
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ   3ος β25 
  ΔΝΩΗΑΚΟΤ   ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ  E3  2017 

ΑΓΟΡΗΑ & ΚΟΡΗΣΗΑ        12 – 14 - 16       ΔΣΩΝ 

ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: 12 ΔΣΩΝ ( 2005 – 2006 – 2007 ),   14 ΔΣΩΝ ( 2003 – 2004 – 2005 – 2006 - 2007 ),   
16ΔΣΩΝ  ( 2001 – 2002 – 2003 – 2004 ), 

 

ΟΗ ΓΔΝΝΖΘΔΝΣΔ  ΣΟ  2007  ΠΟΤ  ΑΓΩΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 12 & 14 ΔΣΩΝ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΚΛΔΗΔΗ  ΣΑ 10 ΔΣΖ   ΜΔΥΡΗ   24 ΗΟΤΝΗΟΤ  2017. 

 

      Με  βάζε  ηελ  απόθαζε  γηα  δηεμαγωγή  ηωλ  αγώλωλ  junior, έρνπλ  δηθαίωκα ζπκκεηνρήο  όινη  νη  
αζιεηέο  πνπ  αλήθνπλ ζηελ δύλακε ηεο Α΄ Έλωζεο  
ΠΡΟΟΥΖ:     Ο ΓΗΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΟ  ΔΗΝΑΗ  ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΔΚΓΟΖ 
                 Α)   ΑΓΔΗΑ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΓΖΠΔΓΩΝ. 
                 Β)   ΑΓΔΗΑ  ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ   ΑΓΩΝΩΝ. 
 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 
24 – 25   ΗΟΤΝΗΟΤ  2017 

 
ΓΗΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΛΛΟΓΟ 

 
Α.Ο.Α.ΣΗΣΑΝΔ Ν.ΠΔΡΑΜΟΤ 

 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΠΔΓΩΝ: 

 
28

ηρ
  ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 51 Ν.ΠΔΡΑΜΟ 

 
ΑΡΗΘΜΟ & ΔΗΓΟ ΓΖΠΔΓΩΝ  

 
3 ηλεκηποθωηιζμένα  γήπεδα πλαζηικό σόπηο 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΛΩΔΩΝ 

 
ΣΡΗΣΖ   20 ΗΟΤΝΗΟΤ  2017 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΤΡΖ 

 
ΣΔΣΑΡΣΖ  21 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 

 
FAX ΓΖΛΩΖ-ΑΠΟΤΡΖ 

 

  E – MAIL: info@aenosi.gr 

 
ΚΛΖΡΩΖ  ΑΓΩΝΩΝ 

Μετά  το  sing in που θα ανακοινωθεί 

Δημόςια  ςτα  γραφεία του Ομίλου.  

 
ΣΖΛ. ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

 

6932233145, 6955857601 

 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ  ΑΥ.  6932233145 

 
ΔΠΗΓΗΑΗΣΖΣΖ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΚΑΔΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ  6984734166 

 
ΒΟΖΘΟ  ΔΠΗΓΗΑΗΣΖΣΖ 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ  6955857601 

 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΕΤΘΤΝΗ ΟΜΙΛΟΤ  6932233145 

 
ΓΗΑΣΡΟ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
ΘΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

 

mailto:info@aenosi.gr


Οι  δηλώζειρ θα  γίνονηαι  δεκηέρ  μόνο  μέζω   mail (ύμθωνα  με ηο  ππόηςπο ηος  
ζσεδίος δήλωζηρ).      ηην  δήλωζη  αναγπάθεηαι  ςποσπεωηικά  ο  απιθμόρ μηηπώος  
Δ.Φ.Ο.Α   και    πλήπηρ  ημεπομηνία  γέννηζηρ  ηος  αθληηή/ηπια). 

 
 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  ΑΘΛΖΣΩΝ: 

1. Έκδοζη δεληίος αθληηή / ηπιαρ Δ.Φ.Ο.Α.  
 
2.        ΑΘΛΖΣΗΚΖ  ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ – ΗΑΣΡΗΚΖ  ΒΔΒΑΗΩΖ  
.  

Θεωπημένο δεληίο αθληηή Δ.Φ.Ο.Α. ενόρ (1) έηοςρ από ιαηπό (απόθ. Δθνικήρ 
Δπιηποπήρ 20.12.08). 

3. Τήξεζε     Κώδηθα  Σπκπεξηθνξάο  θαη  Καλνληζκώλ  ηνπ αζιήκαηνο. 
4.  Δηαηηεζία   αλ  ηνπο  δεηεζεί (Με δηθαίωκα  ηηκωξίαο ζε πεξίπηωζε άξλεζεο). 

5.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 15  ΔΤΡΩ  
6.  20 ΔΤΡΩ  (για όζοςρ δεν έσοςν ή  έσει λήξη  η αζθάλεια ηοςρ ) .Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟ 

ΣΡΟΠΟ  ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ  ΣΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
 Ζ  επιλογή  ηων  αθληηών /ηπιών  για      ηην  καηάπηιζη  ηος  ηαμπλό  θα  γίνει  βάζει ηηρ      
ηελεςηαίαρ ιζσύοςζαρ  πανελλήνιαρ βαθμολογίαρ    . 
α)   Ο αγώναρ  κπίνεηαι ζε  2 νικηθόπα  set ηων  6  game  (ςποσπεωηικά ημιηελικά-ηελικά) 
( αν δεν επαπκεί ο σπόνορ λόγω ζςμμεηοσών ο επιδιαιηηηήρ μποπεί ηοςρ ππώηοςρ αγώνερ  να ηοςρ 

ππαγμαηοποιεί μέσπι ηα ημιηελικά ζηα 2  νικηθόπα set  ηων 4 game) 

β) ε πεπίπηωζη πος ζε κάποια καηηγοπία δεν ςπάπσοςν ηοςλάσιζηον οκηώ (8) 
αθληηέρ/ηπιερ  ηόηε η καηηγοπία αςηή ΓΔΝ θα διεξάγεηαι.  
 

ΠΡΟΟΥΖ 
Παπακαλούνηαι  οι  (όμιλοι  - παίκηερ)  όηαν για  κάποιο  λόγο δεν  θα  αγωνιζηούν  ενώ έσοςν  
δηλώζει  ζςμμεηοσή  ζηοςρ  αγώνερ  να  επικοινωνούν  με  ηο  επιδιαιηηηή  αγώνων και  να ηο  
δηλώνοςν  για  να  μην  ηαλαιπωπούνηαι  οι  άλλοι  ζςναθληηέρ  ηοςρ. 
 
Παξαθαινύληαη  νη  θ.θ. επιδιαιηηηέρ  λα  κελ  αξρίδνπλ ηνπο  αγώλεο  σωπίρ  παποςζία  
γιαηπού. 
Οη  θ.θ. επιδιαιηηηέρ  θαινύληαη  λα  αλαγξάθνπλ  ηνπο  αδηθαηνινγήηωο   μη  εμθανιζθένηερ  
αθληηέρ  ζην  θύιιν  αγώλωλ. 
Τν  θύλλο  αγώνων  πξέπεη  λα  ππνγξάθεηαη  από  ηνλ  ΔΠΗΓΗΑΗΣΖΣΖ θαη 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΑΓΩΝΩΝ  θαη  λα  απνζηέιινληαη  ζηελ Δ.Φ.Ο.Α & ΔΝΩΖ. 
Οι  επιδιαιηηηέρ  θαινύληαη  λα  ζηέιλνπλ  ηα  απνηειέζκαηα  ηωλ  αγώλωλ- ηακπιώ, 
ζπκκεηνρέο  θιεξώζεηο   3  ημέπερ  μεηά  ηην  λήξη  ηων  αγώνων. 
Δπίζηρ  καλούνηαι  οι  όμιλοι  όπωρ  επικοινωνούν  μεηά  ηην  δήλωζη ζςμμεηοσήρ 
(αθληηών), για  επιβεβαίωζη  παπαλαβήρ  ππορ  αποθςγή  παπεξηγήζεων. 
.ΠΡΟΟΥΖ: Θεωπημένο δεληίο αθληηή Δ.Φ.Ο.Α. ενόρ (1) έηοςρ από ιαηπό (απόθ. Δθνικήρ 
Δπιηποπήρ 20.12.08).Και  όσι  ιαηπική  βεβαίωζη. 

Για ηςσόν  επεξηγήζειρ  ιζσύει  ο κανονιζμόρ  ηηρ  Δ.Φ.Ο.Α. 
 
 

Με  εκηίμηζη  για  ηο  Γ. 
                                 Ο                                                                            Ζ   

 ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 ΒΑΥΑΡΗΓΖ  ΚΤΡΗΑΚΟ                                   ΠΑΣΡΗΚΗΟΤ – ΥΑΛΗΛΖ  ΕΩΖ 


