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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

1νπ ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ (Δ3 βαζκνινγνύκελν) 

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΣΙΑ 12-14-16 ΔΣΩΝ 15-16/02/2014 

Η ΙΑ Έλσζε αλαζέηεη ην 1ν ΔΝΩΙΑΚΟ Πξσηάζιεκα (Δ3) γηα Αγόξηα- Κνξίηζηα 12-14-16 εηώλ από 

άββαην ζηνλ ΑΟΑ Παπάγνπ (Πξνέθηαζε νδνύ Αλαζηάζεσο,Παπάγνπ) 15/16 κε δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο ησλ αγώλσλ (Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ, νη εκεξνκελίεο ηνπ ηνπξλνπά, 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ +- 1 εκέξα). Με βάζε ηελ 

απόθαζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ juniors έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όινη νη αζιεηέο / αζιήηξηεο 

πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο ΙΑ έλσζεο νη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ ΙΑ' έλσζε 

θαη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ζηελ Έλσζε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη 

αζιεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε πνπ νξίδνληαη από ηελ ΔΦΟΑ ζε θάζε θαηεγνξία. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ(8) αζιεηέο / αζιήηξηεο δελ ζα δηεμάγεηαη ην πξσηάζιεκα θαη ζα 

αλαβάιιεηαη γηα άιιε εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεηαη κε επζύλε ηεο Έλσζεο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην Φαμ 210-9634981 θαη ζην email info@aoap.gr κέρξη 11/02 εκέξα Σξίηε, ώξα 

19:00 . 

Απόζπξζε ζην Φαμ 210 9634981 κέρξη 12/02/2014 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00. 

ΠΡΟΟΥΗ ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο κεηξώνπ θαη ην 

έηνο γέλλεζεο ηνπ θάζε αζιεηή/ηξηαο. Αζιεηήο/ηξηα δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε εάλ δελ έρεη 

δεισζεί ν αξηζκόο κεηξώνπ θαη ην έηνο γέλλεζήο ηνπ. 

Δλεκέξσζε Αζιεηώλ/ηξηώλ, γηα ηελ ώξα θαη ηελ εκέξα πνπ αγσλίδνληαη ζα γίλεηαη ζην ηειέθσλν ηνπ 

ΑΟΑ Παπάγνπ 210-6528709 από ηηο 13/02/2014 θαη ώξα 17:00 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο 

ΙΑENOSI.GR. ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΓΗΠΔΓΩΝ: 2 Quick 3 ζπλζεηηθά Τπεύζπλνο αγώλσλ: Άγγεινο Αζηξεηλίδεο , 

Δπηδηαηηεηήο: Σξπθσλαο Βέξγνο, Ιαηξηθή θάιπςε : ζα αλαθνηλσζεί ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΘΛΗΣΩΝ αζιεηηθή 

ηαπηόηεηα, θάξηα αζιεηή, ηαηξηθή βεβαίσζε, ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη θαλνληζκνύ ηνπ 

αζιήκαηνο, δηαηηεζία αλ δεηεζεί. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 20 EURO (17 επξώ γηα ηνλ ζύιινγν θαη 3 γηα ηε ΙΑ' Έλσζε). ΣΡΟΠΟ 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ζύζηεκα knock-out ζε 2 ληθεθόξα sets. Μέρξη ηελ 

8αδα ζα δηεμαρζνύλ κε ζύζηεκα mini sets ησλ 4games (ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1-1 set ζα παηρηεί 3ν 

mini set ησλ 4 games). 
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Δπηηόπνπ Αλαπιεξσκαηηθνί(alternate on site) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα 

δειώζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. 

Γηθαίσκα alternate on site έρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ζην ηνπξλνπά. 

Η δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ αγσληζηηθό θαλνληζκό ηεο Δ.Φ.Ο.Α. (Πξνζνρή: ζα 

ηεξείηε ν θαλνληζκόο ηεο ΔΦΟΑ γηα κε ζπκκεηνρή ή απνζύξζεηο) 

Η θαηάξηηζε ησλ ηακπιό ζα γίλεη κε βάζε ΣΗΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  

Οη αζιεηέο/ηξηεο ζα ελεκεξσζνύλ έσο ηηο 13/02/2014 γηα ηηο ώξεο ησλ sign in. 

Γηα ηελ ΙΑ' Έλσζε  

Ο πξόεδξνο      Ο Γξακκαηέαο 

Γ. Κνληνλήο        Γ. Πξίληδνο 


