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ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΜΑΤΟΣ BEACH HANDBALL 2015 – 16

I. Στοιχεία του τουρνουά:
Ονομασία του τουρνουά
Περιοχή διεξαγωγής (νομός,
πόλη, τοποθεσία)
Προτεινόμενες ημερομηνίες
Εναλλακτικές ημερομηνίες
Διοργανωτής
σύλλογος/σωματείο
Υπ/νος του τουρνουά
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email)
Προηγούμενη εμπειρία στη
διοργάνωση τουρνουά ΒΗ

II.

Βασικές απαιτήσεις και τεχνικά στοιχεία για την έγκριση και την
διεξαγωγή του τουρνουά:
Στοιχεία

Γήπεδο πλήρες

Παρακείμενο beach bar
Εγκαταστάσεις υγιεινής
Συνεχής καθαριότητα του χώρου
Κάλυψη ιατρική/α! βοηθειών
Παροχή εμφιαλωμένου νερού
στους αγωνιζόμενους
Ηχητική εγκατάσταση – Μουσική
Αθλητικό υλικό

Επιβεβαίωση

Παρατηρήσεις
Τουλάχιστον ένα, διαστάσεων 33μ
Χ 18μ, κατάλληλη άμμος,
γραμμογράφηση, εστίες/δίχτυα,
stopping nets διαστάσεων 4μ Χ
8μ, χώρος/τραπέζι Γραμματείας,
παροχή νερού (λάστιχο/πίεση)
WC, ντουσιέρες, αποδυτήρια
Ειδικό προσωπικό, κάδοι
σκουπιδιών, αποκομιδή
απορριμμάτων
Όλων των αγώνων, διαρκής
Αθλητές/παράγοντες/τεχν.
στελέχη, όλοι οι αγώνες
Μικρόφωνο/ηχεία, διαρκώς
Μπάλλες ανδρών/ γυναικών
(τουλάχιστον 5 + 5), επιτραπέζιο
χρονόμετρο, επιτραπέζιος πίνακας
σκορ
Από την λίστα της ΟΧΕ/EHF

Εθνικός Παρατηρητής

Hellenic Handball Federation (Ο.Χ.Ε.), Beach Handball Commission
56, 3rd September str., GR - 104 33 Athens, Greece
Tel.: +30 210 88 41 841, fax: +30 210 82 25 776
E-mail: competitions@hhf.org.gr, website: www.handball.org.gr, facebook: Greek Beach Handball

Στοιχεία
Πλήρης φιλοξενία τεχν.
στελεχών (διαιτητών,
κριτών, παρατηρητών,
εκπροσώπου) κατά τις
ημέρες διεξαγωγής του
τουρνουά
Αποζημίωση μετακίνησης
τεχν. στελεχών (διαιτητών,
κριτών, παρατηρητών,
εκπροσώπου)
Έπαθλα νικητών

Internet
Ηλικιακό τουρνουά
Δήλωση του τουρνουά στο
European Beach Handball
Tour (EBT)
Δελτία Τύπου

III.

Επιβεβαίωση

Παρατηρήσεις

Διαμονή, διατροφή

0,25 ευρώ/χλμ/ΙΧ, groupαρισμένη
μετακίνηση, διόδια με απόδειξη, aller
retour
Κύπελλο μόνον για την 1η ομάδα,
πλακέτες για την 2η και 3η, μετάλλια για
τις 3 πρώτες ομάδες ανδρών/γυναικών,
MVP ανδρών/γυναικών
Για τις ανάγκες των στελεχών, εκπρ.
Τύπου
Τουλάχιστον 3 ομάδες αγοριών και 3
κοριτσιών
www.eurohandballbeachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid13/, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
διεξαγωγή του τουρνουά
Στο Γρ. Τύπου της ΟΧΕ

Προαιρετικά στοιχεία και παροχές (και βαθμολόγησή τους):

Στοιχεία
Αγωνιστικές ημέρες
Αριθμός γηπέδων
Τουρνουά σε περιοχή μακρυά
από την θάλασσα
Τουρνουά στο κέντρο πόλης
Αριθμός Ελληνικών ομάδων
Αριθμός ξένων ομάδων
Δωρεάν διαμονή ομάδων
Δύο διαιτητές σε κάθε αγώνα
Επίσημοι κριτές (2) σε όλους
τους αγώνες
Επίσημος παρατηρητής (1) σε
όλους τους αγώνες
Διεθνείς διαιτητές
Διεθνείς παρατηρητές

Επιβεβαίωση

Βαθμοί
1
1

Παρατηρήσεις
Ανά αγων. ημέρα
Ανά γήπεδο

3
5
1
4
5
2

Ανά συμμετέχουσα ομάδα
Ανά συμμετέχουσα ομάδα
Ανά ομάδα

2
2
5
4

Ανά δίδυμο διαιτητών
Ανά παρατηρητή
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Στοιχεία
Χορηγοί τουρνουά
Λογότυπο τουρνουά
Αφίσα τουρνουά
Χρηματικό έπαθλο
Δωρεάν snack/sandwich σε
όλους τους συμμετέχοντες
Δωρεάν γεύμα σε όλους τους
συμμετέχοντες
Παράπλευρες εκδηλώσεις
Ηλεκτρονικός πίνακας
Νυκτερινοί αγώνες
Κερκίδες θεατών
Cheerleaders

Επιβεβαίωση

Βαθμοί
2
2
2
10

Ανά γεύμα

4

Ανά γεύμα

3
4
7
5
5

Συναυλία, festival κλπ.
Ανά πίνακα

2

Website του τουρνουά

5

Σημαία Beach Handball OXE

2

Μπλούζες τεχν. στελεχών
Αναμνηστικά t-shirts στους
συμμετέχοντες

3

Τουλάχιστον 100 ατόμων
Ειδική τιμή για τους
συμμετέχοντες
(Σχετικές οδηγίες κατασκ.
από την Επιτροπή ΒΗ
ΟΧΕ)

2

Τηλεοπτική κάλυψη

10

Τηλεοπτική κάλυψη

5

Παραγωγή φωτ/φικού cd του
τουρνουά

3

Φιλοξενία των εθνικών
ομάδων

Ανά 100 ευρώ

2

Party

Internet live streaming

Παρατηρήσεις
Banners στον αγων. χώρο

10
7

Τουλάχιστον οι τελικοί σε
εθνικό κανάλι
Τουλάχιστον οι τελικοί σε
τοπικό/περιφερειακό
κανάλι
Παράδοσή του στην ΟΧΕ
κατά την λήξη του
τουρνουά
Παραθέστε την σχετική
ηλεκτρονική διεύθυνση
Βαθμοί ανά εθν. ομάδα

Ο/η εκπρόσωπος του φορέα

Ημ/νία υποβολής της αίτησης

……………………………………………………..………………….
…………………………….…………@......……………………...
(υπογραφή, ον/πώνυμο, δ/νση e-mail)

..…………….………,………/…….…/2015
(πόλη, ημερομηνία)
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IV.

Πληροφορίες:
a. Βαθμολόγηση του τουρνουά: Οι βαθμοί αξιολόγησης ενός τουρνουά
βάσει των παροχών των διοργανωτών προστίθενται στην βαθμολογική
κατάταξη των συμμετεχουσών στο συγκεκριμένο τουρνουά ομάδων,
στην Εθνική βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η
πιστοποίηση των βαθμών αξιολόγησης γίνεται μετά την λήξη του
τουρνουά, από τον Εθνικό Παρατηρητή. Τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ. του
παρόντος είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για κάθε τουρνουά.
b. Ορισμοί τεχνικών στελεχών (διαιτητών, κριτών, παρατηρητών):
Γίνονται από την Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ και είναι συνάρτηση
του αριθμού των αγώνων του τουρνουά, η οποία και
επικυρώνει/τροποποιεί το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.
c. Ανακήρυξη των τουρνουά του Πανελλ. Πρωτ/ματος: Γίνεται από
την Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ, αφού αξιολογηθούν όλα τα
ανωτέρω στοιχεία. Ενημερώνεται ο υπ/νος της διοργάνωσης.
d. Συμμετοχή ομάδων: Η συμμετοχή των ομάδων στα τουρνουά είναι
ελεύθερη και αυτές μπορεί να είναι: Επίσημοι σύλλογοι/σωματεία της
ΟΧΕ που συμμετέχουν στο Πανελλ. Πρωτ/μα, ανεξάρτητες ομάδες στην
κατ/ρία Open, ξένες ομάδες. Η Επιτρ. BH της ΟΧΕ διατηρεί το δικαίωμα
να απαγορεύσει την συμμετοχή ομάδος της οποίας η επωνυμία
αντιτίθεται προς τους κανόνες, τους κανονισμούς και την εικόνα του
αθλήματος.
e. Ασφαλιστική κάλυψη και ασφάλεια της διοργάνωσης: Εφιστάται η
προσοχή των υποψηφίων διοργανωτών σε ό,τι αφορά στην ασφαλιστική
κάλυψη της διοργάνωσής τους, καθώς οποιαδήποτε ευθύνη για
συμβάντα κατά την διεξαγωγή του τουρνουά βαρύνει αποκλειστικώς
αυτούς (ασφάλιση αστικής ευθύνης). Ομοίως και για θέματα ασφαλείας
των ομάδων, των στελεχών και των θεατών και της διοργανώσεως, εν
γένει.
f. Φιλοξενία Εθνικών ομάδων: Αφορά στην φιλοξενία των Εθνικών
ομάδων ανδρών ή/και γυναικών για την προετοιμασία τους, κατά την
διάρκεια του τουρνουά, εν όψει της συμμετοχής τους στο EURO.
g. Περαιτέρω πληροφορίες: Μπορούν να απευθύνονται οι
ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
beachhandball@hhf.org.gr ή το τηλ.: 210 8258818 (κ. Σταυρίνα
Μπουφίδου).

Επιτροπή Beach Handball OXE
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
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