ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
MASTER JUNIOR ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΚ12, ΑΚ 14, ΑΚ16 & ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ +25 ΕΣΩΝ

Ημερομηνία Διεξαγωγήσ:
11 &12 Νοεμβρίου 2017
Ζδρα :
ΣΙΣΑΝΕ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ Διεφθυνςη γηπζδων : Νζα Πζραμοσ
Επιφάνεια : υνκετικόσ χλοοτάπθτασ Μπάλεσ : Wilson
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΑΓΩΝΩΝ: Χριςτοσ Μοφρτηιοσ
6945752494
Διευθυντήσ αγώνων : Παπαχαραλαμπίδθσ Αχιλλζασ 6932233145
Γ. ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣΤΔΡ Α΄ΔΝΩΣΗΣ JUNIOR

Η επιλογή ηφν αθληηών-ηριών θα γίνεηαι αποκλειζηικά από ηην ζσμμεηοτή και ηην
βαθμολογία ζηα Δνφζιακά πρφηαθλήμαηα (E3). Η καηηγορία ζηην οποία θα δηλφθούν οι
αθληηές-ηριες θα είναι ασηή ζηην οποία έτοσν ηην συηλόηερη βαθμολογία και ηοσς δίνει ηο
δικαίφμα ζσμμεηοτής ζηοσς αγώνες ηοσ Δνφζιακού MASTER. ( H Δνφζιακή Βαθμολογία
μεηράει μόνο ζε μια καηηγορία ) εκεί ποσ θα αγφνιζθεί ο αθληηής ή η αθλήηρια π.τ 14 εηών
και δεν μεηαθέρεηαι ζηα 16.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
α) Σσμμετέτοσν οι 4 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της Ένωσης.
β) ε κάκε κατθγορία κα υπάρχουν και 3 αναπλθρωματικοί, που πρζπει να δθλώςουν και αυτοί .
γ) Κενζσ κζςεισ που πικανόν να υπάρξουν λόγω μθ εμφανίςεωσ ακλθτοφ/τριασ τθν ώρα ζναρξθσ των
αγώνων τθσ κατθγορίασ του, κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ επί τόπου αναπλθρωματικοφσ.
δ)

Οι αγώνεσ είναι χωρίσ βαθμολογία.

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ MASTER JUNIOR
Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςε ταμπλό των 4 παικτών/τριών. Επικεφαλισ ςτουσ Ομίλουσ κα μπουν το 1 και
2 τθσ κατάταξθσ. (1-4 & 2-3) , Θα ακολουκιςει μετά τον πρώτο γφρο τελικόσ και μικρόσ τελικόσ.
Σελικόσ

( Νικθτισ 1-4 με νικθτι 2-3)

Σελικόσ Μικρόσ ( Ηττθμζνοσ 1-4 με θττθμζνο 2-3).

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ MASTER ΒΕΣΡΑΝΩΝ
α) υμμετζχουν οι 8 καλφτεροι ακλθτζσ και ακλιτριεσ τθσ Ένωςθσ.

β) Θα υπάρχουν και 4 αναπλθρωματικοί, που πρζπει να δθλώςουν και αυτοί
γ) Κενζσ κζςεισ που πικανόν να υπάρξουν λόγω μθ εμφανίςεωσ ακλθτοφ/τριασ τθν ώρα ζναρξθσ
των αγώνων τθσ κατθγορίασ του, κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ επί τόπου αναπλθρωματικοφσ.
Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςε ταμπλό των 8
Θα υπάρξουν και αγώνεσ θττθμζνων.

ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΝΩΗ 2017
ΔΗΛΩΕΙ - ΑΠΟΤΡΕΙ
Ημερομηνία δήλωςησ

Μζχρι Σετάρτη 8/11/2017 ώρα 12.00

Ημερομηνία ανακοίνωςησ τησ λίςτασ &
Προγράμματοσ
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