∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.∆/νση:Στάδιο Ρεθύµνου(Σοχώρα) Τηλ:28310 57044,Τηλ./Fax: 28310 29550
Εmail: sports.rethymno@gmail.com Πληροφορίες: Σκουλούδης Ναπολέων
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : ΚΛΗΡΩΣΗ 5ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 8Χ8
Με την συµµετοχή εκπροσώπων των οµάδων και φυσικά των
διοργανωτών (Τµήµα Αθλητισµού ∆ήµου Ρεθύµνου) πραγµατοποιήθηκε την
Τρίτη το βράδυ 4 Φεβρουαρίου 2014 σύσκεψη, και κλήρωση του 5ου
Εργασιακού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 8Χ8. Μέσα σε ένα ζεστό και
συγχρόνως ευχάριστο κλίµα µε προεδρεύοντα τον Υπεύθυνο Αθλητισµού
∆ηµοτικό Σύµβουλο Κο Λαχνιδάκη ∆ηµήτριο όπου στον σύντοµο λόγο του
καλωσόρισε όλους τους εκπροσώπους, και τους ευχήθηκε να έχουν υγεία και
να διεξαχθεί ένα πρωτάθληµα όπως αρµόζει στον θεσµό, τόνισε την αξία και τα
οφέλη που εµπεριέχει η διοργάνωση , ενώ επισήµανε ότι θα πρέπει όλοι όσοι
συµµετέχουν(ο καθένας από το δικό του µετερίζι) να βοηθήσουν στο να γίνει
ένα όµορφο πρωτάθληµα που θα γυµναστούν και θα διασκεδάσουν όλοι
αφήνοντας στην άκρη τα κακός κείµενα προηγούµενων ετών. Στις βασικούς
προϋποθέσεις για να συµµετέχει κάποιος στο εν λόγο πρωτάθληµα οι
διοργανωτές έθεσαν τα εξής: α)Βεβαίωση από καρδιολόγο(εντός εξαµήνου) β)
να είναι άνω τον 30 ετών γ) Μπορούν να αγωνιστούν εν ενεργεία
ποδοσφαιριστές µόνο άνω των σαράντα(40) ετών. Στο πρωτάθληµα αυτό θα
συµµετέχουν δεκαέξι(16) οµάδες µε την οµάδα των «ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ» να
λαµβάνει µέρος για πρώτη φορά αντικαθιστώντας την οµάδα «ΠΟΡΤΑ
ΠΟΡΤΑ» που αποχώρησε. Οι δεκαέξι(16) οµάδες χωρίστηκαν µετά από
κλήρωση σε δύο οµίλους Α’ και Β’ ως εξής: για τον Α’ Όµιλο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ,
ΕΝΩΣΗ/Α.Σ.Ε.Α.Ρ, Τ.Ε.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,
ΓΙΑΤΡΟΙ/Γ.Ν.Ρ, ΑΣΦΑΛΩΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ και ΚΤΗΜΑ ΘΥΜΕΛΗ/ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ενώ για τον Β’ Όµιλο ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ, ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε,
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΚ. Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ και
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε
Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε ∆ευτέρα βράδυ(εκτός αργιών) στα
δηµοτικά γήπεδα Ρεθύµνου, Μισιρίων, Αρµένων, και Ατσιποπούλου, µε
ηµεροµηνία έναρξης το βράδυ της ∆ευτέρας 17 Φεβρουαρίου. Για την πρώτη
αγωνιστική θα γίνουν στον Α΄ όµιλο οι αναµετρήσεις: ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΝΩΣΗ/Α.Σ.Ε.Α.Ρ , Τ.Ε.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΤΗΜΑ
ΘΥΜΕΛΗ/ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ/Γ.Ν.Ρ –
ΑΣΦΑΛΩΣ ενώ στον Β’ όµιλο: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ,
ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε - ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε, ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ, ΕΛ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΑΚ. Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ

Το πρωτάθληµα συνολικά θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις:
Α’Φάση ► Οι δεκαέξι(16) οµάδες χωρίστηκαν σε δύο οµίλους(των 8 οµάδων)
και παίζουν µε βαθµολογία, Β’ Φάση► προηµιτελικοί οχτώ(8) οµάδων(1:4,
2:3) χιαστεί συναντιούνται οι τέσσερις πρώτοι του κάθε οµίλου. Γ’ Φάση►
Ηµιτελικοί τεσσάρων(4) οµάδων (οι νικητές των ζευγαριών 1-4 παίζουν µε
τους νικητές των ζευγαριών 2-3 του άλλου οµίλου. ∆’ Φάση► Τελικοί
τεσσάρων(4) οµάδων οι ηττηµένοι των προηγούµενων ζευγαριών παίζουν
στον µικρό τελικό και οι νικητές παίζουν στον µεγάλο τελικό.
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