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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Τμήμα Beach Volley 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2018 

- JUNIORS - 

  

TERMS & CONDITIONS 

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 

 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIORS  

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUNIORS 2018 αποτελείται από έναν αριθμό πέντε έως οκτώ 
συνολικά τουρνουά με τις υψηλότερες οργανωτικές προδιαγραφές που περιλαμβάνουν και 
τους τελικούς (FINAL) για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες,  και στα οποία την οργανωτική 
ευθύνη έχει η ΕΟΠΕ.  

Στα τουρνουά αυτά η ΕΟΠΕ παραχωρεί τον τίτλο του «Συνδιοργανωτή» και μαζί και 
συγκεκριμένο ποσοστό των χορηγικών δικαιωμάτων, σε Τοπικό Φορέα που αναλαμβάνει την 
υλοποίηση των προδιαγραφών συνδιοργάνωσης.  Στα τελικά τουρνουά θα συμμετέχουν 
ομάδες στο κυρίως ταμπλό με συνδυασμό 50% της πανελλήνιας βαθμολογία και 50% των 
εγκεκριμένων περιφερειακών διοργανώσεων (Regional).  
Οι προδιαγραφές για τα τουρνουά REGIONAL παρουσιάζονται σε χωριστό έντυπο.   

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (JUNIORS OPEN & FINAL)  

Από τον συνδιοργανωτή φορέα, ανάλογα με την κατηγορία της διοργάνωσης, πρέπει να 
καλύπτονται κάποιες βασικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συνθήκες και τα κόστη 
πραγματοποίησης της. 

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για τον συνδιοργανωτή είναι: 
Α. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

Ο συνδιοργανωτής φορέας αναλαμβάνει την φιλοξενία αθλητών, διαιτητών, προσωπικού 
ΕΟΠΕ, προσκεκλημένων (VIP) και εκπροσώπων Τύπου (δημοσιογράφων).  Απαιτούνται 
περίπου 30 δίκλινα για 2 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο (το προσωπικό της ΕΟΠΕ θα πρέπει 
να φιλοξενηθεί για 3-4 ημέρες που περιλαμβάνουν την προετοιμασία της διοργάνωσης).  

Η διαμονή πρέπει να γίνεται σε ξενοδοχείο  που βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 
500 μ από τα γήπεδα, αλλιώς χρειάζεται και η φροντίδα της μετακίνησης.  Περιλαμβάνει πλήρη 
διατροφή 3 γευμάτων ημερησίως.  

Στην κατηγορία OPEN η φιλοξενία των αθλητών είναι προαιρετική ενώ στους τελικούς είναι 
υποχρεωτική. Τα τουρνουά χωρίς φιλοξενίες έχουν συντελεστή 0,5 στην βαθμολογία ενώ τα 
τουρνουά με φιλοξενίες έχουν συντελεστή 1.  

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΗΠΕΔΑ– ΕΞΕΔΡΕΣ) 

Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες: 

  Ένα (1) Κεντρικό και ένα (1) βοηθητικό γήπεδο, διαστάσεων 20Χ30 μ με άμμο 35-40 
εκ. καθαρή από ξένα σώματα. Εφόσον υπάρχει φωτισμός για νυχτερινούς αγώνες, η 
υποχρέωση περιορίζεται σε ένα (1) Κεντρικό Γήπεδο.    

 Προαιρετικά φωτισμός για νυχτερινούς αγώνες (2000 lux). 
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 Εξέδρες θεατών για κεντρικό γήπεδο 200 θέσεων.  

 Δύο (2) στεγασμένους χώρους των 15 τμ ο καθένας, για Οργανωτική Επιτροπή  και 
Γραφείο Τύπου. 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώρο ή τέντα για αθλητές και διαιτητές, δύο πύργους 
τηλεόρασης ύψους 3-4 μέτρων, βάθρο επισήμων).  

 Ηχητική εγκατάσταση.  

 Τουαλέτες και ντουζ σε επαρκή αριθμό. 

 Τηλεφωνικές γραμμές και Wi-Fi .  

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων. 

 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Συνδιοργανωτής θα πρέπει να συμμετέχει στο οργανόγραμμα της εκδήλωσης με τον ορισμό 
κάποιων υπευθύνων αλλά και την ανάληψη κάποιων υπηρεσιών : 

 Ορισμός Τοπικού Επικεφαλής Συντονισμού  

 Τοπική Συντονιστική Ομάδα που θα περιλαμβάνει: 

Α. Διοικητικό Υπεύθυνο (φιλοξενίες, οικονομικά κλπ) 

Β. Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων (Μηχανικό ή Τεχνικό) 

Γ. Υπεύθυνο Marketing & Προβολής 

 Τρία (3) τουλάχιστον άτομα για βοηθητικές εργασίες 

 Δέκα (10) τουλάχιστον παιδάκια για ball boys-girls μαζί με έναν υπεύθυνο 

 Υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού της εγκατάστασης 

 

Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι αποζημιώσεις (οδοιπορικά) προσωπικού, διαιτητών και συνεργατών που μετακινούνται για 
την διοργάνωση, αφορούν την ΕΟΠΕ.  

Ο συνδιοργανωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην ΕΟΠΕ ένα «παράβολο 
συνδιοργάνωσης» ανάλογα με την κατηγορία της εκδήλωσης, και συγκεκριμένα: 

 Παράβολο Συνδιοργάνωσης Τουρνουά Open   €600  

 Παράβολο Συνδιοργάνωσης Τουρνουά FINAL  €1.200  

Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μεταξύ 
ΕΟΠΕ και Συνδιοργανωτή και με την έκδοση του σχετικού παραστατικού.  Τα ποσά 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία και το 
παραστατικό που εκδίδεται.   

 

Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (ΟΦΕΛΗ) 

Με την κάλυψη όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, ο συνδιοργανωτής αποκτά μία σειρά από 
αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία αφορούν:  

Α) Ένα ποσοστό 40% του Marketing των αγώνων, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί για δικό 
του όφελος (Marketing Plan)  
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Β) Μια ευρύτατη δημοσιότητα, μέσω ενός σύγχρονου και επαγγελματικού πλάνου 
επικοινωνίας & προβολής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (Promotional & Communication 
Plan) που περιλαμβάνει και τηλεοπτική προβολή. 
 

Συγκεκριμένα ο συνδιοργανωτής έχει τις ακόλουθες παροχές: 
 

Α) MARKETING (περίπου 40% του συνολικού)  

 Δικαίωμα τοποθέτησης τεσσάρων (4) διαφημιστικών πινακίδων (3.50Χ1.00 μ) στο 
Κεντρικό γήπεδο (λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα) 

 Δικαίωμα τοποθέτησης τεσσάρων (4) σημαιών στον χώρο των αγώνων (0.80Χ2.40 μ) 
(λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα) 

 Δικαίωμα τοποθέτησης περιπτέρου προβολής ή πωλήσεων στον χώρο των αγώνων 
(κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΠΕ) 

 Δικαίωμα προωθητικών ενεργειών στον  χώρο των αγώνων (κατόπιν συνεννόησης με 
ΕΟΠΕ) 

 Τηλεοπτικό  διαφημιστικό χρόνο για τον συνδιοργανωτή ή τους χορηγούς του (θα 
καθορισθεί όταν καθορισθεί η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα).      

 

Β) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 Τηλεοπτική κάλυψη των τελικών από δίκτυο περιφερειακών καναλιών ή από ψηφιακό 
κανάλι Πανελλήνιας εμβέλειας.  

 Συνέντευξη Τύπου, στην Αθήνα και την πόλη των αγώνων. 

 Λογότυπο του συνδιοργανωτή σε όλες τις έντυπες παραγωγές της διοργάνωσης 
(αφίσες, banners κλπ). 

 Λογότυπο και χαιρετισμός στο πρόγραμμα των αγώνων και στο media guide. 

 Ευρύτατη προβολή του συνδιοργανωτή φορέα από τα ΜΜΕ. 

 Παρουσίαση και λογότυπο του Συνδιοργανωτή στο επίσημο Site της ΕΟΠΕ . 

 Παρουσίαση και προβολή του Συνδιοργανωτή στα Social Media της διοργάνωσης. 

 Βράβευση του Συνδιοργανωτή εντός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων μετά τον 
τελικό. 

 Απονομή μεταλλίων στους αθλητές από τον Συνδιοργανωτή. 
 

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά και κατοχυρώνονται με σχετική σύμβαση μεταξύ 
ΕΟΠΕ και Συνδιοργανωτή. 

 

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις: 

EOΠΕ / Τμήμα Beach Volley 

Τηλ.: 210.6801993 / Φαξ:  210.6801960 

E-mail: beach@volleyball.gr 

www.volleyball.gr 

mailto:beach@volleyball.gr
http://www.volleyball.gr/
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