Ο Αζιεηηθόο Όκηινο Υόθεϊ ΑΝΑΒΡΤΣΑ κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιεξώζεωο 60
ρξόλωλ από ηεο ηδξύζεωο ηνπ Δ. Δ. ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ θαη ζπγρξόλωο 60 ρξόλωλ
ρόθεϊ ζηελ Διιάδα, δηνξγαλώλεη θηιηθό ηνπξλνπά Υόθεϊ Αλδξώλ κε ζπκκεηνρή
όιωλ ηωλ πιιόγωλ ηεο Αζήλαο πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα Αλδξώλ θαη επηζπκνύλ
λα ζπκκεηάζρνπλ, όπωο θαη ζε νκάδεο αιινεζλώλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ
πξνζθέξεη δηαρξνληθά ζην Διιεληθό Υόθεϊ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρωξηζζνύλ ζε ΓΤΟ νκίινπο κε βάζεη ηα απνηειέζκαηα
ηνπ πξωηαζιήκαηνο 2007 – 2008. Πξωηνεκθαληδόκελνη ζα εληαρζνύλ ζηνπο
νκίινπο κε θιήξωζε.
Θα ηζρύζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Υόθεϊ.
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δηνξγαλωηέο κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ κέρξη 8 νκάδεο πνπ ζα επηιεγνύλ
θαηά ηε ζεηξά ηεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζεηηθά ζηελ
πξόζθιεζε.
ΠΟΣΔ θαη ΠΟΤ - ΓΙΆΡΚΔΙΑ
Σν ηνπξλνπά ζα δηεμαρζεί ζην Πξνπνλεηήξην ηνπ Αγίνπ Κνζκά κε δηάξθεηα έλα
ηξηήκεξν, ωο εμήο:
αββάην
Κπξηαθή
Κπξηαθή
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12/10

14:00 11:00 11:00 -

20:30
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17:00

Όκηινο Α
Όκηινο Β
Σειηθνί

Σν ηειηθό ωξάξην ηωλ αγώλωλ ζα δηαξξπζκηζηεί ζύκθωλα κε ηνλ αξηζκό ηωλ
ζπκκεηνρώλ.
Οη νκάδεο ζα παίμνπλ 3 αγώλεο ζηνλ όκηιό ηνπο δηάξθεηαο 20 +20 ιεπηώλ θάζε
παηρλίδη ( ζύλνιν 120 ιεπηά ) θαη έλαλ αγώλα θαηάηαμεο ζηνπο ηειηθνύο.
ΤΠΟΥΡΔΏΔΙ ΣΩΝ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ.
Να εμαζθαιίζεη ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεωλ γηα ηηο κέξεο
θαη ώξεο ηωλ αγώλωλ.
Να αζινζεηήζνπλ 3 θύπειια γηα ηνπο 3 πξώηνπο θαη πιαθέηεο γηα όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζπιιόγνπο.
ειίδα 2

Να ηξνθνδνηνύλ ηηο νκάδεο κε εκθηαιωκέλν λεξό (18 Υ 500 ml αλά
νκάδα/αγώλα) πνπ ζα παξαιεθζνύλ από ηηο νκάδεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηωλ
αγώλωλ.
Να εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή παξνπζία γηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ.
Να εμαζθαιίζνπλ γηα όιεο ηηο νκάδεο ηε θηιηθή αηκόζθαηξα θαη ην αγωληζηηθό
ελδηαθέξνλ ηηο εκέξεο ηωλ αγώλωλ.
ΤΠΟΥΡΔΏΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΌΝΣΩΝ.
Να παξεπξίζθνληαη νη αζιεηέο θαηά ηελ εκέξα πνπ παίδεη ε νκάδα ηνπο θαζ’
όιν ην δηάζηεκα ζηε δηάζεζε ηνπ ζπλνδνύ ε/θαη πξνπνλεηή ηνπο.
Να δηαζθαιίδνπλ ην πλεύκα ηωλ αγώλωλ, πνπ δελ είλαη άιιν από ηε
δηαζθέδαζε, ηε ζύζθημε ηωλ ζρέζεωλ θαη ηνλ επγελή αληαγωληζκό.
Να ζπλνδεύνληαη από δηαηηεηή, όρη απαξαίηεηα επίζεκν, (κπνξεί λα είλαη θαη
παίθηεο) πνπ ζα δηαηηεηεύζεη αγώλεο άιινπο από απηνύο ηεο νκάδαο ηνπ.
Να ζπκβάιιεη θάζε ζπκκεηέρνπζα νκάδα ζπλνιηθά κε ην πνζόλ ηωλ 20 ΔΤΡΩ,
δειαδή κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ ακνηβή ηνπ γηαηξνύ ηωλ
αγώλωλ.
ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Παξαθαινύκε λα ζηείιεηε ηελ θαηωηέξω δήιωζε ζπκκεηνρήο κέρξη Σεηάξηε 1ε
Οθηωβξίνπ 2008 θαη ώξα 14:00. Σν ίδην απόγεπκα ζηηο 19:00 ζηνλ Άγην Κνζκά,
ζα θαζνξηζζνύλ νη όκηινη θαη ζα εηδνπνηεζνύλ νη νκάδεο γηα ηηο εκέξεο θαη
ώξεο ζπκκεηνρήο ηνπο.
ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ
ΑΝΑΒΡΤΣΑ – ΥΟΚΔΪ – 60 ΥΡΟΝΙΑ
πκθωλνύκε κε ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο καο, όπωο αλαθέξνληαη ζηελ
πξόζθιεζε θαη επηζπκνύκε λα ζπκκεηάζρνπκε.
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Γηα πιεξνθνξίεο Γεκήηξεο Μαηάιαο θηλ. 6979289608
Γηα ηνπο δηνξγαλωηέο:

Γηώξγνο Γξακπηηλόο
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