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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Α Γ Ω Ν Ω Ν      

1ου   ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ  ΠΑΙΔΩΝ  WATER POLO  2014  
 

ΑΡΘΡΟ 1   
O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , με την Νο  93     της  
26/02/2014   απόφασης του  του Δ.Σ., διοργανώνει, το 1ο Παγκρήτιο τουρνουά μίνι παίδων water polo 2014. 
Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση,  στην  ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων .                                              
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
Α.      ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
  
με πρόεδρο :   τον   BΑΡΔΑΒΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Αντιπρόεδρος      Δ.Σ  ΔΟΠΑΦΜΑΗ        
και μέλη :         τον   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ  ΝΙΚΟ              Μέλος                  Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ   
                        τον   ΜΩΡΑΙΤΗ  ΜΙΧΑΛΗ                Μέλος                   Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ   
                        την   ΤΖΙΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΖΑ                 Μέλος                   Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ   
                        τον   TΣΙΡΑΚΟ  ΔΗΜΗΤΡΗ             Μέλος                   Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ   
Έργο της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι : 
Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής. 
Η έγκριση Δηλώσεων συμμετοχής & Καταστάσεων συμμετοχής  των  ομάδων.  
Η έγκριση των πινάκων των ιατρών.    
Η επιλογή του συστήματος  διεξαγωγής και κλήρωση των αγώνων.   
Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων. 
Β.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :   
                                                                                                  
                                 ΚΑΒΟΥΣΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟ          Υπηρεσιακό στέλεχος  Δήμου Ηρακλείου 
                                 ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ         Ιατρός   
                                 ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟ                          Υπηρεσιακό στέλεχος  Δήμου Ηρακλείου         
                                 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΝΟΛΗ        Μέλος ΠΕΚΥΚ-Ρ  
                                 ΒΑΡΔΑΒΑ   ΓΕΩΡΓΙΟ            Γραμματέας  ΕΑΚΗ 
                     
Έργο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :  
Η κατάρτιση του προγράμματος των αγώνων.  
Ο ορισμός ιατρών των αγώνων από τον Ιατρό , μέλος της τεχνικής επιτροπής.          
Η εκδίκαση ενστάσεων.  
Εισηγείται για οποιοδήποτε θέμα στην Οργανωτική Επιτροπή.  
 
ΑΡΘΡΟ 2  
Α . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν  4 ομάδες(1  από Ηράκλειο – 1 από Χανιά -1 από Ρέθυμνο – 1 από Λασίθι) με αθλητές 
γεννημένοι από το 2000 και μεταγενέστερα.     
Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι καταστάσεις συμμετοχής (σχετικά έντυπα παραλαμβάνονται από το τμήμα αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ) 
θα γίνονται δεκτές στο ΔΑΠΚΗ στο κλειστό γυμναστήριο Πατελών (Δνση: Νίκου Ξυλούρη & Φούμη γωνία)  μέχρι την   Δευτέρα 7 Απριλίου  
2014  και ώρα 14:00  και στο FAX 2810215090-099    ή  στο email: kavobil@gmail.com   . 
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΚΛΗΡΩΣΗ: 
Το σύστημα διεξαγωγής αγώνων θα οριστεί μετά την κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχής  
Η κλήρωση των αγώνων θα διεξαχθεί  την Τρίτη  8 Απριλίου  2014 και ώρα 10:00 στο τμήμα Αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ένα διήμερο στο διάστημα Απριλίου- Μαϊου 2014.  
Ε.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Ισχύουν οι  Διεθνείς  κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων υδατοσφαίρισης  (FINA)  
Ζ.  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ  
Στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν διαιτητές και κριτές WATER POLO από την Κρήτη χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ.        
Η.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ: 
Οι ομάδες θα πρέπει να καταθέτουν στην γραμματεία των αγώνων τις καταστάσεις συμμετοχής καθώς  και να κρατάνε μαζί τους τα δελτία 
των αθλητών για να γίνει ταυτοπροσωπία εφόσον χρειαστεί.  
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ΑΡΘΡΟ  3   ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
Απαραίτητη προϋπόθεση  για την συμμετοχή των αθλουμένων στο τουρνουά είναι να υπάρχει ιατρική εξέταση ,Ιατρού 
Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού ή Παιδιάτρου στην ομαδική κατάσταση συμμετοχής.  
Η υγιεινή κατάσταση των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.          .  
Οι   συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν  από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους,  ή 
θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά,  αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα 
επιλέγουν να τους  αναλάβουν. 
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , 
προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής  ΔΟΠΑΦΜΑΗ ,ουδεμία ευθύνη φέρει. 
Ο διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρών στους αγώνες , (μέσω του μέλους της 
Τεχνικής Επιτροπής ιατρού κ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ),  και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων . 
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από την γραμματεία και τους  διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος 
υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός. 
 
ΑΡΘΡΟ 4  
Α.ΓΗΠΕΔΑ. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου ( εγκαταστάσεις  ΕΑΚΗ) 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ 
Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των αθλητών για συμμετοχή στο τουρνουά , οι αθλητές για να 
αγωνιστούν υποχρεούνται: 
Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο  30’ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα 
Να φέρουν κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.  
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από τον διαιτητή.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                
ΑΡΘΡΟ 5  
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η συμμετοχή των ομάδων στο τουρνουά είναι χωρίς χρηματική επιβάρυνση.  
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα καλύψει τα έξοδα Ιατρών για τους μέχρι (7 ΕΠΤΑ  αγώνες).  
Η σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
Η αμοιβή- αποζημίωση εκάστου ιατρού ανά αγώνα καθορίζεται στα 13,00 € 
Επτά (7) αγώνες  Χ 13,00 € = 91,00 € 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ         ∆ΙΑΘΕΣΗΣ       ΠΙΣΤΩΣΗΣ        ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΣΟ 

1                        ΙΑΤΡΟΣ 7 13,00 ευρώ 91,00 ευρώ 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας των τριών (3) ομάδων( μία από Χανιά – μία από Ρέθυμνο – μία από Λασίθι για 
μία διαμονή- διανυκτέρευση με διατροφή ,( δύο γευμάτων- ενός δείπνου και ενός πρωινού) σε ξενοδοχείο 3* για μέχρι 17 άτομα 
(15 αθλητές – 1 προπονητή & 1 συνοδό) για κάθε ομάδα, σε μονόκλινα ή  δίκλινα ή τρίκλινα  δωμάτια και με ποσό ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 35,00 € ανά άτομο (51 άτομα  Χ 35,00 € = 1.785,00 € 
 
Β.  ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 
Έπαθλα και  απονομές θα αποδοθούν σε όλες τις ομάδες στην  τελετή λήξης με το πέρας των αγώνων που θα διοργανώσει ο 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ   , ο οποίος θα επιβαρυνθεί με την σχετική δαπάνη από τον προϋπολογισμό 2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
 
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί  το  
 ΤΟΥΡΝΟΥΑ  και αναγνωρίζεται από τις συμμετέχοντες ομάδες, ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, 
τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς. 
Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του. 
Οι   συμμετέχοντες ομάδες  αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη 
συμμετοχή τους  στο   ΤΟΥΡΝΟΥΑ για οποιοδήποτε λόγο ή / και αν δεν συμμορφώνονται με τη παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των 
επιτροπών ή των εκπροσώπων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
Οι   συμμετέχοντες ομάδες  αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ απαιτείται να παρέχουν 
προσωπικά δεδομένα στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ. (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός , Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο -fax - email), και 
γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την Διαχείριση του 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ.    
Όλες οι συμμετέχοντες ομάδες συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή Video που 
θα δημοσιεύονται από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο  στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες.  
 
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά. 
Η παρούσα  προκήρυξη 2 σελίδες  6 άρθρα )  εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  από το οποίο εγκρίθηκε με την  Νο 93 
της 26-02-2014  απόφαση του. 

Για το Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Ο Αντιπρόεδρος  και 

αρμόδιος για θέματα αθλητισμού 
 
 

                                                                     BΑΡΔΑΒΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              


