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Θέµα: Βραβεύσεις Κορυφαίων Αθλητών Δήµου Βόλου
Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε έως τις 20-01-2017 τις ατοµικές και οµαδικές
επιτυχίες του συλλόγους σας(όνοµα αθλητή/οµάδας, άθληµα , διάκριση).
Α) Διακριθέντες το 2016 αθλητές-τριες, αθλητικών συλλόγων µε έδρα το Δήµο Βόλου, που
συµµετείχαν σε Ολυµπιακά αγωνίσµατα:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Συµµετοχή σε Ολυµπιακούς αγώνες
Συµµετοχή σε Παγκόσµια πρωταθλήµατα
Έως 8η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ή επίδοση-ισοφάριση ευρωπαϊκού ρεκόρ
Έως 3η νίκη σε Βαλκανικά πρωταθλήµατα
Έως 1η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήµατα ή επίδοση-ισοφάριση πανελληνίου ρεκόρ
Έως 1η νίκη σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες
Αθλητές ΑµεΑ µέχρι 3η νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήµατα

Β) Αθλητές συλλόγων µε έδρα το Δήµο Βόλου, που σηµείωσαν µόνο διεθνείς επιτυχίες σε
µη ολυµπιακά αθλήµατα όπως παραπάνω.
Για τις επιτυχίες καθώς επίσης και για την συµµετοχή σε παγκόσµιο πρωτάθληµα των
αθλητών, απαιτούνται βεβαιώσεις των αθλητικών συλλόγων και βεβαιώσεις από τις αρµόδιες
Εθνικές Οµοσπονδίες εποπτευόµενες από τη ΓΓΑ.
Δεν βραβεύονται άλλες διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες, πανελλαδικοί αγώνες όπως κύπελλα,
συναντήσεις, τουρνουά,
κ.α., καθώς και επιτυχίες σε αγώνες παλαιµάχων, βετεράνων,
διαχρονικών αθλητών κ.λ.π.
Γ) Άνοδος ερασιτεχνικών οµάδων, µε έδρα το Δήµο Βόλου, σε Εθνικές Κατηγορίες
Ολυµπιακών οµαδικών αθληµάτων την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, µετά από αγωνιστική
δράση και όχι από ανακατάταξη κατηγοριών.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Φεβρουαρίου, για την ακριβή ηµεροµηνία θα
ενηµερωθείτε έγκαιρα, παρακαλούµε όπως µας δηλώσετε και τηλέφωνο επικοινωνίας των
υπευθύνων του συλλόγου σας.
Τρόπος αποστολής, στo e-mail: athlitismos@doepap.gr
Όσον αφορά στην αποστολή οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video κλπ) το οποίο θα
υποστηρίξει την προβολή των επιτυχιών του συλλόγου σας και την εκδήλωση γενικότερα,
παρακαλούµε να κάνετε χρήση του e-mail: dokimon123@gmail.com
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