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Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας. 

  Γραφεία    :  Κτήριο 1 ΔΕΘ 

  Τηλ. – fax :  2310237108  

e-mail: temaked@httf.gr 
 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ και 

ΑΣ ΦΑΡΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ διοργανώνει το 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019 

 

Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων,  

Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Μίνι Παμπαίδων –Μίνι Παγκορασίδων. 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» , στις 30 και 31 Μαρτίου 2019. 

Εκτός των άρθρων της Γενικής Προκήρυξης Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων 2018-19 

ισχύουν : 

1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δευτέρα 11 Μαρτίου –Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019. 

Υποχρεωτικά και μόνο (με ποινή ακυρότητας) στο ΝΕΟ on-line σύστημα δηλώσεων 

στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://www.ttscore.io/customer/24).  

2. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00, στα Γραφεία της Τ.Ε. Β. ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για κάθε αθλητή – αθλήτρια το παράβολο συμμετοχής είναι 25 €. 

Το συνολικό ποσό παραβόλων ανά σωματείο από τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής θα 

πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στο λογαριασμό  
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ή στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας, Κτήριο 1 ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.  

Δε θα γίνουν δεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από παράβολο συμμετοχής. 

Η απόδειξη κατάθεσης παραβόλων πρέπει να αποσταλεί με fax στο 2310237108, γραφείο της 

Τοπικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφονται επάνω χειρόγραφα τα ονόματα των αθλητών – τριών 

για τους οποίους έγινε η κατάθεση του παραβόλου.  

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 τα παράβολα 

συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή περισσοτέρων συμμετοχών τα 

σωματεία θα πρέπει να στείλουν έγγραφο που να πιστοποιεί τις παραπάνω ακυρώσεις στο 

mail της Τοπικής Επιτροπής temaked@httf.gr. 

Θεσσαλονίκη, 25/2/2019. 

Αριθμός πρωτοκόλλου : 19. 
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Προσοχή : Λογω πιθανής μεγάλης συμμετοχής αθλητών –τριών, η πιθανών άλλων εξωγενών 

παραγόντων, ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος  μπορεί να είναι όπως προβλέπεται 

στην γενική προκήρυξη αναπτυξιακών πρωταθλημάτων Α φάση παρ. 5.1.1.i και Β φάση παρ 

5.2.1 και 5.2.4.( μερική η καθόλου διαβάθμιση).  

Το πρόγραμμα των αγώνων καθώς επίσης και η ενημέρωση για την  διαβάθμιση, θα ανακοινωθεί 

έγκαιρα μετά την κλήρωση των αγώνων. 

 Η Τοπική Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης του πρωταθλήματος σε 

περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η μετακίνηση, διαμονή και η διατροφή των αθλητών, προπονητών και συνοδών τους είναι 

ευθύνη και επιλογή των σωματείων.  

Η οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία της 

διαμονής των συμμετεχόντων στο ανοικτό πρωτάθλημα κατόπιν συνεννοήσεως με 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τιμές και διαθεσιμότητα, έχει ανακοινώσει πίνακα 

ξενοδοχείων.   

2. Το πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Για την καταρχήν ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τον 

προγραμματισμό άφιξης και αναχώρησης τους, οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο 30 

Μαρτίου 2019 στις  08.30 π.μ. και η λήξη τους υπολογίζεται την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 

στις 18.00 μ.μ.   

Σημειώνεται ότι η το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό συμμετοχών 

ανά κατηγορία και συνολικά. 

Πληροφορίες: 

Γραμματεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας,  κ. Τσίπου Μαρία, τηλέφωνο 2310237108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος    ΑΣ ΦΑΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
 
            Κωνσταντίνος  Κουρτίδης  
 

 Χρήστος Τριγωνάς 

Ο Πρόεδρος 
Τ.Ε. Β. Ελλάδας 

 Ο Πρόεδρος ΜΓΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 

 
 
         Αυγερινός Μεσινέζης 


