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Επικυμοφμε να κοινοποιθκοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μασ ςτουσ αρχθγοφσ/προπονθτζσ άλλων ομάδων με
ςτόχο τθν διενζργεια φιλικϊν αγϊνων.
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Όροι Σσμμεηοτής:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ομάδεσ Στελεχϊν (άνδρεσ) άνω των 22 ετϊν, Ζλλθνεσ και αλλοδαποί από επιχειριςεισ
τθσ χϊρασ.
Κάκε Εταιρία/Επιχείρθςθ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό με μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ αποτελοφμενεσ
από εικοςιπζντε (25) ςτελζχθ. Πριν από κάκε αγϊνα κα δθλϊνονται μζχρι και δϊδεκα παίκτεσ που κα πρζπει
υποχρεωτικά να ζχουν δθλωκεί ςτον αρχικό κατάλογο των εικοςιπζντε (25) παικτϊν. Δεν κα υπάρχει δυνατότθτα
προςκικθσ νζων παικτϊν (πζραν των εικοςιπζντε (25) μετά τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ.
Στα πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ το shutdown.gr προςφζρει τθν κάλυψθ των παρακάτω:








Κλειςτό Γιπεδο Basket (Εντόσ Ακθνϊν - κα ανακοινωκεί ςφντομα)
Μπάλεσ / Διαιτθτζσ
Διαχείριςθ κλθρϊςεων και προγραμματιςμόσ αγϊνων
Γραμματειακι Υποςτιριξθ αγϊνων (πίνακασ αγϊνων και φφλλα αγϊνων)
Κφπελλο για τθν πρωτακλιτρια ομάδα και μετάλλια για τουσ παίκτεσ των τριϊν finalist.
Ιατρικι Κάλυψθ
Φωτογραφικι κάλυψθ

Οι ακλθτζσ ςυμμετζχουν ςτο πρωτάκλθμα με δικι τουσ ευκφνθ και είναι ςκόπιμο πριν τθν ζναρξθ του
πρωτακλιματοσ να ζχουν τθν διαβεβαίωςθ από Ιατρό πακολόγο ςχετικά με τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςτο
πρωτάκλθμα. Οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ πρζπει να ζχουν κατατεκεί ςτον τμιμα προςωπικοφ τθσ Εταιρίασ που
εκπροςωποφν ςτο πρωτάκλθμα.
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρωτάκλθμα, εργάηονται ςτθν Εταιρία που εκπροςωποφν και αναφζρονται ςτθν
κατάςταςθ προςωπικοφ. Η διεφκυνςθ προςωπικοφ κάκε επιχείρθςθσ κα πρζπει να αποςτείλει μαηί με τθν διλωςθ
ςυμμετοχισ ςτο πρωτάκλθμα και διλωςθ του Ν. 1599/1986 επιβεβαιϊνοντασ ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εταιρικι
ομάδα είναι ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ, αναφζρονται ςτθν μιςκοδοςία τθσ επιχείρθςθσ ι ανικουν ςτο ΔΣ. Είναι
αποδεκτό οι ακλθτζσ μιασ ομάδασ να εκπροςωποφν όμιλο επιχειριςεων. Επίςθσ είναι εφικτό μια επιχείρθςθ να
εκπροςωπείται από δφο ομάδεσ με βαςικι προχπόκεςθ ότι κανζνασ ακλθτισ τθσ μιασ ομάδοσ δεν κα ςυμμετάςχει
ςτθν άλλθ ομάδα ςε κανζνα ςθμείο του πρωτακλιματοσ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ μια ομάδα
ζχει αποκλειςτεί.
Ο κάκε παίκτθσ, κα παραλάβει τθν κάρτα ακλθτι τθν οποία και κα πρζπει να επιδεικνφει όποτε αυτό ηθτθκεί μαηί
και με αςτυνομικι ταυτότθτα ι το διαβατιριο του.
Στουσ αγϊνεσ κα ιςχφςουν οι κανόνεσ του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ. Συγκεκριμζνα κα ιςχφςουντα
παρακάτω:
o
o
o
o
o

Κακαρόσ χρόνοσ ςε όλα τα δεκάλεπτα
24" χρόνοσ επίκεςθσ & 3" ςτθν ρακζτα
Αρικμόσ Time Out ανά ομάδα
Οι αλλαγζσ κα δίνονται ςτθν γραμματεία μόνο από τον προπονθτι τθσ ομάδοσ.
Τεχνικζσ ποινζσ - αντιακλθτικά foul

2o Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2011 - 2012

Σελ. 3 / 3

Οι ομάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρωτάκλθμα κα χωριςτοφν ςε ομίλουσ των ζξι (6) ομάδων (Όμιλοι
A,B,C,D). Σε κάκε όμιλο κα γίνουν πζντε (5) αγϊνεσ και από τισ ζξι (6) ομάδεσ κα προκρικοφν ςτουσ νοκ out
αγϊνεσ οι τζςςερισ (4) πρϊτεσ ομάδεσ που κα διαςταυρωκοφν με τισ ομάδεσ των άλλων ομίλων ωσ εξισ :
Πρϊτθ ομάδα ομίλου Α με Τζταρτθ ομάδα ομίλου C και δεφτερθ ομάδα ομίλου A με τρίτθ ομάδα ομίλου C. Η
ίδια λογικι κα ιςχφςει και για τουσ ομίλουσ B και D. Στουσ νοκ out αγϊνεσ, κα προκρικοφν 16 ομάδεσ από τουσ
οποίουσ κα προκφψουν οκτϊ (8) ομάδεσ που επίςθσ κα διαςταυρωκοφν ςε νοκ out αγϊνεσ και κα προκφψουν
οι τζςςερισ (4) ομάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο Final Four. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ αγϊνων ανά ομάδα κα είναι
πζντε (5) δθλαδι δφο περιςςότεροι αγϊνεσ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο πρωτάκλθμα.
Με βάςθ τον παραπάνω προγραμματιςμό θ διάρκεια των αγϊνων κα είναι οι εξισ:
o
o

Για τουσ πζντε (5) αγϊνεσ των προκριματικϊν αγϊνων, με ζναν αγϊνα κάκε δεκαπζντε θμζρεσ και
με δεδομζνθ τθν διακοπι για τθν περίοδο εορτϊν, κα απαιτθκοφν περίπου 3 μινεσ.
Για τισ ομάδεσ που κα προκρικοφν ςτουσ νοκ out αγϊνεσ κα απαιτθκοφν από ζναν ζωσ δφο (2)
επιπλζον μινεσ μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του Final Four.

Τα γιπεδα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ Λεοντείου (Πατθςίων) και τθσ Ελλθνο Γερμανικισ Αγωγισ
(Παλλινθ). Σε περίπτωςθ που οι διακζςιμεσ ϊρεσ από τα ςυγκεκριμζνα γιπεδα δεν επαρκοφν κα αξιοποιθκεί
και τρίτο γιπεδο. Για τθν αποτελεςματικότερθ διοργάνωςθ του πρωτακλιματοσ κα προςπακιςουμε να
αξιοποιιςουμε δφο (2) ι το πολφ τρία (3) γιπεδα.
Οι αγϊνεσ κάκε ομίλου κα γίνονται κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ και το πρόγραμμα των αγϊνων κα αναρτθκεί
αμζςωσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςυμμετοχϊν ςτο πρωτάκλθμα. Η κλιρωςθ των αγϊνων
κα γίνει ςτα γραφεία μασ παρουςία όςων από τουσ αρχθγοφσ των ομάδων το επικυμοφν ενϊ θ κλιρωςθ κα
μεταδοκεί και live μζςω τθσ πλατφόρμασ go to meeting.
Οι αγϊνεσ των δφο (2) ομίλων κα γίνονται το ζνα Σαββατοκφριακο και οι αγϊνεσ των άλλων ομίλων το επόμενο
Σαββατοκφριακο. Εφόςον υπάρξει ενδιαφζρον από ομάδεσ να ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ και κακθμερινζσ
(Δευτζρα ωσ Παραςκευι) κα υπάρξει και αυτι θ δυνατότθτα.
Στουσ προκριματικοφσ αγϊνεσ, κα υπάρχει ζνασ διαιτθτισ ενϊ ςτουσ αγϊνεσ του final four οι διαιτθτζσ κα είναι
δφο.
Σε κάκε ομάδα κα πρζπει να δθλωκεί ο αρχθγόσ αλλά και ο προπονθτισ (ακόμθ και αν είναι κάποιοι από τουσ
παίκτεσ).
Τα φφλλα αγϊνα κα αναρτϊνται ςτο web site αμζςωσ μετά τθν λιξθ του κάκε αγϊνα.
Σε περιπτϊςεισ που κάποιοι από τουσ ακλθτζσ παρουςιάςουν αντιακλθτικι ςυμπεριφορά όπωσ εξφβριςθ
ςυνακλθτι ι διαιτθτι, εκτόσ τθσ τεχνικισ ποινισ, ο διαιτθτισ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αποβολι του
παίκτθ από τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα.
Οι ομάδεσ, διατθροφν τθν δυνατότθτα ενςτάςεων για ςυμμετοχζσ ςτο πρωτάκλθμα ακλθτϊν που
δεν ανικουν ςτθν μιςκοδοςία τθσ επιχείρθςθσ που εκπροςωποφν. Σε περίπτωςθ που θ ζνςταςθ γίνεται
αποδεκτι, θ ομάδα τθσ εταιρίασ κα μθδενίηεται για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα και ο ακλθτισ δεν κα ζχει
δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε άλλο αγϊνα του πρωτακλιματοσ. Η εξζταςθ των ενςτάςεων κα γίνεται από τθν
οργανωτικι επιτροπι του πρωτακλιματοσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν νομικι εκπρόςωπο τθσ εταιρίασ μασ κα. Ζρθ
Γαλθνοφ.
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Η κάκε εταιρία που ςυμμετζχει ςτο πρωτάκλθμα, πρζπει να διακζτει ακλθτικζσ φανζλεσ με αρίκμθςθ για κάκε
ακλθτι. Ο αρικμόσ του ακλθτι κα πρζπει να αναφζρεται ευκρινϊσ τόςο ςτθ μπλοφηα όςο και ςτο παντελόνι
τθσ εμφάνιςθσ. Σε περιπτϊςεισ που οι εμφανίςεισ δφο ομάδων είναι ίδιεσ χρωματικά, κα διακζςουμε
διακριτικά.
Στα πλαίςια του πρωτακλιματοσ, κα κοινοποιθκοφν ςε όλεσ τισ ομάδεσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρχθγϊν
των ομάδων (που κα αποδεχτοφν κάτι τζτοιο) ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι φιλικϊν αγϊνων μεταξφ των
ομάδων. Πολλζσ από τισ ομάδεσ ανεξαρτιτωσ του πρωτακλιματοσ, αξιοποιοφν γιπεδα για τισ προπονιςεισ
τουσ και ςτα πλαίςια αυτϊν των προπονιςεων μποροφν να διεξάγονται οι φιλικοί αγϊνεσ.

Τρόπος Πληρωμής
Η αξία ςυμμετοχισ ςτο πρωτάκλθμα ανζρχεται ςτο ποςό των 650 Ευρϊ + ΦΠΑ (23%).
Το ποςό κα πρζπει ζχει κατατεκεί μζχρι και τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ.
Το τιμολόγιο κα ςασ αποςταλεί αμζςωσ μετά τθν κατάκεςθ.
Επιλζξτε τον τρόπο πλθρωμισ:

Αντίγραφο τθσ παροφςασ διλωςθσ ςυμμετοχισ πρζπει να αποςταλεί με fax ςτο 210 9244510 και το πρωτότυπο
ςτθν Διεφκυνςθ :
Shutdown.gr (Q-Training)
Υπόψθ κασ. Καρανίκα
Κουτςονίκα 5 & Ηλία Ηλιοφ
3οσ Όροφοσ
117 44, Νζοσ Κόςμοσ
Υπογραφι & Σφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ
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