
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  BEACH VOLLEY 
 

 

GUIDELINES_How-To-Organise-An-Event_2017 - 1 - 

 

                                                                                   Guidelines 
 

 

          (How To) 
Organize  
An Event 

Αναλυτικές Οδηγίες για την  
Διοργάνωση ενός Τουρνουά Beach Volley 

 
 

 
 

  
    Μάρτιος 2017 
 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  BEACH VOLLEY 
 

 

GUIDELINES_How-To-Organise-An-Event_2017 - 2 - 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEYBALL 

   

Εισαγωγή 

Παρακάτω θα βρείτε βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση 

και διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου τουρνουά (ερασιτεχνικού κλπ) Beach 

Volley, καθώς και μια περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να κάνετε 

εφόσον αποφασίσετε να οργανώσετε ένα τουρνουά.  

Ισχύει για τις κατηγορίες Challenger, Satellite, Regional και για όλες τις 

ειδικές κατηγορίες και τα λοιπά ανεξάρτητα τουρνουά (παλαιμάχων κλπ) 

που δεν περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων πρωταθλημάτων που εκδίδει η ΕΟΠΕ (με εξαίρεση τα 

Regional Junior τα οποία έχουν ειδικές προκηρύξεις από τις Τοπικές 
Επιτροπές & Ενώσεις).  

Τα προφίλ των κατηγοριών με τις προδιαγραφές της κάθε κατηγορίας θα 

τα βρείτε στα σχετικά κείμενα (Profiles).  

Ακόμα στο σάιτ της ΕΟΠΕ και στις πληροφορίες για Διοργανωτές και 

λοιπούς φορείς θα βρείτε τα σχετικά χρήσιμα κείμενα και φόρμες: 

α) τον Σχεδιασμό Διοργανώσεων Beach Volley 2017 (Overview)  

β) τον Συνοπτικό Πίνακα Διοργανώσεων Beach Volley 2017 (Categories 

Table) 

γ) την Φόρμα αναγνώρισης ανεξάρτητης διοργάνωσης που πρέπει να 
συνοδεύεται και από την Φόρμα κανονισμών της συγκεκριμένης 

διοργάνωσης (Registration-Event & Event-Regulations) 

Επιπλέον θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για:  

I) Tον απαραίτητο εξοπλισμό και οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής 

και διαμόρφωσης γηπέδων, καθώς και την Φόρμα πιστοποίησης 
μιας εγκατάστασης Beach Volley   

II) Τις προϋποθέσεις και την διαδικασία αναγνώρισης ενός επίσημου 

φορέα καθώς και την σχετική Φόρμα αναγνώρισης μιας Ακαδημίας 

ή Συλλόγου (Club) Beach Volley.  

Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν θα βρείτε τις αναλυτικές πληροφορίες 
για την άρτια διεξαγωγή μιας διοργάνωσης.  

Η έγκαιρη εκδήλωση του ενδιαφέροντος και ο ορισμός της ημερομηνίας 

διεξαγωγής θα διευκολύνει την ένταξη της διοργάνωσης στο επίσημο 
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ετήσιο καλεντάρι των διοργανώσεων στην Ελλάδα ώστε να μπορούν να σας 
βρουν ευκολότερα αθλητές, φίλαθλοι κλπ.   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές: 

Για τις κατηγορίες  Challenger και Satellite, όλοι εκτός από τους 32 

πρώτους της βαθμολογίας του πανελληνίου πρωταθλήματος για τους 
άνδρες και τις 16 πρώτες για τις γυναίκες.  

Στην κατηγορία Juniors Regional  δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές 

ενταγμένοι στην ανάλογη ηλικιακή κατηγορία που καθορίζουν οι σχετικές 

προκηρύξεις (Παίδων - Κορασίδων, Εφήβων - Νεανίδων κλπ). 

 

Προετοιμασία Εγκαταστάσεων 

Για την διεξαγωγή μιας Διοργάνωσης είναι απαραίτητη η προετοιμασία και 

ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων.  Για την κατασκευή των γηπέδων θα 

πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες  προδιαγραφές του αθλήματος και 

συγκεκριμένα: 

α.  Τοποθεσία διεξαγωγής: Ο χώρος που θα κατασκευαστούν τα γήπεδα 

να είναι σε σημείο που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο και να τηρούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας των αθλητών (διαστάσεις γηπέδου, 

ποιότητα άμμου κλπ).  

β.   Προσανατολισμός γηπέδου: Η κατεύθυνση του γηπέδου, εφόσον είναι 
δυνατό, να  είναι από τον Βορρά προς το Νότο ώστε να μην ενοχλεί ο ήλιος 

τους αθλητές στην μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων. Η κερκίδα να είναι 

στην πλευρά όπου θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των θεατών και στην 

πιο επίπεδη επιφάνεια εάν το γήπεδο είναι σε χώρο με φυσική άμμο.  

γ.   Κατασκευή γηπέδου: Βρίσκουμε το κέντρο του αγωνιστικού χώρου και 

τοποθετούμε τις βάσεις και τους στυλοβάτες σύμφωνα με της 

προδιαγραφές. Τοποθετούμε όλα τα άλλα υλικά (γραμμές, φιλέ, σκάλα 

διαιτητή, τραπέζι γραμματείας, ομπρέλες και καρέκλες αθλητών)  

δ. Εξοπλισμός γηπέδου: Παρακάτω σας παραθέτουμε μια λίστα από τα 
απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία ενός γηπέδου που θα φιλοξενήσει 

κάποια διοργάνωση. Κάποια από τα υλικά αυτά μπορείτε να τα 

κατασκευάσετε και μόνοι σας με πιθανόν μικρότερο κόστος από τις τιμές 

αγορές. 

• Σετ στυλοβατών αλουμινίου (ελαφρούς) ή σιδερένιους 
(βαρύτερους) με τις βάσεις τους και τον μηχανισμό που ρυθμίζει το 

ύψος του φιλέ.     

• Φιλέ με χοντρή φάσα και αντένες    

• Σετ Ιμάντες διαγράμμισης             

• Δίχτυ περίφραξης γηπέδου (για να μην κυνηγάτε τις μπάλες)      

• Μπάλες Beach Volley   
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• Τρόμπα χειροκίνητη   

• Σετ προστατευτικά στυλοβατών (2 τεμ) 

• Σκάλα διαιτητή  

• Χειροκίνητο scoreboard    

• Ταμπελάκια με τα νούμερα 1 και 2   

• Κοντάρι μετρήματος ύψους φιλέ           
Κάποια υλικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω εξοπλισμό καθώς 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχοντα ή να τα αγοράσετε από την 

περιοχή σας.   Τα υλικά αυτά είναι: 

• 6 πλαστικές καρέκλες για τους αθλητές και την γραμματεία  

• 3 ομπρέλες για τις θέσεις των αθλητών και της γραμματείας  

• 1 πλαστικό τραπέζι για την γραμματεία 1μ Χ 1,5μ περίπου  

• 1 φορητό φαρμακείο για την αντιμετώπιση τραυματισμών  

• 1 λάστιχο ποτίσματος με καλή πίεση νερού ώστε να καταβρέχεται 
γρήγορα ο αγωνιστικός χώρος.  

• Φορητό ψυγείο με νερό για τους αθλητές.  

Τέλος, για την περίπτωση ηχητικής εγκατάστασης και κερκίδων μπορείτε 
να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρείες της περιοχής σας.  

 

Προετοιμασία Διοργάνωσης 

Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα παραπάνω, είσαστε έτοιμοι από πλευράς 

εγκαταστάσεων.  Πριν την διεξαγωγή μιας διοργάνωσης απαιτούνται όμως 

μια σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες:   

 Προετοιμασία κειμένου παρουσίασης για το web site του Beach 
Volley με πληροφορίες για την περιοχή 

 Επικαιροποίηση φόρμας Ειδικών Κανονισμών διοργάνωσης (τρόποι 

μετακίνησης, δυνατότητες διαμονής, στοιχεία επικοινωνίας κλπ)  

 Η ανακοίνωση της διεξαγωγής της διοργάνωσης με δελτία τύπου 
στα τοπικά ΜΜΕ.   

 Η κατασκευή υλικών προβολής (αφίσες, αεροπανό, κλπ) και η 

ανάρτησή τους στην ευρύτερη περιοχή 

 Η προμήθεια επάθλων για τους νικητές της διοργάνωσης (πχ, 

κύπελλα, μετάλλια)  

 Η συλλογή των Δηλώσεων Συμμετοχής (Για το 2017 δεν είναι 

απαραίτητη η εγγραφή των συμμετεχόντων στο μητρώο της ΕΟΠΕ  

για την κατηγορία Satellite ενώ για την κατηγορία Challenger και 

Regional πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ 

πριν την έναρξη αυτής ή τα σχετικά στοιχεία να αποσταλούν με την 
λήξη της προκειμένου τα αποτελέσματα της διοργάνωσης να 

θεωρηθούν επίσημα και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ).   
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 Η εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού διαιτητών – γραμματειών.  
Ως διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αξιολογημένοι 

διαιτητές Beach Volley έως και οι συμμετέχοντες αθλητές ανάλογα 

με την κατηγορία διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις με χρηματικό 

έπαθλο, είναι απαραίτητος ο ορισμός επίσημων διαιτητών. 

 

Διεξαγωγή Διοργάνωσης 

Έχοντας ολοκληρώσει τις ενέργειες προετοιμασίας, είσαστε σχεδόν έτοιμοι 

για την διεξαγωγή.  Τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων χρειάζεται να 

φροντίσετε για τα εξής: 

 Κάποια άτομα για βοηθητικές εργασίες κατά την διάρκεια των 

αγώνων (βρέξιμο γηπέδου, νερά στα ψυγειάκια των αθλητών, 

αποκομιδή σκουπιδιών κλπ). 

 Εφόσον το επιθυμείτε, να φροντίσετε για ενοικίαση ηχητικής 

εγκατάστασης με DJ - εκφωνητή.  

 Να καλυφθούν, εφόσον υπάρχουν, τα προβλεπόμενα κατά 

περίπτωση χρηματικά έπαθλα των αθλητών με την λήξη του 

τουρνουά με χρήση της σχετικής φόρμας. 

 Να αποσταλούν στην ΕΟΠΕ τα αποτελέσματα με το τέλος του 

τουρνουά, προκειμένου να καταχωρηθούν στο web site του Beach 
Volley. 

 

Θέματα Marketing  

Το Marketing αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της διεξαγωγής κάθε 
διοργάνωσης Beach Volley.  Το άθλημα του Beach Volley είναι από την 

γέννηση του στενά συνυφασμένο με την παρουσία χορηγών εταιρειών.  

 Κάποια στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη είναι: 

 Η εξασφάλιση προβολής / τηλεοπτικής κάλυψης είναι σημαντικό 

κομμάτι για την εύρεση χορηγών  

 Βασικότερος τρόπος εσόδων της διοργάνωσης είναι οι 

διαφημιστικές πινακίδες που περιβάλουν τον αγωνιστικό χώρο 

 Διαφήμιση  μπορεί  να μπει επάνω στα μπλουζάκια των διαιτητών-

προσωπικού, επάνω στις ομπρέλες των αθλητών και της 

γραμματείας και να απαλλαχθείτε και από το κόστος αγοράς τους.  

Επιπλέον, ο βασικός σας χορηγός μπορεί να αναφερθεί και στο site της 

ΕΟΠΕ εάν υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία και δηλωθεί έγκαιρα (δεν 

επιτρέπετε στο τουρνουά να έχετε ανταγωνιστικό χορηγό από τον κεντρικό 

χορηγό της ΕΟΠΕ). 
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Υποστηρικτής της διοργάνωσης μπορεί να είναι ο δήμος, η περιφέρεια ή 
άλλοι φορείς της περιοχής και να χρηματοδοτήσει μέρος της διοργάνωσης 

σας.  

 

Ρόλος της ΕΟΠΕ και παροχές προς τον διοργανωτή φορέα  

Σε όλες τις κατηγορίες η ΕΟΠΕ μπορεί να συνδράμει με την παροχή 

τεχνογνωσίας ή και την αποστολή ανθρώπου για τον συντονισμό της 

διοργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή ο διοργανωτής πρέπει να καλύψει την 

φιλοξενία του και την αποζημίωση του (κατά περίπτωση).  

Στις κάποιες κατηγορίες (με χρηματικό έπαθλο, με χαρακτήρα ιδιαίτερης  
σημασίας κλπ), η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει δικό της Τεχνικό 

Υπεύθυνο με τον διοργανωτή να πρέπει να καλύψει τις συγκεκριμένες 

οικονομικές υποχρεώσεις (οδοιπορικά και αποζημίωση 80 ευρώ 

ημερησίως). Στην περίπτωση αυτή ο Τεχνικός Υπεύθυνος συντάσσει έκθεση 

για την ΕΟΠΕ με τα πεπραγμένα της διοργάνωσης.  

Κατά τα άλλα, οι παροχές που μπορεί να υπάρξουν από την ΕΟΠΕ προς τον 

Συνδιοργανωτή είναι: 

 Η διοργάνωση προβάλλεται μέσω της ΕΟΠΕ προς όλα τα μέσα του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.  

 Η διοργάνωση συγκαταλέγεται στο επίσημο καλεντάρι του 
αθλήματος και χαρτογραφείται στην πανελλήνια δραστηριότητα .  

 Το Τμήμα του Beach Volleyball της ΕΟΠΕ είναι στην διάθεση σας 

για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειάζεστε.  

 

Επίλογος 

Με τις παραπάνω αναλυτικές οδηγίες ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε να 

αποφασίσετε την μορφή και την κατηγορία της διοργάνωσης στην οποία θα 

προχωρήσετε. 

Σε κάθε περίπτωση οι συνεργάτες του τμήματος Beach Volley της ΕΟΠΕ 

είναι στην διάθεση σας να παρέχουν την σχετική τεχνογνωσία αλλά και 

διευκρινήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τις διοργανώσεις Beach 

Volley.   

Το παρόν έντυπο οδηγιών, επεξηγεί και αναλύει τις προβλέψεις που 
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Beach Volley της ΕΟΠΕ 

(άρθρο 4. Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Beach Volley, άρθρο 6. Διαδικασία 

Εγκρίσεων Ανεξάρτητων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, και άρθρο 8.α. 

Αθλητές). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Πως θα εγκρίνετε τη δική σας διοργάνωση (Βήμα-Βήμα)  

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε να διοργανώσετε μια εκδήλωση Beach Volleyball, καλό είναι πρώτα να 
ενημερωθείτε για τις κατηγορίες διοργανώσεων beach volley που υπάρχουν και να δείτε τι περίπου 
ταιριάζει σε αυτό που σκέφτεστε και στο Βudget που έχετε. 

Ο οργανωτικός φορέας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (Αθλητικός Σύλλογος, Ιδιώτης, Φορέας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κλπ) με μοναδική προϋπόθεση να είναι πιστοποιημένος. 

Εφόσον θέλετε να συμμετέχετε στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα (Ανδρών - Γυναικών η Juniors), 
μπορείτε να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση των όρων στα σχετικά έντυπα, και στην συνέχεια 
υποβάλλετε την «εκδήλωση ενδιαφέροντος» για να επικοινωνήσουν μαζί σας τα στελέχη του τμήματος 
και να συζητήσουν μαζί σας τις δυνατότητες συνεργασίας. 

Εφόσον επιθυμείτε τη διεξαγωγή μιας δικής σας, ανεξάρτητης διοργάνωσης, συμπληρώνετε μία Φόρμα 
Αναγνώρισης ανεξάρτητης διοργάνωσης.  Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν οι προδιαγραφές 
της εκδήλωσης καθώς και όλοι οι επιμέρους όροι. Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά και 
στην συνέχεια να σταλεί στην ΕΟΠΕ. 

Η ΕΟΠΕ θα αναλύσει τις προδιαγραφές, θα κατατάξει την εκδήλωση σε κάποια κατηγορία και θα σας 
κοινοποιήσει την αναγνώριση της εκδήλωσης μαζί με τις προϋποθέσεις της κατηγορίας όπου έχει 
ενταχθεί (πχ. ορισμός υπευθύνων, οικονομικές υποχρεώσεις, υποστήριξη ΕΟΠΕ κλπ).  

Βήμα-Βήμα 

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή (βήμα-βήμα) των παραμέτρων που αφορούν μιά ανεξάρτητη 
διοργάνωση.  

Βήμα 1. Οργανωτική Επιτροπή ή Υπεύθυνος Διοργάνωσης 
Αφού αποφασίσετε τη μορφή της διοργάνωσης, προχωράτε στη σύνθεση Οργανωτικής Επιτροπής ή 
ορίζετε ένα υπεύθυνο άτομο με το οποίο και επικοινωνεί η ΕΟΠΕ (Υπεύθυνος Διοργάνωσης).  

Εφόσον ο Υπεύθυνος της διοργάνωσης δεν έχει τις απαραίτητες γνώσης για τον αγωνιστικό τομέα, θα 
πρέπει να συνεργαστεί με έναν έμπειρο Υπεύθυνο Αγωνιστικού. 
Καλό είναι να έρθετε σε επαφή με την Τοπική Επιτροπή ή Ένωση της ΕΟΠΕ στην περιοχή σας και να 
ζητήσετε τον υπεύθυνο του Beach Volley. Ο ρόλος του μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος. Σε περιοχές 
που δεν υπάρχει τέτοιο άτομο αναγκαστικά η επικοινωνία θα γίνεται απευθείας με το τμήμα beach 
volley της ΕΟΠΕ. 

Βήμα 2. Χώρος και εγκαταστάσεις 
Για να αναγνωρισθεί μια εκδήλωση Beach Volley, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις η το γήπεδο όπου θα 
φιλοξενηθεί, να είναι πιστοποιημένο. Για τη διευκόλυνσή σας, οδηγίες και προδιαγραφές για τη 
κατασκευή ενός ανοικτού ή και κλειστού γηπέδου μπορούν να σας δοθούν από την ΕΟΠΕ, και να 
συμβουλευτείτε τα σχετικά έντυπα για την πιστοποίηση αγωνιστικών χώρων Beach Volley. Αφού έχετε 
επιλέξει το γήπεδο, θα πρέπει να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διοργάνωση, όπως 
αναφέρονται στα σχετικά έντυπα. 

Βήμα 3. Προβολή και Social Media 
Η προβολή της διοργάνωσης σας καλό θα ήταν να ανατεθεί σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο με σχετική 
εμπειρία (πχ τοπικό δημοσιογράφο). Εφόσον υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη αυτό θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην φόρμα αναγνώρισης και να το γνωρίζει η ΕΟΠΕ. Επίσης θα πρέπει να 
συμπληρωθεί στην σχετική φόρμα και τυχόν ιστοσελίδα καθώς και διευθύνσεις social media που θα 
αφορούν την διοργάνωση. Η ΕΟΠΕ θα προβάλλει όσο καλύτερα μπορεί την διοργάνωση σας εφόσον 
έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί.   

 

http://www.beachvolleyball.gr/files/BV_EventForm.pdf
http://www.beachvolleyball.gr/files/BV_EventForm.pdf
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Βήμα 4. Χορηγοί 
Ένας ρόλος απαραίτητος στο Beach Volley σε παγκόσμια κλίμακα, που έχει ενταχθεί πλέον στον 
χαρακτήρα του αθλήματος. Ο τρόπος προβολής των χορηγών στο γήπεδο είναι συγκεκριμένος για την 
κάθε κατηγορία και αναλύεται στα σχετικά έντυπα. 

Βήμα 5. Αθλητές 
Σε ανεξάρτητες διοργανώσεις η Οργανωτική Επιτροπή, είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση των 
δηλώσεων συμμετοχής ανάλογα με την κατηγορία, και να προχωρήσει σε αγωνιστικό πρόγραμμα 
ανάλογα με το αριθμό των ομάδων. Η εγγραφή των αθλητών στο μητρώο beach volley είναι 
απαραίτητη από ένα επίπεδο διοργανώσεων και πάνω (Challenger) ενώ προσοχή στους περιορισμούς 
συμμετοχής για τους κορυφαίους της βαθμολογίας. Η συμμετοχή τους σε μη εγκεκριμένες 
διοργανώσεις ή σε διοργανώσεις με περιορισμό συμμετοχής, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις. 

Βήμα 6. Διαιτητές 
Ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης, θα πρέπει να προσκαλέσετε και έναν αριθμό διαιτητών και 
να καλύψετε τα σχετικά έξοδα (όπου οι προδιαγραφές της κατηγορίας απαιτούν επίσημους διαιτητές). 
Εφόσον η διοργάνωση λάβει συντελεστή στην Πανελλήνια Βαθμολογία, ή επιτροπή διαιτησίας της 
ΕΟΠΕ θα πρέπει να ορίσει η να εγκρίνει το σύνολο των διαιτητών που θα συμμετέχουν. 

Βήμα 7. Άλλοι Περιορισμοί 
Ένας περιορισμός που μπαίνει από την Διεθνή Ομοσπονδία είναι αυτός των άλλων διοργανώσεων 
παραλίας, και συγκεκριμένα η προστασία του κύρους του μοναδικού Ολυμπιακού αθλήματος άμμου 
(που είναι το Beach Volleyball) από άλλες επιδείξεις και χορηγικές εκδηλώσεις, που δημιουργούν 
σύγχυση στο φίλαθλο κοινό για την επίσημη και καθαρά αθλητική φύση του αθλήματος. 
Επίσης, περιορισμός υπάρχει στον αριθμό και τη διαδικασία συμμετοχής αθλητών από ξένες χώρες, 
ανάλογα με την κατηγορία διοργάνωσης. 

Βήμα 8. Υποστήριξη και Ρόλος ΕΟΠΕ 
Αφού έχετε συμπληρώσει την φόρμα έγκρισης θα πρέπει να την στείλετε στην ΕΟΠΕ το αργότερο 15 
ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης υποβάλλοντας μαζί και τους Κανονισμούς Διοργάνωσης 
καθώς και παράβολο €20 με την αίτηση (προσοχή το παράβολο αφορά την αίτηση και δεν αποτελεί 
«παράβολο διοργάνωσης» το οποίο κατά κανόνα αφορά μόνο σε εκδηλώσεις με χρηματικά έπαθλα ή 
εμπορικού/χορηγικού χαρακτήρα). Εφόσον η διοργάνωση σας είναι τοπικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει 
να έχετε εξασφαλίσει και την σύμφωνη γνώμη της τοπικής Ένωσης η Τοπικής Επιτροπής της ΕΟΠΕ. Την 
απάντηση στο αίτημα σας θα λάβετε από την ΕΟΠΕ εντός πέντε ημερών από την υποβολή του.   

Η ΕΟΠΕ ανάλογα με το είδος της διοργάνωσης, μπορεί να υποστηρίξει με πολλούς τρόπους τον 
ανεξάρτητο οργανωτή (προβολή, τεχνογνωσία,  διαιτησία, κλπ).    
Επιπλέον η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών και της προστασίας 
των κανονισμών του αθλήματος, με ορισμό εκπροσώπου της, του οποίου θα πρέπει να καλυφθούν τα 
έξοδα φιλοξενίας και η ημερήσια αποζημίωση. 

Βήμα 9. Τελική Έκθεση 
Με την λήξη της διοργάνωσης, ο διοργανωτής θα πρέπει να στείλει πλήρη Έκθεση πεπραγμένων, με 
καταστάσεις συμμετεχόντων, αγωνιστικά αποτελέσματα, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, παρατηρήσεις 
κλπ. Σε περίπτωση που υπάρχει εκπρόσωπος ΕΟΠΕ στην διοργάνωση, έχει και την ευθύνη σύνταξης της 
σχετικής έκθεσης, αλλά ο διοργανωτής θα πρέπει να στείλει στην συνέχεια το φωτογραφικό, 
τηλεοπτικό ή άλλο υλικό που αφορά τα πεπραγμένα της διοργάνωσης κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Προβολή αναγνωρισμένης διοργάνωσης από την ΕΟΠΕ  

 

Α. Υπόδειγμα κειμένου με περιγραφή τοποθεσίας διοργάνωσης 

 
Στούπα 

«Η Στούπα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης που μπορεί να γοητεύσει τον 
επισκέπτη του όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό όχι μόνο στο Δήμο 
Λεύκτρου αλλά και σε ολόκληρο το νομό Μεσσηνίας. Ανατολικά του χωριού υψώνεται το κάστρο που 
υπήρξε ακρόπολη της παλιάς πολιτείας του Λεύκτρου. Κατά τον Παυσανία εκεί υπήρχε ο ναός της Αθηνάς 
με το άγαλμα της. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας [1204 - 1259] το κάστρο ανοικοδομήθηκε και 
ονομάστηκε Μποφώρ. Στη Στούπα έζησε ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Αλέξης Ζορμπάς, δουλεύοντας στα 
ορυχεία της Πραστοβάς στο Νέο Προάστιο. Εδώ επίσης εμπνεύστηκε και έγραψε το έργο "Βίος και 
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά" 

Το καλοκαίρι η θάλασσα και η καθαρή αμμουδιά είναι πρόκληση για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου. Το 
χωριό έχει δυο παραλίες με άμμο, η μια βρίσκεται μέσα στο χωριό και είναι γνωστή ως η παραλία της 
Στούπας και η άλλη είναι η πασίγνωστη παραλία της Καλόγριας. Σε επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών στη 
Στούπα μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Καλαίσθητα και άνετα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 
ξενοδοχεία, καλής ποιότητας φαγητό, καφετέριες και μπάρ για βραδινή διασκέδαση και το σημαντικότερο 
από όλα ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείς. Εκτός από τις 
πανέμορφες παραλίες αξίζει τον κόπο να απολαύσει κανείς τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα από 
οποιοδήποτε σημείο του χωριού.». 
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Β. Έντυπα και χρήση λογοτύπων της ΕΟΠΕ 

Για την  παραγωγή  αφισών και εντύπων υπάρχουν έτοιμα πρότυπα στο site της ΕΟΠΕ 

ή μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας. Εφόσον έχετε ακολουθήσει τις επίσημες 

διαδικασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις παραγωγές σας το επίσημο logo της 

ΕΟΠΕ με την φράση «Αναγνωρισμένη Διοργάνωση». Αυτό που πρέπει να προσέξετε 

είναι ότι στους τίτλους διοργάνωσης δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την φράση 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αλλά μπορείτε προαιρετικά να αναφέρετε την 

κατηγορία (CHALLENGER, SATELLITE, REGIONAL).  

Σαν ονομασία τίτλου του τουρνουά βάζετε το όνομα του διοργανωτή.  

Παράδειγμα: 

 Τουρνουά Beach Volley “ Satellite Σαντορίνης 2017 ” 

 Τουρνουά Beach Volley  “ TANGO ” Beach Bar 2017  

 Τουρνουά Beach Volley ΣΤΟΥΠΑΣ 2017 — Παραλία Καλογριάς  
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Γ. Δελτία Τύπου και προβολή τους από την ΕΟΠΕ 

Στέλνετε στην ΕΟΠΕ τα αποτελέσματα αναλυτικά και το σύστημα διεξαγωγής που 
ακολουθήσατε και την αρχική λίστα  συμμετεχόντων. Εάν είναι δυνατό με την λήξη 
του τουρνουά  να αποσταλεί φάκελος στην ΕΟΠΕ με φωτογραφικό υλικό σε 
ηλεκτρονική μορφή για να καταχωρηθούν στο web site του Beach Volley. Ακόμα 
μπορείτε να μας στείλετε δείγμα τον παραγώγων σας αφίσες —  έντυπα — bulletin  
και τα σχετικά δημοσιεύματα από τον τοπικό τύπο. 
 
Παράδειγμα δελτίου τύπου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Marketing  

 
Βασική πηγή εσόδων στην διοργάνωση ενός τουρνουά είναι η διαφημιστικές 
πινακίδες που περιβάλουν τον αγωνιστικό χώρο. Παρακάτω δείτε ένα δείγμα 
του πως μπορείτε να τοποθετήσετε τις πινακίδες στον αγωνιστικό χώρο, τους 
πάγκους αθλητών κτλ. με προτεινόμενες διαστάσεις  αυτές που ορίζει η 
ομοσπονδία. 
Η σειρά με τις πινακίδες από 1-8 είναι αυτές με την  περισσότερη προβολή και  
μεγαλύτερη οικονομική αξία.  
Μετά είναι οι σειρές με τις πινακίδες  9 - 13 και 23 - 27 αυτές οι οποίες είναι με 
την αμέσως επόμενη προβολή και τέλος η σειρά πινακίδων 14 - 22.  
Εσείς μπορείτε ή να τις εντάξετε οικονομικά σε μια  κλίμακα όλες ή να τις 
χωρίσετε στις 3 από πάνω.  
 
(αγνοήστε τις διαστάσεις της ελεύθερης ζώνης στο συνημμένο σκαρίφημα 
αφού πλέον μπορούν να είναι από 2 έως 4 μ. ανάλογα με την κατηγορία 
διοργάνωσης).  

 

 


