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Πποκπιμαηικά Ππωηαθλήμαηορ Δςάδων 

Η πξνθξηκαηηθή θάζε ζα δηεμαρζεί ην ειάρηζην ζε ηέζζεξεηο (4) αγσληζηηθέο κε πξώηε 

αγσληζηηθή ηελ Δεπηέξα 16 Σεπηεκβξίνπ.  

Κόζηορ ζςμμεηοσήρ ανά αγωνιζηική : 10€ 

Ημέπα αγωνιζηικών : Δεςηέπα, (Τπίηη, εξαπηάηαι από ηιρ ζςμμεηοσέρ) 

Ώπα έναπξηρ ηων αγώνων: 18:30 

Σςμμεηοσέρ – Καηάηαξη 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο θαη ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ δελ δίλεηαη θάπνην όξην σο πξνο ην ζύλνιν θνξηλώλ ηεο 

νκάδαο. Σεκαληηθό ξόιν ζα παίμεη όκσο ην ζύλνιν ζην handicap ηεο νκάδαο όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. Τν θάζε δεπγάξη-νκάδα  ζα αγσληζηεί ζε ηξία (3) παηρλίδηα γηα 

θάζε αζιεηή θαη γηα θάζε αγσληζηηθή.  

Τν ζύλνιν θνξηλώλ, ην νπνίν ζα επηηύρεη ε θάζε νκάδα ζα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηελ ηειηθή 

θαηάηαμε από ηελ νπνία ζα πξνθύςνπλ θαη νη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειηθή 

θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Τοποθέηηζη ζηοςρ διαδπόμοςρ και αλλαγέρ διαδπόμων 

Η αξρηθή ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηνπο δηαδξόκνπο ζα γίλεη κε θιήξσζε ηελ πξώηε 

αγσληζηηθή. Τηο επόκελεο αγσληζηηθέο θαη γηα θάζε αγσληζηηθή ζα ππάξρεη κεηαθίλεζε 

ησλ νκάδσλ ζηνπο δηαδξόκνπο. Οη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη ζε δηάδξνκν κε αξηζκό δπγό 

κεηαθηλνύληαη δεμηά θαη νη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη ζε δηάδξνκν κε αξηζκό κνλό, 

κεηαθηλνύληαη αξηζηεξά, δύν (2) δηαδξόκνπο. 

Handicap 

Τν handicap ζα έρεη ζρέζε κε ην ζύλνιν θνξηλώλ ηεο νκάδαο θαη κε ηελ δηαθνξά ηνπ 

ζπλόινπ από ηηο 400 κοπίνερ.  

HANDICAP 

Σύνολο Ομάδαρ Handicap 

361 θαη πάλσ 0% 

351 κέρξη θαη 360 30% 

331 κέρξη θαη 350 60% 

311 κέρξη θαη 330 70% 

310 θαη θάησ 80% 

Επιζήμανζη: Τν handicap ζα κεηαβάιιεηαη θάζε αγσληζηηθή.  
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Ππόκπιζη ζηην ηελική θάζη 

Σηελ ηειηθή θάζε ηνπ ηνπξλνπά πξνθξίλνληαη νη νθηώ πξώηεο νκάδεο ζε ζύλνιν 

θνξηλώλ καδί κε ην handicap. 

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε, ηελ πςειόηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη  ε 

νκάδα κε ην ιηγόηεξν handicap.  

Λάδωμα / Oil Pattern 

Τν ιάδσκα ηνπ Τνπξλνπά  ζα είλαη ίδην ζε όιεο ηηο αγσληζηηθέο θαη είλαη ην ίδην κε ην 

ηνπξλνπά ηνπ ‘Δημήηπηρ Καπέηζορ’ 

Αναβολέρ  

Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο νκάδεο λα δεηήζνπλ από ηελ επηηξνπή αγώλσλ ηελ αλαβνιή 

θάπνηαο αγσληζηηθήο ιόγσ αλσηέξαο βίαο. Η δηεμαγσγή ησλ αλαβιεζέλησλ 

αγσληζηηθώλ ζα νξηζηεί από ηελ επηηξνπή αγώλα ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν ηεο 

αίζνπζαο κπόνπιηλγθ θαη ζα γίλεη πξηλ ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  

Οη νκάδεο πνπ έρνπλ αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζην ηνπξλνπά ηνπ Δεκεηξίνπ Καξέηζνπ 

ζηηο εκεξνκελίεο 16 θαη 23 Σεπηεκβξίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ αλαβνιή. 

Έπαθλα 

Θα γίλεη βξάβεπζε κε θύπειια γηα ηηο ηξείο πξώηεο νκάδεο. 

Παπαηηπήζειρ 

 Η επηηξνπή αγώλσλ έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

παξαπάλσ ώζηε λα δηεμαρζεί όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ην πξσηάζιεκα. 

 

 Η αλαθνίλσζε γηα ην πξόγξακκα ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα βγεη 

πξηλ ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή. 

 

 Οη κέζνη όξνη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ιακβάλνληαη ππόςε γηα όιε ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020 θαη γηα όια ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ.  
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