6Ο ΚΛΕΙΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ .Ο.ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΝΟΡΜΑ Τ.Μ.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ: Σθαθηζηηθόο Όκηινο Πεξηζηεξίνπ
ΥΩΡΟ ΑΓΩΝΩΝ: Δληεπθηήξην Σθαθηζηηθνύ Οκίινπ Πεξηζηεξίνπ Κξέζλαο 80-82 (Γήπεδν
Αηξνκήηνπ) Πεξηζηέξη Αηηηθή 121 31
ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Πνπι 7 γύξσλ,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ: 25/04 έσο 06/06/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
1νο Γύξνο
2νο Γύξνο
3νο Γύξνο
4νο Γύξνο
5νο Γύξνο
6νο Γύξνο
7νο Γύξνο

25/04/2017
02/05/2017
09/05/2017
16/05/2017
23/05/2017
30/05/2017
06/06/2017

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο -θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο ηνπο- λα παίμνπλ ηελ παξηίδα ηνπ
γύξνπ πνπ αλακέλεηαη ζε εκέξα θαη ρώξν ηεο επηινγήο ηνπο θαηά πξνηίκεζε πξηλ ηελ θαλνληθή ηέιεζε
ηνπ γύξνπ.
Πξνζνρή ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηεο παξηίδαο όπσο θαη ε πξέπνπζα εμέιημε ηεο
βαξύλνπλ ηνπο παίθηεο θαη κόλν. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη παίθηεο δηαθσλήζνπλ γηα ηελ πξέπνπζα εμέιημε
ή γηα ην απνηέιεζκα ε παξηίδα ζεσξείηαη σο κε γελόκελε, κεδελίδνληαη θαη απεκπνινύλ ην δηθαίσκα
ηνπο γηα άιιε πξνπαηγκέλε παξηίδα..
Παίθηεο ν νπνίνο δελ ζα έρεη πξνζέιζεη εληόο κίαο (1) ώξαο από ηελ έλαξμε ηνπ ηξέρνληνο γύξνπ ζα
κεδελίδεηαη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα αμηνινγεζνύλ κε ειιεληθό θαη δηεζλέο elo
ΝΟΡΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΕΣΡ: Τν πνζνζηό πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ λόξκα ππνςήθηνπ κεηξ ζα
αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ γύξνπ

ΥΡΟΝΟ ΚΕΦΗ: Ο ρξόλνο ζθέςεο νξίδεηαη ζε 90 ιεπηά κε πξνζζήθε 30΄΄ γηα θάζε
θίλεζε από ηελ πξώηε θίλεζε. Ο ζθαθηζηήο πνπ ζα ππεξβεί ηνλ παξαπάλσ ρξόλν ζθέςεο ζα
ράλεη ηε παξηίδα. Η θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
παξηίδαο.

ΚINHTA THΛΕΦΧΝΑ: Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθώλ
ζπζθεπώλ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αγώλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξηίδσλ. Δάλ ην θηλεηό
ρηππήζεη ή ν ζθαθηζηήο θάλεη νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζα κεδελίδεηαη απηόκαηα. Δάλ απιά

δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ηνπ θηλεηνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αγώλσλ ν δηαηηεηήο ζα επηβάιεη ζηαδηαθά ηηο
παξαθάησ πνηλέο:
a.
b.
c.
d.

Δπίπιεμε
Πξνζζήθε επηπιένλ ρξόλνπ ζηνλ αληίπαιν
Αθαίξεζε ρξόλνπ
Μεδεληζκόο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΙΟΒΑΘΜΙΑ:
a. Παξηίδεο κε ηα καύξα
b. Berger

ΠΑΡΑΒΟΛΟ:
30 € γηα ηνπο κε ηηηινύρνπο

ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΣΩΝ:
νο
1 ληθεηήο: 100€
ΕΝΣΑΕΙ:
Υπνβάιινληαη έσο θαη 10 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο παξηίδαο ηνπ γύξνπ. Η επηηξνπή ζα
απνηειείηαη από ηξία ηαθηηθά θαη δύν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηα νπνία ζα νξηζηνύλ από ηνλ δηαηηεηή ζηνλ
1ν γύξν. Τν παξάβνιν νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ζαξάληα (40) επξώ ην νπνίν επηζηξέθεηαη αθόκα θαη ζε
πεξίπησζε κεξηθήο δηθαίσζεο ηεο έλζηαζεο δηαθνξεηηθά εθπίπηεη ππέξ ηεο δηνξγάλσζεο.

ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ:
(+30) 693-7014329 Βαιέιιεο Γεώξγηνο
E-mail: info@mathimataskakiou.gr
Web page: www.mathimataskakiou.gr

∆ΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΩΝΩΝ: Λαπατάς Ιάκωβος
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ∆ΙΑΙΣΗΣΗ: Βαλέλλης Γεώργιος

