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Στοιχεία Αθλητών Ομάδας:
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E-Mail

Ονοματεπώνυμο Αθλητών

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας

Αριθμός
Παίκτη

E-Mail

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Παρατήρηση:
Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των φύλλων αγώνα παρακαλούμε όπως αναφέρατε με ακρίβεια τους αριθμούς των παικτών οι οποίοι θα
πρέπει να παραμείνουν οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
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Όροι Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Στελεχών (άνδρες) άνω των 22 ετών, Έλληνες και αλλοδαποί από επιχειρήσεις
της χώρας.
Κάθε Εταιρία/Επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μια ή περισσότερες ομάδες αποτελούμενες
από εικοσιπέντε (25) στελέχη. Πριν από κάθε αγώνα θα δηλώνονται μέχρι και δώδεκα παίκτες που θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχουν δηλωθεί στον αρχικό κατάλογο των εικοσιπέντε (25) παικτών. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα
προσθήκης νέων παικτών (πέραν των εικοσιπέντε (25) μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Εφόσον συμφωνήσουν
όλες οι συμμετέχουσες στο τουρνουά ομάδες, ο αριθμός των παικτών είναι δυνατόν να ανέλθει στους τριάντα (30).
Στα πλαίσια της διοργάνωσης το shutdown.gr προσφέρει την κάλυψη των παρακάτω:










Κλειστό Γήπεδο Basket
Μπάλες / Διαιτητές
Διαχείριση κληρώσεων και προγραμματισμός αγώνων
Ενημέρωση web site με τα αποτελέσματα των αγώνων
Ενημέρωση των αρχηγών των ομάδων για τα αποτελέσματα των αγώνων με SMS
Γραμματειακή Υποστήριξη αγώνων (πίνακας αγώνων και φύλλα αγώνων)
Κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες των τριών finalist.
Ιατρική Κάλυψη
Φωτογραφική κάλυψη και ανάρτηση των φωτογραφιών στο Web Site.

Οι αθλητές συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με δική τους ευθύνη και είναι σκόπιμο πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος να έχουν την διαβεβαίωση από Ιατρό παθολόγο σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής τους στο
πρωτάθλημα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί στον τμήμα προσωπικού της Εταιρίας που
εκπροσωπούν στο πρωτάθλημα.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα, εργάζονται στην Εταιρία που εκπροσωπούν και αναφέρονται στην
κατάσταση προσωπικού. Η διεύθυνση προσωπικού κάθε επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει μαζί με την δήλωση
συμμετοχής στο πρωτάθλημα και δήλωση του Ν. 1599/1986 επιβεβαιώνοντας ότι οι συμμετέχοντες στην εταιρική
ομάδα είναι στελέχη της επιχείρησης, αναφέρονται στην μισθοδοσία της επιχείρησης ή ανήκουν στο ΔΣ. Ειδικές
περιπτώσεις παικτών (με σύμβαση, εξωτερικοί συνεργάτες με αποκλειστική συνεργασία κλπ. θα εξετάζονται σε
συνεννόηση με κάθε ομάδα. Είναι αποδεκτό οι αθλητές μιας ομάδας να εκπροσωπούν όμιλο επιχειρήσεων. Επίσης
είναι εφικτό μια επιχείρηση να εκπροσωπείται από δύο ομάδες με βασική προϋπόθεση ότι κανένας αθλητής της
μιας ομάδος δεν θα συμμετάσχει στην άλλη ομάδα σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος ακόμη και στην
περίπτωση κατά την οποία η μια ομάδα έχει αποκλειστεί.
Ο κάθε παίκτης, θα παραλάβει την κάρτα αθλητή την οποία και θα πρέπει να επιδεικνύει όποτε αυτό ζητηθεί μαζί
και με αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του.
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανόνες του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα θα ισχύσουν τα
παρακάτω:
o
o
o

Καθαρός χρόνος σε όλα τα δεκάλεπτα
24" χρόνος επίθεσης & 3" στην ρακέτα
Αριθμός Time Out ανά ομάδα
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o
o

Οι αλλαγές θα δίνονται στην γραμματεία μόνο από τον προπονητή της ομάδος.
Τεχνικές ποινές - αντιαθλητικά foul

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα θα χωριστούν σε ομίλους των έξι (6) ομάδων (Όμιλοι
A,B,C,D). Η τοποθέτηση των ομάδων στους ομίλους θα γίνει με δύο βασικά κριτήρια και κατόπιν κληρώσεως.
Τα κριτήρια είναι:



Δυνατότητα για συμμετοχή σε αγώνες ΣΚ, εργάσιμες ημέρες ή και τα δύο
Δυναμικότητα ομάδων με βάση τη πορεία τους στα προηγούμενα δύο τουρνουά

Με βάση την πορεία των ομάδων στα προηγούμενα δύο τουρνουά. Σε κάθε όμιλο θα γίνουν πέντε (5) αγώνες
και από τις έξι (6) ομάδες θα προκριθούν στους νοκ out αγώνες οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες που θα
διασταυρωθούν με τις ομάδες των άλλων ομίλων ως εξής : Πρώτη ομάδα ομίλου Α με Τέταρτη ομάδα ομίλου C
και δεύτερη ομάδα ομίλου A με τρίτη ομάδα ομίλου C. Η ίδια λογική θα ισχύσει και για τους ομίλους B και D.
Στους νοκ out αγώνες, θα προκριθούν 16 ομάδες από τους οποίους θα προκύψουν οκτώ (8) ομάδες που επίσης
θα διασταυρωθούν σε νοκ out αγώνες και θα προκύψουν οι τέσσερις (4) ομάδες που θα συμμετάσχουν στο
Final Four. Ο ελάχιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα θα είναι πέντε (5).
Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό η διάρκεια των αγώνων θα είναι οι εξής:
o
o

Για τους πέντε (5) αγώνες των προκριματικών αγώνων, με έναν αγώνα κάθε δεκαπέντε ημέρες και
με δεδομένη την διακοπή για την περίοδο εορτών, θα απαιτηθούν περίπου 3 μήνες.
Για τις ομάδες που θα προκριθούν στους νοκ out αγώνες θα απαιτηθούν από έναν έως δύο (2)
επιπλέον μήνες μέχρι και την ολοκλήρωση του Final Four.

Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της Ελληνο Γερμανικής Αγωγής (Παλλήνη) και της Λεοντείου
(Πατησίων). Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες ώρες από τα συγκεκριμένα γήπεδα δεν επαρκούν θα αξιοποιηθεί
και τρίτο γήπεδο. Για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση του πρωταθλήματος θα προσπαθήσουμε να
αξιοποιήσουμε δύο (2) ή το πολύ τρία (3) γήπεδα.
Οι αγώνες κάθε ομίλου θα γίνονται κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες και το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί
αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στο πρωτάθλημα. Η κλήρωση των αγώνων
θα γίνει στα γραφεία μας παρουσία όσων από τους αρχηγούς των ομάδων το επιθυμούν ενώ η κλήρωση θα
μεταδοθεί και live μέσω της πλατφόρμας go to meeting.
Οι αγώνες των δύο (2) ομίλων θα γίνονται το ένα Σαββατοκύριακο και οι αγώνες των άλλων ομίλων το επόμενο
Σαββατοκύριακο. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από ομάδες να συμμετέχουν σε αγώνες και καθημερινές
(Δευτέρα ως Παρασκευή) θα υπάρξει και αυτή η δυνατότητα.
Στους προκριματικούς αγώνες, θα υπάρχει ένας διαιτητής ενώ στους αγώνες του final four οι διαιτητές θα είναι
δύο. Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλωθεί ο αρχηγός αλλά και ο προπονητής (ακόμη και αν είναι κάποιοι από
τους παίκτες). Είναι δεκτή η συμμετοχή γυναικών στο προπονητικό team.
Τα φύλλα αγώνα θα αναρτώνται στο web site αμέσως μετά την λήξη του κάθε αγώνα.
Σε περιπτώσεις που κάποιοι από τους αθλητές παρουσιάσουν αντιαθλητική συμπεριφορά όπως εξύβριση
συναθλητή ή διαιτητή, εκτός της τεχνικής ποινής, ο διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποβολή του
παίκτη από τον συγκεκριμένο αγώνα.
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Οι ομάδες, διατηρούν την δυνατότητα ενστάσεων για συμμετοχές στο πρωτάθλημα αθλητών που
δεν ανήκουν στην μισθοδοσία της επιχείρησης που εκπροσωπούν. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνεται
αποδεκτή, η ομάδα της εταιρίας θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο αθλητής δεν θα έχει
δυνατότητα συμμετοχής σε άλλο αγώνα του πρωταθλήματος. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνεται από την
οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος σε συνεννόηση με την νομική εκπρόσωπο της εταιρίας μας κα. Έρη
Γαληνού.
Η κάθε εταιρία που συμμετέχει στο πρωτάθλημα, πρέπει να διαθέτει αθλητικές φανέλες με αρίθμηση για κάθε
αθλητή. Ο αριθμός του αθλητή θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς τόσο στη μπλούζα όσο και στο παντελόνι
της εμφάνισης. Σε περιπτώσεις που οι εμφανίσεις δύο ομάδων είναι ίδιες χρωματικά, θα διαθέσουμε
διακριτικά.
Στα πλαίσια του πρωταθλήματος, θα κοινοποιηθούν σε όλες τις ομάδες τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχηγών
των ομάδων (που θα αποδεχτούν κάτι τέτοιο) ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή φιλικών αγώνων μεταξύ των
ομάδων. Πολλές από τις ομάδες ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος, αξιοποιούν γήπεδα για τις προπονήσεις
τους και στα πλαίσια αυτών των προπονήσεων μπορούν να διεξάγονται οι φιλικοί αγώνες.

Τρόπος Πληρωμής
 Η αξία συμμετοχής στο πρωτάθλημα ανέρχεται στο ποσό των 700 Ευρώ + ΦΠΑ (23%).
 Το ποσό θα πρέπει έχει κατατεθεί μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος.
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής:

Αντίγραφο της παρούσας δήλωσης συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί με fax στο 210 9244510 και το πρωτότυπο
στην Διεύθυνση :
Shutdown.gr (Q-Training)
Υπόψη κας. Καρανίκα
Καλλιρρόης 85
1ος Όροφος
117 45, Νέος Κόσμος
Υπογραφή & Σφραγίδα της Επιχείρησης
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