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Άρθρο 01

τόπος διεξαγωγής / γήπεδα

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις στα βόρεια ή τα
νότια προάστεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων. 

Ο τελικός τόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί στη συνάντηση των αρχηγών.

Το γήπεδο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας του Πρωταθλήματος 2021-2022 είναι στο 
Paradise Park. 

Paradise Park 
12ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, κόμβος Mεταμόρφωσης
Μεταμορφώσεως & Αγίας Σωτήρας
Αχαρνές 136 71, Greece
Τηλ. +30 210 2466466
http://www.paradisepark.gr

Άρθρο 02

Διάρκεια πρωταθλήματος

Το πρωτάθλημα ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τέλη Ιουνίου κάθε χρόνου. Χωρίζεται δε σε 
δυο φάσεις, ως εξής:

a. Πρωτάθλημα 
b. Play off 

Οι αγώνες διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την
Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων.

Η έναρξη των αγώνων για το πρωτάθλημα 2021-2022 έχει προγραμματιστεί για την 3η Εβδομάδα
του Οκτωβρίου.
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Άρθρο 03

Ωρα προσέλευσης των ομάδων

Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο όπου
θα διεξαχθεί ο αγώνας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά πριν από την καθορισμένη έναρξή του,
ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα.

Μετά το πέρας δεκαπέντε (15) λεπτών από την ορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, είναι στη
διακριτική ευχέρεια της παρατεταγμένης ομάδας να κερδίσει άνευ αγώνα τους τρεις (3) βαθμούς
της νίκης είτε να διεξαχθεί ο αγώνας με διάρκεια μικρότερη, από την αρχικά ορισμένη ώρα λήξης
αυτού.

Οι ώρες έναρξης των αγώνων για το πρωτάθλημα του 2021-2022 είναι:

19:30 , 20:30, 21:30

Πρωτάθλημά άσφάλιστικων ΕτάιρΕιων | κάνονισμοσ Πρωτάθλημάτοσ
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Άρθρο 04

Δομή ομάδας

Η σύνθεση της ομάδας επιτρέπεται να αποτελείται από παίκτες εργαζόμενους στην εταιρεία, είτε
συνεργάτες αυτής, καθώς και 2 παίκτες που δεν ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας (Ασφαλιστές
που είναι αποκλειστικοί συνεργάτες της εταιρείας).

Οι 2 παίκτες που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας (αποκαλούμενοι: εξ
εταιρικοί) δεν επιτρέπεται να έχουν αγωνιστεί ποτέ σε πρωτάθλημα Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας καθώς 
επίσης και να μην είναι ενεργοί παίκτες κατηγοριών Α’, Β’ και Γ’ τοπικό. Η επαλήθευση δε αυτή 
επαφίεται αποκλειστικά στον προφορικό λόγο των εκπροσώπων - αρχηγών των εταιρειών-
ομάδων.

Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από απεριόριστο αριθμό ενδοεταιρικών παικτών (ο ελάχιστος
αριθμός παικτών είναι 10: 8 εσωτερικοί και 2 εξωτερικοί). Στις κοινωνικές εκδηλώσεις θα λαμβάνει
μέρος το roster της ομάδας. Για επιπλέον συμμετοχές, θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία με τη
διοργάνωση.

O αντίστοιχος όρος για ομάδες που είναι πρακτορεία θα είναι “απεριόριστος αριθμός πρακτόρων-
συνεργατών κλπ συν το πολύ δύο εξωτερικοί” (Κάθε ομάδα (εταιρείας) έχει την δυνατότητα
επιλογής να χαρακτηρίσει είτε “εσωτερικό” είτε “εξωτερικό” τον πράκτορα/ασφαλιστή/συνεργάτη,
ανάλογα τις ανάγκες της και την κρίση του υπευθύνου της).

Η μεταγραφική περίοδος ορίζεται στο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ. Οι ομάδες μπορούν να προσθέτουν
εσωτερικούς παίκτες και να αλλάξουν αν θέλουν έναν ή δύο εξωτερικούς. Αλλαγή ρόστερ σε άλλη
χρονική περίοδο μέσα στην σεζόν δεν προβλέπεται επισήμως.
Προσοχή! Ανεπίσημες προσθήκες στο ρόστερ, μέχρι 31 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης (τραυματισμός κλπ) θα πρέπει να ενημερώνεται η ολομέλεια και να δίνει την έγκριση της.

Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα έχει έναν υπεύθυνο που θα συντονίζει τα ζητήματα της και
θα συνεννοείται με την οργανωτική επιτροπή. Ο υπεύθυνος καθώς και ο προπονητής (δεν
απαγορεύεται να είναι το ίδιο πρόσωπο) είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη να νουθετούν τους
παίκτες τους στον τομέα της συμπεριφοράς και της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων. Επίσης να
ελέγχουν τους παίκτες των ομάδων να μην φορούν παπούτσια με τάπες (ποδοσφαιρικά με σχάρες
και μικρά πολύταπα επιτρέπονται) και να ελέγχουν τις εμφανίσεις των μελών των ομάδων να είναι
ομοιόμορφες.

Πρωτάθλημά άσφάλιστικων ΕτάιρΕιων | κάνονισμοσ Πρωτάθλημάτοσ
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Άρθρο 05

Φύλλο αγώνος - θεματα πειθαρχιασ

Για κάθε αγώνα του πρωταθλήματος συντάσσεται σχετικό Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.)

1.  Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφονται:
/ Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του αγώνα.
/ Τα ονόματα των ομάδων.
/ Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή.
/ Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε ή δέχθηκε καθεμιά από τις ομάδες.
/ Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο των σκόρερ).

2.  Αντίγραφο του Φ.Α. δε χρειάζεται να παραδίδει ο διαιτητής στις ομάδες.

3. Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.
Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να
λαμβάνουν γνώση και να την μονογραφούν οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων.

4. Ο διαιτητής κλείνει το φύλλο αγώνος με την υπογραφή του. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι
υποχρεωτική και για τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους,
οι οποίοι όμως έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους.
Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτήν την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό.

5. Οποιαδήποτε ένσταση θα επιλύεται από την επιτροπή επίλυσης διαφορών και τήρησης
κανονισμών πρωταθλήματος, η οποία αποτελείται από τους διοργανωτές. Η επιτροπή θα λαμβάνει
υπόψη της τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνος από το διαιτητή και τους αρχηγούς των δύο
ομάδων καθώς και την έκθεση των υπευθύνων των αθλητικών κέντρων.

Θέματα πειθαρχίας

6. Σε ότι αφορά σε θέματα πειθαρχίας ισχύουν τα κάτωθι: 
Α. Λεκτική επίθεση, εξύβριση, ανάρμοστη συμπεριφορά επιφέρει τιμωρία ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ.
Αντίστοιχη συμπεριφορά εναντίον διαιτητή: ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ (Στην επανάληψη του ίδιου
φαινομένου η ποινή διπλασιάζεται ενώ αν συμβεί και τρίτη φορά επιλαμβάνεται η διοργανώτρια
αρχή που έχει το δικαίωμα μέχρι και αποβολής του «δράστη» από το πρωτάθλημα)
Β. Επιθετική/προκλητική ενέργεια, απώθηση, προπηλακισμός, χειροδικία, ξυλοδαρμός, εσκεμμένη
αντιαθλητική ενέργεια εναντίον άλλου παίκτη ή άλλου παρεβρισκόμενου πλην διαιτητή επιφέρει
τιμωρία ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ. Επανάληψη της εν λόγω συμπεριφοράς από τον ίδιο παίκτη
επιφέρει ποινή ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. Αντίστοιχη ενέργεια εναντίον διαιτητή
σημαίνει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΙΝΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟ
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ).
Γ. Παίκτης που θα δει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια σεζόν την κόκκινη κάρτα (είτε απευθείας
είτε ως δεύτερη κίτρινη) ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΛΟΓΟ, θα ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ από το πρωτάθλημα. Για να
εμπίπτει μία αποβολή στην σχετική διάταξη θα πρέπει απαραιτήτως και οι δύο κίτρινες κάρτες να
είναι πειθαρχικού χαρακτήρα.

Πρωτάθλημά άσφάλιστικων ΕτάιρΕιων | κάνονισμοσ Πρωτάθλημάτοσ
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Άρθρο 06

Αναβολές / μη εμφάνιση ομάδας

1. Ενημέρωση αναβολής
Οι ομάδες θα πρέπει να ενημερώνουν τη διοργάνωση γραπτώς, με email, 3 ημέρες πριν από
την ορισμένη ημερομηνία τέλεσης του αγώνα για τυχόν αναβολή αυτού. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται και λήγει 3 - 0 υπέρ της ομάδας που δεν ευθύνεται για την
ακύρωσή του.
Το σκορ δε είναι αυτοτελές και τα γκολ δεν μεταφέρονται σε κανέναν παίχτη. Ο αγώνας που
αναβάλλεται θα πρέπει να διεξάγεται την ίδια αγωνιστική εβδομάδα.
Σε περίπτωση που οριστεί κάποια άλλη ημερομηνία πιθανόν να προκύψει κόστος ενοικίασης
γηπέδου, το οποίο αποδίδεται εξ΄ ολοκλήρου στην ποδοσφαιρική εγκατάσταση από την ομάδα
που αρχικά έχει ζητήσει την χρονική μετάθεσή του.

2. Αριθμός αναβολών 
1. Κάθε ομάδα δικαιούται ΤΡΕΙΣ αναβολές ανά αγωνιστική περίοδο! Ο λόγος της αναβολής
πρέπει να είναι για εταιρική υποχρέωση, ή δραστηριότητα και όχι για ασθένεια ή άλλου είδους
ατομικό λόγο (γιαυτό οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μεγάλο ρόστερ ώστε να καλύπτουν τις έκακτες
απουσίες).

3. Επαναλαμβανόμενη μη εμφάνιση
Ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα και δεν αγωνισθεί σε δύο (2) συνολικά αγώνες
αδικαιολόγητα, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της και αποκλείεται.
Σε περίπτωση που υπολείπονται αγώνες στον όμιλο της θα κατακυρωθούν υπέρ των αντιπάλων
της με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3), θα αφαιρούνται δε από αυτήν δύο (2) βαθμοί για κάθε
αγώνα, παραμένουν όμως ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε
μέχρι να αποκλεισθεί.

4. Άσχημες καιρικές συνθήκες
Σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως άσχημες και η κατάσταση του
αγωνιστικού χώρου είναι ακατάλληλη ή η έλευση των παικτών είναι εξαιρετικά δύσκολη,
ο αγώνας θα αναβάλλεται πάντα με από κοινού συνεννόηση με τις ομάδες και με την τελική
σύμφωνη γνώμη της διοργάνωσης. Η συνεννόηση θα γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων και
email.

5. Έναρξη αγώνα με λιγότερους παίκτες
Σε περίπτωση που μία εκ των δύο ομάδων ή ακόμη και οι δύο δεν έχουν συγκεντρώσει τον
αριθμό των απαιτούμενων παικτών για την έναρξη του αγώνα και συναποφασίσουν με την
παρουσία του διαιτητή να ξεκινήσει ο αγώνας με λιγότερους παίκτες (έως και τέσσερις), αυτός θα
διεξάγεται και το αποτέλεσμά του θα είναι έγκυρο.
Η ομάδα που προβλέπει ότι δεν συγκεντρώνει παίκτες θα πρέπει να αποστείλει email ή και sms
ενημερωτικό στην διοργάνωση και στην αντίπαλη ομάδα.

6. Μεταφορές αγώνων σε άλλη ημερομηνία
Μεταφορά στο ρεπό
Αγώνας μες την εβδομάδα με προτεραιότητα επιλογής μέρας και ώρας σε αυτόν που δεν ζήτησε
την αλλαγή.

Πρωτάθλημά άσφάλιστικων ΕτάιρΕιων | κάνονισμοσ Πρωτάθλημάτοσ
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Άρθρο 07

Σύστημα αγώνων

Το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης (1ος και 2ος γύρος)
ορίζεται με την έναρξη του πρωταθλήματος από τη διοργανώτρια αρχή και αποστέλλεται με email
στις συμμετέχουσες ομάδες.
Στην Α’ φάση οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή αγωνίζονται μεταξύ τους. Οι αγώνες της
Α’ φάσης είναι διπλοί (δύο παιχνίδια για κάθε ομάδα) και με βαθμολογία.
Η Β΄ (τελική) φάση περιλαμβάνει τους αγώνες Play-off, διπλών προημιτελικών και μονών
ημιτελικών και τελικών. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες της Β’ φάσης είναι οκτώ (8).
Στον ένα προημιτελικό θα αναμετρηθούν η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική
διάρκεια (την ονομάζουμε ομάδα Α) κόντρα στην χαμηλότερη της κατάταξης (την
ονομάζουμε ομάδα Θ) και αναλόγως στους υπόλοιπους προημιτελικούς παίζουν ο δεύτερος με
τον έβδομο, ο τρίτος με τον έκτο και ο τέταρτος με τον πέμπτο (Β-Η, Γ-Ζ, Δ-Ε).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΔΥΟ ΝΙΚΕΣ.
ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΑΛΤΙ.

Πρωταθλημα

α) Πρωτάθλημα 09 ομάδων:
i. Αγωνιστικές Πρωταθλήματος: 18 (4 αγώνες/ανά αγωνιστική)
ii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Προημιτελικοί: 1 ή 2 (4 αγώνες η πρώτη αγωνιστική συν
όσα ζευγάρια χρειαστούν δεύτερη)
iii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Ημιτελικοί: 1 (2/αγωνιστική)
iv. Πλέι οφ Αγωνιστικές Τελικοί (Μικρός & Μεγάλος): 1 (2/αγωνιστική)
v. Eλάχιστος/μέγιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: 16/20

β) Πρωτάθλημα 10 ομάδων
v. Αγωνιστικές Πρωταθλήματος: 18 (5/αγωνιστική)
vi. Πλέι οφ Αγωνιστικές Προημιτελικοί: 1 ή 2 (4 αγώνες η πρώτη αγωνιστική συν όσα ζευγάρια
χρειαστούν δεύτερη)
vii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Ημιτελικοί: 1 (2/αγωνιστική)
viii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Τελικοί (Μικρός & Μεγάλος): 1 (2/αγωνιστική)
ix. Πλέι οφ για θέσεις 9-10 (1 ή 2 αγώνες)
x. Eλάχιστος/μέγιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: 19/22

γ) Πρωτάθλημα 11 ομάδων
x. Αγωνιστικές Πρωταθλήματος: 22 (5/αγωνιστική)
xi. Πλέι οφ Αγωνιστικές Προημιτελικοί: 1 ή 2 (4 αγώνες η πρώτη αγωνιστική συν όσα
ζευγάρια χρειαστούν δεύτερη)
xii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Ημιτελικοί: 1 (2/αγωνιστική)
xiii. Πλέι οφ Αγωνιστικές Τελικοί (Μικρός & Μεγάλος): 1 (2/αγωνιστική)
xiv. Πλέι οφ για θέσεις 9-10 (1 ή 2 αγώνες)
xv. Eλάχιστος/μέγιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: 21/24
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Άρθρο 08

Παροχές 
 
Η συμμετοχή στο πρωτάθλημα γίνεται με 10 παίκτες για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα με τη
συμμετοχή της απολαμβάνει:

/ Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για:
  Πρωτάθλημα & Play off (Μικρός και μεγάλος Τελικός)
  Οne Day Event φιλανθρωπικού χαρακτήρα - Kύπελλο

/ Απονομές Πρωταθλήματος 
  Πρωταθλητής
  2η ομάδα 
  1ος σκόρερ
  MVP
  Καλύτερος τερματοφύλακας
  Αμυντικός
  Μεσοεπιθετικός  
  Βραβείο Fair Play

/ Απονομές Κυπέλου 
   Κυπελλούχος

/ Τεχνικούς Υπευθύνους -  Γραμματειακή υποστήριξη 
  Διαιτητές 
  Γιατρός ή Φυσικοθεραπευτής
  Υπ. Επικοινωνίας και συντονισμός του πρωταθλήματος.

/ Δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων με ενημέρωση της ιστοσελίδας pasfe.gr και των 
  social media. To pasfe.gr είναι το dedicate site για την προβολή του πρωταθλήματος και των  
  ομάδων του.  Στο site θα αναρτούνται τα roster ομάδων, το πρόγραμμα των αγωνιστικών και 
  των Παράλληλων εκδηλώσεων, τα αποτελέσματα των αγώνων, η βαθμολογία και οι σκόρερ, 
  τα νέα του Πρωταθλήματος και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο. Παράλληλα γίνεται επικοινωνία
  του αντίστοιχου υλικού και στα ανάλογα δημοσιογραφικά μεσα.

/ Επίσημες σελίδες σε Facebook και Youtube
  Διαχείριση των social media pages του Πρωταθλήματος στην οποία κοινοποιείται το υλικό της  
  ιστοσελίδας και τα νέα της διοργάνωσης.

/ Φωτογραφική κάλυψη 
  Των αγώνων (Μικρός και Μεγάλος Τελικός)
  Οne Day Event φιλανθρωπικού χαρακτήρα
  One Day Event για το Κύπελλο
  Roster

/ Look Book (Αναμνηστικό Look Book με τα roster και φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες)

Δεν συμπεριλαμβάνονται: Στολές - Eμφανίσεις.
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Άρθρο 09

Πλάνο προβολής

Το πλάνο προβολής του πρωταθλήματος περιλαμβάνει:
Δελτία τύπου σε κλαδικά media και οικονομικές εφημερίδες
Προβολή από τους media partners
Διαχείριση της επίσημής σελίδας στα Social media 

Προνομία Προβολής Ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 
Προβολή του λογοτύπου στο Site του πρωταθλήματος όπου αναρτώνται τα αποτελέσματα των
αγώνων, η βαθμολογία και οι σκόρερ, τα νέα του θεσμού και φωτογραφικό υλικό.
Newsletter - δυνατότητα παρουσίας με λογότυπο.

Τρόποι προβολής 
Στο Πρωτάθλημα μπορούν να προσφέρουν χορηγία και εταιρίες που δεν συμμετέχουν στη
διοργάνωση, με τα εξής χορηγικά πακέτα ή με πακέτα προβολής:

Χρυσός χορηγός - Προβολή του λογοτύπου σε:
Banner 320x120 στον αγωνιστικό χώρο
Banner 200x80 στα σημεία εισόδου του αγωνιστικού χώρου
Banner πλάτη απονομής 320x120
Στην Επίσημη ιστοσελίδα pasfe.gr
Δελτία τύπου, αφίσες και ανακοινώσεις του πρωταθλήματος 

Χορηγός - Προβολή του λογοτύπου
Banner 320x120 στον αγωνιστικό χώρο
Banner 200x80 στα σημεία εισόδου του αγωνιστικού χώρου
Στην Επίσημη ιστοσελίδα pasfe.gr

Πακέτα προβολής 
1. Λογότυπο εταιρίας στις εμφανίσεις μιας ομάδας.
2. Διανομή προωθητικού υλικού


