Συμμετοχή αθλητών/τριών σε Εθνικά
Πρωταθλήματα (update 11/1/18)
Σύκθσλα κε ην λέν Αγωληζηηθό τεδηαζκό, νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζα από
ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Οκνζπνλδίαο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ κόλν όζνη έρνπλ ελεργοποηήζεη ηο Μεηρώο ηνπο κε ηελ θαηαβοιή ηοσ
ζτεηηθού παράβοιοσ θαη ηελ θαηάζεζε Ιαηρηθής βεβαίωζες, ποσ πρέπεη λα έτεη εθδοζεί κέζα ζην
2018 (όπσο πξνβιέπεη ε πξόζθαηε λνκνζεζία).
Η δηαδηθαζία είλαη απιή:
Α) Ο αζιεηήο θαηαζέηεη ζην ιογαρηαζκό ηες ΔΦΟΑ ζηελ
Δζληθή Σράπεδα,

IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508

ν

1) αλ ην 1 ηνπ ηνπξλνπά είλαη κέζα ζην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2018, ην πνζό ησλ 35€
2) αλ ην 1ν ηνπ ηνπξλνπά είλαη κέζα ζην δεύηεξν ηεηξάκελν ηνπ 2018, ην πνζό ησλ 25€
3) αλ ην 1ν ηνπ ηνπξλνπά είλαη κέζα ζην ηξίην ηεηξάκελν ηνπ 2018, ην πνζό ησλ 15€
αλαγξάθνληαο ζηελ αηηηνινγία «Αλαλέσζε Γειηίνπ», Αξηζκό Μεηξώνπ θαη Ολνκαηεπώλπκν (π.ρ. ΑΓ 12345
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Υ).
Αζιεηέο νη νπνίνη έρνπλ πξνβεί ζε έθδνζε λένπ δειηίνπ κεηά ηελ 1/12/2017 θαη έρνπλ αξηζκό κεηξώνπ
κεγαιύηεξν από ην 41635, ή πξνβαίλνπλ ζε έθδνζε δειηίνπ εληόο ηνπ 2018, θαηαζέηνπλ, γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ Μεηξώνπ ηνπο, κόλν ην πνζό ησλ 25 (αληί 35), 15 αληί (25) θαη 5 (αληί 15) αθνύ έρνπλ
πιεξώζεη ήδε 12 επξώ γηα έθδνζε λένπ δειηίνπ.
Β) Σηέιλεη ζην mail ηεο ΔΦΟΑ deltia@efoa.gr αληίγξαθν ηεο θαηάζεζεο θαη ηελ Ιαηξηθή Βεβαίσζε,
έγρξσκα ζθαλαξηζκέλα.
Αθνινύζσο, ε Οκνζπνλδία ελεργοποηεί ηο Μεηρώο θαη ν αζιεηήο κε ηνλ θσδηθό ηνπ βιέπεη ζηελ
εθαξκνγή, ην ζρεηηθό εηθνλίδην «ΔΝΔΡΓΟ» κε κπιε ρξώκα. Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζπκκεηέρεη ζε
όινπο ηνπο αγώλεο, τωρίς λα τρεηάδεηαη λα θέρεη καδί ηνπ Ιαηρηθή βεβαίωζε θαη ην Αποδεηθηηθό
πιερωκής γηα ηο Γειηίο Αζιεηή, ζηα δε πξσηαζιήκαηα πιεξώλεη κόλν ην πνζό ηνπ sign in.

Η πιεξσκή θαη απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη θαη από ηα Σσκαηεία, κε νκαδηθή πιεξσκή θαη
απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο, καδί κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηώλ θαη όιεο ηηο ηαηξηθέο
βεβαηώζεηο.
Τπρόλ πξσηαζιήκαηα Δ3 πνπ είλαη ζε εμέιημε ή έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί, ζα δηεμαρζνύλ κε ην παιηό ζύζηεκα
θαη νη Δλώζεηο ππνρξενύληαη λα ζηείινπλ άκεζα ζηελ ΔΦΟΑ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηνρώλ, κε ηο
ζύλοιο ηωλ θαηαζέζεωλ θαη όιες ηης Ιαηρηθές Βεβαηώζεης (κε έθδοζε ζηο 2018) ζην mail ηεο
ΔΦΟΑ deltia@efoa.gr έγρξσκα ζθαλαξηζκέλα ή ηαρπδξνκηθά κε courier, ώζηε λα αθνινπζήζεη ε
ελεξγνπνίεζε ησλ Μεηξώσλ.

H κε έγθαηρε θαη οιοθιερωκέλε αποζηοιή, επηθέρεη ποηλή αθύρωζες ηοσ Πρωηαζιήκαηος.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα κπνξνύλ λα γίλνληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία δήισζεο
(όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε) από ηνπο αζιεηέο ή ην Σσκαηείν, κε ην Σσκαηείν λα έρεη ην δηθαίσκα
απόξξηςεο θάπνηαο δήισζεο, αλ ν αζιεηήο έρεη ηηκσξεζεί θαη ε ζρεηηθή απόθαζε έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ
Οκνζπνλδία.
Η Οκνζπνλδία έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ζύζηεκα κε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε όιεο νη δειώζεηο λα είλαη
εγθεθξηκέλεο. Η ξύζκηζε απηή κπνξεί λα αιιάμεη από ηα Σσκαηεία.

