
 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

  
Σύµφωνα µε το καλεντάρι της Ε.Ο.Χ.A. που έχει ανακοινωθεί για το άθληµα       
επιθυµούµε να αναλάβουµε τη διοργάνωση του αγώνα µε ονοµασία       
  που έχει προγραµµατιστεί να γίνει στις           
Η διεξαγωγή του αγώνα θα πραγµατοποιηθεί στο Χιονοδροµικό Κέντρο        
Συµφωνούµε ότι όλα τα παρακάτω που δηλώνουµε (στελέχη, εξοπλισµός κλπ ), τα οποία είναι 
απαραίτητα, θα τα εξασφαλίσουµε για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
 ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΑ                                                                                                                    NΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                                                               ΝΑΙ   ΟΧΙ  

  
ΠΙΣΤΑ                                                                                                                                            ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:

1 Θα έχουµε 10/12*(5) κριτές 

2 Θα έχουµε 1 άτοµο µε χρονόµετρα χειρός

3 Θα έχουµε 2 άτοµο γραµµατεία για τις συσκέψεις

4 Θα έχουµε 2 άτοµα γραµµατεία για αγώνα

5 Θα έχουµε 5 (2) άτοµα συνεργείο την παραµονή του αγώνα

6 Θα έχουµε 5 (2) άτοµα συνεργείο για όλη τη διάρκεια του αγώνα

7 Θα έχουµε 5 (2) άτοµα συνεργείο για το τέλος του αγώνα

1 Υπάρχει σπιτάκι τερµατισµού για τα χρονόµετρα ;      

2 Υπάρχει αντίσκηνο για την εκκίνηση ;

3 Υπάρχουν καλώδια χρονοµέτρησης για όλο το µήκος της πίστας ;

4 Υπάρχουν εργαλεία για την πίστα (φτυάρια κλπ) ;

5 Υπάρχει παροχή ρεύµατος στον τερµατισµό για τα χρονόµετρα ; 

1 Η πίστα που θα γίνει ο αγώνας είναι πιστοποιηµένη ;

2 Η διοίκηση του Χιον.Κέντρου έχει συµφωνήσει  για τη διοργάνωση του αγώνα; 

3 Έχουµε καλή συνεργασία µε το Χ.Κ ;

4 Θα υπάρχει διαθέσιµο ρατράκ στη διάρκεια του αγώνα ;

5 Θα υπάρχει διαθέσιµο σνόουµοµπιλ στη διάρκεια του αγώνα ;

6 Έχουµε εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού;

7 Θα υπάρχει ασθενοφόρο κοντά στην πίστα ;

8 Θα υπάρχει πιστέρ µε φορείο στην εκκίνηση του αγώνα ;



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ                                                                                                                                  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

•    Συµπληρώνουµε µε Χ  
• * Ο πρώτος αριθµός αφορά αγώνες Παίδων, Κορασίδων και ο δεύτερος αγώνες Α.Γ.Ε.Ν. 
•    Ο αριθµός σε παρένθεση ( ) αφορά αγώνες Δ.Α.  

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο/Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1 Έχουµε µεριµνήσει ώστε µια εβδοµάδα πριν από τον αγώνα να υπάρχουν διαθέσιµα 
κρεβάτια για όλους (αθλητές-συνοδούς-στελέχη) σε Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Καταφύγια

2 Έχουµε µεριµνήσει ώστε οι τιµές ανα άτοµο να µην είναι πάνω από 25€ για διαµονή σε 
δίκλινο δωµάτιο, 20€ σε τρίκλινο, και 15€ σε καταφύγιο


