
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   3ου 
  ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  E3  2015
ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ        12 – 14 - 16       ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΕΤΩΝ ( 2003 – 2004 – 2005 ), 14 ΕΤΩΝ ( 2001 – 2002 – 2003 – 2004 - 2005 ),  
16ΕΤΩΝ( 1999 – 2000 – 2001 – 2002),

ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ  ΤΟ  2005  ΠΟΥ  ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 12 & 14 ΕΤΩΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ  ΤΑ 10 ΕΤΗ   ΜΕΧΡΙ   2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015.

      Με  βάση  την  απόφαση  για  διεξαγωγή  των  αγώνων  junior, έχουν  δικαίωµα συµµετοχής  όλοι  οι
αθλητές  που  ανήκουν στην δύναµη της Α΄ Ένωσης 
ΠΡΟΣΟΧΗ:     Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ
                 Α)   Α∆ΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΗΠΕ∆ΩΝ.
                 Β)   Α∆ΕΙΑ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3 – 4  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2015

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 

Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ: ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ   ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙ∆ΟΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 
2  γήπεδα   quick

4 ηλεκτροφωτισµένα  γήπεδα πλαστικό χόρτο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΗ   29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  2015

FAX ∆ΗΛΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ   E – MAIL: info@aenosi.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ
Μετά  το  sing in που θα ανακοινωθεί

Δημόσια  στα  γραφεία του Ομίλου. 

ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 6947527762 , 6976698550

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΠΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ    6976698550

ΕΠΙ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΠΙΚΑΖΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   6947527762

ΒΟΗΘΟΣ  ΕΠΙ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΛΗΜΝΙΟΥ∆ΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  6936130522

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ

ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ



Οι  δηλώσεις θα  γίνονται  δεκτές  µόνο  µέσω   mail  (Σύµφωνα  µε το  πρότυπο του  
σχεδίου δήλωσης).      Στην  δήλωση  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  αριθµός µητρώου  
Ε.Φ.Ο.Α   και    πλήρης  ηµεροµηνία  γέννησης  του  αθλητή/τρια).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ:
1. Έκδοση δελτίου αθλητή / τριας Ε.Φ.Ο.Α. 

2.        ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
. 

Θεωρηµένο  δελτίο  αθλητή  Ε.Φ.Ο.Α.  ενός  (1)  έτους  από  ιατρό  (απόφ.  Εθνικής
Επιτροπής 20.12.08).

3. Τήρηση     Κώδικα  Συµπεριφοράς  και  Κανονισµών  του αθλήµατος.
4.  ∆ιαιτησία   αν  τους  ζητηθεί (Με δικαίωµα  τιµωρίας σε περίπτωση άρνησης).
5.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15  ΕΥΡΩ 
6.  25 ΕΥΡΩ  (για όσους δεν έχουν ή  έχει λήξη  η ασφάλεια τους ) .

ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
 Η  επιλογή  των  αθλητών /τριών  για      την  κατάρτιση  του  ταµπλό  θα  γίνει  βάσει της
τελευταίας ισχύουσας  πανελλήνιας βαθµολογίας   2015 .
α)   Ο αγώνας  κρίνεται σε  2 νικηφόρα  set  των  6  game  (υποχρεωτικά ηµιτελικά-τελικά)
( αν δεν επαρκεί ο χρόνος λόγω συµµετοχών ο επιδιαιτητής µπορεί τους πρώτους αγώνες  να τους 
πραγµατοποιεί µέχρι τα ηµιτελικά στα 2  νικηφόρα set  των 4 game)
β)  Σε  περίπτωση  που  σε  κάποια  κατηγορία  δεν  υπάρχουν  τουλάχιστον  οκτώ  (8)
αθλητές/τριες  τότε η κατηγορία αυτή ∆ΕΝ θα διεξάγεται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλούνται  οι  (όµιλοι  - παίκτες)  όταν για  κάποιο  λόγο δεν  θα  αγωνιστούν  ενώ έχουν  
δηλώσει  συµµετοχή  στους  αγώνες  να  επικοινωνούν  µε  το  επιδιαιτητή  αγώνων και  να το  
δηλώνουν  για  να  µην  ταλαιπωρούνται  οι  άλλοι  συναθλητές  τους.

Παρακαλούνται  οι  κ.κ. επιδιαιτητές  να  µην  αρχίζουν τους  αγώνες  χωρίς  παρουσία  
γιατρού.
Οι  κ.κ. επιδιαιτητές  καλούνται  να  αναγράφουν  τους  αδικαιολογήτως   µη  εµφανισθέντες  
αθλητές  στο  φύλλο  αγώνων.
Το  φύλλο  αγώνων  πρέπει  να  υπογράφεται  από  τον  ΕΠΙ∆ΙΑΙΤΗΤΗ και
ΥΠΕΥΘΥΝΟ  ΑΓΩΝΩΝ  και  να  αποστέλλονται  στην Ε.Φ.Ο.Α & ΕΝΩΣΗ.
Οι  επιδιαιτητές  καλούνται  να  στέλνουν  τα  αποτελέσµατα  των  αγώνων- ταµπλώ, 
συµµετοχές  κληρώσεις   3  ηµέρες  µετά  την  λήξη  των  αγώνων.
Επίσης  καλούνται  οι  όµιλοι  όπως  επικοινωνούν  µετά  την  δήλωση συµµετοχής 
(αθλητών), για  επιβεβαίωση  παραλαβής  προς  αποφυγή  παρεξηγήσεων.
.ΠΡΟΣΟΧΗ: Θεωρηµένο δελτίο αθλητή Ε.Φ.Ο.Α. ενός (1) έτους από ιατρό (απόφ. Εθνικής 
Επιτροπής 20.12.08).Και  όχι  ιατρική  βεβαίωση.

Για τυχόν  επεξηγήσεις  ισχύει  ο κανονισµός  της  Ε.Φ.Ο.Α.

Με  εκτίµηση  για  το  ∆.Σ
                                 Ο                                                                            Η  

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΑΧΑΡΙ∆ΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                   ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ – ΧΑΛΙΛΗ  ΖΩΗ


