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 ΕΑΡΙΝΟ Τουρνουά 5χ5  

 

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
 

Προς τους αρχηγούς  

των ομάδων 

 

Αγαπητοί φίλοι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας στείλουμε την ειδική προκήρυξη του 2
ου

  ΕΑΡΙΝΟΥ 

Τουρνουά 5χ5 Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 

Ειδική Προκήρυξη 
 

Δεδομένα: 

 

Αθλητικό κέντρο:  PLANET KOSMOS 

Συμμετοχή - στόχος:  8 ομάδες (έως 14 αθλητές έκαστη) που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Εαρινού 

πρωταθλητή. Μετά την κανονική αγωνιστική περίοδο δύο ομίλων θα διεξαχθούν 

αγώνες final four. 

Αγωνιστικές: Έξι για κάθε ομάδα. 

Τρόπος διεξαγωγής: Α ΦΑΣΗ(αγωνίζονται ένας εναντίον όλων). Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους 

των τεσσάρων.  

Β ΦΑΣΗ (αγωνίζονται νοκ-ουτ). Οι ομάδες των ομίλων διασταυρώνονται χιαστί    
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, 2
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-3
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-2
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, 4
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-1
ος β ομίλου

).  

Γ ΦΑΣΗ. Οι νικήτριες συνεχίζουν για τις θέσεις 1-4 (μικρός-μεγάλος τελικός), ενώ οι 

ηττημένοι σε ανάλογους αγώνες για τις θέσεις 5-8. 

 

Προγραμματισμός 

• Έναρξη τουρνουά: Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 

• Λήξη τουρνουά: Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 

• Διάρκεια: 2 μήνες     

• Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη (19:00 , 22:00),Τρίτη αναβολές     

 

Παροχές : 

 Έπαθλα και μετάλλια στις 3 πρώτες ομάδες  

 Κύπελλο στη νικήτρια ομάδα του Εαρινού τουρνουά 

 Κύπελλο στον πρώτο σκόρερ του τουρνουά 

 Αναμνηστικό πανό στη νικήτρια του τουρνουά 

 Σε όλες τις ομάδες έκπτωση 30% για αγορά αθλητικού υλικού Admiral ή Kappa  
 Έκδοση  δελτίων στους συμμετέχοντες αθλητές (υποχρεωτικά) για έλεγχο ταυτοπροσωπίας 
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 Κάλυψη των αγώνων από έμπειρους διαιτητές  

 Παροχή πρώτων βοηθειών στα γήπεδα σε όλες τις αγωνιστικές 

 

Προβολή:   

 

Πανό 

 Πανό του τουρνουά στα γήπεδα με αναφορά στις συμμετέχουσες ομάδες. 

 

Υπηρεσίες :  

•     Το εβδομαδιαίο Newsletter (εφημερίδα της διοργάνωσης) με φωτογραφίες και τα νέα του 

τουρνουά στην ιστοσελίδα της SportOption (www.sportoption.gr) και στις συμμετέχουσες ομάδες 

•     Δυνατότητα βιντεοσκόπησης αγώνων κατά παραγγελία από τις ομάδες 

•     Δυνατότητα φωτογράφησης αγώνων κατά παραγγελία από τις ομάδες 

•     Project manager κατά τη διάρκεια των αγώνων για ομαλή διεξαγωγή 

 

Κόστος: 

 

  Το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα ορίζεται στο ποσό  των 650€ (πλέον φορολογικών 

επιβαρύνσεων). 

  

 

 

 

 Για την προεγγραφή σας, υπογράψτε και στείλτε με φαξ ή με e- mail την παρούσα προκήρυξη 

   

           H διοργανώτρια                                                                 Η συμμετέχουσα                  

              SportOption                ……………………… 

 

 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα της εταιρείας)                         (Υπογραφή & Σφραγίδα της εταιρείας) 

 

         ………………………     ……………………… 

 
 

http://www.sportoption.gr/

