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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 /2019
ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΩΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ε ΑΓΩΝΕ ΜΑΖΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
(Δεξιοτεχνίεσ, Trial 4x4, Enduro, Regularity για τουσ οποίουσ εκδίδεται Δελτίο Σφπου Δ)
Οι Δθλϊςεισ υμμετοχισ ςε Αγϊνεσ μαηικοφ ακλθτιςμοφ (Δεξιοτεχνίεσ, Trial 4x4, Enduro, Regularity) για τουσ
οποίουσ εκδίδεται Δελτίο Ακλθτι Σφπου Δ λιγει μία (1) ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ του αγϊνα. Η
τελικι κατάςταςθ ςυμμετοχϊν υποβάλλεται από το ςωματείο που διοργανϊνει τον αγϊνα ςφμφωνα με τα βιματα
1 - 9.
Για την ζκδοςη Δελτίου Σφπου ‘’Δ’’ για τουσ αθλητζσ, που δηλώνουν ςυμμετοχή το πρωί πριν την ζναρξη του
αγώνα, το ωματείο που διοργανώνει θα πρζπει να ακολουθεί την παρακάτω διαδικαςία
Α. ΠΡΙΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ
1. Συπϊνουν τθν κατάςταςθ των ακλθτϊν που διλωςαν ςυμμετοχι ςτον αγϊνα μζςω του ΔΔΑ. (Εγκφκλιοσ 6,
παράγραφοσ 8, βιμα 8.5)
2. Καλοφν το ςφνολο των ακλθτϊν που κα λάβουν μζροσ ςτον αγϊνα να ςυμπλθρϊςουν τθν ζντυπθ διλωςθ
ςυμμετοχισ, που εκτυπϊνουν από το ΔΑΑ. (Εγκφκλιοσ 6, παράγραφοσ 8, βιμα 8.3)
3. τθν κατάςταςθ των ακλθτϊν που διλωςαν ςυμμετοχι μζςω ΔΔΑ, (Εγκφκλιοσ 6, παράγραφοσ 8, βιμα 8.5)
που ζχει τθ μορφι του Ειδικοφ Εντφπου Καταχϊρθςθσ υμμετοχϊν (ΕΕΚ) για αγϊνεσ με δελτίο ακλθτι τφπου
Δ, καταχωροφνται χειρόγραφα και οι ακλθτζσ που δθλϊνουν ςυμμετοχι το πρωί πριν τον αγϊνα. Σα ελάχιςτα
αναγκαία ςτοιχεία που πρζπει να καταχωροφνται ςτο ΕΕΚ είναι:
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Προτείνεται για πρακτικοφσ λόγουσ το ΕΕΚ να το ζχετε ςε μζγεκοσ Α3 τυπωμζνο ςε χαρτόνι.
4. Μετά τθ λιξθ των ςυμμετοχϊν τθν παραπάνω χειρόγραφθ κατάςταςθ (ΕΕΚ) τθν υπογράφει ο ΑΛΤΣΑΡΧΗ &
ο/θ ΓΙΑΣΡΟ του αγϊνα.
5. Σθ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ κατάςταςθ (ΕΕΚ), 30 λεπτά πριν αρχίςει ο αγϊνασ τθ φωτογραφίηετε
και τθ ςτζλνετε ςτο deltia@omae-epa.gr για να αςφαλιςτεί ο αγϊνασ ζναντι τρίτων και οι ακλθτζσ που
διλωςαν ςυμμετοχι το πρωί πριν τον αγϊνα.
Β. ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ
6. Σα ςτοιχεία που καταγράψατε χειρόγραφα ςτθν κατάςταςθ (ΕΕΚ), τα καταχωρείτε ςτθ ςυνζχεια του φφλλου
Excel που κατεβάςατε από ΔΔΑ (Εγκφκλιοσ 6, παράγραφοσ 8, βιμα 8.5). Σο αρχείο αυτό κα πρζπει το
αργότερο τθν επομζνθ του αγϊνα να καταχωρθκεί ςτο ΔΔΑ με τθν παρακάτω διαδικαςία:
- Μπαίνετε ςτο ΔΔΑ με τουσ κωδικοφσ του ςωματείου ςασ.
- τθν επάνω δεξιά γωνία υπάρχει το πλικτρο «Αγϊνεσ». Σο επιλζγετε και ςασ εμφανίηεται θ λίςτα των
αγϊνων που για το 2017 ζχει αναλάβει να πραγματοποιιςει το ςωματείο ςασ.
- Επιλζγετε τον αγϊνα για τον οποίο κζλετε να καταχωριςετε τισ ςυμμετοχζσ ςασ. Ανοίγει θ καρτζλα του
αγϊνα και από τθν επάνω δεξιά γωνία επιλζγετε το πλικτρο «Καταχϊρθςθ υμμετοχϊν».
- το παράκυρο που ανοίγει κα πρζπει να επιβεβαιϊςετε τθ μορφι του αγϊνα για τον οποίο κα
καταχωριςετε τισ ςυμμετοχζσ. Δίνοντασ «ΟΚ» ςτο παράκυρο αυτό κα πρζπει να δθλϊςετε το αρχείο ςτο
οποίο βρίςκονται οι ςυμμετοχζσ. ΠΡΟΟΧΗ το αρχείο που κα ςτείλετε ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει
κατάλθξθ «.xls» (αρχείο excel από το office του 2003).
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- Μόλισ ολοκλθρωκεί θ καταχϊρθςθ κα εμφανιςκεί το πλικτρο «Εμφάνιςθ υμμετοχϊν». Επιλζγοντάσ το
μπορείτε να δείτε πόςουσ νζουσ ακλθτζσ κα εγγράψετε ςτο ςωματείο ςασ μετά τον αγϊνα. Οι ακλθτζσ που
ζχουν ιδθ ανοίξει καρτζλα ςτο ςφςτθμα κα παραμείνουν ακλθτζσ του ςωματείου ςτο οποίο διλωςαν ότι
επικυμοφν να είναι μζλθ, όταν άνοιγαν τθν καρτζλα τουσ.
7. Σο αρχείο που καταχωριςατε ςτο ςφςτθμα κα ελεγχκεί από το προςωπικό τθσ ΟΜΑΕ για τθν ταφτιςι του ι
όχι με τθν φωτογραφία που ςτείλατε πριν τον αγϊνα. Μετά τον ζλεγχο αυτό κα εγκρικεί θ πλθρωμι του και
ςτο πάνω δεξί μζροσ τθσ καρτζλασ του ςωματείου ςασ κα εμφανιςτεί το μινυμα «Εκκρεμείσ Πλθρωμζσ» με
κόκκινο χρϊμα. Σαυτόχρονα ςτο πεδίο «23.υνδρομζσ» τθσ καρτζλασ μπορείτε να διαβάςετε το ποςό και τον
λόγο οφειλισ.
8. Επιλζγοντασ το πλικτρο «Πλθρωμι Οφειλϊν», από τθν ομάδα πλικτρων ςτο επάνω δεξί μζροσ τθσ καρτζλασ
του ςωματείου, υπάρχει βιμα προσ βιμα διαδικαςία για τθν πλθρωμι του οφειλόμενου ποςοφ, που ιδθ
γνωρίηετε.
9. ε περίπτωςθ που δεν γίνει καταχϊρθςθ τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ ςτο ΔΔΑ τθν Σετάρτθ μετά τον αγϊνα κα
υπάρξει χρζωςθ του ςωματείου με το ποςό των 1500€. Σο ποςό αυτό κα αφαιρεκεί άμεςα μετά τθν
ολοκλιρωςθ των βθμάτων 6 και 7.
ΠΡΟΟΧΗ:
Επιςημαίνεται ότι αν υπάρχει οφειλή του ςωματείου, καταχωρημζνη ςτο ΔΔΑ, δεν θα μπορεί να εκδοθεί άδεια
τζλεςησ αγώνα.
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