
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΓΩΝΩΝ  MASTERJUNIOR 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΣΙΑ  12 – 14 – 16  ΕΣΩΝ & 

ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ  +25  ΕΣΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:  JUNIOR           24  NOE  2018 

    ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ     25  ΝΟΕ  2018 

 

ΕΔΡΑ:  ΣΙΣΑΝΕ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ           ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΑΓΩΝΩΝ:  ΜΟΤΡΣΖΙΟ  ΧΡΗΣΟ    6945752494 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ 6932233145 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ ( JUNIOR) 

α) Συμμετζχουν οι 4 καλφτεροιαθλητζσ  και αθλήτριεστησ  Ένωςησ. 

( ε  περίπτωςη ιςοβαθμίασ  ςε  μία θζςη ,θα γίνει κλήρωςη) 

β)  Σε κάθε κατηγορία θα  υπάρχουν και  3 αναπληρωματικοί, που πρζπει  να δηλϊςουν  και 

αυτοί ( επιςυνάπτεται  κατάςταςη αθλητών) 

 

γ)  Κενζσ θζςεισ που πιθανόν  να υπάρξουν λόγω μη εμφανίςεωσ αθλητή/τρία  ς την ϊρα ζναρξησ 

των αγϊνων τησ κατηγορίασ  του, θα ςυμπληρωθοφν  από τουσ επί τόπου αναπληρωματικοφσ.      

( Μόνο ςτην κατηγορία που ζχουν δηλώςει  με κριτήριο την βαθμολογία ςε τυχόν 

περιςςοτζρων αναπληρωματικών). 

 

. δ) Οι αγώνεσ  είναι χωρίσ βαθμολογία. 

 

Η επιλογή  των αθλητϊν -τριϊν  ζγινε  αποκλειςτικά  από την  ςυμμετοχή  τουσ μόνο ςτα  

Eνωςιακά πρωταθλήματα  ( Ε3).Η  κατηγορία  ςτην  οποία θα  αγωνιςτοφν  είναι   αυτή  ςτην  

οποία ζχουν   την υψηλότερη  βαθμολογία  και τοφσ  δίνει  το δικαίωμα ςυμμετοχήσ  ςτουσ  

αγϊνεσ  του MASTER. (Κάθε αθλητήσ  - αθλήτρια , μπορεί να δηλώςει μόνο μια κατηγορία ). 

 



 

Οι αγϊνεσ  θα διεξαχθοφν  ςε  ταμπλό των 4 παικτϊν/τριϊν.  Επικεφαλήσ  ςτουσ  Ομίλουσ  θα 

μπουν το Ν1 και Ν2 τησ κατάταξησ. Θα ακολουθήςει κλήρωςη μεταξφ   3ου&4ου  ποιοσ  θα παίξει 

με τοΝ 1  . Μετά τον πρϊτο γφρο   θα ακολουθήςει  οτελικόσ  και μικρόσ τελικόσ.  

Οι  αγώνεσ θα διεξαχθοφν ςτα 2 νικηφόρα minisetsτων 4 games. ( 4 – 4 games) tiebrake  

των 7. 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ ( ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ) 

α) Συμμετζχουν οι 8 καλφτεροι αθλητζσ από το Ενωςιακό πρωτάθλημα 2018.  
( επιςυνάπτεται  κατάςταςη αθλητών) 

β) Θα υπάρχουν και 4 αναπληρωματικοί, που πρζπει να δηλϊςουν και αυτοί  
 
γ) Κενζσ  θζςεισ  που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μη εμφανίςεωσ αθλητϊν την ϊρα ζναρξησ  των 
αγϊνων θα ςυμπληρωθοφν από τουσ επί τόπου αναπληρωματικοφσ.  
 
Οι αγϊνεσ θα διεξαχθοφν ςε ταμπλό των 8 ( η κλήρωςη θα γίνει μετά το signin) 
Θα υπάρξουν και αγϊνεσ ηττημζνων. 

 

Οι  αγώνεσ θα διεξαχθοφν ςτα  2  setτων 6  games. (1 – 1 settiebrakeτων 10 ).   

 

ΔΗΛΩΕΙ  -ΑΠΟΤΡΕΙ 
 
Ημερομηνία δήλωςησ 
 

 
Μζχρι  Σετάρτη   21/11/2018 ώρα 12.00 

Ημερομηνία Προγράμματοσ& 
SIGNINΒΕΣΕΡΑΝΩΝ 

 
Παραςκευή   23/11/2017 

 
e-mail ςυμμετοχήσ 

 
info@aenosi.gr 

 

(Επιςυνάπτεται φόρμα δήλωςησ) 

το τζλοσ  των Αγώνων κάθε ημζρασ  θα ακολουθήςει η  Απονομή αναμνηςτικών  
 

****Παράκληση: Οι αθληηές ( junior &  βεηεράνοι)  ποσ για κάποιο λόγο δεν  θα  

μπορέζοσν να παρεσρεθούν, να ηο δηλώζοσν  έγκαιρα για να ζσμπληρωθούν ηα κενά 
από  ηοσς αναπληρωμαηικούς. 
 

ΜΔ  ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ  ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ  
 

Ο                                                             Ο 
ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΒΑΥΑΡΙΓΗ  ΚΤΡΙΑΚΟ                       ΚΩΣΙΓΗ  ΓΔΩΡΓΙΟ 


