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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
12-01-2009

Έναπξη Εςπωπαϊκού Ππωταθλήματορ Φόκεϋ Σάλαρ
Νέων ανδπών
16/01/2009 – 18/01/2009
Ουγγαρία - Βουδαπέστη
Η Ελληνική Ομοζπονδία Χόκεϋ (ΕΛ.Ο.Χ.), ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
αζιήκαηνο ζηνλ Διιεληθό ρώξν, έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξωηνβνπιίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο, κε ζηόρν ηόζν ηελ ανάπηςξη και ηην ςποζηήπιξη ηος Χόκεϋ ζηην
Ελλάδα όζν θαη ηε διάδοζη ηος αθλήμαηορ.
ην πιαίζην απηό, ε ΕΛ.Ο.Χ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Εσρωπαϊκή Ομοζπονδία Χόκεϋ
(ΕHF) θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, εμαζθάιηζε
ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Οκάδαο Νέωλ Αλδξώλ ζην 11ο Εσρωπαϊκό
Πρωηάθλημα Χόκεϋ Σάλας, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηε Βνπδαπέζηε από ηηο 16 έωο
ηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2009. Οη Δζληθέο Οκάδεο Νέωλ Αλδξώλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην
πξωηάζιεκα ρωξηζκέλεο ζε δπν νκίινπο. ηνλ πξώην όκηιν ζα αγωληζηνύλ νη
Σζερία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, ελώ ζην δεύηεξν όκηιν αλήθνπλ νη
Κξναηία, ινβαθία, θωηία θαη Βνπιγαξία.
Η Διιεληθή Δζληθή Οκάδα ζα αγωληζηεί ζε πξώηε θάζε:
Παραζκεσή 16 Ιανοσαρίοσ 2009
13:00
Διιάδα – Σζερία
18:00
Οπγγαξία – Διιάδα
Σάββαηο 17 Ιανοσαρίοσ 2009
13:00
Πνξηνγαιία – Διιάδα
Σν απόγεπκα ηνπ αββάηνπ θαη ην πξωί ηεο Κπξηαθήο ζα δηεμαρζνύλ νη ηειηθνί
αγώλεο, πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηωλ νκάδωλ.
Σν Χόθεϋ άιαο είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ Οιπκπηαθνύ αζιήκαηνο ηνπ Χόθεϋ επί
Χόξηνπ, ην νπνίν παίδεηαη ζε θιεηζηό γήπεδν. Πξόθεηηαη γηα έλα γξήγνξν άζιεκα κε
βάξνο ζηελ ηαθηηθή πνπ εμειίζζεηαη κε ηόζε έληαζε, ζέακα θαη ειεθηξηζκέλε
αηκόζθαηξα πνπ δίθαηα θαζειώλεη ηνπο ζεαηέο.

Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ από θνληά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
Δζληθήο Οκάδαο Νέωλ Αλδξώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Δπξωπαϊθό Πξωηάζιεκα,
κπνξνύλ λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ηεο ΔΛ.Ο.Χ. ή λα επηζθεθζνύλ ηελ
ηνπνζεζία ηζηνύ www.hellenichockey.gr γηα λα ελεκεξωζνύλ γηα ην πξόγξακκα ηωλ
αλνηρηώλ πξνπνλήζεωλ.
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