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Εγκύκλιος
Προς: Όλα τα σωματεία
Θέμα: Συμμετοχή ελλήνων αθλητών στο παγκόσμιο κύπελλο Ρόλλερσκι
Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με το παγκόσμιο κύπελλο Ρόλλερσκι που θα
πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη τις 5-7 Ιουλίου 2013, η ΤΕΒΑ σε συνεργασία με
τον ΕΟΣ Τρίπολης αποφάσισαν τα ακόλουθα:
1. Για τους αθλητές των εθνικών ομάδων θα οργανωθούν δωρεάν μετακινήσεις
προς και από την Τρίπολη με αναχωρήσεις από τις πόλεις Μετσόβου και Νάουσας
με τα λεωφορεία της ΕΟΧ.
Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας για τους συμμετέχοντες σύμφωνα με την
κατάταξη της τελευταίας λίστας FIS 2013. Οι αθλητές που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν και να μετακινηθούν με τα λεωφορεία της ΕΟΧ θα πρέπει να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στο
email: ttsourek@otenet.gr Οι τελικοί πίνακες και το οριστικό πρόγραμμα
αναχωρήσεων θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 και θα σταλούν
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σωματείων, όπως επίσης θα αναρτηθούν και
στην ιστοσελίδα της ΕΟΧ (www.eox.gr)
2. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καλύψει τη διαμονή δεκαπέντε (15) επίλεκτων
αθλητών, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τις 5 και 6 Ιουλίου (δύο
διανυκτερεύσεις με πρωινό) σε ξενοδοχείο που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 1
Ιουλίου 2013.
3. Ο αγώνας αποτελεί και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρόλλερσκι ΑΓΕΝ και θα
αθλοθετηθούν βραβεία στους έξι πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας από το
συνολική βαθμολογία των τριών αγωνισμάτων σύμφωνα με τη βαθμολογία του
FIS WC Rοllerski.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές (ΑΓΕΝ) με ενεργό κωδικό FIS 2013
και οι κατηγορίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
• Έφηβοι-Νεανίδες: γεννημένοι 1997, 1996, 1995,1994 και 1993
• Άντρες-Γυναίκες: γεννημένοι 1992 και κάτω

5. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν επίσημα από τα σωματεία στον
οργανωτή σύλλογο ΕΟΣ Τρίπολης - email: info@eostripolis.gr, fax
+302710221344
και
στον
χρονομέτρη
της
ΕΟΧ
(email:
cctimekeeper@gmail.com) το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 28 Ιουνίου
2013.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Τσουρέκα
ttsourek@otenet.gr , 6937210683 (vodafone) και 6932915405 (cosmote)
Για την ΤΕΒΑ,
Ο Αντιπρόεδρος
Σμυρναίος Γεώργιος

Ο Τεχν. Σύμβουλος
Τσουρέκας Τιμολέων

Τιμολέων

