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Αγαπητοί Συνεργάτες & Αθλητές, 

Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία για την σημαντικότερη διοργάνωση εργασιακού αθλητισμού στην χώρα 

μας, τους Εθνικούς Εταιρικούς Αγώνες 2012. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα που 

αφορούν στην διοργάνωση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ: 

Παρασκευή 12/10/2012 

 12:30-15:30 Registration 

 15:30-16:00 Τεχνική σύσκεψη αρχηγών ανά άθλημα  

 16:15-18:00 Αγώνες 

 18:30 Τελετή Έναρξης 

 19:30 -22:30 Αγώνες 
 

Σάββατο 13/10/2012 

 09:15-14:30 Αγώνες 

 14:30-16:30 Happenings  

 16:30-22:30 Αγώνες 
 

Κυριακή 14/10/2012 

 09:15-14:00 Αγώνες 

 14:30-15:00  Αγώνας Δρόμου   

 15:30 Τελετή Λήξης- Απονομές 

 

Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν προκριματικοί αγώνες όλων των αθλημάτων. 

Το αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την λήξη των εγγραφών.  

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: 1η Οκτωβρίου 2012. 
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Διευκρινήσεις: 

- Οι αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πρέπει να αγωνίζονται με αριθμημένο kit. 
 

- Όλοι οι αθλητές της ομάδας πρέπει να έχουν δηλωθεί στην ονομαστική λίστα. Δυνατότητα αντικατάστασης ή 
προσθήκης αθλητή στην ομάδα επιτρέπεται μέχρι 2 μέρες πριν την έναρξη του Τουρνουά και με τη σύμφωνη 
γνώμη των διοργανωτών. 

 

Μπάσκετ 

- Λόγω μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού συμμετοχών, το άθλημα καλαθοσφαίρισης γυναικών δεν θα 
πραγματοποιηθεί. 

 

Bowling 

- Οι παίκτες του bowling θα λάβουν μέρος και στο ατομικό και στο διπλό και στο ομαδικό αγώνισμα. Σε 
περίπτωση μη συμμετοχής σε κάποιο από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι 1/10 για την 
διαμόρφωση του σχετικού προγράμματος. 

- Οι αθλήτες του bowling μπορούν να φέρουν δική τους μπάλα, εφόσον επιθυμούν (όχι υποχρεωτικά). 
- Οι αγώνες bowling θα διεξαχθούν στο Planet Bowling (Λ. Συγγρού 111, Ν. Κόσμος). 

 

Τέννις - Squash 

- Κάθε αθλητής αγωνίζεται με δική του ρακέτα.  
- Οι μπάλες και τα μπαλάκια παρέχονται από την διοργάνωση.  
- Οι αγώνες τέννις θα διεξαχθούν στα Δημοτικά Γήπεδα Τέννις Παλαιού Φαλήρου. 

 
 

Αγώνας Δρόμου 

- Η συμμετοχή στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. είναι δωρεάν για τους αθλητές που συμμετέχουν ήδη σε άλλα 
αθλήματα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Αγώνα 
Δρόμου, μέχρι 1/10. 

- Ο αγώνας δρόμου θα διεξαχθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ. ο οποίος είναι επιστρωμένος με άσφαλτο. 
- Ο αγώνας δρόμου 700 μέτρων για τα παιδιά των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής 

δήλωσης συμμετοχής στο registration center του Σ.Ε.Φ. 
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REGISTRATION: 

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, ώρα 12.30, Σ.Ε.Φ, Registration Center.  

Για την καταγραφή και παραλαβή των διαπιστεύσεων, καλείται να παρουσιαστεί ο ίδιος ο αθλητής (για τα ατομικά 

αθλήματα) και ο εκπρόσωπος/ αρχηγός της ομάδας (για τα ομαδικά αγωνίσματα). Κατά την προσέλευση στο 

registration center, κάθε αθλητής θα πρέπει να φέρει μαζί του: 

- την ονομαστική δήλωση-φόρμα συμμετοχής του αθλήματος,  
- έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας (δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα, διαβατήριο), 
- φωτοτυπία κατάθεσης/απόδειξη. 

 
Ο αρχηγός/εκπρόσωπος κάθε ομάδας προσέρχεται με τα σχετικά έγγραφα όλων των μελών της ομάδας. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: 

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18.30, σε κλειστή αίθουσα του Σ.Ε.Φ.  

Κατά την τελετή, οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι (όχι απαραίτητα με στολή). Ο αρχηγός της 

αποστολής θα πρέπει να έχει μαζί του ένα λάβαρο ή σημαία που να εκπροσωπεί την εταιρία.  

Στην εκδήλωση, εκτός από το επίσημο καλωσόρισμα σε αθλητές, εταιρίες και χορηγούς, θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους 

να γνωρίσουν τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης & Υγείας και την Ευρωπαική Ομοσπονδία Εταιρικού 

Αθλητισμού (EFCS). Η προγραμματισμένη διάρκεια της εκδήλωσης είναι 45’.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: 

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, ώρα 15.30, Σ.Ε.Φ.  

Στις τεχνικές συσκέψεις ανά άθλημα είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των αθλητών (στα ατομικά αθλήματα) και 

των αρχηγών (στα ομαδικά αθλήματα).  

Κατά την διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τους κανόνες και το σύστημα διεξαγωγής 

κάθε αθλήματος. Επίσης, θα απαντηθούν πιθανές απορίες που έχουν σχέση με το αγωνιστικό μέρος κάθε αθλήματος. 
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HAPPENINGS: 

Το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ 14.30 – 16.30, θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Σ.Ε.Φ., παράλληλες 

δράσεις οι οποίες σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και να δώσουν στους 

συμμετέχοντες από όλες τις εταιρίες και τις ομάδες, την ευκαιρία γνωριμίας, διασύνδεσης και ανταλλαγής ιδεών.  

Πρόκειται για δράσεις που είναι ομαδικές (μέλη από την ίδια εταιρία ακόμα και από διαφορετικά αθλήματα ή μέλη 

από διαφορετικές εταιρίες συμμετέχουν σε αυτές). Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

 Διελκυστίνδα  

 Darts 

 Funny Relays 

 Fun Games  

 Team Building Games  
 

Οι δραστηριότητες απευθύνονται στους συμμετέχοντες αθλητές και τις οικογένειες τους, μικρούς και μεγάλους, 

κατόπιν δήλωσης συμμετοχής στο registration center. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των Αγώνων, στις 13 και 14 Οκτωβρίου, διοργανώνεται 

παράλληλα το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Radical Fitness- 1st ATHENS FITNESS CONVENTION 2012. Πρόκειται για το 

πρώτο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα του Fitness  που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, από την 

GR.A.F.T.S, τον κορυφαίο οργανισμό εξειδίκευσης με πεδίο δράσης την Μαζική Άθληση και ειδικότερα το Fitness. Η 

συγκεκριμένη διοργάνωση θα παρέχει στους συμμετέχοντες των Αγώνων τη δυνατότητα παρακολούθησης δράσεων 

του συνέδριου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ: 

Η τελετή λήξης θα πραγματοποηθει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου, ώρα 15.30 σε κλειστή αίθουσα του Σ.Ε.Φ.  

Η εκδήλωση λήξης των Αγώνων θα περιλαμβάνει απονομές μεταλλίων στους νικήτες κάθε αθλήματος, καθώς και 

ειδικές απονομές – αναμνητικά αγώνων σε εκπροσώπους εταιριών, έπαθλο «Ευ Αγωνίζεσθαι», MVP Αγώνων. 

Καλή Επιτυχία! 


