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Σοπικι Επιτροπι Β. Ελλάδασ. 
  Γραφεία    :  Κτιριο 1 ΔΕΘ 
  Σθλ. – fax :  2310237108  
e-mail :temaked@httf.gr 

 

 
Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Σοπικι Επιτροπι B. Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με τον ΠΑ ΕΧΕΔΩΡΟ 
ΙΝΔΟΤδιοργανώνει το 
 

ΑΝΟΙΧΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΙΝΔΟ 2019 

«ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ» 

 
Νζων Ανδρών – Νζων Γυναικών, Εφιβων – Νεανίδων, Παίδων – Κοραςίδων,  

Παμπαίδων – Παγκοραςίδων, Μίνι Παμπαίδων –Μίνι Παγκοραςίδων. 

Σο πρωτάκλθμα κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κλειςτό Γυμναςτιριο ΙΝΔΟΤ, ςτισ 9 και 10Μαρτίου 

2019. 

Εκτόσ των άρκρων τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωτακλθμάτων 2018-19 
ιςχφουν : 

1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 
Δευτζρα 18 Φεβρουαρίου –Σετάρτθ 27Φεβρουαρίου 2019. 

Τποχρεωτικά και μόνο (με ποινι ακυρότθτασ) ςτο ΝΕΟ on-line ςφςτθμα δθλώςεων 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://www.ttscore.io/customer/24).  

2. ΚΛΗΡΩΗ 
Σθν Σρίτθ 5Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00, ςταΓραφεία τθσ Σ.Ε. Β. ΕΛΛΑΔΑ-Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Για κάκε ακλθτι – ακλιτρια το παράβολο ςυμμετοχισ είναι 25 €. 

Σο ςυνολικό ποςό παραβόλων ανά ςωματείο από τισ αντίςτοιχεσ δθλώςεισ ςυμμετοχισ κα 
πρζπει να κατατεκεί μζχρι τθν Πζμπτθ 28Φεβρουαρίου 2019 ςτο λογαριαςμό  
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ι ςτα γραφεία τθσ Σοπικισ Επιτροπισ Β. Ελλάδασ, Κτιριο 1 ΔΕΘ, Θεςςαλονίκθ.  

Δε κα γίνουν δεκτζσ δθλώςεισ που δεν ςυνοδεφονται από παράβολο ςυμμετοχισ. 
Η απόδειξθ κατάκεςθσ παραβόλων πρζπει να αποςταλεί με fax ςτο 2310237108, γραφείο τθσ 
Σοπικισ Επιτροπισ,όπου κα αναγράφονται επάνω χειρόγραφα τα ονόματα τωνακλθτών – τριών 
για τουσ οποίουσ ζγινε θ κατάκεςθ του παραβόλου.  

ε περίπτωςθ ακφρωςθσ ςυμμετοχισ μετά τθν Πζμπτθ 28Φεβρουαρίου2019 τα παράβολα 
ςυμμετοχισ δεν επιςτρζφονται. ε περίπτωςθ ακφρωςθσ μίασ ι περιςςοτζρων ςυμμετοχών τα 

Θεςςαλονίκθ,18/2/2019. 
Αρικμόσ πρωτοκόλλου :11. 
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ςωματεία κα πρζπει να ςτείλουν ζγγραφο που να πιςτοποιεί τισ παραπάνω ακυρώςεισ ςτο 
mail τθσ Σοπικισ Επιτροπισ temaked@httf.gr. 

Η Σοπικι Επιτροπι επιφυλάςςεται του δικαιώματοσ ακφρωςθσ του πρωτακλιματοσ ςε 
περίπτωςθ μικροφ αρικμοφ ςυμμετοχών. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

1. Η μετακίνθςθ, διαμονι και θ διατροφι των ακλθτών, προπονθτών και ςυνοδών τουσ είναι 
ευκφνθ και επιλογι των ςωματείων.  
Η οργανωτικι επιτροπι του πρωτακλιματοσ προκειμζνου να διευκολφνει τθν διαδικαςία τθσ 
διαμονισ των ςυμμετεχόντων ςτο ανοικτό πρωτάκλθμα κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ςε ότι αφορά τιμζσ και διακεςιμότθτα, ζχει ανακοινώςει πίνακα 
ξενοδοχείων.   

2. Σο πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων κα ανακοινωκοφν ζγκαιρα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Για τθν καταρχιν ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τον 
προγραμματιςμό άφιξθσ και αναχώρθςθσ τουσ, οι αγώνεσ κα αρχίςουν το άββατο 9 Μαρτίου 
2019 ςτισ 08.30 π.μ. και θ λιξθ τουσ υπολογίηεται τθν Κυριακι 10 Μαρτίου 2019ςτισ 17.00 
μ.μ.   

θμειώνεται ότι θ το πρόγραμμα των αγώνων εξαρτάται απόλυτα από τον αρικμό ςυμμετοχών 
ανά κατθγορία και ςυνολικά. 

Πλθροφορίεσ:Γραμματεία τθσ Σ.Ε. Β. Ελλάδασ,  κ. Σςίπου Μαρία, τθλζφωνο 2310237108. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ΥΡΗΣΟ ΣΡΙΓΩΝΑ 

Ο Πρόεδρος 
Σ.Δ. Β. Δλλάδας 

 Η Πρόεδρος  
ΠΑ ΔΥΔΓΩΡΟΤ 

 
 

ΑΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ 
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