησης Εγκατάστασης Beach Volley 

 


