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3ο Τουρνουά 5χ5 Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
 

Προς τους αρχηγούς  
των ομάδων 
 
Αγαπητοί φίλοι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας στείλουμε την ειδική προκήρυξη του 3ου  Τουρνουά 
5χ5 Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος που περιλαμβάνει τα εξής: 
 

 
Ειδική Προκήρυξη 

 
Δεδομένα: 
 
Αθλητικό κέντρο:  Planet Cosmos (KΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 399 - ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ: 210 6138301-2) 
 
Ομάδες - στόχος:   12 ομάδες (έως 14 άτομα) που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Μετά την 

κανονική αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθούν αγώνες play off. 
Αγωνιστικές: 22 ανά όμιλο συν 8 αγώνες play off μεταξύ των 8 πρώτων ομάδων. 
 
Προγραμματισμός 

• Έναρξη τουρνουά: 14 Σεπτεμβρίου 2010 

• Λήξη τουρνουά: 22 Μαΐου 2011 

• Διάρκεια: 8 μήνες     

• Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Τρίτη - Πέμπτη  20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30     
 
Παροχές : 

 Δωρεάν συμμετοχή 10 ατόμων στην νικήτρια ομάδα Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων στο 
Πανελλήνιο τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων πέντε παικτών “Beach Soccer League” στην 

Κέρκυρα τον Ιούνιο του 2011. 

 Έκπτωση 30% για αγορά αθλητικού υλικού Adidas στην 2η νικήτρια ομάδα  

 Εισιτήρια για αγώνα Superleague ομάδας του κέντρου στην 3η νικήτρια ομάδα 
 Έπαθλα και μετάλλια στις 3 πρώτες ομάδες του τουρνουά 
 Ποδοσφαιρική μπάλα σε όλες τις ομάδες του τουρνουά 
 Αναμνηστικό T-Shirt της διοργάνωσης σε όλους τους παίκτες των ομάδων. 
 Κύπελλο στον πρώτο σκόρερ του τουρνουά 
 Στα play off συμμετέχουν οι 8 πρώτες ομάδες 
 Έκδοση πλαστικοποιημένων δελτίων στους συμμετέχοντες αθλητές (υποχρεωτικά) για έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας 



 
 

 

 
Διοργάνωση:  
Εθνικής Άμυνας 61, 15669 Παπάγος. 210 65.10.783 info@sportoption.gr,  www.sportoption.gr 

2

 
 
 

 Κάλυψη των αγώνων από έμπειρους διαιτητές  
 Σεμινάριο κανονισμών από έμπειρο διαιτητή στο πλαίσιο της συνάντησης για την κλήρωση του 

τουρνουά. 
 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 

•     Λεύκωμα για όλες τις ομάδες στο τέλος του τουρνουά σε ειδική αναμνηστική έκδοση  

•     Δυνατότητα βιντεοσκόπησης αγώνων κατά παραγγελία από τις ομάδες 

•     Δυνατότητα φωτογράφησης αγώνων κατά παραγγελία από τις ομάδες 
 

Κόστος: 
 

  Το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα ορίζεται στο ποσό 2.000 € (πλέον φορολογικών επιβαρύνσεων). 
  
 Για την προεγγραφή σας, υπογράψτε και στείλτε με φαξ την παρούσα προκήρυξη 

   
           H διοργανώτρια                                                                 Η συμμετέχουσα                  
              SportOption                ……………………… 
 
 

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

         ………………………     ……………………… 


