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ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΤΟΥ BEACH HANDBALL 

Οι στολές των αθλητών του Beach Handball πρέπει να είναι ομοιόμορφες και να  αποτελούνται από 
αμάνικο φανελάκι, σορτς και ενδεχόμενα εξαρτήματα. 

Οι στολές των αθλητριών του Beach Handball πρέπει να είναι ομοιόμορφες και να  αποτελούνται 
από μαγιώ τύπου μπικίνι (σετ 2 κομματιών) και ενδεχόμενα εξαρτήματα. 

Η αγωνόδικος επιτροπή της διοργάνωσης οφείλει να ελέγξει τις εμφανίσεις των αγωνιζομένων ομάδων 
κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης, όπως, επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. 
Όλες οι στολές ανδρών και γυναικών (αθλητών/-ριών) πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στα 
κριτήρια/περιγραφές που παρατίθενται πιο κάτω. Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη 
απαγορεύονται αυστηρά οποιεσδήποτε αναγραφές πολιτικού, θρησκευτικού ή φυλετικού 
περιεχομένου επί των στολών των αθλητών/-ριών. 

� Τύπος της φανέλας των ανδρών και του πάνω κομματιού του μαγιώ των γυναικών: 
Οι φανέλες των ανδρών πρέπει να είναι αμάνικες, στενής εφαρμογής και να έχουν τον απαραίτητο 
χώρο για τους λογότυπους ομάδας/χορηγών και τον αριθμό του παίκτη, σύμφωνα με τα παρακάτω 
σχέδια. 

Το πάνω κομμάτι του μαγιώ των γυναικών πρέπει να είναι στενής εφαρμογής, με βαθύ κόψιμο στην 
ωμοπλάτης (σχέδιο midriff) και να έχει τον απαραίτητο χώρο για τους λογότυπους ομάδας/χορηγών 
και τον αριθμό της παίκτριας, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. 

Χρώματα 
Οι εμφανίσεις των αθλητών/-ριών του Beach Handball πρέπει να είναι ομοιόμορφες, ανοιχτόχρωμες 
και φωτεινές (δηλ. κόκκινες, μπλε, κίτρινες, πράσινες, πορτοκαλί, άσπρες κοκ) στην προσπάθεια να 
είναι εναρμονισμένες με τα χρώματα που συνήθως φοριούνται στις παραλίες και να αποτελούνται 
κατά 80% από ένα χρώμα. 

Λογότυποι 
-Χορηγοί: Οι λογότυποι των χορηγών μπορούν να είναι τυπωμένοι στο εμπρός και πίσω μέρος του 
άνω κομματιού των στολών. 

-Κασκευαστές: Ο λογότυπος του κατασκευαστή πρέπει να βρίσκεται στο εμπρός μέρος του άνω 
κομματιού των στολών και να μην ξεπερνά τα 20 εκ

2
. 

Αριθμός αθλητού/-ριας 
Ο αριθμός των αθλητών/-ριών (διαστάσεις περίπου 12 εκ Χ 10 εκ για τους άνδρες και 8 εκ Χ 6 εκ για 
τις γυναίκες) πρέπει να βρίσκεται τυπωμένος στο μπροστά και το πίσω μέρος της φανέλας των 
ανδρών και το πάνω μέρος του μαγιώ των γυναικών, με χρώμα που να κάνει αντίθεση με το βασικό 
χρώμα της φανέλας/μαγιώ (πχ σκούρο νούμερο σε ανοιχτόχρωμη φανέλα και το αντίθετο) και μπορεί 
να είναι από το 1 ως το 99. 

� Τύπος του σορτς των ανδρών και του κάτω κομματιού του μαγιώ των γυναικών 
Τα σορτς των ανδρών και το κάτω κομμάτι του μπικίνι των γυναικών πρέπει να είναι ομοιόμορφα για 
όλη την ομάδα. Τα σορτς των ανδρών δεν πρέπει να είναι πολύ φαρδιά και να φθάνουν το πολύ 
10 εκ πάνω από την επιγονατίδα, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. Το κάτω κξομμάτι της 
στολής των γυναικών πρέπει να είναι τύπου μπικίνι, στενής εφαρμογής, με κόψιμο προς την κορυφή  
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του ποδιού και να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. Το πλάτος στο πλάι του μπικίνι των 
γυναικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκ. 

Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να έχουν λογότυπους χορηγών/υποστηρικτών (συμπεριλαμβανομένης 
και της κατασκευάστριας της στολής εταιρείας) τυπωμένους στο εμπρός και πίσω μέρος του κάτω 
κομματιού των στολών. Δεν τίθεται περιορισμός στο μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση των χορηγών. 
Οι αθλητές/-ριες πρέπει να φέρουν το όνομα (ή το παρατσούκλι) τους στο κάτω μέρος της στολής 
(βλ. σχέδιο). 

Οι υπεύθυνοι των ομάδων υποχρεούνται να παρουσιάσουν τις εμφανίσεις τους για έγκριση από την 
αγωνόδικο επιτροπή του τουρνουά κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης. 

� Χαμηλή θερμοκρασία 
Εάν επικρατούν συνθήκες με αρκετά  χαμηλή θερμοκρασία οι ομάδες έχουν δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσουν μακρυμάνικες φανέλες (τύπου κολάν) και παντελόνι κολάν ώς τον αστράγαλο. Οι 
«χειμερινές» στολές –κατά τα άλλα- πρέπει να είναι ομοιόμορφες και σύμφωνες με όσα 
προαναφέρθηκαν για το χρώμα και τους λογότυπους των «επίσημων» εμφανίσεων. Η αγωνόδικος 
επιτροπή του τουρνουά είναι αρμόδια να επιτρέψει τη χρήση τέτοιων στολών, όταν οι καιρικές 
συνθήκες το επιβάλουν και αφού προηγηθεί διαβούλευση με το ιατρικό επιτελείο. 

� Εξαρτήματα αθλητών και συνοδών 
Τα επιτρεπόμενα εξαρτήματα για τους αθλητές είναι: 
Καπέλο με σκληρό ή μαλακό γείσο γυρισμένο προς τα πίσω, μπαντάνα, γυαλιά ηλίου (δεμένα), 
επίδεσμοι, συνηθισμένες αθλητικές κάλτσες.  

Τα καπέλα ή οι μπαντάνες πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος για όλα τα μέλη μίας ομάδος. 

Δεν επιτρέπονται t-shirts που φορούνται κάτω αποό την επίσημη φανέλα των αθλητών. 

Απαγορεύονται κάθε μορφής προστατευτικά εξαρτήματα προσώπου ή μύτης, καθώς και επίδεσμοι οι 
οποίοι περιέχουν σκληρού τύπου (μέταλλο ή πλαστικό) εσωτερική υποστήριξη. 

Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για τα εξαρτήματα τους. Αθλητής/ρια που δεν συμμορφώνεται, δεν 
επιτρέπεται να συμμετάσχει στους αγώνες. 

Οι συνοδοί κάθε ομάδος θα πρέπει να φορούν πανομοιότυπες μπλούζες διαφορετικού χρώματος από 
ό, τι οι εμφανίσεις των παικτών της ομάδος τους και των αντιπάλων. 
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� Εικόνες 
Ανδρική στολή 

 
Φανέλα ανδρών 
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Γυναικεία  στολή 

 
Εμφανίσεις ψυχρού καιρού 

Max. 10 cm 


