ΒΟΛΕΪ ● ΣΤΙΒΟΣ ●ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ● ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ● ΣΚΑΚΙ ● ΞΙΦΑΣΚΙΑ ● ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ο ΟΜΑΔΙΚΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2019

ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – APACHE ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ο ΓΑΣ Χολαργού και οι APACHE Χολαργού, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.Επ.Α.), προκηρύσσουν το
1ο Ομαδικό - Οικογενειακό Τουρνουά

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 5/5/2019, στην έδρα του ΓΑΣ Χολαργού και των
APACHE Χολαργού, στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, Αετιδέων 48-50 & Κλειούς, Χολαργός.
Ώρα έναρξης των αγώνων 10:00 π.μ.
Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν «παρών» το αργότερο στις 9:30 π.μ..
Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 9:00 π.μ.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κάθε Ομάδα αποτελείται από έναν (ή δύο) ενήλικες και έναν (ή δύο) ανήλικους, μέλη μιας
οικογένειας (πχ γονιός, παππούς/γιαγιά, θείος/θεία & παιδί, εγγόνι, ανήψι μέχρι 17 ετών).
Όλοι οι Ομαδικοί αγώνες θα γίνουν με το σύστημα BEST OF TRHEE GAMES ως εξής:
A–X
B–Y
D
(Διπλό ΑΒ – ΧΥ)
Νικήτρια Ομάδα είναι αυτή που θα κατακτήσει δύο (2) νίκες.
Κάθε Oμάδα επιλέγει με κλήρωση το A, B ή το X, Y και αντιστοιχεί το Α (ή το Χ) στο 1ο
ενήλικο μέλος της ομάδας, καθώς και το Β (ή το Υ) στο 1ο ανήλικο μέλος της ομάδας.
Το 2ο ενήλικο ή / και το 2ο ανήλικο μέλος της ομάδας, μπορεί να αντικαταστήσει το αντίστοιχο
1ο μέλος, στο Διπλό.
Οι Ατομικοί αγώνες (Απλό και Διπλό) θα διεξαχθούν με το σύστημα BEST OF TRHEE SETS.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Στην Α΄ φάση θα δημιουργηθούν, κατόπιν κλήρωσης, όμιλοι των 3 ή 4 ομάδων (ανάλογα με τις
συμμετοχές).
Στη Β΄ φάση, θα σχηματιστούν δύο ταμπλό, το πρώτο με τις ομάδες που κατέκτησαν την 1η και
2η θέση των ομίλων και το δεύτερο με τις ομάδες που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση των ομίλων.
Οι αγώνες της Β΄ φάσης, και στα δύο ταμπλό, θα είναι με το σύστημα του απλού knock out αγώνα
(ή και με πλήρη κατάταξη, αν το επιτρέψουν τα χρονικά περιθώρια).

4. ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί 15 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων, επί των
παρόντων ομάδων.
5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
6. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλια στους 1ους και μετάλλια στους 2ους και 3ους κάθε
κατηγορίας.

7. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
α) στο e-mail: akis.economakis@gmail.com
β) στο fax 210 6564278
γ) στο τηλ 693 7434374
μέχρι την Παρασκευή 3/5/2019
8. ΓΕΝΙΚΑ
• Όλοι οι ενήλικες συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη και όλοι οι ανήλικοι συμμετέχουν
με ιατρική ευθύνη του κηδεμόνα τους.
• Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15€ ανά ομάδα.
• Σε κάθε συμμετέχοντα θα προσφερθεί νερό και σνακ.
• Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνη
για την επίλυσή τους είναι η οργανωτική επιτροπή.

Χολαργός 24/2/2019
Για τον ΓΑΣ Χολαργού
Η Πρόεδρος

Ο Έφορος

Βασιλική Ξένου

Σταύρος Οικονομάκης

