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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ      ΜΠΑΣΚΕΤ 

 28ου

Ο Δημοτικός Αθλητικός  Οργανισμός Ηρακλείου  , με την 8/10  απόφαση του Δ.Σ. , στα πλαίσια του προγράμματος  
αθλητισμό για όλους που εφαρμόζει, διοργανώνει, το  28

   ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ      2010  

ο

Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισμού –πρωταθλητισμού μεταξύ των συμμετασχόντων, αλλά μόνο την 
συμμετοχή στην άθληση και στην  ψυχαγωγία, και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
ΜΠΑΣΚΕΤ  2010                                                 

 
ΑΡΘΡΟ  1  :  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ   Γραμματέας Δ.Σ. ΔΑΟΗ 
2.ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΟΛΗΣ  Μέλος Δ.Σ. ΔΑΟΗ 
3.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ   Μέλος Δ.Σ. ΔΑΟΗ 
αναπληρωματικά μέλη ,ορίζονται όλα τα εναπομείναντα –πλην –του προέδρου μέλη του Δ.Σ. του ΔΑΟΗ                                                                                                        
 

1.Εκπρόσωπος διαιτητών και εκπρόσωπος κριτών που θα ορισθούν από τους αντίστοιχους συνδέσμους  με αρμοδιότητα  μόνο 
για θέματα ορισμού συναδέλφων τους , στους αγώνες. 

επίσης συμμετέχουν -χωρίς δικαίωμα ψήφου-                                                             

2 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,  Γενικός Ιατρός   
ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΔΑΟΗ ,που εκτός των ιατρικών του υπηρεσιών στους αγώνες ,θα 
επιμελείται και τον ορισμό συναδέλφων του , όταν ο ίδιος δεν παρίσταται  
 
Συντονιστής :  ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Υπηρεσιακό στέλεχος ΔΑΟΗ.                                                    
 

-Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής 
Έργο της επιτροπής αυτής είναι : 

-Η έγκριση Δηλώσεων -αιτήσεων  συμμετοχής και των καταστάσεων συμμετοχής-βεβαιώσεων  
    των ομάδων και των δικαιολογητικών αυτών     
-Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση αυτών                                             
-Η επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών-κριτών των αγώνων και η έγκριση των σχετικών πινάκων   
-Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των αγώνων και η έγκριση του σχετικού πίνακα   
-Η εξεύρεση αγωνιστικών χώρων για την τέλεση των αγώνων 
-Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών. 
-Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων.     
-Η τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. του ΔΑΟΗ. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 2 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν γεννηθεί πριν την  31-12-1980.                                                                                                             
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και δύο ανά ομάδα , μικρότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι  ανεξαρτήτου ηλικίας γεννηθέντες 
μέχρι 31-12-1990   

 
Οι παραπάνω πρέπει να είναι: 

1.Εργαζόμενοι στο Δημόσιο ,Δημόσιους Φορείς-Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινωνικής ωφέλειας , στα Σώματα Ασφαλείας 
και στις  Ένοπλες Δυνάμεις , στα Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα , σε υπηρεσίες του Ν.Ηρακλείου. 
2.Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ασκούν την δραστηριότητα τους στα όρια 
του Ν.Ηρακλείου. 
3.Μέλη  Επαγγελματικών συλλόγων, Πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων κλπ , Συνδέσμων διαιτητών , προπονητών , Αθλητικών 
Ενώσεων και Ομοσπονδιών με έδρα τους τα γεωγραφικά  όρια του Ν.Ηρακλείου. 
4.Παλαίμαχοι αθλητές ομάδων δυνάμεως  Ε.ΚΑ.Σ.Κ.  στα όρια του Ν.Ηρακλείου 
 
-Στους αγώνες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής , φοιτητές , σπουδαστές και υπηρετούντες την θητεία τους στις Ένοπλες 
δυνάμεις ως έφεδροι , ως επίσης και αθλητές που αγωνίζονται σε οποιαδήποτε κατηγορία επίσημων πρωταθλημάτων. Στην 
περίπτωση αυτή ως εν ενεργεία αθλητής θεωρείται αυτός που είχε συμμετοχή έστω σε ένα παιγνίδι της τρέχουσας αθλητικής 
περιόδου    2009-2010                                                                                                   
-Κάθε φορέας ή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με μία ή δύο ομάδες  (με άλλο όνομα). 
-Δεύτερη ομάδα γίνεται δεκτή μόνο εάν το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά περιλαμβάνει την ύπαρξη ομίλων , ώστε οι  
  ομάδες αυτές να αγωνιστούν σε διαφορετικό όμιλο.(εφόσον υπάρξει, διαφορετικά αποκλείεται) 
-Μία ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από εργαζόμενους μέχρι δύο διαφορετικών φορέων. 
-Οι ομάδες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους διαφορετικού φύλου. 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ  3:    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1.Για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας , Ένοπλες Δυνάμεις , Δημόσιο και Δημόσιους Οργανισμούς ,  
Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει η κατάσταση συμμετοχής-βεβαίωση να υπογράφεται και σφραγίζεται από τον 
προϊστάμενο ή Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής , ο οποίος θα βεβαιώνει ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση 
συμμετοχής -βεβαίωση εργάζονται ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι στην υπηρεσία αυτή. 
Σε περίπτωση ομάδας με συμμετοχή δύο φορέων θα υποβάλλονται δύο καταστάσεις συμμετοχής –βεβαιώσεις  μία ανά φορέα, 
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
2.Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα πέραν της κατάστασης συμμετοχής-βεβαίωσης την οποία θα υπογράφει ο 
εργοδότης ή ο Διευθυντής της επιχείρησης , θα προσκομίζεται- εάν ζητηθεί-  και αντίγραφο κατάστασης ασφαλισμένων 
στον ασφαλιστικό τους φορέα. 
3.Για τα μέλη των Επαγγελματικών συλλόγων, Πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων κλπ, συνδέσμων διαιτητών 
προπονητών, Ενώσεων και Ομοσπονδιών , κατάσταση συμμετοχής -βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και 
γραμματέα του Συνδέσμου  της Ένωσης, κλπ 
4.Για τους παλαίμαχους αθλητές  κατάσταση συμμετοχή –βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο  και Γραμματέα του 
αθλητικού συλλόγου, οι οποίοι και θα βεβαιώνουν , ότι οι συμμετέχοντες παλαίμαχοι υπήρξαν  κατά το παρελθόν, αθλητές 
του συλλόγου τους 

Ο φορέας  που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλει την δήλωση-αίτηση συμμετοχής 
και την κατάσταση συμμετοχής- βεβαίωση των αθλουμένων  όπως παραπάνω  .  

ΑΡΘΡΟ 4 :    ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Η δήλωση αίτηση  συμμετοχής θα περιλαμβάνει 
1.Την υπογεγραμμένη δήλωση του προϊστάμενου ή διευθυντή της υπηρεσίας εργοδότη ή  διευθυντή της επιχείρησης, ή 
προέδρου  και γραμματέα του αθλητικού συλλόγου , Συνδέσμου ή  Ένωσης, κλπ ότι έλαβε γνώση  του περιεχομένου  της 
προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως. 

υποχρεωτικά: 

2. Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι  (μικρότερος αριθμός / ανά ομάδα-10 δέκα-) - στην κατάσταση συμμετοχής- 
βεβαίωση των αθλουμένων  εργάζονται στην υπηρεσία ή επιχείρηση κ.λ.π. για την οποία είναι υπεύθυνος(ο υπογράφων) 
3.τον ορισμό  εκπροσώπων  –    ατόμων – του φορέα του 
Η κατάσταση συμμετοχής-βεβαίωση   υποβάλλεται στον  ΔΑΟΗ και  ο ΔΑΟΗ δίδει θεωρημένο αντίγραφο στον φορέα     
 περιλαμβάνει : 
1  Πλήρη στοιχεία και ημερομηνία γέννησης του αθλούμενου 
2 Υπογραφή από τον προϊστάμενο ή διευθυντή της υπηρεσίας ,εργοδότη ή διευθυντή της επιχείρησης,  Πρόεδρο  και 
Γραμματέα του επαγγελματικού ή αθλητικού συλλόγου , Συνδέσμου ή  Ένωσης ή Ομοσπονδίας  
3. ονοματεπώνυμα  και υπογραφές των  εκπροσώπων  του φορέα  
Το δελτίο αθλουμένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1  Πλήρη στοιχεία, ημερομηνία γέννησης   φωτογραφία και υπογεγραμμένη δήλωσης-αίτησης συμμετοχής   του αθλούμενου 

  

2  Ιατρική βεβαίωση                                                                                          
-Τα έντυπα της δήλωσης-αίτησης συμμετοχής,   της κατάστασης συμμετοχής-βεβαίωσης και το δελτίου αθλουμένου τα οποία  
πρέπει να σφραγίζονται κατά τα νόμιμα , θα διατίθενται από τον ΔΑΟΗ. 
Οι δηλώσεις-αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την  Παρασκευή 26-3-10  και ώρα 13.00 στα γραφεία του 
ΔΑΟΗ  
Οι καταστάσεις συμμετοχής-βεβαιώσεις και τα δελτία αθλούμενων προς θεώρηση υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 
7-4-10 και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΔΑΟΗ  
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΑΟΗ την Μ. Δευτέρα 29-3-10  και ώρα 19.00  
Έναρξη  αγώνων  την Δευτέρα 12-4-10 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 :   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το σύστημα διεξαγωγής  θα καθοριστεί πλήρως ανάλογα τον αριθμό των συμμετασχόντων ομάδων με απόφαση της 
Οργανωτικής επιτροπής και θα γνωστοποιηθεί την ημέρα της κλήρωσης των αγώνων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ισχύουν οι  Εθνικοί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων Μπάσκετ, με τις    παρακάτω εξαιρέσεις : 
1.Ο Αγώνας διαρκεί 32 λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 8 λεπτών έκαστη( καθαρού χρόνου ), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει 
διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς 3η

2.
 που το διάλειμμα  θα διαρκεί 4 λεπτά. 

Ιδιαίτερη επισήμανση
3. Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ – αουτ 

  Χρόνος επίθεσης ομάδας καθ όλη την διάρκεια του αγώνα  24 δευτερόλεπτα 

4. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην λήξη του κανονικού αγώνα, θα δίνεται,3λεπτη παράταση και 1τάιμ–αουτ ανά ομάδα 
- Στο πειθαρχικό δίκαιο ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονισμό αγώνων Μπάσκετ Ε.Ο.Κ.. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο νικητής    λαμβάνει 2 βαθμούς  Ο ηττημένος λαμβάνει 1 βαθμό. 
Μηδενίζεται η ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί την καθορισμένη ώρα στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί.  Σε 
περίπτωση που για σοβαρό λόγο ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την οργανωτική 
επιτροπή μόνο εάν έχει εμπρόθεσμα (πριν τον αγώνα) ενημερωθεί ο συντονιστής και οπωσδήποτε ο διαιτητής του αγώνα, ώστε 
να γίνει σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα. 
Μηδενίζεται ομάδα (μετά από απόφαση της Οργανωτικής  επιτροπής) που καταστεί υπαίτια , από τον διαιτητή , οριστικής 
διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο ο οποίος περιγράφεται στο Φύλλο αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή.. 
Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων ομάδα που συγκεντρώνει 2 μηδενισμούς .  
Νικήτρια του  τουρνουά  ανακηρύσσεται  η ομάδα που συμπληρώνει τους περισσότερους βαθμούς. (θα εξαρτηθεί από το 
σύστημα αγώνων)      Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται η σχετική διάταξη κανονισμού αγώνων Ε.Ο.Κ. 
 
 



 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  8 :  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές – κριτές εν ενεργεία ή μη που   θα ορίζονται από τους  εκπροσώπους των 
συνδέσμων διαιτητών και κριτών                
Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα ζητήσει και θα λάβει από τον Σύνδεσμο διαιτητών και 
τον Σύνδεσμο  κριτών , σχετικό κατάλογο διαιτητών  και κριτών  από τον οποίο οι υπεύθυνοι ορισμού θα ορίζουν 2 διαιτητές  
και 2  κριτές στους αγώνες. 
Η συμμετοχή των διαιτητών και κριτών στους αγώνες θα εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή ,που αποφασίζει σχετικά και 
σε κάθε άλλη περίπτωση   
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο  ο Α διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση μαζί με το Φύλλο αγώνα. 
Θα καταβληθεί προσπάθεια όπως  στους διαιτητές – κριτές- ιατρούς του τουρνουά ,διατεθεί κατάλληλη ενδυμασία με το 
λογότυπο του διοργανωτή 
 
ΑΡΘΡΟ  9 : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
   

. 

Η υγιεινή κατάσταση των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων . Ο διοργανωτής ΔΑΟΗ  είναι υποχρεωμένος να παράσχει 
ιατρική συνδρομή σε έκτακτο ιατρικό γεγονός κατά την διάρκεια των αγώνων . 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλούμενων στο τουρνουά είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση 
και η προς τούτο έγκριση συμμετοχής στους αγώνες. 
Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού (παθολόγου ή καρδιολόγου ή  ιατρού γενικής ιατρικής η 
αθλητίατρο ) στο δελτίο αθλουμένου . 
Ο ΔΑΟΗ αναλαμβάνει την ευθύνη ορισμού και παρουσίας  ιατρού κατά την διάρκεια τέλεσης των αγώνων. (μέσω του ιατρού κ. 
Κουναλάκη Δημήτρη) 
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα  ο οποίος υποχρεούται να μην 
ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός. 
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν 
στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής Δ.Α.Ο.Η. , ουδεμία ευθύνη φέρει. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 :  ΓΗΠΕΔΑ  - ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ. 

Θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο το κλειστό γυμναστήριο ΔΑΠΚΗ. 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα  κλειστά γυμναστήρια της πόλης Ηρακλείου ή όμορων Δήμων , χωρίς δαπάνη για τον 
ΔΑΟΗ.. 
Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το πρόγραμμα των γηπέδων , εάν κατά την διάρκεια των αγώνων  
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται πλέον οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 
Ημέρες αγώνων : όλες οι ημέρες της εβδομάδας .   Χρόνος τέλεσης του προγράμματος :Απρίλιος- Δεκέμβριος 2010  

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των ομάδων για συμμετοχή στο τουρνουά , οι ομάδες για να 
αγωνιστούν υποχρεούνται: 
1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο , δηλ. να είναι έτοιμες να αγωνιστούν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.  
2.Να προσκομίζουν προς τούτο το υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ή ιατρό γενικής 
ιατρικής η αθλητίατρο και με σφραγίδα  από τον ΔΑΟΗ δελτίο αθλουμένου . 
3.Να φέρουν οι αθλητές κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.  
Ως αποδεικτικό , των στοιχείων  του αθλούμενου, είναι το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο 
έγγραφο , το οποίο θα επιδεικνύεται στον διαιτητή εφ όσον ζητηθεί. 
Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των ορισθέντων διαιτητών. 
 

Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή  και  πλαστοπροσωπία.                                                                                                  
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και για να συζητηθούν πρέπει εντός 24 ωρών από την λήξη του 
παιγνιδιού να υποστηριχτούν εγγράφως , στο γραφείο συντονιστή ΔΑΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση είναι ο αθλητής να είχε 
συμμετοχή στο παιγνίδι 
Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας , αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο    Φ.Α. 
Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχετικού κανονισμού Ε.Ο.Κ.. που αφορούν τις ενστάσεις. 
Για την απονομή ποινών εφαρμόζονται οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου Ε.Ο.Κ. 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

Ο Δημοτικός αθλητικός Οργανισμός θα καλύψει τα έξοδα διαιτησίας  διαιτητών-κριτών( σημειωτές ,χρονομέτρες)  – ιατρών   
ΕΞΟΔΑ: 

Η  σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΑΟΗ. 
Η  αμοιβή-αποζημίωσης  ενός έκαστου ανά αγώνα ,καθορίζεται ως εξής: 
                  Α.   Διαιτητής:   24,00 €     Β.   Διαιτητής:    24,00 € 
Κριτές: 
                  

     σημειωτής         17,00  €    χρονομέτρης       17,00€                                                                                                                                                                                                         
Ιατρός

Η ενδυμασία των διαιτητών-κριτών- ιατρών (εφόσον υπάρξει) θα επιβαρύνει  τον προϋπολογισμό   ΔΑΟΗ 2010 
:              24,00€ 

 
 
 
 



 
 

 
ΕΣΟΔΑ: 

Η συμμετοχή κάθε ομάδας-φορέα επιβαρύνεται με το ποσό των  150,00 € , για κάθε ομάδα  που υποβάλλει δήλωση -αίτηση 
συμμετοχής . 
Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του ΔΑΟΗ στον ειδικό ταμία του Οργανισμού και αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό 
είσπραξης , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο γραφείο του  συντονιστή του τουρνουά. 
Ομάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό  εξαιρείται της κλήρωσης και 
αποκλείεται από τους αγώνες. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14 :  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ: 

Με ευθύνη του διαιτητή , συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών , προπονητών, 
συνοδού , ιατρού ,διαιτητών, και κριτών . και φέρει τις υπογραφές των εκπροσώπων των ομάδων που αγωνίζονται, των 
διαιτητών των κριτών  και του ιατρού, του αγώνα 
Τα Φ.Α.παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από τους σημειωτές των αγώνων, από το γραφείο υποδοχής του 
 

Δ Α Π Κ Η  

 
ΑΡΘΡΟ 15 :  ΈΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 

Σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες . 
Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια ανά αθλητή. 
Μετάλλια επίσης θα απονεμηθούν στους αθλητές της 2ης και 3ης

Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο Δημοτικός Οργανισμός , ο 
οποίος θα επιβαρυνθεί και την σχετική δαπάνη από τον προϋπολογισμό 2010 

 ομάδας της βαθμολογίας. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 16 :   ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των ομάδων , δικαιούται να παρευρίσκεται μόνο ένας συνοδός του 
οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στο Φ.Α. 
Όλοι οι ευρισκόμενοι στους πάγκους των ομάδων , υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν την συμπεριφορά . 
Το κάπνισμα στους πάγκους απαγορεύεται.                                                                  
Ο διαιτητής αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε άτομο παραβαίνει την απαγόρευση αυτή και καταχωρεί την 
απόφαση του αυτή στο Φ.Α. εφόσον πρόκειται περί μέλους ομάδας. 
-Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά. 
 
Η παρούσα  προκήρυξη ( 4 σελίδες  16 άρθρα )  εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΔΑΟΗ , από το οποίο εγκρίθηκε με την 
08/2010  με αριθμό απόφαση του. 
 
 
 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του ΔΑΟΗ 

 
 
 
 

Δροσίτης Ιωάννης 
 

 
 
 
 


