Events 2017

National OPEN
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μια διοργάνωση beach volley με συντελεστή στην Πανελλήνια Βαθμολογία ανδρών-γυναικών, και άρα μέρος του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος, από ανεξάρτητο διοργανωτή (Promoter) και υπό την επίβλεψη της ΕΟΠΕ.
Διοργανωτής (Promoter) μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φορέας (τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιώτης, εταιρεία,
σύλλογος, κλπ) ο οποίος θα πρέπει όμως να είναι αναγνωρισμένος από την ΕΟΠΕ (βλέπε σχετικά έντυπα), ενώ η
διοργάνωση μπορεί να γίνει και μόνο για το ένα από τα δύο φύλλα.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΟΦΕΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ)
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Προετοιμασία άρτιων εγκαταστάσεων (κεντρικό γήπεδο +βοηθητικό, στεγασμένο χώρο Οργανωτικής
Επιτροπής με Wi-Fi, τουαλέτες και ντουζ, χώρο για αθλητές και διαιτητές, άριστη ποιότητα άμμου,
ηχητική εγκατάσταση, κερκίδες 200 θέσεων κλπ). Η αγωνιστική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη από την ΕΟΠΕ (βλέπε σχετικά έντυπα), καθώς και να υπάρχει Ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης για την διοργάνωση.
Κάλυψη της φιλοξενίας εκπροσώπων και συνεργατών της ΕΟΠΕ (από 1 έως 5 δωμάτια) – η φιλοξενία
των συμμετεχόντων ομάδων είναι προαιρετική.

Να υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τους αγώνες (διοικητικός υπεύθυνος, υπεύθυνος
αγωνιστικού, διαιτητές, υπεύθυνοι στα γήπεδα, γιατρός, υπεύθυνος προβολής και ball boys).

Η ΕΟΠΕ ορίζει έναν Τεχνικό Υπεύθυνο, έναν υπεύθυνο διαιτησίας, και άλλους ειδικούς συνεργάτες κατά
περίπτωση και ανάλογα με τις συνθήκες (τηλεόραση κλπ) για την επίβλεψη των αγώνων.
Τα έπαθλα των αθλητών πρέπει να είναι από €500 και πάνω (ανά φύλο), και πρέπει να πληρωθούν με
την λήξη της διοργάνωσης.
Η διοργάνωση αποτελεί επίσημο τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και τοποθετείται στο
Επίσημο Καλεντάρι της ΕΟΠΕ, σε ημερομηνία που δεν συμπίπτει με GRAΝD SLAM ή άλλη διοργάνωση
ανώτερης κατηγορίας ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

Το τουρνουά OPEN έχει συντελεστή βαθμολογίας για την πανελλήνια κατάταξη, ο οποίος καθορίζεται
από την ΕΟΠΕ ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες (ύψος επάθλου, φιλοξενίες και λοιπές οργανωτικές
συνθήκες).

Οι αμοιβές και τα οδοιπορικά διαιτητών και προσωπικού αποτελούν ευθύνη του διοργανωτή. Η λίστα
των διαιτητών θα πρέπει ωστόσο να εγκριθεί από την ΕΟΠΕ.

Ο διοργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής (όχι μεγαλύτερο από €20 ανά αθλητή) και το
εισπράττει ο ίδιος. Προαιρετικά μπορεί να χορηγήσει αγωνιστικές εμφανίσεις στους συμμετέχοντες.

Ο διοργανωτής θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΟΠΕ παράβολο €600 (συν τυχόν κρατήσεις ανάλογα με το
παραστατικό που θα εκδοθεί), αμέσως μετά την προ-έγκριση του τουρνουά και προκειμένου να λάβει
την οριστική έγκριση και το δικαίωμα ανακοίνωσης των Κανονισμών του τουρνουά.

Ο διοργανωτής οφείλει να μεριμνήσει για τηλεοπτική κάλυψη του τουρνουά, έστω και για στιγμιότυπα
αν όχι για το σύνολο των τελικών.

Το σύνολο του marketing (διαφημιστικές θέσεις στο γήπεδο, σημαίες κλπ) ανήκει στον διοργανωτή
(αποκλείονται ανταγωνιστές των χορηγών της ΕΟΠΕ) πλην 2 πινακίδων που θα έχουν οι κύριοι χορηγοί
της ΕΟΠΕ, και μία που θα φέρει τα επίσημα λογότυπα και τον τίτλο της διοργάνωσης.
Το τουρνουά έχει πανελλήνια επικοινωνία μέσω της ΕΟΠΕ (γραφείο τύπου, web site, social media) με
παρουσίαση του φορέα, και προβολή των τοπικών χορηγών για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Ο
Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή του υλικού προβολής και των φωτογραφιών στους
συνεργάτες της ΕΟΠΕ.

Το τουρνουά αποκτά επίσημη ταυτότητα με την ταμπέλα που φέρει το επίσημο λογότυπο του Beach
Volley και τον τίτλο της διοργάνωσης ενώ θα υπάρχει και παρουσία εκπροσώπου της ΕΟΠΕ στη
Συνέντευξη Τύπου (εφόσον θέλει να την πραγματοποιήσει ο διοργανωτής).
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