Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη-Ραφαήλ!!!

3o Ανοιχτό Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ
Ξυλοκάστρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο “Αθλητικός Όμιλος Ξυλοκάστρου” σε συνεργασία με τον “Α.Ο. Φοίνικας Πατρών
2010” και τον “Πευκιά Ξυλοκάστρου” διοργανώνουν φιλικό ανοιχτό τουρνουά για την
στήριξη του Παναγιώτη-Ραφαήλ!
Τόπος διεξαγωγής: Κλειστό Γυμναστήριο Ξυλοκάστρου (Ταράση 2).
Ημ/νία διεξαγωγής: 27 Οκτωβρίου 2019
Ώρα έναρξης αγώνων: 10 π.μ. (ώρα προσέλευσης 9 π.μ.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εν ενεργεία, οι βετεράνοι και οι ανεξάρτητοι αθλητές,
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε μία κοινή κατηγορία. Εάν
υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, θα δημιουργηθούν κατηγορίες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Α΄ ΦΑΣΗ
Η κλήρωση θα γίνει:
α. Με τοποθέτηση σε κάθε όμιλο του 1ου και 2ου φαβορί με βάση τον τελευταίο πίνακα
αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και του 3ου και 4ου φαβορί με βάση τον τελευταίο πίνακα
αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
β. Σε οµίλους των 4ων αθλητών και κατ΄ εξαίρεση των 3ων αθλητών, µε αγώνες ένας προς
όλους και µε νικητή τον καλύτερο των 5 σετ (best of five).
Β΄ ΦΑΣΗ : Οι αθλητές που θα κατακτήσουν την 1η και 2η θέση, θα τοποθετηθούν στο
κυρίως ταμπλό. Οι αθλητές που θα κατακτήσουν την 3η και 4η θέση θα τοποθετηθούν στο
ταμπλό παρηγοριάς.

α. Ο 1ος και ο 2ος του κάθε οµίλου αγωνίζονται στην Β΄ φάση (ανάλογα µε τον αριθµό
των οµίλων της Α΄ φάσης) για τις θέσεις 1 – 4 ή 1 – 8 ή 1 – 16 ή 1 – 32.
β. Ο 3ος και ο 4ος κάθε οµίλου για τις θέσεις 5+ ή 9+ ή 17+ ή 33+ (ανάλογα µε τον αριθµό
των οµίλων της Α΄ φάσης).
γ. Σε πίνακα νοκ-άουτ µε διαβάθµιση όλων των θέσεων ως κατωτέρω (εφόσον υπάρχει η
χρονική δυνατότητα).
δ. Η κλήρωση θα γίνει επί των παρόντων πριν την έναρξη των ομίλων.
ε. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των οµίλων της Α΄ φάσης, ήτοι: 1oς του Α΄ οµίλου
=> 1ο φαβορί, 1oς του Β΄ οµίλου => 2ο φαβορί, 1oς του Γ΄ οµίλου => 3ο φαβορί, 1oς του ∆΄
οµίλου => 4ο φαβορί κ.ο.κ. Αθλητές που κατέκτησαν την 3η και 4η θέση στους οµίλους της
Α΄ φάσης.

ΕΠΑΘΛΑ:
Θα απονεμηθούν διπλώµατα και μετάλλια στον 1ο, 2ο και 3ο .
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:
Διασφαλίζεται από τους συμμετέχοντες.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συµµετοχής μπορούν να γίνουν έως και Σάββατο 26.10.19 στις 11π.μ.,
τηλεφωνικώς στους αριθμούς 6947892871 (Βλάσης Γεωργίου), 6948536536(Ανδρέας
Ζάρρος),
6976194964
(Γιάννης
Ξουρίδας),ή
με
e-mail
στη
διεύθυνση
foinikaspatras2010@gmail.com

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Το παράβολο ορίζεται στα 5 ευρώ.
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην προσπάθεια του Παναγιώτη-Ραφαήλ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι εν ενεργεία αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το αθλητικό δελτίο και την κάρτα
υγείας που να έχει ισχύ για την περίοδο 2019-2020.
Οι ανεξάρτητοι και οι βετεράνοι αθλητές θα συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη.
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να δεχτεί συμμετοχή
της τελευταίας στιγμής. Στην περίπτωση αυτή οι αθλητές ενσωματώνονται κατά

περίπτωση σε ομίλους των 3 ως τέταρτοι παίχτες ή σχηματίζουν έναν νέο όμιλο εφόσον
αυτός απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 αθλητές.
Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη,
υπεύθυνη για την επίλυση τους είναι η οργανωτική επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη διοργανώτρια αρχή.
Η οργανωτική επιτροπή απαρτίζεται από τους : Βλάση Γεωργίου (6947892871),
Γιάννη Ξουρίδα (6976194964) και Ανδρέα Ζάρρο (6948536536).

