
                           

            Ο   Ο.Α.ΥΟΛΑΡΓΟΤ,   πξνθεξύζζεη   αγώλεο   Αλδξώλ – Γπλαηθώλ       από    

                                              

26/09/2015  έωο    18/10/2015. 
       
 

ηνπο αγώλεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ηα κέιε ηνπ Οκίινπ, πνπ είλαη ηακεηαθώο 
εληάμεη θαη έρνπλ θαηαβάιεη ην πνζό ζπκκεηνρήο, ζηελ γξακκαηεία κέρξη  Σξίηε  
22/9/2015 θαη ώξα 20:30. 
 
Καηεγνξίεο 
 
Σν Σνπξλνπά ζα δηεμαρζεί ζε δύν θαηεγνξίεο ΓΤΝΑΙΚΩΝ γηα ηα  ΜΟΝΑ (αλ δελ 
ππάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή ζα δεκηνπξγεζεί κία θαηεγνξία) θαη κία(1) γηα ηα ΔΙΠΛΑ 
θαη ηέζζεξεηο (3) θαηεγνξίεο ΑΝΔΡΩΝ γηα ηα ΜΟΝΑ θαη κία (1) γηα ηα ΔΙΠΛΑ 
Όζνλ αθνξά ην κνλό αλδξώλ νη θαηεγνξίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ειηθηαθά 
θξηηήξηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:    

                                                
                             1) ΓΕΝΝΗΘΕΝΣΕ ΕΩ ΣΟ 1980 - ΚΑΙ ΜΕΣΑ (έωο 35) 
                               2) ΓΕΝΝΗΘΕΝΣΕ ΑΠΟ ΣΟ 1970 - 1979 (36-45) 
                               3) ΓΕΝΝΗΘΕΝΣΕ ΑΠΟ ΣΟ 1970 -  ΚΑΙ ΠΡΙΝ (46 + 
 
    Σα Σακπιό  ζα ζπκπιεξσζνύλ  από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε ειηθηαθή 
θαηεγνξία ιακβάλνληαο ππόςε ηε έγθπξε θαηάηαμε LADDER,όπσο έρεη 
δηακνξθσζεί κέρξη ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο.  
Εάλ θάπνηνο παίθηεο επηζπκεί, δύλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε θαηεγνξία κηθξόηεξεο ηεο 
ειηθίαο ηνπ αιιά ζε κία κόλν θαηεγνξία. 
  Οη αγώλεο ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 17:00 έσο 22:00 (ώξα έλαξμεο). Σα 
αββαηνθύξηαθα από ηηο 10:00 έσο ηηο 21:00 ώξα έλαξμεο . 

 
Δειώζεηο ζπκκεηνρήο  
 
 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη κέρξη ηελ Σξίηε  22/9/2015 θαη ώξα 20:30, ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ, θαζεκεξηλά από 17:00- 21:00 (ηηο εξγάζηκεο) θαη από 10:00 – 
12:00 , άββαην.  
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 15 € γηα κνλά ή δηπιά θαη 20 € γηα ηα δύν. 
 
ΠΡΟΟΥΗ: πκκεηνρέο Μειώλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη θαη ηε ιήμε 
πξνζεζκίαο δελ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε θιήξωζε. Σν ίδην ζα ηζρύζεη θαη γηα  
Μέιε πνπ έρνπλ ακειήζεη λα εμνθιήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο. 
 
Κιήξωζε 
 Η θιήξσζε γηα ηα ΜΟΝΑ θαη ηα ΔΙΠΛΑ, ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 
Σεηάξηε 23/9/2015 θαη ώξα 19:00 θαη ζα είλαη αλνηρηή γηα ην θνηλό.   
    

 

Σίηινο  
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΗΛΙΚΙΑΚΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  

Έθδνζε : 09/09/2015 Ηκεξ. Ιζρύνο :από 09/ 9/2015 

ΟΑΥ .   ει. 1 από 2 



Πξόγξακκα - ελεκέξωζε 
 Σν  πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Οκίινπ, 
αλαιόγσο βεβαίσο ηεο εμειίμεσο ησλ αγώλσλ. Οη  αγσληδόκελνη νθείινπλ λα 
ελεκεξώλνληαη κε δηθή ηνπο επζύλε από ηελ Γξακκαηεία γηα ηελ αθξηβή κέξα θαη 
ώξα ηνπ αγώλα ηνπο. Καζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ αγσληδνκέλσλ, πέξαλ ησλ 
15 ιεπηώλ ηεο ώξαο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε, ζεκαίλεη απώιεηα ηνπ αγώλα. Ο 
παξεπξηζθόκελνο ζα πεξλάεη ζηελ επόκελε θάζε, κε W.O.  
 
 Σπρόλ ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηωλ κειώλ, πξέπεη λα δειωζνύλ 
εγθαίξωο, ώζηε ε Γξακκαηεία λα ελεκεξώζεη ηελ Επηηξνπή Αγώλωλ, ε νπνία 
κπνξεί λα ηα ιακβάλεη ππ’ όςηλ ζην θαηαξηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο, κόλνλ εθόζνλ 
απηό είλαη εθηθηό θαη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ. Ο 
θάζε ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα δειώζεη θώιπκα κόλν κία κέξα ηελ βδνκάδα.  
Σα θωιύκαηα ζα αθνξνύλ όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηνπ ηνπξλνπά. Εθόζνλ 
δελ κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί ν αγώλαο ιόγω θωιπκάηωλ ηωλ 
αγωληδόκελωλ ν αγωληδόκελνο ρωξίο θώιπκα ζα πεξλάεη ζηελ επόκελε θάζε, 
κε W.O. Σπρόλ θσιύκαηα  πνπ ζα δεισζνύλ εθ ησλ πζηέξσλ κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 
Οη αγώλεο ηεο 1εο θάζεο ηνπ Δηπινύ Αλδξώλ θαη ηνπ 1ΟΤ (Πξώηνπ) Γύξνπ 
ΑΠΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ζα γίλνπλ ωο επί ην πιείζηνλ ην 1ν αββαηνθύξηαθν 
δηεμαγωγήο ηνπ Σνπξλνπά θαη ην αξγόηεξν κέρξη Σξίηε 29/9/2015. Εθόζνλ 
θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο δελ δύλαηαη λα αγωληζζεί ην δηάζηεκα 26-29/9 
παξαθαιείηαη λα κελ δειώζεη ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά .  
 
Αγώλεο 
 Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη, ζε όπνην γήπεδν νξίδεη ε Επηηξνπή Αγώλωλ (1,2,3,4), 
εθηόο από ηνπο ηειηθνύο πνπ ζα γίλνπλ ζηα γήπεδα Νν 1 θαη Νν 2 . Οη αγσληδόκελνη 
ζα κπαίλνπλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ηνπο ζην πξώην 
γήπεδν πνπ αδεηάζεη αλάινγα κε ηελ ζεηξά πνπ δειώζαλ παξνπζία θαη νη δύν 
αγσληδόκελνη (νη ηέζζεξηο γηα ηα δηπιά), ζηελ γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ. Άξλεζε 
δηαγσληδόκελνπ λα παίμεη ζην γήπεδν πνπ έρεη νξηζηεί ν αγώλαο ζεκαίλεη απηνκάησο 
θαη απνθιεηζκόο. 
Οη κπάιεο ζα δνζνύλ από ηελ γξακκαηεία θαη ζα πξέπεη λα επηζηξαθνύλ κεηά ην 
ηέινο ηνπ αγώλα.  
Η πξνζέξκαλζε εληόο ηνπ γεπέδνπ ζα έρεη δηάξθεηα 5 ιεπηώλ κόλν. 
 
Οη αγώλεο ζα γίλνληαη ζηα 2 ληθεθόξα sets ελώ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ( 1-1 sets), 
ζα αθνινπζεί tie - break  ηωλ 10 πόληωλ. 
 
 Οη ηειηθνί , ζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 ληθεθόξα sets. 
 
ηα δηπιά ηα ζεη ζα δηεμάγνληαη κε ην ζύζηεκα ΝΟ-ΑD. 
Οη αγώλεο ζα γίλνληαη ρωξίο δηαηηεηή.  
 
Η πξόιεςε ηεο πγείαο ηνπ θάζε αζιεηή/ηξηαο είλαη πξνζσπηθή ηνπο επζύλε 
 
ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΠΟ,  Η ΑΠΟΛΑΤΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ… 
 
Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε κε ηελ γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ θαζεκεξηλά 
17:00 έωο 21:00 θαη  10:00 έωο 12:00 άββαην.  


