
EΛΛH].lIl(}l 0IιJI0ΣΠ0NΔ!A ΠγΓlιlIAχ|AΣ

E.εl.Π.
A!τHΣH EΓΓPAΦHΣ AoΛHToγ ΦlΛAΘΛoY

Πρog την
Eλληνιxrj oμoαπoνδ(α Πυγμα1(αg
Φωx(ωνog N6γρη 9, Αθηvα tLz 57
Τηλ.: 210 - 86 74 884. 210 - s6'75 488
Fax:21,0 - 86 73 727 '

ΣToIxElA AIToYNToΣ
ΚΩΔΙΚoΣ AΘΛHTΗ KΩΔΙΚoΣ ΣΩMΑTEtoY

ΔΙEYΘ

ΠoΛH

ΗMEPOMΗNΙΑ ΓENNrΙΣΗΣ

ToΠoΣ

YNΣΗ KAT.

TAXΥΔΡOMΙKOΣ ΚΩΔ.

Bεβαιιb 6τι 6λαβα γνιbοη τoυ χαταστατιxot χαι τoυ Kανoνιαμot τηg E.o.Π. xαι απoδ6χoμαι αvεπιφιiλαπτα τιζ
διαταξειg τoυ.

Ημερoμηviα
o αιτιilν

(Yπoγgαφη αιτoΦντog - oνoματεπcδνυμo)

(Yπoγραφf1 δηλoυντog)

'Eλαβα γvιboη τηE παραπαvω αiτηαηE xαι oυμφωνιb.

Ημερoμηνi,α

Bεβαιoυται υπειiθυγα η ταυτ6τητα χαι τo γvηoιo τηζ υπoγQαφηg τoυ ανωτθρω αΘλητoι1.

(Υπoγρ. - Σφραγiδα Σωματεioυ - OνoματεπΦνυμo)



oΔHΓΙEΣ ΓΙA TΙΙN EΓΓPAΦH AΘΛHTOY

Σιiμφωνα με τoγ ν6ψo 2725 l 17 - 6 - 1999' τo nαταστ(ιτιx6 nαι τογ εσωτεQιx6 nανoνι,oμ6
τηg E.o.Π., απαιτoriνται.

Ι'. Συμπλriqωση χαι υπoγραφιi τoυ oιιε6oυ εγτιjπoυ τηg Ε.o.Π.

2. Διio Φωτoγραφ(εE.

3. Hλιx6α απ6 12 μdχQι xαι 24 ετιiιν oυμlt\ηρωμdνων.

4. Bεβα(ωοη ατo δελτio εγγQαφ{s για τηγ υγεiα τoυ αθλητr{ απιi Noμαgγιαx6 Noαoπoμεio ιi
π6ντρo υγεiαg, η αyqoτιu6 ιατqεio, ι{ υγειovoμιxri οτρατιωτιxli μονιiδ α, η απ6 €,1oντεg
οπoιαδιiπoιε αγ6.αη με τo δημιioιo ι,i N.Π.Δ.Δ. ιατqoι15.

5. Πιοτoπoιητιx6 EλληνιxoιI Διiμoυ { KoιvιiτηταE _ εγγQαφlig του υτα oιxεiα μητqι6α
ri επιπυqωμdνo φωτoαντ1γραφo τoιjτoυ ιi τηg ατυνoιLJnη6 τoυ ταυτ6τηταE.

6. Για τoυg αι,ιiλιxoυg απαιτεiται αι1μφωvη γγ6}iη τωγ αoxoιjγτωγ τη yoνlxη μdqιμνα αυτoιj.
!ιπ6 12 ετι6ν 6.ω9 13 αυμπληqωμdνωv, 21ρειιiζεται δ{λωoη τoυ νιiμoυ 1599 τoυ xηδεμιivα
επιxυqωμdγη για τo γνr{οιo τηE υπoyQαφιig απιi τo οωματεio αυτoιj ι{ την αατυνoμ[α.

7. Aυτιig πoυ εγγqιiφεται γα μην υπriqξε τ1 eiναι' αΘλητ{E ιiλλoυ ελληνιxoιi οωματεioυ ατov
iδιo xλιiδo ιiΘληαηg.

Ιατqιxιi Bεβα(ωoη Συμπληqι6γεται απ6 τηγ E.o.Π.

(Yπoγραφιi xαι Σφραγiδα Ιατρorri) (Yπoγραφ{ xαι Σφραγ6δα)



 

Αριθ.Πρωτ.  : …………………                           Ημερομηνία : ………………… 

 

ONOMA ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: …………………………………………………….... 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ  Ε.Ο.ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 

 

Σας διαβιβάζουμε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των παρακάτω αθλητών/τριών 

για την εγγραφή τους στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.): 

 

1) …………………………………………………………………………………………….... 

2) …………………………………………………………………………………………….... 

3) ……………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………….. 

7) ……………………………………………………………………………………………….. 

8) ………………………………………………………………………………………………... 

9) ……………………………………………………………………………………………….. 

10) ………………………………………………………………………………………………... 

                                      Για το Σωματείο 

                                          (σφραγίδα) 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

…………………………………….                           ………………………………………. 



Προς: Διοικητικό Συμβούλιο 

           Ελληνικής  Ομοσπονδίας Πυγμαχίας 

 

          Ημερομηνία:…… / ….. / ………. 

                    Αριθμός Πρωτ.:…………........... 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ:  

1. Πραβατζή - Κύπελλα Πόλεων 

2. Ακαδημίες (Διασυλλογικές Πυγμαχικές Συναντήσεις). 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

το σωματείο μας (όνομα σωματείου)…………………………………………………… 

ζητά την έγκριση σας, προκειμένου να διοργανώσουμε  

(είδος διοργάνωσης)…………………………………………………………………… 

την (ημερομηνία)…………………….… ημέρα……………………...ώρα……………. 

τόπος διεξαγωγής (Δ/νση) …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Βεβαιώνουμε ότι έχουμε διαβάσει τους όρους και τις διατάξεις της 

παρούσας Προκήρυξης των αγώνων του τρέχοντος έτους, την οποία εμείς 

και οι με οιανδήποτε ιδιότητα συνδεόμενοι (πυγμάχοι, προπονητές, 

παράγοντες κ.α.) του σωματείου μας, αποδεχόμαστε ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

Δηλώνουμε επίσης ότι οι πυγμάχοι που θα συμμετάσχουν στους ως άνω 

αγώνες, θα παρευρεθούν αυτοπροσώπως και θα πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της εν λόγω προκήρυξης των αγώνων.  

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                             (σφραγίδα σωματείου) 


