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Σηελ ηειηθή θάζε ηνπ αηνκηθνύ νη πξνθξηζέληεο ζπκκεηέρνληεο αλά θαηεγνξία είλαη:  

α) Premium: 10 αθληηές, 

β) Special: 20 αθληηές, 

γ) Classic: 18 αθληηές. 

Η δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνύ ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο θαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

μεθηλήζνπλ από ηελ πξώηε θάζε. 

Φάζεις Τελικού Αηομικού 

1η  Φάζη (48 Αθληηές) 

Οη 48 Αθληηές πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ 1
η
 θάζη ζα αγσληζηνύλ ζε 2 παιτνίδια 

ζύλνιν θνξπλώλ κε handicap, ρσξίο λα πξνζκεηξνύληαη νη θνξύλεο πνπ έρνπλ 

επηηύρεη ζηελ πξνθξηκαηηθή θάζε.  

Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζε ζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ πνηνο αζιεηήο πξνθξίλεηαη ζηελ 

επόκελε θάζε, ζα πξνθξίλεηαη απηόο κε ην θαιύηεξν ηειεπηαίν παηρλίδη θαη αλ είλαη 

ίδην θαη απηό κε ην ακέζσο πξνεγνύκελν.  Αλ νη αζιεηέο έρνπλ όκνηα παηρλίδηα ε 

πξόθξηζε ζα θξίλεηαη από ην handicap. Ο αζιεηήο κε ην κηθξόηεξν handicap παίξλεη 

ηελ πξόθξηζε, απηό ηζρύεη θαη ζηα κνλά παηρλίδηα ζε όπνηα θάζε ππάξρνπλ. Αλ θαη 

εθεί ππάξρεη ηζνπαιία ηόηε ζε 1 κπαιηά roll off θαη ηνλ δηάδξνκν ζα επηιέγεη απηόο 

πνπ είρε θαηαηαγεί ςειόηεξα ζηελ πξνθξηκαηηθή θάζε.  

Οη πξώηνη 6 από ηελ Premium, νη πξώηνη 12 από ηελ Special, θαη νη πξώηνη 12 από 

ηελ   Classic  ζα πξνθξηζνύλ ζηελ 2η θάζη. 

2η Φάζη (30 Αθληηές) 

Οη 30 Αθληηές πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ 2
η
 θάζη, ζα αγσληζηνύλ ζε ζύλνιν θνξπλώλ 

κε handicap, ρσξίο λα πξνζκεηξνύληαη νη θνξύλεο πνπ έρνπλ επηηύρεη ζηηο 

πξνεγνύκελεο θάζεηο, σο εμήο: 

Οη 6 αθληηές ηεο θαηεγνξίαο Premium ζα αγσληζηνύλ ζε 2 παιτνίδια ζύλνιν 

θνξπλώλ, θαη ζα πξνθξηζνύλ  οι 3 πρώηοι αζιεηέο. 

Οη 12 αθληηές ηεο θαηεγνξίαο Special ζα αγσληζηνύλ ζε 1 παιτνίδι θαη ζα  

πξνθξηζνύλ νη 6 πρώηοι αζιεηέο θαη ακέζσο κεηά άιιν 1 παιτνίδι γηα ηνπο 6 

πξνθξηζέληεο ώζηε λα πξνθξηζνύλ οι  3 πρώηοι. 
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Οη 12 αθληηές ηεο θαηεγνξίαο Classic  ζα αγσληζηνύλ ζε 1 παιτνίδι θαη ζα  

πξνθξηζνύλ νη 6 πρώηοι αζιεηέο θαη ακέζσο κεηά άιιν 1 παιτνίδι γηα ηνπο 6 

πξνθξηζέληεο ώζηε λα πξνθξηζνύλ οι  3 πρώηοι. 

Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο  ηζρύεη όηη θαη παξαπάλσ. 

Οη πξώηνη 3 αθληηές από κάθε καηηγορία ζα πξνθξηζνύλ ζηελ 3η  θάζη. 

3η Φάζη (9 Αθληηές)  - Τελικός 

Οη αζιεηέο πνπ πξνθξίζεθαλ ζα αγσληζηνύλ κε ην ζύζηημα Elimination, δειαδή 

όινη ζα παίμνπλ 1 παιτνίδι θαη νη ηειεπηαίνη από θάζε θαηεγνξία απνρσξνύλ 

θαηαιακβάλνληαο ηην 3η θέζη. Τν επόκελν παηρλίδη ζα θξίλεη ηνπο πξώηνπο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο  ηζρύεη όηη θαη παξαπάλσ. 

Διάδρομοι  - Θέζεις αθληηών ζηοσς διαδρόμοσς 

Η δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνύ  ηνπ αηνκηθνύ ζα γίλεη ζηνπο δηαδξόκνπ από  ηνλ 3 ως και 

ηον 14.  

Σηελ πξώηε θάζε νη 48 αζιεηέο παίδνπλ αλά 4 ζηνπο 12 δηαδξόκνπο. Όινη νη αζιεηέο  

ηεο Premium  θαη νη 14 πξώηνη ηεο Special ζα μεθηλήζνπλ  από ηνπο δηαδξόκνπο 9  

έσο 14. Οη ππόινηπνη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ Special  θαη Classic ζα μεθηλήζνπλ 

ζηνπο δηαδξόκνπο 3 έσο 8.  

Οη ζέζεηο ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηαδξόκνπο έρεη σο εμήο: 

Διάδρομοι 

9 - 10 11 - 12 13 - 14 

Special 1ος – 2ος Premium 1ος – 2ος  Premium 9ος – 10ος  

Special 3ος – 4ος  Premium 3ος – 4ος  Special 9ος – 10ος  

Special 5ος – 6ος  Premium 5ος – 6ος  Special 11ος – 12ος  

Special 7ος – 8ος  Premium 7ος – 8ος Special 13ος – 14ος  

3 - 4 5 - 6 7 - 8 

Classic 3ος – 4ος  Special 15ος – 16ος  Classic 11ος – 12ος  

Classic 5ος – 6ος  Special 17ος – 18ος  Classic 13ος – 14ος  

Classic 7ος – 8ος  Special 19ος – 20ος  Classic 15ος – 16ος  

Classic 9ος – 10ος  Classic 1ος – 2ος  Classic 17ος – 18ος  

 

Σηελ δεύηεξε θάζε νη πξνθξηζέληεο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ Premium  θαη  Special 

ζα αγσληζηνύλ  ζηνπο δηαδξόκνπο από 9 έσο 14 θαη νη πξνθξηζέληεο αζιεηέο ηεο  

Classic ζηνπο δηαδξόκνπο 3 έσο 6. 
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Οη ζέζεηο ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηαδξόκνπο έρεη σο εμήο: 

Διάδρομοι 

9 - 10 11 - 12 13 - 14 

Special 7ος – 8ος Premium 1ος – 2ος  Special 1ος – 2ος 

Special 9ος – 10ος Premium 3ος – 4ος  Special 3ος – 4ος 

Special 11ος – 12ος Premium 5ος – 6ος  Special 5ος – 6ος 

Δεύτερο παιχνίδι  

 Premium 1ος – 2ος  Special 1ος – 2ος 

 Premium 3ος – 4ος  Special 3ος – 4ος 

 Premium 5ος – 6ος  Special 5ος – 6ος 

Διάδρομοι 

3 - 4 5 - 6 7 - 8 

 Classic 1ος – 2ος Classic 7ος – 8ος 

 Classic 3ος – 4ος Classic 9ος – 10ος 

 Classic 5ος – 6ος Classic 11ος – 12ος 

Δεύτερο παιχνίδι  

  Classic 1ος – 2ος 

  Classic 3ος – 4ος 

  Classic 5ος – 6ος 

 

Σηελ ηξίηε θαη ηειηθή θάζε όινη  νη πξνθξηζέληεο αζιεηέο ζα αγσληζηνύλ  ζηνπο 

δηαδξόκνπο από 9 έσο 14. 

Οη ζέζεηο ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηαδξόκνπο έρεη σο εμήο: 

Διάδρομοι 

9 - 10 11 - 12 13 - 14 

Classic 1ος Premium 1ος Special 1ος  

Classic 2ος Premium 2ος Special 2ος  

Classic 3ος Premium 3ος Special 3ος 

 

Απόνηες ζσμμεηέτονηες από ηοσς ηελικούς 

Σε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληα (αζιεηή – αζιήηξηα) πνπ δελ ζα κπνξέζεη λα κεηέρεη 

ζηελ ηειηθή θάζε θαη αθνύ ελεκεξώζεη ηελ επηηξνπή αγώλα γηα ηελ απνπζία ηνπ 

εγθαίξσο, ζα αληηθαζίζηαζηε από ηνλ ακέζσο επόκελν ζπκκεηέρνληα (αζιεηή ή 

αζιήηξηα) ζηελ θαηεγνξία ηνπ.  

 


