
ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ BEACH VOLLEY ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019 
 
Καθώς ξεκινούν οι επίσημες διοργανώσεις Beach Volley για το 2019, το αντίστοιχο τμήμα της 
Ομοσπονδίας διευκρινίζει τα ακόλουθα για τους ενδιαφερόμενους αθλητές και αθλήτριες: 
Η διαδικασία συμμετοχής σε μία επίσημη διοργάνωση απαιτεί δύο βασικά βήματα για τον 
ενδιαφερόμενο:  
α) την εγγραφή του στο μητρώο (ή επικαιροποίηση των στοιχείων εφόσον είναι ήδη 
εγγεγραμμένος) 
β) την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην διοργάνωση που τον ενδιαφέρει  
 
Απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις: 
 
Α. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 Προκειμένου ένας αθλητής να συμμετέχει σε επίσημη διοργάνωση, θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί η εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο beach & snow volley (εδώ)  
 Η εγγραφή αθλουμένων στο μητρώο Beach & Snow Volley γίνεται μόνον ηλεκτρονικά και 

είναι δωρεάν 
 Αθλητές εγγεγραμμένοι ήδη στο μητρώο από προηγούμενα έτη, χρειάζεται απλά να 

ανανεώσουν την κάρτα υγείας τους η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την 
ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης στην οποία θέλουν να συμμετέχουν 

 Επίσης να ανεβάσουν την δήλωση συγκατάθεσης αθλητή για τα προσωπικά δεδομένα 
εφόσον δεν την έχουν ανεβάσει παλαιότερα (η συγκεκριμμένη δήλωση γίνεται άπαξ) 

 Τέλος να επικαιροποιήσουν στοιχεία τους εφόσον έχουν μεταβληθεί (πχ email, τηλέφωνο, 
νέα ταυτότητα κλπ)  

 Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στο μητρώο πρέπει να είναι πάντα ακριβή καθώς 
ενδέχεται να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης για την συμμετοχή σε διοργάνωση 

 Η κάρτα υγείας του αθλητή θα πρέπει να είναι ανεβασμένη στο μητρώο του Beach & 
Snow Volley και να έχει ισχύ την ημέρα του τουρνουά.  
 

 Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 Στις επίσημες (ή αναγνωρισμένες) διοργανώσεις  πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές που 

συμμετέχουν να έχουν κάνει πρώτα εγγραφή στο μητρώο Beach Volley 
 Τα παράβολα συμμετοχής σε διοργανώσεις καθορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις και 

τους ειδικούς κανονισμούς της κάθε διοργάνωσης και καταβάλονται στον εκάστοτε 
διοργανωτή 

 Σε όλες τις διοργανώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
(MASTERS & OPEN), ισχύουν οι περιορισμοί συμμετοχής ανάλογα με την βαθμολογική 
θέση.  

 Τις προκηρύξεις των διοργανώσεων του 2019 θα την βρείτε (εδω), τις φόρμες εγγραφής 
(εδώ) και τους Ειδικούς Κανονισμούς της κάθε διοργάνωσης (εδώ) 

 Η φόρμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της ΕΟΠΕ (Masters/Open/Juniors) θα πρέπει να 
σταλεί στο bvregistration@volleyball.gr (παρακαλείστε η αποστολή να γίνεται με delivery 
receipt για την επιβεβαίωση της παραλαβής της) 

 Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής αναφέρεται στους Ειδικούς Κανονισμούς 
Διοργάνωσης που ανακοινώνονται στο σάιτ της ΕΟΠΕ για όλες τις επίσημες διοργανώσεις 
(πχ για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα είναι πάντα η προηγούμενη Δευτέρα ωρα 14.00). 
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