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Το παγκόςμιο ακλθτικό κίνθμα βιϊνει τθν «ζκρθξθ» των ακλθμάτων παραλίασ και των καλαςςίων ςπορ.
Μεγάλεσ διεκνείσ πολυ—ακλθτικζσ διοργανϊςεισ «αφιερωμζνεσ» ςε αυτά τα ακλιματα διεξάγονται, ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα και με ςτακερό περιοδιςμό, ςτισ παραλίεσ (και όχι μόνον) όλου του κόςμου. Οι
διοργανϊςεισ αυτζσ ζχουν τεράςτια επιτυχία και ζχουν προςελκφςει μεγάλο ενδιαφζρον από τισ Εκνικζσ
Ολυμπιακζσ Επιτροπζσ λόγω του ςχετικά χαμθλοφ κόςτουσ τθσ διοργάνωςθσ μιασ τζτοιασ εκδιλωςθσ, όπου
μόνον προςωρινζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ απαιτοφνται για τθν διεξαγωγι των διαφορετικϊν ακλθμάτων και
οι οποίεσ προςφζρουν μία υψθλι δυναμικι ςτθν προϊκθςθ του τουριςμοφ. Τα ακλιματα παραλίασ και τα
καλάςςια ςπορ φζρνουν, επίςθσ, μία νζα και ςφγχρονθ παρουςίαςθ των διεκνϊν ακλθτικϊν διοργανϊςεων
και μία νζα εκδοχι διεξαγωγισ των ακλθμάτων, με τθν πλοφςια μουςικι υπόκρουςθ, τισ παράπλευρεσ
ψυχαγωγικζσ διοργανϊςεισ και τθν ατμόςφαιρα πάρτι. Τα ακλιματα αυτά γίνονται ολοζνα και πιο δθμοφιλι
με αποτζλεςμα οι παγκόςμιεσ ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ να κζλουν να «μεταφζρουν» τα ακλιματά τουσ ςτθν
παραλία, ενϊ θ Διεκνισ Ολυμπιακι Επιτροπι (Δ.Ο.Ε.) καταδεικνφει τθν κετικι προδιάκεςι τθσ, ζχοντασ
ςυμπεριλάβει το μπιτσ βόλλεχ ςτο Πρόγραμμα των Θερινϊν Ολυμπιακϊν Αγϊνων (1992) και το μπιτσ
χάντμπωλ ςτο Πρόγραμμα των Θερινϊν Ολυμπιακϊν Αγϊνων Νζων (2018). Η Ζνωςθ των Εκνικϊν Ολυμπιακϊν
Επιτροπϊν (A.N.O.C.) διοργανϊνει τουσ 1ουσ Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ Ακλθμάτων Παραλίασ (Ντόχα, Κατάρ, 2019).
Το 2015, θ Διεκνισ Επιτροπι Μεςογειακϊν Αγϊνων (C.I.J.M.), αναγνωρίηοντασ τθν νζα παγκόςμια τάςθ ςτον
ακλθτιςμό, κθρφςςει τθν ζναρξθ των Παράκτιων Μεςογειακϊν Αγϊνων ςτθν Πεςκάρα (Ιταλία). Μετά τθν
Πεςκάρα, τθν ςκυτάλθ παραλαμβάνει θ Πάτρα, όπου τον περαςμζνο Αφγουςτο 2019 διεξιχκθ θ 2θ ζκδοςθ των
Παράκτιων Μεςογειακϊν Αγϊνων, με 11 ακλιματα, υποδεχόμενθ εκπροςϊπουσ και από τισ 26 χϊρεσ – μζλθ
τθσ Δ.Ε.Μ.Α.
Τα ακλιματα παραλίασ εμφανίηονται όλο και περιςςότερο διότι εκφράηουν τθν κοινωνικότθτα τθσ ςφγχρονθσ
νεολαίασ που αναηθτά νζεσ φόρμεσ ζκφραςθσ ιδεϊν, εννοιϊν, αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων. Είναι εφκολα,
γριγορα, ςυναρπαςτικά, περιςςότερο τεχνικά, ελκυςτικά, λιγότερο δυναμικά, δίνουν ζδαφοσ ςτθν ατομικι
επίδοςθ κι ζκφραςθ, ζχουν γριγορθ αλλαγι κατοχισ τθσ μπάλασ, δθμιουργοφνται πολλζσ κεαματικζσ φάςεισ,
καλφπτονται εφκολα οι διαφορζσ ςτο ςκορ, ζχουν ζντονο ςυναγωνιςμό, ζχουν ευκολότερθ επικοινωνία μεταξφ
ακλθτϊν και διαιτθτϊν, είναι εφκολο να τα καταλάβει, να τα μάκει και να εκπαιδευτεί κανείσ ςε αυτά, οι
διοργανϊςεισ γίνονται ςε κεαματικζσ τοποκεςίεσ, υπάρχει μουςικι, animation, ψυχαγωγία, οργανϊνονται
παράπλευρεσ δραςτθριότθτεσ και events και ζχει εφαρμογι το Ευ Αγωνίηεςκαι (Fair Play). Τα ακλιματα
παραλίασ ζχουν διαφορετικι ιςτορία, φιλοςοφία, διάρκεια παιχνιδιοφ, εγκαταςτάςεισ, μζγεκοσ γθπζδου,
αγωνιςτικι επιφάνεια, δυςκολότερθ κίνθςθ, αρικμό παικτϊν, κανονιςμοφσ, ανάπτυξθ, προπονθτικι / τακτικι /
τεχνικι ανάλυςθ, επθρεάηονται άμεςα από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του γθπζδου ι τθσ
ςάλασ. Στοχεφουν ςτθν ακλθτικι κάλυψθ τθσ κερινισ περιόδου, ςτθν προςζλκυςθ νζων κεατϊν ςτο μθτρικό
άκλθμα, ςτθν κετικι επίδραςθ ςτθ ςυνολικι εικόνα του μθτρικοφ ακλιματοσ και ςτον ςυνδυαςμό ακλθτιςμοφ
– τουριςμοφ – αναψυχισ. Είναι προφανζσ ότι: α. Τα ακλιματα παραλίασ δεν είναι υποκατάςτατα των μθτρικϊν
τουσ ακλθμάτων, β. δεν μπορεί κανείσ να επιλφςει τα προβλιματα του ακλιματοσ ςτθν άμμο εφαρμόηοντασ
«ςυνταγζσ» του αντίςτοιχου «παραδοςιακοφ» ακλιματοσ. Βαςικά ςτοιχεία του marketing των ακλθμάτων
παραλίασ/άμμου είναι: α. Η δθμιουργία των δικϊν τουσ ακλθτϊν stars, β. θ μετάβαςθ από μία αμιγϊσ
ακλθτικι διοργάνωςθ ςε μία οικογενειακι εκδιλωςθ, γ. να «κρατιςει» το κοινό ςτθν αγωνιςτικι εγκατάςταςθ
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και τουσ κεατζσ ςτισ κερκίδεσ όςο το δυνατόν περιςςότερο. Το βαςικό πλεονζκτθμα των ακλθμάτων
παραλίασ/άμμου ςυνοψίηεται ςτο εξισ: Το άκλθμα τθσ παραλίασ πθγαίνει εκεί όπου βρίςκεται ο κόςμοσ (αντί
να περιμζνει να ζλκει ο κόςμοσ ςε αυτό).

2

