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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
«COMPANY BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT ‘22» 

 
     O «Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας» (Hellenic Organization for 
Company Sport & Health, εν συντομία HOCSH) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός φορέας με 
βασικό σκοπό την κινητοποίηση στη "δια βίου άσκηση", τη βελτίωση της υγείας & την 
κοινωνικοποίηση μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στα πλαίσια του εργασιακού 
περιβάλλοντος. 
     Αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρικού Αθλητισμού (EFCS) & 
λειτουργεί υπό την αιγίδα της, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία, ανταλλαγή καλών πρακτικών 
και συμμετοχή των Ελληνικών ομάδων στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις της.    
 
        Στο πλαίσιο των δράσεων του «Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας 
(HOCSH)» , διοργανώνει στις 19 Ιουνίου 2022 το 3ο «Company Beach Volleyball 
Tournament 2022» αποκλειστικά για εταιρικές ομάδες με σκοπό την άθληση και την 
ψυχαγωγία μέσα από το άθλημα του beach volleyball. 
  
      Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εγκατάσταση I-Beach Volleyball Club που εδρεύει στην 
οδό Νευροκοπίου 4 στου Παπάγου.  
 
Δεδομένα: 
 

 Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 

 Τουρνουά Beach-Volley για Ανδρικές – Γυναικείες και Μικτές (3x3) ομάδες με δήλωση 
συμμετοχής από 2 έως 3 παίκτες (στις μικτές) 

 Διάρκεια αγώνα 2 set των 18 πόντων και tie break στους 15 πόντους 
 Όμιλοι των 4ων ομάδων με Round Robbin στην πρώτη φάση και Knock-out αγώνες 

μέχρι τα τελικά 
 Διαιτησία από εξειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης  
 Πληρωμή: Προκαταβολή του συνολικού ποσού με τη δήλωση συμμετοχής  
 Κόστος συμμετοχής ανά άτομο: 25,00€  πλέον ΦΠΑ 24%   

(για μη μέλη HOCSH, το κόστος ανέρχεται στα 30,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ανά άτομο) 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

 Χρήση εγκατάστασης και αποδυτηρίων με ζεστό νερό 
 Γραμματεία αγώνων 
 Παροχή Α’ Βοηθειών 
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 Γραμματειακή υποστήριξη  

 Μετάλλια και κύπελλα 
 Φωτογραφικό υλικό 
 Διαιτησία αγώνων 
 Μπάλες Gala smash plus size 6 
 Γιορτή Απονομών 

 
ΔΩΡΑ – ΕΠΑΘΛΑ 
 

 Έπαθλο νικήτριας ομάδας:  
Δωρεάν Συμμετοχή στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν 
τον  Οκτώβριο 2022  
 Κύπελα και μετάλλια (στις 3 πρώτες νικήτριες ομάδες) 

 
*  Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των δώρων με άλλα ίδιας αξίας 

 
Ενημερωτικά:  
 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται : 
o Στην ιστοσελίδα και το fb του HOCSH  
o Θα αποστέλλονται με e-mail στον υπεύθυνο επικοινωνίας κάθε εταιρίας 

 
 Για τη συμμετοχή, η ομάδα μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης πρέπει να αποστείλει 

την δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των 
αθλητών. 
 

 Τα αθλητικό κέντρο I-BEACH  βρίσκεται: Νευροκοπίου 4, Παπάγου  
 

      
 

 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες: 
 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε ανοιχτά γήπεδα Beach-Volley.  
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 Οι μικτές ομάδες θα πρέπει να είναι καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα τέτοιες.  
Ο περιορισμός είναι στη συμμετοχή τουλάχιστον ενός αθλητή διαφορετικού φύλου 
στην 3άδα που αγωνίζεται. 

 Παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στο δελτίο συμμετοχής της ομάδας δεν μπορούν να 
αγωνιστούν (εκτός και αν συμφωνήσουν οι αρχηγοί των ομάδων). 

 Η επικοινωνία με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης  θα γίνεται με τους παρακάτω 
τρόπους:  

o Τηλεφωνικά:   210-7232909  
o Μέσω email:   members@hocsh.org   
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