
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 

              Στα πλαίσια του τριεθνές πρωταθλήματος στην Καβάλα, για να δοθεί δυνατότητα και σε  
αθλητές του εξωτερικού θα διεξαχθεί και πρωτάθλημα Κόκκινου,  Πορτοκαλί και Πράσινου  

Επιπέδου   το Σάββατο 8-12-2018. 
Πρωτάθλημα  Κόκκινου επιπέδου (γεννηθείς, 2011, 2012, 2013 και  Πορτοκαλί  επιπέδου  
(γεννηθείς, 2010, 2011 ) σύμφωνα με τους κανονισμούς επίσημου προγράμματος της ΕΦΟΑ.  
Πρωτάθλημα Πράσινου Επιπέδου, τα Αγόρια αγωνίζονται σε ξεχωριστή κατηγορία από τα Κορίτσια.  
Στην κατηγορία ΑΚ 10 μπορούν να λάβουν μέρος και 2010, αρκεί να έχουν κλείσει το 8ο έτος της  
ηλικίας τους μέχρι (προηγούμενη ημερομηνία έναρξης των αγώνων). 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ «ΑΛΕΞΑΝ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ»  ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 2 Hard 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΜΑΙL ΔΗΛΩΣΗΣ mak@aenosi.gr 

 
 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ           09:30΄ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ     11.00΄ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ           12.00΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ.  6984734166 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αθλητής-τρια για να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα πρέπει στην  
δήλωση να αναγράφεται η χρονολογία γεννήσεως του. Για τους αθλητές-τριες  
γεννημένους το 2011 πρέπει να διευκρινίζεται σε ποιό επίπεδο θα αγωνιστούν  
(κόκκινο ή πορτοκαλί). 
 
1.   Δελτίο  αθλητή / τριας Ε.Φ.Ο.Α. ή   ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  
 
2.    ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  10 ευρώ. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ: πορτοκαλί μπάλα 50% πιο αργή από την κίτρινη. Οι αγώνες 
θα  

διεξαχθούν σε 2 νικηφόρα match-tie breaks στους 7 πόντους με 2 πόντους διαφορά.  
 
Σε περίπτωση 9-9 κερδίζει αυτός που θα πάρει τον δέκατο πόντο δηλαδή 10-9. 

 
    ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: κόκκινη μπάλα 75% πιο αργή από την κίτρινη. Οι αγώνες Θα  
διεξαχθούν σε 1 match-tiebreak στους 7 πόντους με 2 πόντους διαφορά. Σε 
περίπτωση  
  9-9 κερδίζει αυτός που θα πάρει τον δέκατο πόντο δηλαδή 10-9. 
 
   Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων που θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί από τις  
συμμετοχές των αθλητών-τριών και θα είναι Round robin(όλοι με όλους) ή τιράζ με  
consolation για τους χαμένους του πρώτου αγώνα. 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

στη δήλωση 
συμμετοχής ν΄ 
αναγράφεται 
υποχρεωτικά:  
το ΣΩΣΤΟ Α. Μ. 
Ε.Φ.Ο.Α. -
ημερομηνία 
γέννησης   

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
δελτίο ΕΦΟΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΙΝ 1/12/2017 )  
  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  - ΑΝΑNΕΩΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

 
 

Παράβολο 
συμμετοχής 

10 € 

Οι νικητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι 
να παραμείνουν στην έδρα των 
αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του 
αγώνα τους για διαιτησία (σε 
περίπτωση που τους ζητηθεί.) με 
ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση 
άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει 
διαιτησία αθλητής/τρια σε 
αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

* Οι αγώνες θα διεξαχθούν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών με ένα από τα παρακάτω 
συστήματα: 
1. Σύστημα Ταμπλό,  με την ελάχιστη διεξαγωγή των 2 συναντήσεων για κάθε αθλητή.   
* Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο στα 2 νικηφόρα mini sets (4 games/4-4 games tiebreak των 7 πόντων) 
στο κανονικό γήπεδο του μονού με πράσινες μπάλες (75% της πίεσης της κανονικής).  
   Ισχύουν όλοι οι επίσημοι κανονισμοί του μονού παιχνιδιού. 
* Κάθε παίκτης μπορεί να αγωνισθεί μέχρι και σε 3 αγώνες την ημέρα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από 
την επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος . 
 * Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα μετά τις 21:30, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία και των δύο 
παικτών κατόπιν συνεννόησης με τον επιδιαιτητή του Πρωταθλήματος. 


