ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Άρσης Βαρών σε Πάγκο
18 Ιουνίου 2011
Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε
Πάγκο στις 18 Ιουνίου 2011 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πυλαίας στην
Θεσσαλονίκη.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ισχύουν οι Κανονισμοί της Άρσης Βαρών σε
Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC).

Πάγκο

της Διεθνούς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες άνω των 14 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
Οι κατηγορίες είναι:
ΑΝΔΡΩΝ και
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (Junior Men)
48 κιλά
52 κιλά
56 κιλά
60 κιλά
67,5 κιλά
75 κιλά
82,5 κιλά
90 κιλά
100 κιλά
+100 κιλά

ΓΥΝΑΙΚΩΝ και
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Junior
Women)
40 κιλά
44 κιλά
48 κιλά
52 κιλά
56 κιλά
60 κιλά
67,5 κιλά
75 κιλά
82,5 κιλά
+82,5 κιλά

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται γραπτώς με παράβολο των 100 €

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Μετάλλια θα απονέμονται στους τρεις πρώτους (1η , 2η και 3η θέση) της κάθε
κατηγορίας
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο,
στο Φαξ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 210 64 100 52 το αργότερο έως τις 20 Μαΐου
2011.
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,
αρ. δελτίου, ημερ. γεννήσεως, κιλά) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των
στοιχείων από τη Γραμματεία Αγώνων. Πληροφορίες σχετικά με το
αγωνιστικό πρόγραμμα θα δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.
Ενδεικτικό πρόγραμμα:
Παρασκευή 17/6/2011 (άφιξη αποστολών μετά τις 12:00) και αξιολόγηση
αθλητών
Σάββατο 18/6/2011: Αγώνες, αναχώρηση αποστολών
ΔΙΑΜΟΝΗ
Μετά τις Δηλώσεις Συμμετοχής θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη
διαμονή -διατροφή.
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 στο όνομα του Σωματείου.
Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται έγκαιρα στους συλλόγους.

