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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

1νπ ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ Δ3 ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
   ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ 12 (2005-2004) 

 και 10άρια γεν. το 2006 με την προϋπόθεση να έτοσν κλείσει τα 10 έως την 12/02/15 

13 – 14 / 02 / 2016 
 

Η Β΄ Έλσζε αλαζέηεη ζηνλ Α.Α.ΑΛΜΠΑΣΡΟ (ΓΗΠΔΓΑ ΠΟΔΙΓΩΝΙΟΤ, ηει. 6978 110714, 

6977 515899 ) ην 1ν βαζκνινγνύκελν Δλσζηαθό Δ3 Πξωηάζιεκα γηα  
 

Αγόξηα & Κνξίηζηα 12 εηώλ (2005-2004) και 10άρια γεν. το 2006 με την προϋπόθεση να 
έτοσν κλείσει τα 10 έως την 12/02/15 
 
από άββαην 13 Φεβξνπαξίνπ έωο Κπξηαθή 14 Φεβξνπαξίνπ. 
 ε πεξίπησζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο νη αγώλεο ελδέρεηαη λα μεθηλήζνπλ κηα κέξα 
λσξίηεξα ή λα ηειεηώζνπλ κηα κέξα αξγόηεξα.   
 
Με βάζε ηελ απόθαζε γηα δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ Junior, έρνπλ δηθαίωκα ζπκκεηνρήο 
όινη νη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Β΄ Έλωζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) αζιεηέο/ηξηεο δελ ζα 
δηεμάγεηαη ην πξσηάζιεκα θαη ζα αλαβάιιεηαη γηα άιιε εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεηαη 
κε επζύλε ηεο Έλσζεο. 
 

Γήπεδα δηεμαγσγήο: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε πέληε (5) γήπεδα ρωκάηηλα. 
 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: ΣΙ ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ3 ΜΟΝΟ ζην E-
mail ηεο Β’ Έλσζεο: 2enosite@otenet.gr , κέρξη ΣΔΣΑΡΣΗ 10.02.2016 (Με 
μερλάηε ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ θαη ειηθία- θαηεγνξία)  
Απόζπξζε: ζηελ Β’ Έλωζε ζην E-mail ηεο Β’ Έλωζεο: 2enosite@otenet.gr , κέρξη 

ΠΔΜΠΣΗ 11.02.2016 θαη ώξα 09:30π.κ.. 
 

Κιήξσζε Αγώλσλ: 
Η θιήξσζε ζα γίλεη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ sign in, ζηελ θάζε 
θαηεγνξία, ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Α.ΣΟΤΜΠΑ, ΓΗΜΟΙΑ, από ηνλ 
επηδηαηηεηή θαη έρνπλ δηθαίωκα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ ή θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

αζιεηέο/ηξηεο, πξνπνλεηέο θαζώο θαη εθπξόζωπνη ζπιιόγωλ.  
 

Ώξεο πξνζέιεπζεο αζιεηώλ γηα εγγξαθή (Sing in): Οη ώξεο πξνζέιεπζεο 

ηωλ αζιεηώλ γηα ην Sign in, ζα αλαθνηλωζνύλ ηελ Παξαζθεπή 12 Φεβξνπαξίνπ 
2016 από ηελ Έλωζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηδηαηηεηή ηωλ αγώλωλ.  
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Τπεύζπλνο αγώλσλ:    θ. Καδίιαο Μπάκπεο – 6977 515899 

Δπηδηαηηεηήο αγώλσλ:   θ. Υαηδεγηάλλε Γεωξγία – 6978 110714 

Ιαηξηθή Κάιπςε:               Θα αλαθνηλωζεί 

 
 

Τπνρξεώζεηο αζιεηώλ: αζιεηηθή ηαπηόηεηα, ηαηξηθή  βεβαίσζε, θάξηα  αζιεηή 25€,  

ηήξεζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη θαλνληζκνύ ηνπ αζιήκαηνο, δηαηηεζία αλ ηνπο δεηεζεί,  

παξάβνιν ζπκκεηνρήο 15 € (6 € ζηελ Β’ Έλωζε θαη  9 € ζηνλ ζύιινγν). 

 

Σξόπνο δηεμαγσγήο αγώλσλ :  
Η θαηάξηηζε ηωλ ηακπιό ζα γίλεη βάζε ηελ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΘΑ 
ΤΠΑΡΥΔΙ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ. 
 
Οη  αγώλεο  ζα δηεμαρζνύλ ζε δπν ληθεθόξα mini set ησλ 4άξσλ games 
(4-4 tie break ησλ 7 πόλησλ) θαη ζε πεξίπησζε 3νπ set ζα παίδεηε έλα tie 
break ησλ 10 πόλησλ ζηνπο πξώηνπο γύξνπο. Οη εκηηειηθνί θαη νη ηειηθνί 
ζα δηεμάγνληαη ζηα 2 ληθεθόξα sets ησλ 6 games. 
 

 
Βαζκνινγία: 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΟΑ . 

 
 

 

   Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 
 
 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
Ακνπηδόγινπ  Κωλ/λνο                                       Καδίιαο Υαξάιακπνο 
 
    
 


