ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Α.Ο.ΒΑΡΗΣ << Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ >> ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ junior ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΕΣ 10-12-14 ΑΓΟΡΙΑ –ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/06/2015 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές –τριες γεννηθέντες τα έτη .
1. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 10 ετών τα έτη 2005
έως και 2006 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ .
2. Για τις κατηγορίες Αγόρια – Κορίτσια κάτω των 12 ετών τα έτη 2003
έως και 2005 και τα 10αρια με την προυπόθεση να έχουν κλείσει τα 10
έως την 28-05-2015.
3. Για τις κατηγορίες κάτω των 14 ετών τα έτη 2001έως και 2005 και τα
10αρια με την προυπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως την 28-052015.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές-τριες που την εβδομάδα των
αγώνων έχουν Πανελλήνια κατάταξη από το 1 έως το 16.
Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ
αθλητές-τριες τότε η κατηγορία αυτή ΔΕΝ θα διεξάγεται.
Γήπεδα διεξαγωγής : Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τέσσερα (4) γήπεδα green
set .
Δηλώσεις συμμετοχής : Στον αθλητικό όμιλο Βάρης << Ο Αναγυρούς >>,
Τηλ./Fax 2109655475, Ε mail : a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr μέχρι την
Δευτέρα 25/05/2015.
Στους αγώνες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αθλητές-τριες ΧΩΡΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΟΑ με απαραίτητη προυπόθεση να έχουν ιατρική βεβαίωση
ισχύος ενός (1 ) έτους.
Απόσυρση : Στον Α.Ο. Βάρης << Ο Αναγυρούς >> τηλ΄./fax 2109655475 ,E
mail: a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr μέχρι την Τρίτη 26-05-2015 και ώρα
13.00 .
Κλήρωση των αγώνων : Θα γίνουν δυο κληρώσεις. Η πρώτη κλήρωση θα
γίνει για να πάρει ο /η αθλητής /τρια ένα νούμερο που θα αντικαθιστά το
επώνυμο του , στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι οι αθλητές /τριες από το

Νο 1 του ταμπλώ μέχρι τον τελευταίο. Κατόπιν Θα ακολουθήσει η κλήρωση
με τα νούμερα για να πάρουν την θέση τους στο ταμπλό, τα νούμερα θα τα
γνωρίζουν μόνο ο Επιδιαιτητής και οα Διευθυντής των αγώνων. Η δεύτερη
κλήρωση θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΑ στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού ομίλου Βάρης
<< Ο Αναγυρούς >> την Τετάρτη 27-05-2015 και ώρα 18.00 .
Από την Πέμπτη 28-05-2015 και ώρες 10.00 -13.00 και 17.00 -21.00 ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παίρνει τηλέφωνο για να μάθει ποια ημέρα , τι
ώρα και με ποιο νούμερο παίζει .
Με αυτόν τον τρόπο όλοι θα έρθουν να παίξουν και θα αποφύγουν την
ταλαιπωρία κάποιοι που θα πάνε από το πρωί και αναλόγως της κλήρωσης να
παίξουν το απόγευμα ή και την επόμενη ημέρα.
Ώρες προσέλευσης αθλητών /τριων για εγγραφή ( sing in)
Όλοι οι αθλητές /τριες υποχρεούται να βρίσκονται στην γραμματεία των
αγώνων μισή ώρα πριν τον αγώνα τους για να κάνουν την εγγραφή τους .
Υποχρεώσεις αθλητών –τριών
Ιατρική βεβαίωση
Παραβολή συμμετοχής 20,00 Ε
Οι νικητές /τριες που έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α είναι υποχρεωμένοι να κάνουν
διαιτησία εάν τους ζητηθεί , με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που
αρνηθεί. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής /τρια σε αγωνιζόμενο από τον
όμιλό του.
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για αγόρια – κορίτσια 12 -14 ετών
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα sets των ( 6 games ) και σε
ισοπαλία 1-1 set θα διεξάγεται ένα tie-break των 10 πόντων . Η κατάρτιση
του ταμπλό θα γίνει ( για όσους έχουν δελτίο Ε.Φ.Ο.Α ) σύμφωνα με την
Πανελλήνια κατάταξη που θα υπάρχει την Εβδομάδα διεξαγωγής των αγώνων
από την Ε.Φ.Ο.Α
Τρόπος διεξαγωγής των αγώνων για αγόρια – κορίτσια 10 ετών ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα soft set ( 4 games, sto 4-4 tie break
των 7 πόντων ) το 3 set θα είναι ένα tie break των 10 πόντων .Η κατάρτηση
του ταμπλό θα γίνει με κλήρωση χωρίς διακριτές θέσεις . Το σύστημα που θα
ισχύει θα ανακοινωθεί από τον επιδιαιτητή κατά την έναρξη των αγώνων.

Σε όλες τις κατηγορίες θα ισχύσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Ε.Φ.Ο.Α.
Επιδιαιτητής αγώνων
Βοηθός Επιδιαιτητή
Υπεύθυνος αγώνων
Ιατρική κάλυψη
Γραμματεία αγώνων
Τηλ. Κατά τη διάρκεια

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 6934306004
ΠΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6976275422
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6947995758
Θα ανακοινωθεί
θα ανακοινωθεί
των αγώνων : 210-9655475

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ. ΓΑΒΡΙΛΗ

Γ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

