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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ BEACH VOLLEY 2020 

 

Με βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.ΠΔ. κεηά από 

αμηνιόγεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπώλ ζπλζεθώλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί, αθπξώλνληαη γηα ην 2020 νη επίζεκεο δηνξγαλώζεηο ηνπ Beach Volley 

«Παλειιήλην Πξσηάζιεκα MASTERS»  θαη «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα JUNIORS» 

πνπ δηεμάγνληαη κε επζύλε ηεο Δ.Ο.ΠΔ. θαη γηα ηα νπνία εθδίδνληαη εηεζίσο νη 

ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο. 

ρεηηθά κε ηνπο αλεμάξηεηνπο θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα δηνξγαλώζνπλ αγσληζηηθέο 

εθδειώζεηο ζην άζιεκα ηνπ Beach Volley, ε Δ.Ο.ΠΔ. θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα αλαγλσξίδνληαη νη Δηδηθέο Γηνξγαλώζεηο 

Beach Volley 2020 (SPECIAL EVENTS 2020). 

Με βάζε ηνλ δηαρσξηζκό πνπ έρεη γίλεη από ηελ Γ.Γ.Α. ζε «αζιεηέο» θαη 

«αζινύκελνπο», δηεπθξηλίδεηαη όηη ε δηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο «Δηδηθήο Γηνξγάλσζεο 

Beach Volley» αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηα αηηήκαηα δηνξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ «αζιεηέο» (δειαδή εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηεο ΔΟΠΔ).        

 

Οη Δηδηθέο Γηνξγαλώζεηο ζα εληάζζνληαη ζε έλα από ηα δύν επίπεδα: 

 ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ 1 (ΔΠΑΘΛΑ Δ ΔΙΓΟ Η ΔΩ €600 

ΤΝΟΛΙΚΑ)  

 ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ 2 (ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΔΠΑΘΛΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 

€600 ΤΝΟΛΙΚΑ) 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνύλ ηελ δηνξγάλσζε πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα είλαη σκαηείν, Έλσζε ή ΣΔ ηεο ΔΟΠΔ, ή νπνηνζδήπνηε 

θνξέαο πηζηνπνηεκέλνο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή.   

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Η εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ην ηνπξλνπά πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ή ζρεηηθή βεβαίσζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεηηθή πξόβιεςε. 

 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ 

Ο Γηνξγαλσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο αγώλσλ κε βάζε ηελ 

ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε ΔΟΠΔ. Δπίζεο έρεη ν ίδηνο ηελ επζύλε θαη 

γηα νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα αθνξά ηελ δηνξγάλσζε (όπσο κνπζηθήο, πξόζζεησλ 

θαηαζθεπώλ θιπ).    
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ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

Ο Γηνξγαλσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηόζν ηα γεληθά όζν θαη ηα εηδηθά πγεηνλνκηθά 

πξσηόθνιια γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα όπσο απηά ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ 

πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ (αλαξηεκέλα ζην www.gga.gov.gr). 

 

ΜΗΣΡΩΟ / ΔΓΓΡΑΦΔ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηνξγάλσζε πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ «αζιεηή», λα 

είλαη δειαδή εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο (κέζσ σκαηείνπ 

πνπ αλήθεη ζηελ δύλακε ηεο, Βόιετ ή Beach Volley). Όζνη αζιεηέο δειαδή έρνπλ 

ελεξγό δειηίν ζην Βόιετ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ λέα εγγξαθή. 

Η θάξηα πγείαο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαη λα κπνξνύλ λα ηελ επηδείμνπλ 

εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηνλ Γηνξγαλσηή.   

Η εγγξαθή ζην ηνπξλνπά ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ δηνξγαλσηή κε ηξόπν θαη κε 

πξνζεζκία πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο.  

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο (εάλ ππάξρεη) ην θαζνξίδεη ν δηνξγαλσηήο θαη ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ (ΦΤΛΛΟ/ΗΛΙΚΙΔ) 

Η δηνξγάλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο αλδξώλ, γπλαηθώλ, κεηθηνύ θαη 

Juniors κε ειηθηαθό πεξηνξηζκό. 

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ / ΤΣΗΜΑ / ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Οη αγώλεο κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη κε νπνηνδήπνηε από ηα αλαγλσξηζκέλα 

ζπζηήκαηα (όκηινη, δηπιόο ή κνλόο απνθιεηζκόο θιπ), θαη κε ηνπο επίζεκνπο 

θαλνληζκνύο παηδηάο. 

Ο ππεύζπλνο αγσληζηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Έθε Κώλζηα, Γηάλλεο Σζαηξέιεο, Παλαγηώηεο 

Μνύξηδηνο, Γηάλλεο Σζηκπηλόο, Γηώξγνο Αζαλαζόπνπινο, Αληώλεο Πνύκπνπξαο, 

Μηράιεο Σζηληνκελάο, Νίθνο Σζηληνκελάο, Μηράιεο Παπατσάλλνπ, Γεκήηξεο 

Νηθνιαθάθεο, Κάηηα Κπξάλα).  

 

ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

Ο Γηνξγαλσηήο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη θαη λα απνδεκηώζεη ν ίδηνο ηνπο δηαηηεηέο θαη 

ηνπο ζεκεησηέο ησλ αγώλσλ. Ο πξώηνο ηε ηάμεη δηαηηεηήο ζα εθηειεί θαη ρξέε 

ππεπζύλνπ δηαηηεζίαο.    
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ΜΠΑΛΔ 

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κπάια ηεο αξεζθείαο ηνπ, από ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο (Mikasa, Gala, Molten, Wilson θιπ), θαη λα ηελ γλσζηνπνηήζεη 

ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο. 

 

ΠΑΡΟΥΔ Δ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί πξνζθέξεη ηηο παξνρέο πνπ ζέιεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνύλ ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη σο παξνρέο: λεξά, ξνπρηζκόο ζε αζιεηέο ή/θαη δηαηηεηέο, δηαηξνθή, 

δηακνλή, θάιπςε ηνπηθήο ή/θαη Παλειιήληαο κεηαθίλεζεο.   

 

ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Ο Γηνξγαλσηήο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ππεπζύλνπ Ιαηξηθώλ 

Τπεξεζηώλ γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο.  

 

ΔΠΑΘΛΑ 

Σα ζπλνιηθά έπαζια θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζα αλαθνηλώλνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 

Γηνξγάλσζεο, θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αγώλσλ.  

Δθόζνλ ηα έπαζια δελ είλαη ρξεκαηηθά αιιά δώξα ζηνπο ληθεηέο, απηά ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγάλσζεο.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΑ 

Οη Γηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ην αίηεκα ζηελ ζρεηηθή θόξκα 

«Αλαγλώξηζεο Δηδηθήο Γηνξγάλσζεο Beach Volley 2020» ζπλνδεπόκελε κε ηελ 

θόξκα «Καλνληζκνί Δηδηθήο Γηνξγάλσζεο 2020», θαη απνζηνιή ηνπο ζην mail 

bvregistration@volleyball.gr (15 εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηνξγάλσζεο). 

Οη δηνξγαλώζεηο πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη σο Δηδηθέο Γηνξγαλώζεηο (Special Events) ζα 

αλαξηώληαη ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ αζιήκαηνο  www.volleyball/gr/beach-

volleyball/special-events-2020  


