Ανακοίνωση
05-12-2018

Πανελλήνιο Ομαδικό Ππυηάθλημα 2018
(Ανδπών, Γςναικών)
Σύμθωνα με ηο αγωνιζηικό καλανηάπι ηηρ Ε.Γ.Ο. ηα Ομαδικά Πανελλήνια Ππωηαθλήμαηα
ηηρ Α Εθνικήρ Καηηγοπίαρ ζηα οποία παίπνοςν μέπορ ηόζο η γςναικεία όζο και η ανδπική
ομάδα ηος Ομίλος μαρ διεξάγονηαι ηιρ κάηωθι ημεπομηνίερ:

ΑΝΔΡΩΝ : 16 έως 19 Φεβροσαρίοσ 2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 16 έως 18 Μαρτίοσ 2018
Οι Ομάδερ ηος Ομίλος θα καηαπηιζηούν με αθληηέρ και αθλήηπιερ ωρ ακολούθωρ:

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΜΑΓΑ
Η αλδξηθή νκάδα ηνπ Οκίινπ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην Παλειιήλην Οκαδηθό
Πξσηάζιεκα ηεο Α' Εζληθήο Καηεγνξίαο ζηηο 16 έσο θαη 19 Φεβξνπαξίνπ 2018
(αλαρώξεζε νκάδαο κε βαλ ηελ Παξαζθεπή 16 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 10:00 π.κ.)
ζα απνηειείηαη από 7 αζιεηέο σο αθνινύζσο:
1) Τνπο αζιεηέο κε ηνπο 3 πξώηνπο Μ.Ο. ηνπ Οκίινπ από ην ζύλνιν ησλ
παηρληδηώλ όισλ ησλ Εζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ ηνπ Οκίινπ πνπ ζα
έρνπλ δηεμαρζεί από 18/9/2017 έυρ και 15/1/2018.
2) Τνπο 4 αζιεηέο, πξώηνπο ζε ζύλνιν θνξπλώλ απ ηνπο αγώλεο trials
(ζύλνιν 18 παηρλίδηα ζε 3 αγσληζηηθέο εκέξεο).
ΑΓΩΝΔ TRIALS
Σηνπο αγώλεο trials ηνπ Οκίινπ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη 15 αθληηέρ ηνπ
Πίλαθα Σπλνιηθώλ Μ.Ο. όισλ ησλ Εζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ, νη νπνίνη ζα
έρνπλ θαηαηαρηεί ζηηο θέζειρ 4-18 μεηά και ηην διεξαγυγή ηηρ αγυνιζηικήρ ηηρ
15 Ιανοςαπίος 2018
Βαζική πποϋπόθεζη: Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηνπ ζπλόινπ
όισλ ησλ παηρληδηώλ ησλ Εζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ από ηηο 18/9/2017 έσο θαη
ηηο 15/1/2018.
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Ημεπομηνίερ και ώπερ διεξαγυγήρ αγώνυν trials:
Πέμπηη 18 Ιανοςαπίος 2018 και ώπα 18:15 (έμη παηρλίδηα ζύλνιν θνξπλώλ)
Πέμπηη 25 Ιανοςαπίος 2018 και ώπα 18:30 (έμη παηρλίδηα ζύλνιν θνξπλώλ)
Πέμπηη 1 Φεβποςαπίος 2018 και ώπα 18:15 (έμη παηρλίδηα ζύλνιν θνξπλώλ)
Θα δηεμαρζεί θιήξσζε γηα ηηο ζέζεηο ησλ αζιεηώλ κόλν πξηλ ηελ πξώηε Πέκπηε
θαη ηηο επόκελεο αγσληζηηθέο νη αζιεηέο ζα αιιάδνπλ ζέζεηο από ηηο αξρηθέο ηνπο,
πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά, αλαιόγσο αλ έρνπλ θιεξσζεί ζε κνλό ή δπγό δηάδξνκν
Σηα 6 παηρλίδηα ηεο θάζε αγσληζηηθήο, νη αζιεηέο ζα αγσλίδνληαη ζε 2 παηρλίδηα ζε
θάζε δεπγάξη δηαδξόκσλ θαη κεηά ζα κεηαθηλνύληαη νη κνλνί έλα δεπγάξη αξηζηεξά
θαη νη δπγνί έλα δεπγάξη δεμηά.
ημείυζη 1: Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κεηά ην πέξαο ησλ
18 παηρληδηώλ ησλ 3 αγσληζηηθώλ, θξηηήξην γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ζηελ πην πάλσ
ζέζε είλαη ην θαιύηεξν ηειεπηαίν παηρλίδη, ην θαιύηεξν πξνηειεπηαίν παηρλίδη
θ.ν.θ.!!!
ημείυζη 2: Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο έρεη θαηαηαρηεί ζε ζέζε (4ε έσο
18ε) εθ ηεο νπνίαο δηθαηνύηαη ιόγσ Μ.Ο. λα ιάβεη κέξνο ζηα trials, αιιά έρεη
ζπκπιεξώζεη (ιόγσ ζνβαξώλ επαγγεικαηηθώλ ή πγείαο ιόγσλ) ιηγόηεξα
παηρλίδηα απ ην 75% θαη πεξηζζόηεξα όκσο από ην 50%, ηόηε θξίλεηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ή όρη ζε απηά (κε θξηηήξην πάληα ην ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο ηνπ
Οκίινπ) απ ηελ Επηηξνπή Αγώλσλ, θαηαβάιινληαο όκσο ζην Τακείν ηνπ Οκίινπ
ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξά ησλ παηρληδηώλ πνπ ηνπ ιείπνπλ κέρξη ην 100% όισλ ησλ
παηρληδηώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί. Τν ίδην θξηηήξην ηζρύεη θαη γηα όζνπο αζιεηέο
έρνπλ θαηαηαρηεί ζηηο 3 πξώηεο ζέζεηο ηνπ Πίλαθα ησλ Σπλνιηθώλ Μ.Ο. ησλ
Εζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ.
ημείυζη 3: Όπνηνο αζιεηήο δελ ζέιεη ή δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε όινπο
ηνπο αγώλεο trials ηνπ Οκίινπ λα ελεκεξώζεη ηελ Επηηξνπή Αγώλσλ σο ηε
Δεπηέξα 15 Ιαλνπαξίνπ. Επίζεο αλ θάπνηνο αζιεηήο δελ κπνξεί λα είλαη
δηαζέζηκνο (ιόγσ ζνβαξώλ επαγγεικαηηθώλ ή άιισλ ιόγσλ) γηα ηηο εκέξεο πνπ
δηεμάγεηαη ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ Επηηξνπή
Αγώλσλ, ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ Δεπηέξα 5 Φεβξνπαξίνπ 2018, ώζηε ηελ ζέζε
ηνπ λα πάξεη ν επόκελνο αζιεηήο ηεο θαηάηαμεο.
ημείυζη 4: Τν θόζηνο ησλ παηρληδηώλ ησλ αγώλσλ trials θαιύπηεηαη εμ
νινθιήξνπ απ ηνλ Όκηιν!!!
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ΟΜΑΓΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα Γπλαηθώλ ηνπ Οκίινπ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην
Παλειιήλην Οκαδηθό Πξσηάζιεκα ηεο Α' Εζληθήο ζηηο 17 θαη 18 Μαξηίνπ 2018
ζηελ Αζήλα ζα απνηειείηαη από 7 αζιήηξηεο σο αθνινύζσο:
Οη 5 αθλήηπιερ με ηοςρ ςτηλόηεποςρ Μ.Ο. ζηα παισνίδια όλυν ηυν
Δζυηεπικών Ππυηαθλημάηυν ηος Ομίλος, από ηιρ 18 επηεμβπίος 2017 έυρ
και ηιρ 26 Φεβποςαπίος 2018.
Βαζική πποϋπόθεζη λα έρνπλ ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζην 70% όισλ ησλ
παηρληδηώλ εληόο ησλ σο άλσ εκεξνκεληώλ.
ημείυζη: Σε πεξίπησζε ηαπηόζεκνπ Μ.Ο. κεηαμύ 2 ή πεξηζζόηεξσλ αζιεηξηώλ,
πςειόηεξε ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαηαιακβάλεη εθείλε πνπ έρεη ηα πεξηζζόηεξα
παηρλίδηα. Αλ θη εθεί ππάξρεη ηζνπαιία ηόηε ε ζέζε θξίλεηαη απ ην θαιύηεξν
ηειεπηαίν ζεη 3 παηρληδηώλ, ην θαιύηεξν πξνηειεπηαίν θ.ν.θ.
Οη 2 αθλήηπιερ από ηο δςναμικό ηος Ομίλος καη επιλογή ηος πποπονηηή.
Όπνηα αζιήηξηα δελ είλαη πηζαλά δηαζέζηκε λα ηαμηδέςεη κε ηελ νκάδα ιόγσ
ζνβαξώλ επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ
Επηηξνπή Αγώλσλ έσο ηηο 5 Μαπηίος, ώζηε λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ ακέζσο
επόκελε ζηελ θαηάηαμε πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε.

Η Δπιηποπή Αγώνυν
Γπηγόπηρ Δπ. Μηλάρ

Κσλζηαληίλνο Α. Μπνύθιαο

Ιωάννηρ Πανάπεηορ
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