
ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2002 & 2003)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 1    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΝΔΩΝ  19  ΔΩ 22 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα. Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω δειωζέληωλ ππγκάρωλ από ην ζωκαηείν καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή. Δπίζεο όηη νη παξαπάλω δειωζέληεο ππγκάρνη ζα 

παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα.

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

         ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /              ΑΡ.ΠΡΩΣ.:
ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 28/02/2020                                                                       

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 13/02/2019



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2002 & 2003)

ΑΡ.ΜΗΣΡ. 

ΔΟΠ
ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΗ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 2    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΝΔANIΓΩΝ  19  ΔΩ 22 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα. Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω δειωζέληωλ ππγκάρωλ από ην ζωκαηείν καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή. Δπίζεο όηη νη παξαπάλω δειωζέληεο ππγκάρνη ζα 

παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα.

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 28/02/2020                                                                       

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 13/02/2019
         ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /              ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(1998 έως 2001)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

No 3    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΝΓΡΩΝ UNDER 22,   19  ΔΩ 22  ΜΑΡΣΗΟΤ 2020

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα. Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω δειωζέληωλ ππγκάρωλ από ην ζωκαηείν καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή. Δπίζεο όηη νη παξαπάλω δειωζέληεο ππγκάρνη ζα 

παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα.

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 28/02/2020                                                                       

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 13/02/2019
          ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /              ΑΡ.ΠΡΩΣ.:

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(1998 έως 2001)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 4    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ UNDER 22,   19  ΔΩ  22 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα. Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω δειωζέληωλ ππγκάρωλ από ην ζωκαηείν καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή. Δπίζεο όηη νη παξαπάλω δειωζέληεο ππγκάρνη ζα 

παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα.

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 28/02/2020                                                                       

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 13/02/2019
           ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /              ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2004 & 2005)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 5    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΗΓΩΝ  7 ΔΩ 10 ΜΑΪΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ 

ιόγω Πξωηάζιεκα. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 17/04/2020                                                               

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 01/05/2020
           ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /                ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2006 & 2007)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 6 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ  7 ΔΩ 10 ΜΑΪΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ 

ιόγω Πξωηάζιεκα. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 17/04/2020                                                               

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 01/05/2020
            ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /               ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2004 & 2005)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΗ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 7    ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΟΡΑΗΓΩΝ  7 ΔΩ 10 ΜΑΪΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ 

ιόγω Πξωηάζιεκα. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 17/04/2020                                                               

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 01/05/2020
       ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /                 ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(2006 & 2007)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

No 8 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ  7 ΔΩ 10 ΜΑΪΟΤ 2020

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ 

ιόγω Πξωηάζιεκα. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 17/04/2020                                                               

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 01/05/2020
          ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /              ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(1980 έως 2001)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

No 9 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΩΝ (ELITE)  10 ΔΩ 13 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά θαη 

αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο ππγκάρνη ζα 

παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα. 

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

 ΓΖΛΩΖ έως 18/10/2020                                                     ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /               ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ        

(1980 έως 2001)
ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΗ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

No10 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ(ELITE) 10 ΔΩ 13 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2020

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο 

ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαρηα.  

Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ 

απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ 

πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγω Πξωηάζιεκα. 

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

ΑΡΥΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 20/11/2020                                                                  

ΣΔΛΗΚΖ ΓΖΛΩΖ έως 04/12/2020
              ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /             ΑΡ.ΠΡΩΣ.:



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ      ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /                     ΑΡ.ΠΡΩΣ.:

No 11 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΟ ΚΤΠΔΛΛΟ ΠΟΛΔΩΝ - ΠΡΑΒΑΣΕΖ    (όνομα διοργάνωσης…………….……………………………….……………….)

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ελ 

ιόγω Αγώλεο. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :



ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΗΟΤ :

Α/Α
ΚΑΣ. 

ΒΑΡΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ      ΑΡ.ΜΗΣΡ. ΔΟΠ

ΑΓΩΝΔ ΑΘΛΗΣΗ ΣΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΒΟΖΘO ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ:        /       /                           ΑΡ.ΠΡΩΣ.:

No 12  ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΤΓΜΑΥΩΝ ΣΗ ΠΤΓΜΑΥΗΚΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΓΗΑ ΑΚΑΓΖΜΗΔ (όλνκα δηνξγάλωζεο…………………….………………….)

Γλωξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ, βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε ελεκεξωζεί γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ελ ηζρύ θαλνληζκώλ ηεο ΑΙΒΑ θαη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ηελ νπνία εκείο θαη νη κε νηαλδήπνηε ηδηόηεηα ζπλδεόκελνη (ππγκάρνη, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θ.α.) ηνπ ζωκαηείνπ καο, απνδερόκαζηε ξεηά 

θαη αλεπηθύιαρηα.  Γειώλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηωλ ωο άλω  δειωζέληωλ  ππγκάρωλ από ην  ζωκαηείν  καο είλαη απνιύηωο αθξηβή θαη αιεζή.  Δπίζεο όηη νη   παξαπάλω  δειωζέληεο 

ππγκάρνη ζα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπωο, πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ, δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ, έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνβιεπόκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δελ πάζρνπλ από θαλέλα ινηκώδεο λόζεκα, είλαη ζε αξίζηε θπζηθή θαη ηερληθή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελ 

ιόγω ζπλαληήζεηο. 

               Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ                                                                              Ο ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

Βεβαηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθωλα κε ηνπο ελ ηζρύ ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΑΙΒΑ, νη δειωζέληεο ππγκάρνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλωζε νηνπδήπνηε άιινπ καρεηηθνύ 

αζιήκαηνο επαθήο. Σέινο βεβαηώλνπκε ηελ ζύλλνκε ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο δήιωζεο ζπκκεηνρήο.

ΠΡΟΟΥΖ
Σωμαηεία ηα οποία δεν θα ζσμπληρώζοσν πλήρως ηην παρούζα δήλωζη με ηα αναθερόμενα ζηοιτεία ηων αθληηών και δεν ηην καηαθέζοσν ενηός ηων προβλεπόμενων προθεζμιών, καθώς επίζης εάν δεν βεβαιώνεηαι από ηο 

λογιζηήριο ηης ΕΟΠ για περί μη οθειλής ηοσς και οθείλοσν, θα αποκλείονηαι σποτρεωηικά από ηοσς αγώνες 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ:                                              ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ  ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ :


