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Ηράκλειο …../02/2019
Αρ.πρωτ.: /2019
Προς: Όλα τα σωματεία της Ελληνική Ομοσπονδίας Ξιφασκίας
Κοιν.: Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας
Θέμα: Προκήρυξη Αγώνων «THISEAS CUP 2019»
Αγώνες: «THISEAS CUP 2019»
Κατηγορία: Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών – Γυναικών 13 ετών και άνω / Σπάθη Ανδρών –
Γυναικών 13 ετών και άνω.
Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2019.
Τόπος: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου (Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 71003
Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 545232).
Οργάνωση: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ,
υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που είναι
εγγεγραμμένοι στην δύναμη της Ε.Ο.Ξ., ή αντιστοίχων Εθνικών Ομοσπονδιών γεννηθέντες
σύμφωνα με την ηλικιακή κατηγορία (κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων να
έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους), με ενημερωμένα «δελτία υγείας αθλητή»
αλλά και οι νέοι αθλητές χωρίς αθλητικά δελτία, αφού προσκομίσουν όμως ιατρική βεβαίωση
στη γραμματεία των αγώνων. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο τόπο
διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη των Αγώνων.
Δηλώσεις Συμμετοχής: Στον ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με email στο info@aothiseas.gr ή
στο pr@aothiseas.gr
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στις
15:00 μ.μ. (καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά την Τρίτη)
Πρόγραμμα Αγώνων: Κυριακή 24 Μαρτίου 2019
9:30π.μ. Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών
11:30 μ.μ. Ξίφος Μονομαχίας Γυναικών
13:30 μ.μ. Σπάθη Ανδρών
14.30 μ.μ. Σπάθη Γυναικών
(Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει μετά το πέρας των δηλώσεων. Για οποιαδήποτε
αλλαγή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή)
Υλικά: Ο Διοργανωτής θα παρέχει μόνο υλικά θέσης (πίστες - μηχανήματα).
και ο κάθε αθλητής/αθλήτρια είναι υποχρεωμένος/η να φέρει τα ατομικά του υλικά, όπως
αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς (υποχρεωτικό επιστήθιο 800 Ν).
Τέλος Συμμετοχής: Δέκα (10) ευρώ, που θα καταβάλλονται με την δήλωση του/της
αθλητή/τριας.
Διαιτησία: Διαιτητές δύναται να είναι εν ενεργεία αθλητές.
Κανόνες διεξαγωγής: Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ο.Ξ για την αγωνιστική περίοδο
2018-2019.
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Στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είναι ειδικά διαμορφωμένος, επιτρέπεται η πρόσβαση:
στους αθλητές, στους προπονητές, την διαιτησία και τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής των
αγώνων.
Ευθύνη: Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές/τριες συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους
ευθύνη και για τους/τις αθλητές/τριες με ευθύνη των γονέων τους. Σε περίπτωση απώλειας
υλικών ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Έπαθλα: Στις 1η - 2η - 3ες θέσεις απονέμονται Κύπελλο-Μετάλλιο-Δίπλωμα, στις 5η, 6η, 7η, 8η
απονέμονται Δίπλωμα.
Κυλικείο: Καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί κυλικείο.
Υγειονομικά Κάλυψη: Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη
από το ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως και ιατρός. Σε περίπτωση
απώλειας υλικών ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Είδη Ξιφασκίας: Καθ’ όλη την διάρκεια των Αγώνων θα λειτουργεί μαγαζί με είδη
ξιφασκίας και θα παρέχεται τεχνική κάλυψη.

Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων
-Αλέξανδρος Κοντογιάννης (Προπονητής): 6939460525
-Πασσαδάκης Μιχάλης (Προπονητής): 6940746976
-Μητροκώστας Νίκος (Πρόεδρος): 6974628032
-Λαυρενίδη Δήμητρα- (Γενικός Γραμματέας): 6979003744
- Αικατερίνη Λιμνιάτη (Έφορος): 6932505499
-Κανακαράκη Έλλη (Αντιπρόεδρος): 6972280594
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