
 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ                                        Ραθήλα,   12-09-2022 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
«ΚΤΘΗΡΟ» 
e-mail : a.s.m.kithiros@gmail.com 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΟΜΑΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΣΡΙΑΓΩΝ 2022-2023 

 
Ο Α..Μ. ΚΗΘΤΡΟ πξνθεξχζζεη  Γηαζπιινγηθφ Οκαδηθφ Πξσηάζιεκα Μπφνπιηλγθ 
2022-2023 κε ηνλ θάησζη Καλνληζκφ: 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 1.   Σν θεηηλφ νκαδηθφ πξσηάζιεκα ηξηάδσλ ζα δηεμάγεηαη θάζε Πέκπηε θαη ώξα 20.00 (19:45 
έλαξμε δνθηκαζηηθψλ βνιψλ)  θαη ζα μεθηλήζεη ηελ Πέκπηε  10/11/2022. 

2.  Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα κέιε, νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ηνπ “A..Μ. ΚΤΘΗΡΟ”, 

θαζψο θαη αζιεηήο/ αζιήηξηα άιινπ σκαηείνπ Μέινπο ηεο Δ.Ο.Α.Α. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 
είλαη θάηνρνη θάξηαο Αζιεηή (Α) ή Αζινχκελνπ (D). 

3.  Σν πξωηάζιεκα είλαη κηθηφ (αλδξψλ-γπλαηθψλ) κε αληηπάινπο θαη handicap  θαη αξηζκφ 
παηρληδηψλ 3 αλά αγσληζηηθή.  

4.  Θα απνηειείηαη απφκεκνλωκέλνπο παίθηεο θαη απφ νκάδεο. 

5.  Α΄ ΑΣΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ: 

5.1 Οη 3 πξψηνη Μ.Ο αλαδεηθλχνληαη θαηά ζεηξά 1νο, 2νο θαη 3νο ληθεηήο θαη παίξλνπλ έπαζιν.  

Όπσο έπαζιν παίξλεη φπνηνο αζιεηήο/ηξηα κε ην Καιχηεξν παηρλίδη (ρσξίο hcp)  θαη  Καιχηεξν ζεη 
(ρσξίο hcp) .  

5.2 Απνπζία παίθηε: ε πεξίπησζε πνπ παίθηεο δελ ηειεηψζεη ην παηρλίδη ηνπ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, ηφηε ηζρχεη ν θαλφλαο 108α ηεο WTBA. (ν Μ.Ο. ηνπ παίθηε δηα 1/10 επί ηα ππνιεηπφκελα 
frames + ηηοπξαγκαηηθέο θνξχλεο πνπ έθαλε). 

5.3 Πξνυπφζεζε λα δηεθδηθήζεη παίθηεο/ηξηα κία απφ ηηο 3 πξψηεο ζέζεηο είλαη λα έρεη παίμεη ην 
75% ηνπ ζπλόινπ ηωλ παηρληδηώλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο 
ηειηθήο θάζεο). 

5.4 Η θαηάηαμε ηνπ Μ.Ο. ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θνξπλψλ 
ησλ παηρληδηψλ ηνπο (ρωξίο hcp), δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ παηρληδηψλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, 
ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ παηρληδηψλ θαη εάλ πξνθχςεη επίζεο ηζνβαζκία, ηφηε ιακβάλεηαη 
ππφςε ην θαιχηεξν ζεη ηνπ παίθηε/ηξηαο ρσξίο hcp . 

Οη επηδφζεηο ησλ παηθηψλ/ηξηψλ ζηηο αγσληζηηθέο ησλ ηειηθψλ πξνζκεηξώληαη ζην Μ.Ο. απηψλ. 

5.5Καζπζηέξεζε ζε αγωληζηηθή : ζε θάζε αγσληζηηθή, θάζε ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε 
θαζπζηέξεζεο πξνζέιεπζεο, κπνξεί λα αγσληζζεί ζην 1ν παηρλίδη, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 



3νπ frame, κε δηθαίσκα 2 δνθηκαζηηθψλ (κία ζε θάζε δηάδξνκν). Σν ίδην ζα ηζρχζεη θαη ζηελ 
πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ζην 2ν ή ζην 3ν παηρλίδη. ηελ πεξίπησζε 
θαζπζηέξεζεο πξνζέιεπζεο, ζηα παηρλίδηα ζηα νπνία δελ ζα πξνιάβεη λα ζπκκεηάζρεη, ζα 
ππνινγηζζεί ην blind ηνπ. 

5.6 Αλαβνιέο ΓΔΝ ππάξρνπλ. 

 

6. Β΄ ΟΜΑΓΙΚΟ ΜΔΡΟ: 

6.1 Η θάζε νκάδα ζα απνηειείηαη απφ 3 βαζηθνχο παίθηεο/ηξηεο ε θάζε κία θαη κπνξεί επίζεο λα 
έρεη κέρξη 1 αλαπιεξσκαηηθφ παίθηε.  

Ο αλαπιεξσκαηηθφο δχλαηαη λα αγσλίδεηαη θαη σο κεκνλσκέλνο φηαλ δελ αλαπιεξψλεη παίθηε ηεο 
νκάδαο ηνπ. Δάλ παίμεη είηε ην πξψην (1ν) είηε θαη ην δεχηεξν 2ν παηρλίδηαγσληζηηθήο ζε ζέζε 
ηαθηηθνχ θαη απνρσξήζεη, δελ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ ζηα επφκελα παηρλίδηα, αιιά 
ζπλερίδεηαη ν αγψλαο κε ην Blind ηαθηηθνχ, δει. κφλν ν αλαπιεξσκαηηθφο κπνξεί λα παίμεη σο 
κεκνλσκέλνο ζε αγσληζηηθή πνπ δελ αλαπιήξσζε ζε θαλέλα παηρλίδη ηαθηηθφ. 

Οη παίθηεο/ηξηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δειψζνπλ θαη εληαρζνχλ ζε κία νκάδα, δελ κπνξνχλ λα 
κεηαγξαθνχλ θαη ζην δπλακηθφ θάπνηαο άιιεο νκάδαο, κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  

6.2 Πξνθεηκέλνπ θάζε νκάδα λα θεξδίδεη βαζκνχο, πξέπεη, ζε θάζε αγσληζηηθή, λα αγσλίδεηαη 
ηνπιάρηζηνλ έλαο (1)απφ ηνπο παίθηεο ηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηεί θαλέλαο παίθηεο ηεο, δελ ζα απνδίδεηαη ζηελ νκάδα  πνπ 
απνπζηάδεη, θαλέλαο βαζκφο. 

 Η αληίπαιε δε νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη βαζκνχο, ζα αγσληζζεί κε αληίπαιν ηα blind ηεο 
νκάδαο πνπ απνπζηάδεη.  

6.3 Αξρεγνί θαη νλνκαζία νκάδωλ. Κάζε νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα δειψζεη ηνλ αξρεγφ ηεο, 
θαζψο θαη ηελ νλνκαζία ηεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 2ε αγσληζηηθή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απηφ 
ζα γίλεη απφ ην Γ.. 

6.3  Απνπζία κέινπο νκάδαο / Blind : ε πεξίπησζε απνπζίαο θάπνηνπ παίθηε, ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη blind ίζν κε ηνλ Μ.Ο. ηνπ  + ην hcp.  

Παίθηεο πνπ ζηακαηά θαηά ηελ δηάξθεηα παηρληδηνχ, κπνξεί λα πάξεη  ηνλ πφλην ηνπ κφλν ζε 
πεξίπησζε πνπ θεξδίζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζην ζχλνιν ησλ ηξηψλ (3) παηρληδηψλ θαη νη θνξχλεο ηνπ 
(+hcp) πξνζκεηξνχληαηζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. 

HCΡ: Σν hcp ζα δηακνξθψλεηαη κε ηελ 100% δηαθνξά απφ ην 180 γηα ηνπο άλδξεο θαη ην 190 γηα 
ηηο γπλαίθεο, κε αλώηεξν 25 γηα ηνπο άλδξεο θαη 30 γηα ηηο γπλαίθεο θαη ην hcp ηνπ παίθηε ζα 
ππνινγηζζεί ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 1εο αγσληζηηθήο. Απφ ηελ 2ε αγσληζηηθή θαη κεηά, 
νη Μ.Ο. θαη ηα αληίζηνηρα hcp ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηθηψλ/ηξηψλ ζην 
ηξέρνλ πξσηάζιεκα. 

Όηαλ θάπνηνο παίθηεο αγσλίδεηαη κε ην blind ηνπ αληηπάινπ ηνπ, ηφηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην 
θεξδίζεη, ην blindπαίξλεη έλα (1) βαζκό ζην ζχλνιν ησλ ηξηψλ (3) παηρληδηψλ.  

ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, ν παίθηεο θαη ην blind κνηξάδνληαη ην βαζκφ. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ νκάδωλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην θαιχηεξν ζεη ηεο νκάδαο κε 
hcp . 

 



6.4 Απνπζία νκάδαο :  Όηαλ κία νκάδα παίδεη αληίπαιε κε θάπνηα νκάδα ηεο νπνίαο δελ έρεη 
πξνζέιζεη θαλέλαο παίθηεο,  ηφηε ε  νκάδα πνπ παξεπξίζθεηαη αγσλίδεηαη ελαληίνλ ησλ blind ηεο 
αληηπάινπ νκάδαο, θαη πξέπεη λα ηα μεπεξάζεη πξνθεηκέλνπ λα πάξεη βαζκνχο.  Γει. ζ’ απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, ηα blind «θφβνπλ» βαζκνχο θαη ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη 
κνηξάδεηαη ηνπο βαζκνχο κε ηελ αληίπαιε νκάδα-blind , ελψ θαλέλαο βαζκόο δελ δίλεηαη ζηελ 
νκάδα, ηεο νπνίαο απνπζηάδνπλ φινη νη παίθηεο. Οη θνξχλεο ησλ blind (+hcp) πξνζκεηξνχληαη ζην 
ζχλνιν θνξπλψλ ησλ αληηζηνίρσλ νκάδσλ. 

6.5 Οη παίθηεο παίδνπλ αληίπαινη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ην θχιιν αγψλνο θαη φρη φπσο 
πηζαλφλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ηεο Αίζνπζαο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

6.6 Αλαβνιέο ΓΔΝ ππάξρνπλ. 

7.  Σν πξσηάζιεκα ζα απνηειείηαη απφ ηελ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΑΗ θαη ηελ ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ.   

7.1  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΑΗ : ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά 24 αγσληζηηθέο θαη ηαπηφρξνλα, ζα 
ππάξμνπλ θαη δύν (2)  δηαηξέζεηο βαζκνινγίαο (ζηελ 8ε θαη 16εαγσληζηηθή).  

7.2.  Βαζκνινγία θαλνληθήο θάζεο. Σν κεγαιχηεξν ζχλνιν πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα νκάδα, 

είλαη ηέζζεξηο (4) βαζκνί ζε θάζε αγσληζηηθή, σο εμήο :  

Οκαδηθνί βαζκνί : έλαο (1) βαζκφο απνλέκεηαη ζηελ ληθήηξηα νκάδα (γεληθφ ζχλνιν θνξπλψλ κε 
hcp) πνπ έρεη  ην κεγαιχηεξν ζεη ησλ 3 παηρληδηψλ κε hcp.   

Αηνκηθνί βαζκνί : έλαο (1) βαζκφο απνλέκεηαη ζηνλ ληθεηή γηα θάζε ζχλνιν θνξπλψλ ησλ 3 
παηρληδηψλ ηνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηπάινπ ηνπ, κε hcp. (3 παίθηεο Υ 1 βαζκφο = 3 βαζκνί).  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ αλά αγωληζηηθή : 1+3=4 βαζκνί.  

ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, νη βαζκνί δηαηξνχληαη ζην ήκηζπ (1/2) θαη απνλέκνληαη αληίζηνηρα ζηηο 
νκάδεο. 

7.3.ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ : ζα δηεμαρζνχλ δύν (2)αγωληζηηθέο ηειηθώλ, ζηηο νπνίεοζα αγσληζηνχλ φιεο 
νη νκάδεο ζε 3 παηρλίδηα γηα ην ζχλνιν βαζκψλ κε hcp, θαη νη βαζκνί ζα ππνινγηζηνχλ κε ηνλ ίδην 
ηξφπν φπσο ηεο θαλνληθήο θάζεο, δει. ε ληθήηξηα νκάδα κπνξεί λα έρεη έσο 4 βαζκνχο. 

πγθεθξηκέλα, δηθαίσκαζπκκεηνρήο έρνπλ φιεο νη νκάδεο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξφθξηζήο ηνπο, 
δει. ηε βαζκνινγία θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ζέζεηο ηνπο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο εθάζηνηε 
βαζκνχο πνπ ζα θεξδίδνληαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζα αγσληζηνχλσο εμήο: 

 ζηελ1ε αγωληζηηθή ηειηθώλ, πξψηα,δηαηξνχληαη ζην ήκηζπ (1/2) νη κέρξη ηφηε βαζκνί ηεο 

θάζε νκάδαο θαη δηακνξθψλεηαη ε ζεηξά πξφθξηζήο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα αγσλίδνληαη νη 
αληίπαιεο νκάδεο αλά δχν κε θζίλνπζα ζεηξά, δει. 1ε- 2ε, 3ε- 4ε, 5ε – 6εθιπ (εάλ 

ππνιείπεηαη νκάδα ιφγσ κνλνχ αξηζκνχνκάδσλ, απηήζα εληαρζεί θαη ζα απνηειέζεη ηελ 
ηειεπηαία αληίπαιε 3άδα θαη φρη 2άδα) 

 ζηε 2ε αγωληζηηθή ηειηθώλ, αθνχ πξνεγεζεί πάιη δηαίξεζε ζην ήκηζπ (1/2) ησλ βαζκψλ 

ηεο θάζε νκάδαο θαη δηακνξθσζεί ε λέα ζεηξά πξφθξηζήο ηνπο, αγσλίδνληαη νη αληίπαιεο 

νκάδεο αλά δχν κε ηε δηακνξθσζείζα θζίλνπζα ζεηξά, δει. 1ε - 2ε, 3ε - 4ε, 5ε – 6ε θιπ (ε 

ηπρφλ ηειεπηαία 3αδα φπσο ζηελ 1ε αγσληζηηθή ηειηθψλ). 

 ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο, ππνινγίδνληαη νη θαζαξέο θνξχλεο ησλ νκάδσλ (ρσξίο hcp). 

 Οη θνξχλεο ησλ παηθηψλ/ηξηψλ ζηελ θάζε θαη ησλ δχν (2) ηειηθψλ αγσληζηηθψλ ζα 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ Μ.Ο. ηνπο.     Οκνίσο, ζα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη θαιχηεξεο 

επηδφζεηο νη νπνίεο ηπρφλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ θάζε απηή (θαιχηεξν αηνκηθφ παηρλίδη 

ή ζεη). 

 ε πεξίπησζε απνπζίαο νκάδαο ζηηο αγωληζηηθέο ηειηθώλ, ε  νκάδα  απηή δελ παίξλεη 

θαλέλα βαζκφ θαη ε παξνχζα αληίπαιε νκάδα παίξλεη ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ (δει.4 

βαζκνχο). 



8.πκκεηνρή : 15 € αλά ζπκκεηέρνληα / 45,00 € αλά νκάδα γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο (θαλνληθήο θαη 
ηειηθήο θάζεο). 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρψλ :  

Πεξίπησζε Α :  13 € ζε κέιε ίδηαο νηθνγέλεηαο γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο (θαλνληθήο θαη ηειηθήο 
θάζεο) θαη ηζρχεη φηαλ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα αγσληζηηθή  θαη  

Πεξίπησζε  Β:  14 € ζε λέν αζιεηή πνπ πξνηάζεθε απφ Μέινο- Αζιεηή θαη ηνλ Πξνηείλαληα, 
εθφζνλ αλήθνπλ ζε νκάδα (φρη ζηνπο κεκνλσκέλνπο) θαη ηζρχεη φηαλαγσλίδνληαη ζηελ ίδηα 
αγσληζηηθή. 

Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ρξεκάησλ απφ ηνπο παίθηεο ηνπο, 
ζηελ αξρή θάζε αγσληζηηθήο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ ππεχζπλν. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 
αξρεγνχ, αληηθαηαζηάηεο απηνχ, αλαιακβάλεη ν κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο ηεο νκάδαο.  

Πεξίπησζε Γ : πκκεηνρή ΓΔΝ θαηαβάιιεηαη απφ παίθηεο/ηξηα πνπ απνπζηάδεη θαη είλαη blind. 

9. Λάδωκα δηαδξόκωλ : Ο ηξφπνο ιαδψκαηνο ησλ δηαδξφκσλ είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ 
Τπεχζπλνπ Πξσηαζιήκαηνο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γ... θαη πάληα ζεζπλελλφεζε κε ηελ 
Δπηρείξεζε. Σν ιάδσκα δχλαηαη λα αιιάμεη κεηά ηε δηαίξεζε ησλ βαζκψλ εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

10. Δκθαλίζεηο αζιεηώλ : ηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο εηθφλαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο αιιά θαη ηνπ 
αζιήκαηνο γεληθφηεξα, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θνξνχλ ηελ εκθάληζε ηνπ 
ζσκαηείνπ (αθφκα θαη πεξαζκέλσλ εηψλ). Δάλ θπζηθά ην επηζπκνχλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
θνξνχλ θαη νκνηφκνξθε εκθάληζε, φπνπ ππνρξεσηηθά ζα θαίλεηαη θαη ην ζήκα ηνπ σκαηείνπ.   

11.πκπεξηθνξάαζιεηώλ/ηξηώλ: ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλάξκνζηε/απξεπή 
ζπκπεξηθνξά αζιεηή/ηξηαο θαζ’ φιε ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ν Τπεχζπλνο 
Πξσηαζιήκαηνο κπνξεί λα πξνβεί αξρηθά  ζε πξνεηδνπνίεζε-ζχζηαζε γηα άκεζεζπκκφξθσζε θαη 
εθφζνλ δελ ππάξμεηαληαπφθξηζε απφ ηνλ αζιεηή/ηξηα, παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή 
Πξση/ηνο πνπ κπνξεί,αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνθιήζεθε, λα απνβάιιεη ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν αζιεηή απφ ηνλ αγψλα, ν νπνίνο θαη δελ ιακβάλεη βαζκφ, ελψ ε νκάδα ηνπ 
ζπλερίδεη ηνλ αγψλα κε δχν παίθηεο θαη ην blind ηνπ αλσηέξσ. 

12. Γηα φπνηεο εξσηήζεηο, απαληήζεηο, δηεπθξηλίζεηο ε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πηζαλψο 
πξνθχςνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ, ππεχζπλε γηα ηελ επίιπζή ηνπο είλαηεΔπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο, ηεο νπνίαο νη 
απνθάζεηο είλαη ηειεζίδηθεο θαη ζα εμεηάδνληαη ην αξγφηεξν εληφο κίαο(1) εβδνκάδαο απφ ηελ ιήμε 
ηεο αγσληζηηθήο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο ηνπ αξρεγνχ 
ηεο φπνηαο νκάδαο.   

13. Δλζηάζεηο : Δλζηάζεηο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ή ηεο βαζκνινγίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζα ζε 
κία (1) εβδνκάδα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεοβαζκνινγίαο ζηελ ηζηνζειίδα. Η έλζηαζε ζα ζπδεηείηαη 
ζε δηάζηεκα 3 εκεξψλ απφ ην Γ.. παξνπζία ηνπ εληζηακέλνπ ζπκκεηέρνληα. 

14. Δίλαη ππνρξέωζε ηνπ θάζε παίθηε/ηξηαο λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηεο αίζνπζαο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα (www.asmkithiros.com)  θαη λα ειέγρεη, ηφζν ηηο αηνκηθέο ηνπ 
επηδφζεηο θαηά ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή, φζν θαη ηελ βαζκνινγία. ε πεξίπησζε πνπ 
δηεμαρζεί ε επφκελε αγσληζηηθή θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα θάπνηα ηπρφλ παξαηήξεζε, νχηε ε 
Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο, νχηε ν Τπεχζπλνο Πξσηαζιήκαηνο, ε πηζαλή επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ή ηνπ ιάζνπο, ίζσο θαη λα κελ κπνξεί λα δηνξζσζεί.  

 

15. Βξαβεύζεηο : 

Οκαδηθά : 1ε ζέζε  



                 2ε ζέζε  

                 3ε ζέζε  

                 Καιχηεξν ζεη νκάδαο (κε hcp)  

 

Αηνκηθά : 1νο Μ.Ο. αλδξψλ/γπλαηθψλ 

                2νο Μ.Οαλδξψλ/γπλαηθψλ             ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ όηη: Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνλνκή  

                3νο Μ.Ο. αλδξψλ/γπλαηθψλ           ηνπ επάζινπ γηα ηνλ 2
ν
θαη 3

ν
 Μ.Ο είλαη, νη άληξεο ή  

                                                                        νη γπλαίθεο λα θαιχπηνπλ  πνζνζηφ 30% 

                                                                        επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξ.παηθηψλ/ηξησλ 

 

                Καιχηεξν παηρλίδη (ρσξίο hcp)  : ΓΔΝ δηαθξίλεηαη ζε αλδξψλ/ γπλαηθψλ 

                Καιχηεξν ζεη (ρσξίο hcp)  :ΓΔΝ δηαθξίλεηαη ζε αλδξψλ/ γπλαηθψλ 

 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνλνκέο έρνπλ φζνη παίθηεο/ηξηεο(κεκνλσκέλνη, ηαθηηθνί ή 
αλαπιεξσκαηηθνί ή blind νκάδαο) είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη θαη έρνπλ αγσληζζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 
75% επί  ηνπ ζπλφινπ ησλ παηρληδηψλ. Γει. ζε πεξίπησζε πνπ βξαβεπηεί νκάδα κε παίθηε ή 
παίθηεο – blind, πνπ απηνί δελ έρνπλ θαιχςεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 75%,  ζα 
απνλεκεζνχλζηελ νκάδα κφλν 1 ή 2 θχπειια αλάινγα θαη φρη πάλσ απφ 3 θχπειια ζην ζχλνιν.  

16.Απνθιεηζηηθά αξκόδηνη γηα ην πξσηάζιεκα είλαη ην Γ.., ν Τπεχζπλνο Πξσηαζιήκαηνο θαη 

νξηζζείζα Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο. Κακία αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή επέκβαζε ζηα 
αγσληζηηθά δξψκελα δελ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην, 
είλαη ζηελ επρέξεηα θαη ζηελ θξίζε  ηνπ Γ.. λα επηζχξεη θπξψζεηο ζε φπνηνλ δελ αθνινχζεζε ηελ 
ηππηθή δηαδηθαζία. 

17. Σξνπνπνίεζε πξνθήξπμεο : Σν Γ.. έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, αλαβνιήο αγσληζηηθήο εάλ θξηζεί αλαγθαίν ή γηα έθηαθηνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 
ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ιεηηνπξγίαο ηεο Αίζνπζαο. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζα 
αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη δχλαηαη λα αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηεο Αίζνπζαο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ σκαηείνπ. 

18. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαζψο 
θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ 
θαη κφλε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 1ε Αγσληζηηθή λνείηαη φηη απνδέρνληαη απηφκαηα ηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε.  

19.  Η δηνξγάλσζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν Γηεμαγσγήο Αγσληζηηθψλ 
Γηνξγαλψζεσλ Μπφνπιηλγθ, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 
ηεο Γ.Γ.Α. θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Ο.Α.Α. 

20.Τπεύζπλνο Covid-19 : Αγγνπξηδάθεο Θεκηζηνθιήο 

21. Δπηηξνπή Πξωηαζιήκαηνο :1) ΥνπληνπκάδεοΛεσληδαο,Έθνξνο Γ.. 



                                                        2) Παπαρξήζηνπ Παλαγηψηεο, Μέινο- Αζιεηήο 

                                                        3) Παπατσάλλνπ Κσλ/λνο,Μέινο- Αζιεηήο 

22. Τπεύζπλνο Πξωηαζιήκαηνο : Παπαρξήζηνπ Παλαγηψηεο, Μέινο-Αζιεηήο 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο θαη 30-10-2022. 

(πκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ κε ην νπνίν ν/ε  ζπκκεηέρσλ/νπζα ιακβάλεη γλψζε  θαη 
απνδέρεηαη φξνπο ηνπ παξφληνο θαη απνζηνιή ζην e-mail ηνπ σκαηείνπ ή παξάδνζε ζε κέινο 
ηνπ Γ.., έσο ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία) 

  

  

  

 


