ΠΡΟΚHΡYΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ ΑΝΔΡΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 2020
ΠΡΟΣ:
Α.Σ. ICE GUARDIANS, ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ,
Α.Σ. ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Α.Σ. ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
ΚΟΙΝ.: Ε.Ο.Χ.Α.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ ΑΝΔΡΩΝ &
ΕΦΗΒΩΝ 2020
2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα με την από 17/2/2020, A.Π. 2298 ενημερωτική επιστολή της ΕΟΧΑ , το
Δ.Σ. όρισε ως συνδιοργανωτές τους Συλλόγους Α.Σ. ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ-ICE
GUARDIANS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ για τους αγώνες που
έχουν οριστεί πλέον να διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη.
3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Μέλος
Μέλος
Γραμματεία αγώνων
Επικοινωνία

: Αχλαδάς Κωνσταντίνος , ICE GUARDIANS
: Κώστογλου Αντώνιος, Έφορος ΜΓΣ Πανσερραϊκού
: Πετρίδου Θεοδώρα, ICE GUARDIANS
: Τοτικίδου Παρασκευή, ICE GUARDIANS
: Αγραφιώτη Αλεξάνδρα, ΜΓΣ Πανσερραϊκός
: Α.Σ. ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ICE GUARDIANS
: Τηλ. 6970887957
e-mail: ftp.iceguardians@gmail.com
Παρατηρητής Αγώνων : Εκπρόσωπος Ε.Ο.Χ.Α κ. Σμυρναίος Γεώργιος

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις ημερομηνίες 07-08 Μαρτίου 2020 και 13-14-15
Μαρτίου 2020, βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα ακολουθήσει, και μεταξύ
των ωρών 08.00-00.00
5. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο παγοδρόμιο Iceberg στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
6. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΟΧΑ 2020
Χρονική Διάρκεια Αγώνων Ανδρών- Εφήβων
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΟΧΑ 2020
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Βάσει του αναλυτικού προγράμματος αγώνων όπως θα διαμορφωθεί από τον
συνολικό αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 27/02/2020.
Οι μεταξύ τους αγώνες των Αθηναϊκών Σωματείων καθώς και οι τελικοί
αγώνες μεταξύ των νικητών της Βορείου Ελλάδος και των νικητών των
Αθηναϊκών Σωματείων, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 13-14-15
Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Τα Σωματεία τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες
καλούνται έως και την Τρίτη 25/02/2020 να δηλώσουν συμμετοχή και να
υποβάλλουν τις συνθέσεις των ομάδων τους ανά κατηγορία (ρόστερ ανδρών
& εφήβων, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με τις αντίστοιχες υπογραφές των
Προέδρων των Σωματείων).
Η δήλωση συμμετοχής και τα ρόστερ θα αποστέλλονται στα γραφεία
της
Ε.Ο.Χ.Α.
(email:
info@eox.gr)
και
στην
Ο.Ε.
(email:
ftp.iceguardians@gmail.com & panserraikos-hockeyclub@hotmail.gr )

:

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΟΧΑ 2020
10. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΟΧΑ 2020. Τα δελτία υγείας θα ελέγχονται και
τα φύλλα αγώνος θα συμπληρώνονται, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη
του αγώνα. Αθλητής που είναι παράτυπος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής
στους αγώνες. Ιδιαίτερη προσοχή στην συμμετοχή αλλοδαπών και ομογενών
αθλητών, καθώς θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι διατάξεις του νόμου.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την Α.Π. 1740/09.12.2019 Εγκύκλιο της Ε.Ο.Χ.Α. προς τα
Σωματεία-μέλη της, η ασφάλιση των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους
αγώνες είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση γίνεται μέσω της ΕΟΧΑ , με
διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω εγκύκλιο.

12. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή στους αγώνες ορίζεται παράβολο εβδομήντα πέντε (75,00)
Ευρώ για κάθε σωματείο ανά αγώνα. Τα Σωματεία θα πρέπει να
προκαταβάλουν ποσό ύψους 75 Ευρώ (σε λογαριασμό της ΕΟΧΑ) και
πρέπει να αποσταλεί μαζί με την δήλωση συμμετοχής τους και το
αποδεικτικό πληρωμής.
Για τους υπόλοιπους αγώνες, το ποσό των 75 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί
στην Γραμματεία του αγώνα για λογαριασμό της Ε.Ο.Χ.Α. το αργότερο μία
ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
13. ΕΠΑΘΛΑ
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση θα απονεμηθούν αντίστοιχα κύπελλα και μετάλλια στους αθλητές τους.
14. ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι μετακινήσεις και η διαμονή των ομάδων θα γίνονται ιδίοις εξόδοις.

Προτεινόμενα ξενοδοχεία – Θεσσαλονίκη
-

NOUVELLE HOTEL (Διεύθυνση: 7o χλμ Θεσσαλονίκης-ΩραιοκάστρουΤηλέφωνο: 2310686544 www.nouvelle.gr )

-

GALAXY DESING HOTEL (Διεύθυνση: Μερκουρη1 ΩραιόκαστροΤηλέφωνο: 2310385846

http://m.galaxyarthotel.gr/index.html)

15. ΓΕΝΙΚΑ
Για καθετί που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι
εγκύκλιοι της Ε.Ο.Χ.Α., οι αγωνιστικοί κανονισµοί Χόκεϊ επί Πάγου της
Ε.Ο.Χ.Α., οι αντίστοιχοι κανονισμοί της I.I.H.F. και οι σχετικές διατάξεις της
Αθλητικής Νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Αχλαδάς Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας της Ο.Ε.

