ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ BEACH HANDBALL ΑΓΩΝ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 19
I. Στοιχεία του τουρνουά:
Ονομασία του τουρνουά
Περιοχή διεξαγωγής (νομός, πόλη,
τοποθεσία, εγκατάσταση)

Ημερομηνίες διεξαγωγής
Διοργανωτής/ές
Υπ/νος του τουρνουά
II.

Βασικά (υποχρεωτικά) στοιχεία για την έγκριση και 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 ‐ DJ

Αθλητικό υλικό

Πλήρης φιλοξενία τεχν. στελεχών
(διαιτητών, κριτών, παρατηρητών,
εκπροσώπων) κατά τις ημέρες
διεξαγωγής του τουρνουά

Επιβεβαίωση

Παρατηρήσεις
Διαστάσεων 31μΧ16μ, κατάλληλη άμμος
βάθους 40εκ‐50εκ, μεταλλικές εστίες 2μΧ3μ,
δίχτυα, catch nets 4μΧ8μ, τραπέζι
Γραμματείας (με σκίαση), παροχή νερού
(λάστιχο με επαρκή πίεση), διαφημιστικές
πινακίδες περιμετρικώς του αγων. χώρου του
κεντρικού γηπέδου, παροχή ηλ. ρεύματος (βλ.
και #4 στις Παρατηρήσεις)
WC, ντουσιέρες, αποδυτήρια
Ειδικό προσωπικό, κάδοι σκουπιδιών,
αποκομιδή απορριμμάτων
Όλων των αγώνων, διαρκής (βλ. και #4 στις
Παρατηρήσεις)
Αθλητές/παράγοντες/τεχν. στελέχη, όλοι οι
αγώνες, .5lt/άτομο/αγώνα, δωρεάν
Μικρόφωνο, ηχεία, dj/εκφωνητής, διαρκώς
Ιμάντες γραμμογράφησης γηπέδου,
τουλάχιστον 5 μπάλλες ανδρών και 5
γυναικών, επιτραπέζιο χρονόμετρο,
επιτραπέζιος πίνακας σκορ (όλα διαθέσιμα
για επιθεώρηση από τον επικεφαλής
παρατηρητή πριν την έναρξη του τουρνουά)

Διαμονή & διατροφή (πρωινό, γεύμα, δείπνο)
για όλες τις ημέρες του τουρνουά
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.20€/χλμ/ΙΧ, ομαδοποιημένη μετακίνηση,
διόδια με απόδειξη, aller et retour, βάσει του
πίνακα χιλ/κών αποστάσεων της ΟΧΕ
(http://handball.org.gr/images/pdffiles/distan
ces2016.pdf)
20€/στέλεχος/αγωνιστική ημέρα, καταβλητέα
(συνολικώς για όλα τα στελέχη) στον
επικεφαλής Παρατηρητή, πριν την έναρξη των
αγώνων της ημέρας των τελικών τουρνουά
Βάσει των Κανονισμών της EHF και των
αναθεωρημένων του ebt η ημερήσια
αποζημίωση των διεθνών τεχν. στελεχών
είναι 60€/ημέρα (συμπερ. και των ημερών
μετακινήσεως) και είναι καταβλητέα απ’
ευθείας στους προσωπικούς τους
τραπεζικούς λογ/σμούς, ώς την Τρίτη μετά
την λήξη του τουρνουά, τα δε αποδεικτικά
καταθέσεως πρέπει να αποσταλούν (μέσω e‐
mail) στον επικεφαλής Παρατηρητή,
προκειμένου να επιβεβαιώσει το τουρνουά
στο ebt
Κύπελλο για την 1η ομάδα, μετάλλια για τις 3
πρώτες ομάδες ανδρών/γυναικών, ή/και MVP
ανδρών/γυναικών
Για τις ανάγκες των στελεχών, εκπρ. Τύπου
www.eurohandball‐
beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid‐
13/
Υπ/νος Τύπου ο οποίος θα αποστέλλει
διαρκώς αποτελέσματα, συνθέσεις και φωτος
των αγώνων στο Γρ. Τύπου της ΟΧΕ
Των τελικών και ημιτελικών αγώνων σε
website

Αποζημίωση μετακίνησης των τεχν.
στελεχών (διαιτητών, κριτών,
παρατηρητών, εκπροσώπου)
Αποζημίωση τεχν. στελεχών
(διαιτητών, κριτών, παρατηρητών,
εκπροσώπου)

Αποζημίωση διεθνών τεχν. στελεχών
(διαιτητών, παρατηρητών)

Έπαθλα νικητών
Internet
Δήλωση του τουρνουά στο European
Beach Handball Tour (ebt)
Δελτία Τύπου ‐ Προβολή
Live streaming
III. Λοιπά στοιχεία:
Στοιχεία
Παράβολο συμμετοχής
Αγωνιστικές ημέρες
Αριθμός γηπέδων
2 διαιτητές σε κάθε αγώνα
2 κριτές σε κάθε αγώνα
1 παρατηρητής σε κάθε αγώνα
Εθνικός παρατηρητής

Επιβεβαίωση

Παρατηρήσεις
Το ύψος του ορίζει και το εισπράττει ο
διοργανωτής, πριν την έναρξη του τουρνουά
(βλ. και #3 στις Παρατηρήσεις)

Βλ. #6 στις Παρατηρήσεις
Βλ. #6 στις Παρατηρήσεις
Βλ. #6 στις Παρατηρήσεις
Βλ. #6 στις Παρατηρήσεις
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Χορηγοί τουρνουά – Διαφημιστικά
δικαιώματα
Παράπλευρες εκδηλώσεις
Ηλεκτρονικός πίνακας
Νυκτερινοί αγώνες
Κερκίδες θεατών
Ιστοί σημαιών/σημαίες

Χρηματικό έπαθλο

Ηλικιακό τουρνουά
Τηλεοπτική κάλυψη

Τα δικαιώματα διαφήμισης στην μετάδοση
και στις πινακίδες πέριξ του κεντρ. γηπέδου
ανήκουν αποκλειστικώς στον διοργανωτή,
πλην 1‐2 πινακίδων χορηγών της ΟΧΕ (εάν
απαιτηθεί).
Επεξήγηση

Χωρητικότητα: …………… ατόμων
Ελληνική, ΟΧΕ Beach Handball, EHF Beach
Handball, ebt
Συνολικό ποσό: …….….€. Κατατίθεται από
τον διοργανωτή σε τραπεζικό λογ/σμό των
δικαιούχων, μέχρι την Τρίτη μετά την λήξη
του τουρνουά, στους νικητές, οι οποίοι το
παραλαμβάνουν ενυπογράφως, τα δε
αποδεικτικά καταθέσεως πρέπει να
αποσταλούν (μέσω e‐mail) στον επικεφαλής
Παρατηρητή, προκειμένου να επιβεβαιώσει
το τουρνουά στο ebt
Βλ. #7 στις Παρατηρήσεις
Κανάλι/α: …………………………………………..
Live 
/ Μαγνητοσκόπηση 

Παρατηρήσεις:
1. Το τουρνουά θα ενταχθεί στο καλεντάρι του Πανελλ. Πρωτ/ματος 2018‐19, μόνον εφ’ όσον η
παρούσα έχει υπογραφεί κανονικά και οι διοργανωτές αποδεχθούν πλήρως όλες τις
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο ΙΙ. ανωτέρω.
2. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση η Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ θα υποβάλει διοικητικές
κυρώσεις στον διοργανωτή και θα απαιτήσει αποζημίωση μέχρι του ποσού των 1.000€. Κάθε
δικαστική διαφορά θα επιλυθεί στα Δικαστήρια των Αθηνών, όπου έχει την έδρα της η ΟΧΕ.
3. Συμμετοχές: Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά έχουν μόνον σωματεία – μέλη της ΟΧΕ ή
ξένες ομάδες οι οποίες είναι ήδη δηλωμένες στο ebt (European Beach Handball Tour) πριν την
έναρξη του τουρνουά.
4. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για θέματα αδειοδότησης της εγκατάστασης (ν. 4479/17,
www.e‐nomothesia.gr/kat‐athlitismos/nomos‐4479‐2017‐fek‐94a‐19‐6‐2017.html), όπως και
εκείνα της Αστικής Ευθύνης, της ιατρικής κάλυψης των αγώνων, αλλά και της εν γένει
ασφαλείας της διοργάνωσης.
5. Αγωνιστικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα του τουρνουά καταρτίζεται από την Επιτροπή Beach
Handball της ΟΧΕ και ανακοινώνεται το μεσημέρι της Τετάρτης, πριν την έναρξη του τουρνουά.
6. Τεχνικά στελέχη: Η Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ κάνει τον ορισμό των
παρατηρητών/διαιτητών/κριτών βάσει του αριθμού των αγώνων του τουρνουά και της
διαθεσιμότητος των στελεχών. Ο διοργανωτής μπορεί να επιλέξει: α. τον επικεφαλής
παρατηρητή από την λίστα των Ελλήνων παρατηρητών που βρίσκονται στην αντίστοιχη
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κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EHF, www.eurohandball‐
beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid‐31/ και www.eurohandball‐
beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid‐71/), β. διεθνείς διαιτητές και παρατηρητές από τις
σχετικές λίστες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EHF, www.eurohandball‐
beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid‐30/ και www.eurohandball‐
beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid‐31/).
7. Ηλικιακό τουρνουά: Ως τέτοιο λαμβάνεται υπ’ όψιν διοργάνωση στην οποία θα αγωνισθούν
τουλάχιστον τρεις ομάδες από διαφορετικά σωματεία – μέλη της ΟΧΕ ανά φύλο, με την
παρουσία τουλάχιστον ενός επίσημου διαιτητή, ενός παρατηρητή κι ενός κριτή, ενώ οι αγώνες
θα διεξαχθούν κανονικά (κανονισμοί, σκορ, βαθμολογία) και θα τηρηθεί φ.α. Το ηλικιακό
τουρνουά δεν είναι απαραίτητο να αφορά και στα δύο φύλα.
8. Αξιολόγηση του τουρνουά: Ο επικεφαλής Παρατηρητής, αξιολογεί και αποστέλλει στην ΟΧΕ,
αμέσως μετά την λήξη της διοργάνωσης, την αξιολόγηση του τουρνουά (βάσει της
επισυναπτόμενης λίστας κριτηρίων). Υπενθυμίζεται ότι, για την κατάταξή τους στην Εθνική
βαθμολογία του πρωτ/ματος, οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμούς κατάταξής τους σε κάθε
τουρνουά + τους πόντους αξιολόγησης του τουρνουά. Η αξιολόγηση δεν επιδέχεται ενστάσεως.
9. Υποβολή αίτησης: Η παρούσα αίτηση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη τουρνουά στο
καλεντάρι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Handball 2018–19, πρέπει να συμπληρωθεί
σε ηλεκτρονική μορφή και να επιστραφεί υπογεγραμμένη/ σφραγισμένη από τον διοργανωτή (ή
τον εκπρόσωπό του) στην ΟΧΕ (ηλ/νική δ/νση: beachhandball@hhf.org.gr), μέχρι την 20 Μαϊ 19.
Η Επιτροπή Beach Handball θα σας ενημερώσει για την αποδοχή της. Προσοχή: Η παρούσα δεν
αφορά στο τουρνουά του Final‐4 του Πανελληνίου Πρωτ/ματος.

Για τον διοργανωτή
Ημ/νία ‐ Τόπος

……………………………………………………..………………….
(Ον/τεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)
………………, ………/…….…/2019
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