
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ηξηεζλέο πξωηαζιήκαηνο ζηελ Καβάια, γηα λα δνζεί δπλαηόηεηα θαη ζε  

αζιεηέο ηνπ εμωηεξηθνύ ζα δηεμαρζεί θαη πξωηάζιεκα Κόκκινοσ, Πορηοκαλί θαη Πράζινοσ  

Δπιπέδοσην άββαηο 7-12-2019. 
Πξωηάζιεκα  Κόκκινοσ επιπέδοσ (γεννηθείς, 2012, 2013, 2014 θαη  Πορηοκαλί  επιπέδοσ  

(γεννηθείς, 2011, 2012 ) ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΦΟΑ. 

Πξωηάζιεκα Πξάζηλνπ Δπηπέδνπ, ηα Αγόξηα αγωλίδνληαη ζε μερωξηζηή θαηεγνξία από ηα Κνξίηζηα.  

ηελ θαηεγνξία ΑΚ 10 κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο θαη 2011, αξθεί λα έρνπλ θιείζεη ην 8ν έηνο ηεο  

ειηθίαο ηνπο κέρξη (πξνεγνύκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ αγώλωλ). 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΒΒΑΣΟ 7 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΝ ΤΛΛΟΓΟ Α.Ο.Κ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΠΔΓΩΝ «ΑΛΔΞΑΝ. ΓΗΜΟΓΛΟΤ»ΚΑΛΑΜΙΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΠΔΓΩΝ 2 Hard 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΜΠΣΗ 5 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΡΗ ΠΔΜΠΣΗ 5 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 

ΔΜΑΙLΓΗΛΩΗ mak@aenosi.gr 

 

 

ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΑ 

ΓΗΠΔΓΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ  ΔΠΙΠΔΓΟ       09:30΄ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΔΠΙΠΔΓΟ   09.30΄ 

ΠΡΑΙΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ         11.00΄ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΙΠΔΡΙΓΟΤ ΟΦΙΑ 

ΔΠΙΓΙΑΙΣΗΣΗ ΑΜΑΡΑ ΔΛΔΝΗ ΣΗΛ.  6979263046 

ΒΟΗΘΟ ΔΠΙΓΙΑΙΣΗΣΗ ΟΛΟΙ  ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΤΝΟΔΟΙ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΔΛΛΗ  ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ 

 

 
 
 
 



 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΘΛΗΣΩΝ: 

ΚΟΚΚΙΝΟ – ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΠΡΟΟΥΗ: Αζιεηήο-ηξηα γηα λα ιάβεη κέξνο ζην πξωηάζιεκα πξέπεη ζηελ  
δήιωζε λα αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία γελλήζεωο ηνπ. Γηα ηνπο αζιεηέο-ηξηεο 
γελλεκέλνπο ην 2012 πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηό επίπεδν ζα αγωληζηνύλ  
(θόθθηλν ή πνξηνθαιί). 
 

1.   Δελτίο  αθλητή / τριασ Ε.Φ.Ο.Α. ή ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ  ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ 
ΙΥΤΕΙ  ΓΙΑ 1 ΕΝΑ ΥΡΟΝΟ 

 

 2.    ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:  10 επξώ. 
 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
   ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΔΠΙΠΔΓΟ: πνξηνθαιί κπάια 50% πην αξγή από ηελ θίηξηλε. Οη αγώλεο 

ζα  
δηεμαρζνύλ ζε 2 ληθεθόξα match-tiebreaks ζηνπο 7 πόληνπο κε 2 πόληνπο δηαθνξά.  
 
ε πεξίπηωζε 9-9 θεξδίδεη απηόο πνπ ζα πάξεη ηνλ δέθαην πόλην δειαδή 10-9. 

 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: θόθθηλε κπάια 75% πην αξγή από ηελ θίηξηλε. Οη αγώλεο Θα  
δηεμαρζνύλ ζε 1 match-tiebreak ζηνπο 7 πόληνπο κε 2 πόληνπο δηαθνξά. ε 
πεξίπηωζε  
  9-9 θεξδίδεη απηόο πνπ ζα πάξεη ηνλ δέθαην πόλην δειαδή 10-9. 
 
   Σν ζύζηεκα δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα εμαξηεζεί από ηηο  
ζπκκεηνρέο ηωλ αζιεηώλ-ηξηώλ θαη ζα είλαη Roundrobin(όινη κε όινπο) ή ηηξάδ κε  
consolation γηα ηνπο ρακέλνπο ηνπ πξώηνπ αγώλα. 
 

ΠΡΑΙΝΟ  ΔΠΙΠΔΓΟ 
 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

στη δήλωση 
συμμετοχής ν΄ 
αναγράφεται 
υποχρεωτικά:  
το ΣΩΣΤΟ Α. Μ. 
Ε.Φ.Ο.Α. -
θμερομθνία 
γζννθςθσ   

 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
δελτίο ΕΦΟΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ  - ΑΝΑNΕΩΗ 
ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ 

ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ 
ΙΥΤΕΙ  ΓΙΑ 1 ΕΝΑ ΥΡΟΝΟ 

 

 
 

Παράβολο 
ςυμμετοχήσ 

10 € 

Οι νικθτζσ/-τριεσ είναι υποχρεωμζνοι 
να παραμείνουν ςτθν ζδρα των 
αγώνων μία (1) ώρα μετά τθ λιξθ του 
αγώνα τουσ για διαιτθςία (ςε 
περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί.) με 
ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ 
άρνθςθσ. Δεν μπορεί να κάνει 
διαιτθςία ακλθτισ/τρια ςε 
αγωνιηόμενο/θ από τον Όμιλό του 

 
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  

* Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ ζπκκεηνρώλ κε έλα από ηα παξαθάηω 

ζπζηήκαηα: 

1. ύζηεκα Σακπιό,  κε ηελ ειάρηζηε δηεμαγωγή ηωλ 2 ζπλαληήζεωλ γηα θάζε αζιεηή.   

* Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην ζηα 2 ληθεθόξα minisets (4 games/4-4 gamestiebreak ηωλ 7 πόληωλ) 

ζην θαλνληθό γήπεδν ηνπ κνλνύ κε πξάζηλεο κπάιεο (75% ηεο πίεζεο ηεο θαλνληθήο).  

   Ιζρύνπλ όινη νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ κνλνύ παηρληδηνύ. 

* Κάζε παίθηεο κπνξεί λα αγωληζζεί κέρξη θαη ζε 3 αγώλεο ηελ εκέξα, αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην από 

ηελ επηδηαηηεηή ηνπ Πξωηαζιήκαηνο . 

 * Γελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε αγώλα κεηά ηηο 21:30, εθηόο θαη αλ ππάξμεη ζπκθωλία θαη ηωλ δύν 

παηθηώλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ επηδηαηηεηή ηνπ Πξωηαζιήκαηνο. 


