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SATELLITE
Σύντομη περιγραφή της κατηγορίας
Μια διοργάνωση beach volley (2Χ2, ανδρών-γυναικών η μικτό), από ανεξάρτητο διοργανωτή (Promoter),
ερασιτεχνικού χαρακτήρα και χωρίς χρηματικά έπαθλα. Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύσει την
διοργάνωση για να διασφαλίσει τους εγκεκριμένους όρους.

Ποιος φορέας μπορεί να το διοργανώσει
Οποιοσδήποτε αναγνωρισμένος οργανωτικός φορέας (Σύλλογος, Φορέας Τ/Α, Εταιρεία κλπ), σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Beach Volley της ΕΟΠΕ και τις σχετικές εγκυκλίους.
Σε ποια αγωνιστική εγκατάσταση μπορούν να γίνει η διοργάνωση
Έγκριση διοργάνωσης μπορεί να γίνει μόνο σε πιστοποιημένη αγωνιστική εγκατάσταση που πληροί της
προδιαγραφές της κατηγορίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Beach Volley της ΕΟΠΕ
και τις σχετικές εγκυκλίους.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι 32 πρώτοι αθλητές και οι 16 πρώτες αθλήτριες της Πανελλήνιας
Κατάταξης. Ο οργανωτής μπορεί να καθορίσει παράβολο συμμετοχής που εισπράττει ο ίδιος . Σε όλες τις
αναγνωρισμένες διοργανώσεις οι αθλητές που συμμετέχουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
της ΕΟΠΕ. Για το 2017 και μόνο στην κατηγορία Satellite είναι προαιρετική και θα είναι υποχρεωτική από
το 2018. Εγγεγραμμένοι αθλητές δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μη αναγνωρισμένη διοργάνωση.

Διαδικασία αναγνώρισης
Ο διοργανωτής υποβάλει αίτηση στην ΕΟΠΕ και γνωστοποιεί την ημερομηνία του τουρνουά, τον φορέα
που εκπροσωπεί, την αγωνιστική εγκατάσταση στην οποία θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση, καθώς και τους
βασικούς οργανωτικούς όρους συμπληρώνοντας τις δύο σχετικές φόρμες (δηλ. α. Αίτηση αναγνώρισης
και β. Κανονισμοί διοργάνωσης). Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο €20. Προσοχή, το παράβολο είναι
απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης και δεν αποτελεί παράβολο έγκρισης, το οποίο κατά κανόνα
είναι μηδενικό με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις διοργανώσεων. Στην συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της κατηγορίας, η ΕΟΠΕ αναγνωρίζει την διοργάνωση την οποία και ανακοινώνει στο
επίσημο site και στο καλεντάρι των εγκεκριμένων διοργανώσεων.
Ο ρόλος της Ομοσπονδίας
Η ΕΟΠΕ μπορεί να υποστηρίξει και να παρέχει τεχνογνωσία σε κάθε διοργανωτικό φορέα που το ζητήσει.
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει Τεχνικό Υπεύθυνο για την εποπτεία των όρων έγκρισης. Σε
κάθε περίπτωση στο τέλος της διοργάνωσης ο διοργανωτής πρέπει να αποστείλει στην ΕΟΠΕ ένα
σύντομο απολογισμό (αγωνιστικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα αφισών κλπ).

Βασικοί οργανωτικοί όροι
Είναι ελεύθεροι να τους ορίσει ο διοργανωτής με μοναδικό περιορισμό να μην ξεπερνούν τις
προδιαγραφές της αμέσως ανώτερης κατηγορίας (βλέπε πίνακα). Το έπαθλο μπορεί να είναι μόνο σε είδος
και να μην ξεπερνάει την αξία των 300 ευρώ για το σύνολο της διοργάνωσης.
Τα οφέλη του διοργανωτή
Η διοργάνωση τοποθετείται στο επίσημο καλεντάρι του αθλήματος και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
αθλητές, φίλαθλοι, χορηγοί, να εντοπίσουν την διοργάνωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το τουρνουά έχει
πανελλήνια επικοινωνία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΟΠΕ. Στο αναγνωρισμένο τουρνουά
επιτρέπεται να συμμετέχουν αθλητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΠΕ.

Marketing
Το σύνολο των δικαιωμάτων μάρκετινγκ (πινακίδες κλπ) ανήκει στον διοργανωτή. Ο μοναδικός
περιορισμός είναι ότι δεν μπορούν να προβληθούν ανταγωνιστές των κύριων χορηγών της ΕΟΠΕ.
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