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Σηην ηελική θάζη ηος αηομικού οι πποκπιθένηερ ζςμμεηέσονηερ ανά καηηγοπία είναι:
α) Premium: 16 αθληηές,
β) Special: 23 αθληηές,
γ) Classic: 11 αθληηές.
Η διεξαγυγή ηος ηελικού θα γίνει ζε δύο θάζειρ και όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα
ξεκινήζοςν από ηην ππώηη θάζη.

Φάζεις Τελικού Αηομικού
1η Φάζη (όλοι οι προκριθένηες Αθληηές)
Οι Αθληηές πος πποκπίθηκαν ζηην 1η θάζη θα αγυνιζηούν ζε 3 παιτνίδια ζύνολο
κοπςνών με handicap, ζςν ηιρ κοπύνερ πος έσοςν επιηύσει ζηην πποκπιμαηική θάζη.
Σε πεπίπηυζη ιζοπαλίαρ ζε θέζειρ πος επηπεάζοςν ποιορ αθληηήρ πποκπίνεηαι ζηην
επόμενη θάζη, θα πποκπίνεηαι αςηόρ με ηο καλύηεπο ηελεςηαίο παισνίδι και αν είναι
ίδιο και αςηό με ηο αμέζυρ πποηγούμενο. Αν οι αθληηέρ έσοςν όμοια παισνίδια η
ππόκπιζη θα κπίνεηαι από ηη θέζη πος είσαν ζηην ηελική καηάηαξη για ηοςρ αθληηέρ
ηηρ Premium καηηγοπίαρ και από ηο handicap για ηιρ δςο άλλερ καηηγοπίερ. Ο
αθληηήρ με ηο μικπόηεπο handicap παίπνει ηην ππόκπιζη, αςηό ιζσύει και ζηα μονά
παισνίδια ζε όποια θάζη ςπάπσοςν. Αν και εκεί ςπάπσει ιζοπαλία ηόηε ζε 1 μπαλιά
roll off και ηον διάδπομο θα επιλέγει αςηόρ πος είσε καηαηαγεί τηλόηεπα ζηην
πποκπιμαηική θάζη.
Οι ππώηοι 4 από κάθε καηηγοπία, ηην Premium, ηην Special, και ηην
πποκπιθούν ζηην 2η θάζη.

Classic θα

2η Φάζη (4 Pr + 4 Sp + 4 Cl = 12 Αθληηές)
Οι 12 Αθληηές πος πποκπίθηκαν ζηην 2η θάζη, θα αγυνιζηούν ένα παιτνίδι ζηον
ημιηελικό και ένα παιτνίδι ζηον ηελικό για ηην ανάδειξη ηυν ππώηυν ηπιών θέζευν
κάθε καηηγοπίαρ. Το handicap θα ιζσύει, συπίρ όμυρ να πποζμεηπούνηαι οι κοπύνερ
πος έσοςν επιηύσει ζηιρ πποηγούμενερ θάζειρ, υρ εξήρ:
Για όλερ ηιρ καηηγοπίερ θα αγυνιζηούν ζηον ημιηελικό ο 1ορ με ηον 4ο και ο 2ορ με
ηον 3ορ και ζηον ηελικό οι δύο νικηηέρ για ηην 1η και 2η θέζη και οι δύο ηηηημένοι
για ηην 3η και 4η θέζη.
Σε πεπίπηυζη ιζοπαλίαρ ιζσύει όηι και παπαπάνυ.
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Διάδρομοι - Θέζεις αθληηών ζηοσς διαδρόμοσς
Η διεξαγυγή ηηρ Α’θάζηρ ηυν ηελικών ηος αηομικού θα γίνει ζε όλοςρ ηοςρ
διαδπόμοςρ από ηον 1 ως και ηον 14.
Η Β’ θάζη ηυν ηελικών θα διεξασθεί ζηοςρ διαδπόμοςρ από ηον 9 ως και ηον 14.
Απόνηες ζσμμεηέτονηες από ηοσς ηελικούς
Σε πεπίπηυζη ζςμμεηέσονηα (αθληηή – αθλήηπια) πος δεν θα μποπέζει να μεηέσει
ζηην ηελική θάζη και αθού ενημεπώζει ηην επιηποπή αγώνα για ηην αποςζία ηος
εγκαίπυρ, θα ανηικαθίζηαζηε από ηον αμέζυρ επόμενο ζςμμεηέσονηα (αθληηή ή
αθλήηπια) ζηην καηηγοπία ηος.

