ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΚΟΛΜΠΟΛ
ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αγωνιστική Περίοδος 2011
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει και
διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γκολμπολ Ανδρών, Γυναικών το οποίο θα διεξαχθεί σε 2
φάσεις:
o Α’ φάση Γυναικών: Θεσ/νίκη, 29-30 Ιανουαρίου 2011, Κλειστό Γυμναστήριο
ΚΑΠΠΑ 2000
o Ενδεικτικό Πρόγραμμα
 Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011: Άφιξη αποστολών μετά το απόγευμα
 Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011: Αγώνες
 Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011:Αγώνες και αναχώρηση αποστολών το απόγευμα
o Β’ φάση Γυναικών: Θεσ/νίκη, 19– 20 Φεβρουαρίου 2011, Κλειστό Γυμναστήριο
ΚΑΠΠΑ 2000
o Ενδεικτικό Πρόγραμμα
 Παρασκευή 2010: Άφιξη αποστολών το απόγευμα
 Σάββατο Απριλίου 2010: Αγώνες
 Κυριακή Απριλίου 2010: Αγώνες, απονομές και αναχώρηση αποστολών
o Α’ φάση Ανδρών: Αθήνα, 26– 27 Φεβρουαρίου 2011,
o Ενδεικτικό Πρόγραμμα:
 Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2011: Άφιξη Αποστολών, Αγώνες
 Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2011: Αγώνες
 Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2011: Αγώνες Αναχώρηση αποστολών μετά το
μεσημέρι
o Β’ φάση Ανδρών: Αθήνα, 10-12 Ιουνίου 2011
o Ενδεικτικό Πρόγραμμα:
 Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011: Άφιξη Αποστολών, Αγώνες
 Σάββατο 11 Ιουνίου 2011: Αγώνες
 Κυριακή 12 Ιουνίου2011: Αγώνες, απονομές και αναχώρηση αποστολών μετά
το μεσημέρι
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Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς 2011 - 2012 της Διεθνούς Αθλητικής
Ομοσπονδίας Τυφλών – IBSA (International Blind Sport Association) Goalball Subcommittee και
την παρούσα προκήρυξη.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες άνω των 10 ετών που ανήκουν σε σωματεία
ΑμεΑ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι αθλητές καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα Δελτία Αθλητικής
Ιδιότητας στη Γραμματεία Αγώνων πριν από την έναρξη των αγώνων. Αθλητές που δεν θα
προσκομίσουν το δελτίο τους, δε θα μπορούν να αγωνιστούν.

Αθλητές κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωμένοι να φέρουν υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους, όπου αποδέχονται την συμμετοχής τους
στους Αγώνες με ευθύνη του Αθλητικού Σωματείου και δικιά τους και ότι η Ομοσπονδία
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα των αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την λήξη των Δηλώσεων Συμμετοχής

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Το Ημερήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα θα σταλεί στους Συλλόγους μετά τη λήξη των Δηλώσεων
Συμμετοχής.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία Αγώνων και θα συνοδεύονται από παράβολο των
100€

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο. Δεν θα
γίνονται δεκτές δηλώσεις που δεν φέρουν υπογραφή & σφραγίδα του Σωματείου.
Στις Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των αθλητών
(επίθετο, όνομα, αγωνιστική κατηγορία, ηη/μμ/χχ, αρ. δελτίου) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος
των στοιχείων από τη Γραμματεία Αγώνων.
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Κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει μέχρι 3 βασικούς παίκτες & 3 αναπληρωματικούς. Επίσης, κάθε
ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι και 3 συνοδούς (συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού
Αποστολής).
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο Φαξ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 210 64 100 52 το
αργότερο μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2010 για την ‘Α φάση Γυναικών, μέχρι τις 20
Ιανουαρίου 2011για την Β’ φάση Γυναικών, μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2011 για την Α’
φάση Ανδρών και ως 9 Μαΐου 2011 για την Β’ φάση Ανδρών.
Τα αθλητικά Σωματεία που δεν θα συμμετάσχουν στην Α φάση (ανδρών, γυναικών και μεικτών
ομάδων) δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος σε καμία
φάση.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για τους Συλλόγους που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης:
 Εγκρίνεται ένα (1) αυτοκίνητο για δύο έως τέσσερα (2 - 4) άτομα. Καλύπτεται η
χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την προσκόμιση των
παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και πρωτότυπες αποδείξεις
διοδίων).
 Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο ΜΟΝΟ με την κατάθεση παραστατικών
(εισιτήρια, κλπ.)
 Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και
μετά από προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραστατικά θα αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ
ΑμεΑ για τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Όλα τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται
στα στοιχεία του Σωματείου.

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Μετά τις Δηλώσεις Συμμετοχής θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη διαμονή – διατροφή και
εσωτερική μετακίνηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)
Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τη διενέργεια
προγραμματισμένου ή αιφνιδιαστικού ελέγχου ντόπινγκ ανά πάσα στιγμή κριθεί αναγκαίο και
σκόπιμο.
Τέλος, κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται έγκαιρα στους συλλόγους. Ότι δεν προβλέπεται από την
παρούσα Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ.
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