
 

Αξιότιμοι Κύριοι 

Μετά την αποδοχή της διακήρυξης και του πειθαρχικού  που δίνει την δυνατότητα 

στην ομάδα σας να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο του West Attica 

Basket Leauge για την σεζόν 2020-2021 θα πρέπει ως αρχηγός της ομάδας να μας 

αποστείλετε το συνολικό ρόστερ και  τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους 

αθλητές τα όποια είναι τα εξής  

Για τους παίκτες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα απαιτούνται 
τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων αθλητή (10-20 αντίγραφα ανά ομάδα) 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις αθλητή(1 αντίγραφο για κάθε δήλωση)ενυπόγραφες 

3.  Κάρτα υγείας αθλητή  με φωτογραφία ενυπόγραφη και σφραγισμένη από 
γιατρό καρδιολόγο και μόνο 

4. Φόρμα ιατρικής βεβαίωσης 

5. Δελτίο καταγραφής αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική 
δραστηριότηταV3(αυτό το δελτίο χρειάζεται να το έχει ο κάθε αθλητής μαζί του , 
για την είσοδο του στο γήπεδο) 

6. Φωτοτυπία αστυνομικό δελτίου ταυτότητας 2 όψεων (1 αντίγραφο για κάθε 
αθλητή) 

7. 1 φωτογραφία διαβατηρίου κάθε αθλητή για το δελτίο 

8. Ποσό εγγραφής αθλητή 10 ευρώ 

Για τους παίκτες που συμμετείχαν στην προηγούμενη σεζόν (2019-2020) 
απαιτούνται μόνο τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Κάρτα υγείας αθλητή με φωτογραφία ενυπόγραφη και σφραγισμένη από 
γιατρό καρδιολόγο και μόνο 

2. Φόρμα ιατρικής βεβαίωσης 
3. Δελτίο καταγραφής αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική 

δραστηριότηταV3(αυτό το δελτίο χρειάζεται να το έχει ο κάθε αθλητής μαζί 
του , για την είσοδο του στο γήπεδο) 

4. Υπεύθυνες δηλώσεις αθλητή(1 αντίγραφο για κάθε δήλωση)ενυπόγραφες 



5. Ποσό ανανέωσης δελτίου 10 ευρώ. 

* σε περίπτωση μεταβολής προσωπικών στοιχείων προσκόμιση φωτοτυπίας νέου 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 2 όψεων (1 αντίγραφο για κάθε αθλητή) 

 

Σημείωσεις  

1. Όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και μόνο στο email 
info@sportingevents.gr 

2. Οι καταθέσεις των δικαιολογητικών προς την διοργάνωση θα γίνεται 
αποκλειστικά από τους αρχηγούς των ομάδων  και όχι μεμονωμένα από 
τον κάθε αθλητή 

3. Για την προσκόμιση του χρηματικού  συνολικού πόσου των 
συμμετεχόντων(10ευρω ανά άτομο) θα υπάρξει επικοινωνία με την 
διοργάνωση με email ή τηλεφωνικά  

4. Για αθλητή που την προηγούμενη σεζόν συμμετείχε σε άλλη ομάδα πρέπει 
ο αρχηγός να μας ενημερώσει αναγράφοντας το στο συνολικό ράστερ 
διπλά στο όνομα του σε ποια ομάδα ήταν ώστε να αναβρεθεί το δελτίο 
του και να αντικατασταθεί 

5. Η καταληκτική ημερομηνία όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
ορίζεται η 05/10/2020  ημέρα Δευτέρα 

6. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και την λήξη της προθεσμίας 
καμία αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας δεν επιτρέπεται. 

7. Μετά τα νέα δεδομένα  με την ύπαρξη της πανδημίας(covid-19)γύρω μας 
και λαμβάνοντας τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, μόλις υπάρξει 
ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς θα σας ενημερώσουμε  για τα 
επιπρόσθετα δικαιολογητικά υγείας που ίσως χρειαστεί ο κάθε αθλητής  
για να μπορέσει να συμμετάσχει με απολυτή ασφάλεια. 

Ακολουθούν συννημένα τα έγγραφα συμμετοχής 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

τηλ. 2105541444 6980475776 καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00 
και στο    e-mail info@sportingevents.gr 

Με εκτίμηση 

Η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος 

 

 

 


