
Ηωάλληλα  29 επηεκβξίνπ   2012   

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Ο Αζιεηηθόο ύιινγνο  ‘’ Φίινη Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο Ηωαλλίλωλ ‘’  κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ  Ηωαλληηώλ  , ηελ ζπλεξγαζία ηνπ  Π.Ο.Φ.Δπ.Α   θαη 

ππό ηελ αηγίδα  ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α  δηνξγαλώλεη ην  

1ν ΑΝΟΗΚΣΟ  ΣΟΤΡΝΟΤΑ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ   ΑΝΓΡΩΝ-

ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΓΗΑ  ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΑΘΛΖΣΔ-

ΣΡΗΔ . 
 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

Οη αγώλεο  ζα δηεμαρζνύλ  ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηεο πόιεο ηωλ Ηωαλλίλωλ 

(ΔΑΝΚΗ) .  

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ε εληαία  θαηεγνξία ελήιηθεο  άλω ηωλ 18 εηώλ αλεμάξηεηνη  αζιεηέο-ηξηεο, πνπ 

κατά  δήλωση τους  ,δελ έρνπλ δειηίν ζε θάπνην ζωκαηείν κέινο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α, 

αιιά θαη αζιεηέο-ηξηεο, που κατά δήλωση τους , έρνπλ δειηίν ζε θάπνην 

ζωκαηείν ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α , ην νπνίν όκωο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ – δελ 

αγωλίζζεθαλ  πνηέ   ζε  αγώλεο δηαζπιινγηθνύ   πξωηαζιήκαηνο  ηνπηθήο 

θαηεγνξίαο  Ννκνύ , πεξηθεξεηαθό Β’ Δζληθήο ,Α2 θαη Α1 θαηεγνξίαο ηεο 

Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.   Ζ ζπκκεηνρή ηωλ αζιεηώλ  ζα είλαη   κε δηθή 

ηνπο ηαηξηθή επζύλε.  
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Πέληε (5) επξώ , ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ  ζα γίλεη ηελ εκέξα έλαξμεο ηωλ 

αγώλωλ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΚΑΗ  ΩΡΔ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

ΑΒΒΑΣΟ  13  ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ    2012   

                           Κιήξωζε  ώξα  09.00   

Ώξα έλαξμεο:   09.30 – 13.00   ν 1
νο

  γύξνο κε δηάιεηκκα13.00-14.00 

                           14.00 – 17.30   o 2
νο

  γύξνο  
 

ΑΓΩΝΗΜΑΣΑ –ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ . 

Οη αγώλεο ζα έρνπλ ληθεηή  ηνλ θαιύηεξν ζηα 5 ζεη. 

Αηνκηθό αγώληζκα ζε όιεο ηηο παξαθάηω ειηθηαθέο θαηεγνξίεο , εθόζνλ 

ππάξμνπλ  πέληε (5)  ζπκκεηνρέο ην ιηγόηεξν  γηα ηελ θάζε θαηεγνξία.   

α)  από 18 εηώλ ………………κέρξη 29 εηώλ  

β)  από 30   ‘’     ………………κέρξη 39   ‘’ 

γ)  από 40   ‘’     ………………κέρξη 49   ‘’ 

δ)  από 50   ‘’     ………………κέρξη 59   ‘’ 

ε)  από 60   ‘’     ………………κέρξη 69    ‘’ 

ζη)από 70   ‘’     ………………κέρξη……………… 

ηε πεξίπηωζε πνπ δελ ζα ππάξμεη ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρήο γηα θάπνηα 

θαηεγνξία ,απηή  ε θαηεγνξία ζα ελωζεί κε άιιε . 

 



 

Ζ Α΄θάζε ηωλ αγώλωλ  ζα δηεμαρζεί  ζε νκίινπο ηωλ ηξηώλ αζιεηώλ –ηξηώλ –ή 

ηεζζάξωλ αλ ρξεηαζζεί  ζε θάπνην όκηιν. Ζ ζπγθξόηεζε ηωλ νκίιωλ ζα γίλεη κε 

ζηόρν αλ είλαη δπλαηόλ λα κελ ζπκπέζνπλ ζηνλ ίδην όκηιν αζιεηέο από ηελ ίδηα 

πόιε .Ζ ηνπνζέηεζε ηωλ αζιεηώλ ζηνπο νκίινπο ζα γίλεη θαηόπηλ θιεξώζεωο 

θαη ρωξίο λα ππάξρνπλ θαβνξί. Ζ θιήξωζε ζα γίλεη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ 

αγώλωλ παξνπζία όιωλ. Οη δύν (2) πξώηνη από θάζε όκηιν ζα πξνθξηζνύλ ζηελ 

επόκελε Β΄θάζε . 

 

Ζ Β΄θάζε ηωλ αγώλωλ ζα δηεμαρζεί κε λνθ-άνπη ρηαζηί  αγώλεο ηωλ δύν (2) 

πξώηωλ  από θάζε όκηιν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζεηξά αγώλωλ πνπ έρεη 

πξνθαζνξηζζεί, κέρξη λα βγεί ν ηειηθόο ληθεηήο  ζε θάζε θαηεγνξία . 

Πξηλ ηελ ζπγθξόηεζε ηωλ νκίιωλ ζα έρεη γίλεη ν ζρεδηαζκόο  -ε ζεηξά- ηωλ 

αγώλωλ  ηεο Β΄θάζεο  κέρξη ηνλ ηειηθό ,έηζη ώζηε λα είλαη εληειώο ηπραία θαη ε 

ζπγθξόηεζε ηωλ νκίιωλ ,αιιά θαη ε ζπλέρεηα  ηωλ αγώλωλ .Όπνπ δει. ζα 

ρξεηαζζεί  λα πεξάζεη θάπνηνο bye ,ζα είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλν ,πξηλ από ηελ 

θιήξωζε –γλωζηνπνίεζε  ηωλ νλνκάηωλ  γηα ηνπο νκίινπο .Παξαζέηνπκε δύν  

παξαδείγκαηα :  

 

1
ν
παξάδεηγκα: Αο ππνζέζνπκε όηη ζα ππάξμνπλ ηέζζεξεηο όκηινη(Α,Β,Γ,Γ)  ζε 

θάπνηα θαηεγνξία ,νη δύν πξώηνη από θάζε όκηιν ζα ζπλερίζνπλ π.ρ. ωο εμήο 

κέρξη ηνλ ηειηθό:  

Α1 + Β2 = Υ1 

Α2 + Β1 = Υ2                                                Υ1 + Υ2 = Ν1 

                      ηε  ζπλέρεηα  εκηηειηθνί :       

Γ1 + Γ2 = Υ3                                                Υ3 + Υ4 =  Ν2  

Γ1 + Γ2 = Υ4  

 Οη  Ν1 θαη Ν2   πεγαίλνπλ ηειηθό θαη νη εηηεκέλνη Ν3 θαη Ν4 ζην κηθξό ηειηθό.  

  

2
ν
 παξάδεηγκα : Αο ππνζέζνπκε όηη ζα ππάξμνπλ πέληε (5) όκηινη (Α.Β.Γ.Γ,Δ) ζε 

θάπνηα θαηεγνξία ,νη δύν πξώηνη  από θάζε όκηιν  ζα ζπλερίζνπλ  π.ρ ωο εμήο  

κέρξη ηνλ ηειηθό :  

Α1 + Β2 = Υ1          Υ1 θαη Υ2 πεξλνύλ   bye 

Α2 + Β1 = Υ2 

ηα εκηηειηθά  ηξεηο αζιεηέο από Υ 1,2,3,4,5 ζα πεξάζνπλ bye πξνθαζνξηζκέλα 

θαη δύν αζιεηέο ζα αγωληζζνύλ  γηα ηελ 4
ε
 ζέζε ηωλ εκηηειηθώλ   

 

Γ1 + Δ2 = Υ3          Υ3  πεξλάεη    bye  

Γ2 + Γ1 = Υ4 

Δ1 + Γ2 = Υ5          Υ4 + Υ5 ζα αγωληζζνύλ  γηα ηελ 4
ε
 ζέζε  = Υ6. 

 

                                                                      Υ1 + Υ2 = Ν1                  

                      ηε ζπλέρεηα  εκηηειηθνί :  

                                                                      Υ3 + Υ6 = Ν2 

Οη Ν1 θαη Ν2 πεγαίλνπλ ηειηθό  θαη νη εηηεκέλνη  Ν3 θαη Ν4 ζην κηθξό ηειηθό.  

 

Σνλίδεηαη  εδώ όηη ν κηθξόο ηειηθόο ζα βγάιεη ηνλ 3
ν
 ληθεηή 

πνπ ζα είλαη κόλν έλαο .   
 



 

ΓΗΑΗΣΖΗΑ . 

Από ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο . 

 

ΔΠΑΘΛΑ. 

ηνπο πξώηνπο  θύπειιν. Μεηάιιηα ζηνπο 1
νπο

 , 2
νπο

  θαη 3
νπο

 .Γίπιωκα  

ζπκκεηνρήο  ζε όινπο . Πξνβιέπεηαη λα δηεμαρζνύλ θαη αγώλεο θαηάηαμεο γηα 

ηνπο 3
νπο

  ηωλ νκίιωλ .Δπίζεο αγώλεο θαηάηαμεο  γηα ηνπο αζιεηέο πνπ δελ ζα 

πξνρωξήζνπλ κεηά από ηνπο ρηαζηί αγώλεο ,αλάκεζα ζηνπο δύν πξώηνπο ηωλ 

νκίιωλ . 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ. 

Ζ κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη ε δηαηξνθή  ηωλ αζιεηώλ  είλαη επζύλε θαη επηινγή 

ηωλ ηδίωλ . Γηα  πιεξνθνξίεο, νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζηα ηειέθωλα ηνπ 

ζπιιόγνπ  6942 641519  θαη  6947 003944.   

Σα ηξαπέδηα  ζα είλαη από δέθα (10) έωο δώδεθα (12) ηωλ 19 έωο 25 ρηιηνζηώλ,  

δηαθνξεηηθώλ εηαηξεηώλ . 

 

ΛΖΞΖ ΓΖΛΩΔΩΝ. 

Γειώζεηο  ζπκκεηνρήο  ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ Σεηάξηε 10 Οθηωβξίνπ 

2012 ζύκθωλα κε ην ππόδεηγκα  δήιωζεο  ζην e-mail ηνπ ζπιιόγνπ καο   

fr.tt.ioan@gmail.com   .-   

 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ Κ.Δ.Π.Π.Ν.Α.Γ.Η ΣΖ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α   ΣΟΤ ΠΟ.ΦΔπ.Α   ΦΔΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Μωπζήο Διηζάθ           Μαλώιεο                  ηαύξνο                 Απόζηνινο   

                                        Κνιπκπάδεο             Πιαθαληωλάθεο   Θωκά  
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