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Πξνο:
σκαηεία Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (κε κέξηκλα θαη επζύλε ησλ Σνπηθώλ Δ.Π.. λα
ελεκεξσζνύλ ηα σκαηεία ηνπο ηεο Γ΄ Δζληθήο).
Όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο Δ.Π.. - έδξεο ηνπο.
Κύξηε Πξόεδξε,
Με ην παξόλ έγγξαθν ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη γηα ηελ πνδνζθαηξηθή
πεξίνδν 2017 - 2018 ζα ηζρύεη ην άξζξν 4 παξ.6 ηνπ Κ.Α.Π. πκκεηνρή Οκάδσλ
ζηα Πξσηαζιήκαηα, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2017 θαη ην νπνίν
πξνβιέπεη όηη:
Σν παλειιήλην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο γίλεηαη
πάληνηε κε ηνλ πξνθαζνξηδόκελν εθάζηνηε ζηελ πξνθήξπμή ηνπ αξηζκό νκίισλ θαη
νκάδσλ. Ούησο:
ε πεξίπησζε πνπ κία πξσηαζιήηξηα Οκάδα Α΄ θαηεγνξίαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο
Δ.Π.. δηθαηνύκελε λα πξνβηβαζηεί δελ δειώζεη ζπκκεηνρή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν
ζην σο άλσ πξσηάζιεκα, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο
14/08/2017 και ώρα 15:00 ηόηε αληηθαζίζηαηαη από ηελ δεπηεξαζιήηξηα θαη αλ απηή
επίζεο δελ κπνξεί ή δελ δειώζεη ζπκκεηνρή, από ηελ ηξηηαζιήηξηα, κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία δειώζεσο θαη ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηηο αλαπιεξώηξηεο
νκάδεο ηελ 16/08/2017 και ώρα 15:00.
Αλ κέρξη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππάξμνπλ δηθαηνύρεο νκάδεο πνπ δελ
δειώζνπλ ζπκκεηνρή, δελ ζα αλαπιεξσζνύλ ζε θακία πεξίπησζε θαη ην
πξσηάζιεκα ησλ ζρεηηθώλ νκίισλ ζα δηεμαρζεί κε ιηγόηεξεο νκάδεο.
Παξαθαινύληαη νη Δ.Π. λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ
(δηθαηνύρσλ) ζσκαηείσλ ελσξίηεξα από ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
14/08/17, εάλ έρνπλ αληηιεθζεί όηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Πξσηαζιεηή ηνπο λα
δειώζεη ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο, ώζηε λα έρνπλ έηνηκα ηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηαρεία δηεπζέηεζε αλαπιήξσζεο ζηηο 16/08/17, εθόζνλ ηειηθά
πξνθύςεη ζέκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξσηαζιεηή ηνπο.
Κάζε Δ.Π.. εθόζνλ ηεο πξνθύςεη ζέκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξσηαζιεηή, ζα πξέπεη
απαξαηηήησο λα καο ελεκεξώζεη εγγξάθσο πνηα ζα είλαη ε Οκάδα πνπ δηθαηνύηαη
βάζεη ηεο Σειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη.
Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο 2017-2018 άξζξν 12, ηα ζσκαηεία
ππνρξενύληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 γηα ηνπο
επίζεκνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ηελ κπάια πνπ νξίδεη ε δηνξγαλώηξηα ΔΠΟ,

ηελ «NIKE ΜΑGIA». Σα ζσκαηεία ζα πξνκεζεπηνύλ ηηο κπάιεο κε κέξηκλα ηνπο από
ηελ εηαηξεία «κε ηελ επσλπκία ΠΟΡΣ ΓΟΤΟΡΛΝΣ ΜΠΗΕΝΔ ΔΠΔ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΤΠΔΤΘΖΝΟ : ΖΛΗΑ ΑΡΜΟΓΩΡΟ θηλ. 6940435435 /
ηει. 210 4828007-210 3231741, κε ηελ εθπησηηθή ηηκή αγνξάο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί
κεηαμύ ηεο ΔΠΟ θαη ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο.
Σέινο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη, νη παξαγγειίεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ
εηζηηεξίσλ γηα ηνλ θάζε εληόο έδξαο αγώλα ζαο, ζα γίλνληαη απεπζείαο από ηα
σκαηεία ζηνλ ηππνγξάθν Κν Καηζακάθε Απόζηνιν, ηει.: 23960.22896 / θηλ.: 6944.
333236 θαη FAX: 23960 – 23423.
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Πξνκεζεηώλ.
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