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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 

 
Ο Γ.Α.Σ. “Η ΕΛΕΥΣΙΣ” σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το 7ο 

Ανοικτό Πρωτάθλημα Απλών Αγωνισμάτων Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, 

Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων και 

ΜΙΝΙ Παμπαίδων- ΜΙΝΙ Παγκορασίδων.  

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κλειστό Γυμναστήριο Γ.Α.Σ.“Η ΕΛΕΥΣΙΣ” 

Κολυμβητήριο Ιερά οδός και Μουρίκη 130 Ελευσίνα 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29/09/2018 – 30/09/2018 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 3.1. Αθλητές  και αθλήτριες όπως ορίζεται στην Γενική Προκήρυξη 

Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων 

3.2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν 

στον διαιτητή του αγώνα α) το δελτίο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και β) το δελτίο υγείας 

κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όπως ορίζεται 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ: 
Όπως οριζεται στην Γ.Π.Α.Π. στο ΝΕΟ οn line συστημα 
(http://www.ttscore.io/customer/24): Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 19 

Σεπτεμβρίου 2018 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, 
στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα), στην 
κλήρωση θα συμπεριληφθούν μόνο αθλητές/τριες που έχουν κάνει 

δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά και έχουν καταθέσει εντός της 
προθεσμίας το παράβολο συμμετοχής. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των 
προπονητών ή συνοδών δεν μπορούν να παραβρεθούν στην κλήρωση και 
αθλητές-αθλήτριες που εκπροσωπούν δεν θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να 
το δηλώσουν στη Γραμματεία των αγώνων πριν την έναρξη της κλήρωσης στα 
τηλέφωνα 2105225879 και 2105227103.  

5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 
Απλό Ατομικό σε όλες τις κατηγορίες. Ελάχιστος αριθμός ανά κατηγορία-
αγώνισμα: οκτώ (8) και στην έναρξη των αγώνων έξι (6). 

 



6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

 Όπως οριζεται στην Γ.Π.Α.Π. 

7.ΕΠΑΘΛΑ 

Στους 1ους κύπελλο. 

1. Δίπλωμα και μετάλλιο στους 1ους, 2ους και στους δύο 3ους    

2. Δίπλωμα   στους 1ους, 2ους και στους δύο 3ους  του νοκ-αουτ  

8.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Όπως οριζεται στην Γ.Π.Α.Π. 

9.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για κάθε αθλητή-αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 25 €. 

Για αθλητές/τριες αδέλφια το παράβολο συμμετοχής είναι 20 € ανά αθλητή/τρια. 

Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωματείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής θα 
πρέπει να κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. Η καταβολή του 
παραβόλου θα γίνεται στο λογαριασμό: GR07 0110 0800 0000 0804 8056314 της 
Εθνικής Τράπεζας ή στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα). 
Η απόδειξη κατάθεσης παραβόλων πρέπει να αποσταλεί με Φαξ στο 2105223455 
(γραφεία Ε.Φ.Ο.Επ.Α έως και την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, όπου θα 
αναγράφονται επάνω χειρόγραφα τα ονόματα των αθλητών-τριών για τους οποίους έγινε η 
κατάθεση του παραβόλου. 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, τα 
παράβολα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή 
περισσοτέρων συμμετοχών τα σωματεία θα πρέπει να στείλουν έγγραφο που να 
πιστοποιεί τις παραπάνω ακυρώσεις στο email της Ε.Φ.Ο.Επ.Α (info@httf.gr). Δε 
θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δε συνοδεύονται από παράβολο συμμετοχής. 

Η οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του πρωταθλήματος 
σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των αθλητών, προπονητών και συνοδών τους είναι 
ευθύνη και επιλογή των σωματείων. 

Το πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Για την κατ’ αρχάς ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τον 
προγραμματισμό άφιξης και αναχώρησής τους, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2) 
ημέρες: θα αρχίσουν το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 09:00 και η λήξη τους 
υπολογίζεται την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις 18:00 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των 
συμμετοχών ανά κατηγορία και συνολικά. 

Η οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος αποτελείται από τους κ.κ. Στάμου Χρήστο, 
Κωνσταντινίδη Δανιήλ, Λογοθέτη Ιωάννη 

Παρακαλούνται όλοι όσοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον αγωνιστικό χώρο να φορούν 
αθλητικά παπούτσια για την προστασία του δαπέδου. 

Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α 

Ο Πρόεδρος 

Μανώλης Κολυμπάδης 

 Για τον Γ.Α.Σ. “Η ΕΛΕΥΣΙΣ” 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Παγώνης 
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